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 جمهوريــة مصـــر العربية

 رئاســة مجلـــــس الـــوزراء
 وزارة الدولة لشئـون البيئة

 جهـــــاز شئـــــون البيئـــة

 Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 

 

بي  النموذج  تمأل  هذا  تكون  انات  أن  على  النموذج  مقدم  ويتحمل  بمعرفة  واضح  وبخط  النموذج  بدقة  البيانات  مقدم  الجهة    علىصحة  تقوم  أن 
 ضافية اإلدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن االستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخري إ

 
 

 )ب(  قييم التأثير البيئى للتصنيفتنموذج 
Environmental Impact Assessment - Form (B) 

 
 معـلـومـات عــامـة  ـ 1

  ميجاواط  500لمشروع مزرعة الرياح بقدرة  كيلوفولت(   220) تيةالفول الكهرباء عالية خط نقل  المشروع:   اسم 1-1
 في خليج السويس  

 كهرباء المشروع:  نوع 1-2

كيلو متر    200حمر في جمهورية مصر العربية، حوالي  يقع المشروع في محافظة البحر ال   المشروع:عنوان    1-3
داخل   الحمر  البحر  من خط شاطئ  بالقرب  المشروع  يقع  تحديًدا،  أكثر  نحٍو  على  القاهرة.  العاصمة  جنوب شرق 

البحر الحمر الحكومية لمدينة رأس غارب في محافظة  المحلية  السكنية مدينة    الوحدة  المناطق  حيث تشمل أقرب 
  كم الى   45وقرية زعفرانة التي تبعد حوالي    (كم   12على بعد  من خط الكهرباء  نقطة    أقربتقع    يثبح)  رأس غارب

 . الشمال

 المشروع  موقع   حداثيات: ا1جدول 
 االحداثيات   النقطة

 العرض  الطول
1 32.766407° 28.664650° 
2 32.781471° 28.669830° 
3 32.783778° 28.667802° 
4 32.787614° 28.658800° 
5 32.827729° 28.633791° 
6 32.834201° 28.616703° 
7 32.840231° 28.586670° 
8 32.843751° 28.557870° 
9 32.918951° 28.511828° 

10 32.970035° 28.447281° 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AE%D8%B7+%D9%86%D9%82%D9%84
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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11 32.965256° 28.443931° 
 المصرية لنقل الكهرباء : الشركةالمشروع مالك  اسم 1-4
 خالد عبد الكريم حسن  /مهندس  المسئول: الشخص  اسم 1-5

 02  23860174  :الفاكس  رقم  02   22611739:  التليفون رقم 
  khaled.eetc@gmail.com:إليكترونيبريد  

 
 اكوكنسرف    –شركة ايكو للحلول البيئية  :  القائم بإعداد النموذج   

 المكتب االستشاري  عمال المنوط بها األ االسم م
 –شررركة ايكررو للحلررول البيئيررة  االشراف العام  د/ طارق جنينة 1

 اكوكنسرف   
تقيرريم الترراتيراب البيئيررة وتحليررل البررداحل وطرررق الحررد  هند كسيبة  /م  2

 الذاتيمن الملوتاب وإعداد برنامج الرصد  
 –شررركة ايكررو للحلررول البيئيررة 

 اكوكنسرف   
والتنسرررررريق ومررررررع  الدراسرررررراب االجتماعيررررررة والتشرررررراور محمدعنان    /د 3

 الجهاب المعنية
 –شررركة ايكررو للحلررول البيئيررة 

 اكوكنسرف   
وصرررل المشرررروع والمرافرررق، تقيررريم التررراتيراب البيئيرررة  ابراهيم المصري  4

وتحليرررل البرررداحل وطررررق الحرررد مرررن الملوتررراب وإعرررداد 
 الذاتيبرنامج الرصد  

 ECO)شركة ايكو كونسررلت 
Consult) 

   : اكوكنسرف –شركة ايكو للحلول البيئية  
     18-48-2736 (02) 2+/78-90-2735 (02) 2+: رقم التليفون  
 97-53-2736 02 2+: رقم الفاكس 

 genena@ecoconserv.com: بريد إليكتروني
     (ECO Consult)شركة ايكو كونسلت  

   5697264 6 00962  :الفاكسرقم   347 6364 79 00962  :التليفون رقم 
 Ibrahim.masri@ecoconsult.jo : إليكترونيبريد 

 
      جديد المشروع: طبيعة    7-1 المصرية لنقل الكهرباء الشركةللترخيص: المانحة   الجهة 1-6

         ال ية أوسع )منطقة صناعية، مركز سياحى، أخرى(.  هل يقع المشروع فى تنم 1-8
 فى حالة اإلجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية:  1.1.1.1.1.1

 . 
 ال               نعم    لهذه التنمية؟                       البيئي هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير  •

 --------------------- قة:الموافمع إرفاق  تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز

  ---------------------------------------------------( 1مرفق رقم )

 

 المــشروع: ـ بيانات  2

mailto:khaled.eetc@gmail.com
mailto:genena@ecoconserv.com
mailto:Ibrahim.masri@ecoconsult.jo
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    كم  35طول خط الكهرباء (: 2المساحة الكلية للمشروع )متر 2-1
  ال يوجد مباني من ضمن مكوناب المشروع  (: 2المشروع )متر لمباني المساحة الكلية       

خط  عن طريق بشبكة الكهرباء   ميجاواط في خليج السويس 500 قدرةب  الرياح مزرعة  ربط األساسي: المنتج   2-2
 كيلوفولت   220 الكهرباء

 ال يوجد  الثانوي:المنتج   2-3
 : مكان وموقع المشروع 2-4

( رقم  و   :( 2مرفق  لألنشطة  بالنسبة  الموقع  حدود  موضحًا  الجهاب،  جميع  من  المشروع  لموقع  عام  التنمية  وصل 
 المجاورة واستخداماب الراضى والطرق. 

  أقرب بحيث تقع    رأس غارب  مدينةأقرب القرى إلى موقع المشروع    سكنية:المسافة بين الموقع وأقرب كتلة    2-5
  1الشكل  . يوضح  يخضع للمجلس المحلي لمدينة رأس غاربإداريًا  ، و الكهرباء خط نقلمن  كم    12على بعد  نقطة  

 كتلة سكنية.   أقربموقع المشروع بالنسبة الي 
 

 
 موقع المشروع ومحيطه   :1شكل ال

 

خارج الكتلة  و  طقة صحراويةمنطبيعة المنطقة التى يقع بها المشروع )يمكن أن يكون أكثر من اختيار(:  2-6
   . السكنية

 وصف عام لمنطقة المشروع:  2-7
   وصل للبيئة الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.(: 3مرفق رقم )

 البنية األساسية:   2-8
 غير متوفرة  شبكة المياه

    متوفرة     شبكة الكهرباء

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%AE%D8%B7+%D9%86%D9%82%D9%84
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 غير متوفرة صحي شبكة صرف  
    توفرةم ديد ة حشبكة طرق/سك

 متوفرة   الوقود  مصادر  
 البدائل المقترحة لموقع المشروع  2-9

 (: شرح تفصيلي لجميع بداحل المشروع. 4مرفق رقم )
 المشروع:وصف مراحل  ـ   3

   :اإلنشاء حلةمر   3-1
وتنتهي في شهر   2021من سنة  )ابريل(  شهر نيساناالنشاء في مرحلة   تبدأمخطط ان  تاريخ اإلنشاء:  •

 . 2021من سنة ين الول )أكتوبر( تشر 

 أشهر 7 الجدول الزمنى للتنفيذ: •

   :أثناء مراحل اإلنشاء نشطة موجز لأل  وصف  3-1-1
 تضم مرحلة اإلنشاء أنشطة مثل:  

الرحيسية    بر الطرق المكوناب المختلفة عمن المتوقع نقل  .  موقعالمكوناب المشروع المختلفة إلى    نقل •
 موقع المشروع التي تمتد ل

إ أنشط • و   براجأ ساب  أسالقواعد  موقع  العداد  ة  الكهرباحي  على  الخط  النشطة  هذه  المساحة  تقتصر 
 أعمال الحفر وتمهيد الرض. االرضية لالبراج وتتضمن 

 . مثل الذرع والموصالباالبراج المختلفة تركيب مكوناب   •
ء شبكة الطرق  إلنشا  الحفرياب وأنشطة تنظيل وتسوية الراضيأعمال اضافية والتي يمكن أن تشمل   •

 . والعمال الصيانة   الموقع الى المعداب واآلالب  لنقلاستخدامها التي سيتم 
 

 مصادر المياه  •

لخيار الكثر احتماال للتزويد الماحي سيكون من خالل صهاريج المياه المرخصة التي ستقوم بتزويد المياه وتخزينها  ا
 بخزاناب داخل موقع العمل  

 الشرب   باستخداماو  االنشاء  أعمال استخداماتها:
 معدل االستهالك:   

شحنها عن طريق مركباب من  الوقود:  مصدر  الكهرباءالديزل لمولداب  يستخدم   الوقود: نوع  
   محطة وقود

 ) أمبيركيلو فولت  11لتر/الساعة/مولد )مولد بسعة  5معدل االستهالك: 
من موقع المشروع ويتم نقلهم يوميا   يعيشون بالقرب ،عامل 60-40حوالي  :العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم •

 ( ال يوجد معسكراب إقامة في موقع العمل)الى موقع العمل 
 التخلص منها:  كيفيةالمخلفات الناتجة عن اإلنشاء و  3-1-2 •

  الخطرة من أنشطة المشروع. النفاياب المنزلية ومخلفاب البناء وبعض النفاياب  تتضمنصلبة: مخلفات   ▪
 : تاليةتشمل المخلفاب االنواع ال

 مخلفاب خطرة: 
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 الزيوب المستخدمة  -

 المواد الكيمياحية -
 علب الطالء  -

 

 مخلفاب غير خطرة: 
 ) الحفر ناتج ( تربة -
 نفاياب منزلية  -
 كابالب كهرباحية  -

 متوسطة كميتها: •
سيتم تخصيص مساحة مناسبة الستيعاب المخلفاب بشكل مؤقت    غير خطرة   ب: مخلفاالتخلص  كيفية •

بالتنسيق التام مع الجهاب المحلية المعنية    مكب النفايات العامة في رأس غاربفي  وسيتم نقلها والتخلص منها  
 بالمحافظة. 

ومن تم التخلص منها في مرافق    بصفة مؤقتة  وتخزينها في الموقع الناتجة النفايات الخطرة يتم جمع س مخلفات خطرة
 جهاز شؤون البيئةمن التخلص من النفاياب الخطرة المعتمدة 

 تنتج عن أنشطة العمال.  مصدرها ة:مخلفات سائل ▪

        المجهزة بالموقع. المرافق الصحية صرف صحي من   نوعيتها: •

 ضئيلة   كميتها: •

العادمة جمعسيتم    التخلص:  كيفية • الصحي المياه  الصرف  خزاناب  في  يتم   وتخزينها  تم 
ادمة جمعها ونقلها بواسطة صهاريج النقل للتخلص منها في أقرب محطة لمعالجة المياه الع

 (. )محطة رأس غارب لمعالجة مياه الصرف الصحي 
 
عالقة(  انبعاثات  • مواد  ـ  رائحة  ـ  )دخان  وجود    : غازية  المتوقع  غازية  من  جدا انبعاتاب  محدودة  فى    واتربة 

إال أنها لن تتعدى حدود القانون نظرا لن منطقة  ،  ، وتسوية االرضمناطق العمل ناتجة عن حركة المعداب 
 حراوية. اإلنشاء مفتوحة وص

 ضوضاء:   •

 في المناطق المجاورة للمشروع لضوضاء ل مصادر ال يوجد 
 

 مرحلة التشغيل 3-2
 تفصيلى لمرحلة التشغيل )ترفق أشكال أو رسومات توضيحية(:  وصف  3-2-1

   للمشروع:المكونات الرئيسية  •

تم تزويدها  التي  حاليا و احة  ذلك إلى المعلوماب المت   تم االستناد في فيما يلي وصل لمكوناب المشروع الرحيسية. وقد  
معلوماب    ستتوفرالشركة المصرية لنقل الكهرباء. ومن المهم مالحظة أن هذه المعلوماب المتاحة أولية، إذ  من قبل  

 . للمشروعالتصميم التفصيلي  انتهاء المقاول من أكثر تفصيال في مرحلة الحقة بمجرد 
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من اساسي  بشكل  المشروع  تت يتكون  والتي  النقل  الداحرة  ابراج  مزدوجة  الفوالذية  القضبان  من  و (DCT)كون  التي  ، 
 . إلى الشبكة الوطنية عالية الجهد اح  الواقعة داخل مزرعة الري  الفرعيةنقل الكهرباء من المحطة تعمل على  س

مكونة من قضبان فوالذية متقاطعة )تالتة قضبان على كل جانب من البرج( تقوم    أذرع  (6)يتضمن كل برج من ستة  
 جانب من االذرع(. كل )مثبتة على  كيلوفولب  220يت الخطوط الناقلة للكهرباء بجهد مقداره بتثب

 سيتم تثبيت كل برج بقواعد أرضية من اإلسمنت المسلح. 

برج سيتم    107من  الكهرباء  بناًء على المعلوماب الحالية المّقدمة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سيتكون خط  
 . م 50 حوالي لبرجاكون ارتفاع وسيتوزيعهم بالمسار 

إلى مواقع  وأخيرا  فقد تكون هناك حاجة إلنشاء بعض الطرق للوصول  يمكن  البراج ،  اليها نظرا    التي ال  الوصول 
 .  لطبيعة موقعها ستستخدم لعمال الصيانة

 

 
لر الصيانة واإلصالح  التشغيلية بشكل أساسي على أنشطة  المرحلة  الكهرباء  تقتصر  أن الضرورة  عند  خط  شطة  وتشمل 

الصيانة الروتينية )بناًء على جدول زمني محدد( باإلضافة إلى الصيانة في حالة فشل أي من مكوناب المشروع. يتم  
وال يتطلبون    الشركة المصرية لنقل الكهرباءالقيام بانشطة الصيانة بشكل عام من قبل فريق متخصص من الفنيين من  

بالنشطة الفنية المطلوبة خالل   الشركة المصرية لنقل الكهرباءفريق    يقومع.  عادًة وجود أي موظفين داحمين في الموق
 .يغادر الموقعمن تم  أي يوم معين و 
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برسـوم توضـيحية لتتـابع األنشـطة مـدعما لكل مكـون مـن مكونـات المشـروع، عمليات نشطة والأل ل  ا  صفارفق و  •

   تها:وكميامع توضيح المدخالت والمخرجات لكل مكون    خرائط التشغيل(و 

 . وصل كامل لمكوناب ونشاطاب المشروع (: 5مرفق رقم )
 أو التكنولوجيا أو التصميم أو توزيع األنشطة، الخ    المستخدمة دخالتالبدائل المأخوذة فى االعتبار للم

 (: شرح تفصيلي لجميع بداحل المشروع. 4مرفق رقم )
وجود أي موظفين داحمين في الموقع.  العمال التشغيلية  تتطلبكما تم ذكره سابقا ال  :إقامتهمالعمالة المتوقعة وأماكن 

   يغادر الموقع.من تم بالنشطة الفنية المطلوبة خالل أي يوم معين و  الشركة المصرية لنقل الكهرباءفريق  يقوم 

 
 : التخلص منها  كيفيةالمخلفات ومعالجتها و  3-2-2

 خالل مرحلة التشغيل. ملوتاب  ال يوجد  :ملوثات الهواء  •
 خالل مرحلة التشغيل.  مخلفاب ساحلةاليوجد  :فات السائلة المخل •
  غير ذاب صلة : الصرف  معدل •
 غير ذاب صلة التخلص:   كيفية •

 غير ذاب صلة فى حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحى: 
  

 مخلفاب صلبة خالل مرحلة التشغيل.  دال يوج  والخطرة:المخلفات الصلبة   •
   غير ذاب صلة د:أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التول -

 غير ذاب صلة  والتخزين:طرق النقل والتداول  •
 غير ذاب صلة : أخرى(  -مدفن آمن  -التخلص من المخلفات )متعهد طرق 

 بيئة العمل •
العمل بيئة  بتتعهد    : مؤشرات  الكهرباء  لنقل  المصرية  والسالمة    إلزام الشركة  الصحة  بقوانين  العاملين  جميع 

والخوذ،   السترابالشخصية مثل  اب الوقاية  عدالصيانة م  اتناء عملياب العاملين  لجميع    المهنية وستوفر الشركة
 واالحزمة.  السالمة وأحذية

 طرق حماية العاملين )أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ(:  
المهنيةت بمقاول  ال  سيلتزم  والسالمة  للصحة  يتعلق    قديم خطة  ل فيما  االنشاحية  أن  لمشروعبالمرحلة  المتوقع  . من 

 تشمل الخطة ما يلي:  

يتعلق   - فيما  بالتفصيل  المعلوماب  الطوارئ تحديد  وتدابير  اإلسعافاب    بخطط  ومرافق  االتصال  وبروتوكوالب 
الولية وبرامج تدريب اإلسعافاب الولية وتقافة الصحة والسالمة المهنية والتاهب واالستجابة لحاالب الطوارئ  

وما    تدقيق السالمةو عملياب تفتيش السالمة  و يب على السالمة المهنية  ومتطلباب إعداد التقارير والكفاءة والتدر 
 إلى ذلك؛ 
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البراج،   - وتجميع  الكهرباحية،  والسالك  المدنية،  الشغال  )مثل  بالتفصيل  للمشروع  المتوقعة  النشطة  تحديد 
المحددة   الوظاحل  وقواحم  ذلك(  إلى  وما  الكهرباحي،  تر لوالتركيب  قد  التي  والمخاطر  نشاط  منها  كل  بكل  تبط 

 )المخاطر الكهرباحية، والعمل مع اآلالب، وما إلى ذلك(؛ 
أن   - يتوقع  أعاله،  المذكورة  النشطة  من  نشاط  لكل  والسالمةوبالنسبة  الصحة  خطة  والنظم    تحدد  المعداب 

هذه المخاطر أو الحد منها. ويشمل    لتفاديفي المناطق ذاب الخطورة    متواجدة الوقاحية التي يجب أن تكون  
'ذ الجماعية )1لك:  الحماية  معداب  للعمل المروروعالماب  السالمة،    الفتاب'  العالماب واإلشاراب  ، ووضع 

' معداب الحماية الشخصية )تشمل هذه المعداب اإللزامية لي عامل أو زاحر في 2الجاري، وما إلى ذلك(؛ و' '
ابير السالمة المفصلة بشان كيفية تنفيذ  ' تد3الموقع ومعداب إلزامية على أساس المهام التي يجري تنفيذها( '

 المهمة بطريقة آمنة للحد من أي مخاطر تتعلق بالصحة والسالمة المهنية. 
خطة صحة    شركة نقل الكهرباء المصريةباإلضافة إلى ذلك، وعلى غرار ما سبق، من المتوقع أن يكون لدى   -

نة الخاصة بخطوط الكهرباء عالية الجهد في  الصيا  أعماللجميع    ايتم تنفيذه  تي، وال ابه  ةخاص  وسالمة مهنية
 . مصر

 
 القوانين والتشريعات السارية  -4 

 (: قاحمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التى تحددها التشريعاب ورقم المواد.6مرفق رقم )
 
 تقييم التأثيرات البيئية   –  5

المحتملة للمشروع فى كل من مرحلتى اإلنشاء والتشغيل والتى قد تشمل التاتيراب  للتاتيراب البيئية تحليل (:  7مرفق رقم )
على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة االجتماعية أو البنية الساسية  

 . والنشطة المجاورة 

 
 ة:البيئيخطة اإلدارة البيئية لتخفيف التأثيرات   -6

 البيئية واالجتماعية لتخفيل التاتيراب وتشمل وصل إجراءاب التخفيل وبرنامج الرصد  خطة اإلدارة (:8مرفق رقم )
  
)تحديد المسئوليات والمتطلبات والترتيبات الالزمة لتطبيق إجراءات التخفيف   وصف المتطلبات المؤسسية 4-4

 :  والرصد( 

اجح لي خطررة للتخفيررل والمراقبررة البيئيررة واالجتماعيررة باإلضررافة إلررى نظررام هنرراك ركيزترران أساسرريتان تحكمرران التنفيررذ النرر 
والسررالمة للمشررروع والررذي سرريتم تطررويره فرري مرحلررة الحقررة )كمررا تمررت مناقشررت  بمزيررد مررن التفاصرريل  اإلدارة البيئررة والصررحة

 أدناه(. تشمل هاتان الركيزتان هما:

 ية.. التحديد الصحيح لدوار ومسئولياب الجهاب المعن1

 . السيطرة الفعالة على العملية.2
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تكررون جميررع ممارسرراب اإلدارة مترابطررة، وهررذا القسررم يصررل كيررل يمكررن تحقيررق هررذين المعيررارين الساسرريين، ممررا يسرراعد 
 بدوره على ضمان تحقيق الهداف العامة.

لسررببي أن يضررمن تطبيررق ويجررب علررى الطرررف الررذي يتحمررل المسررؤولية عررن اإلجررراء ا  الذاتي،يتم تشجيع منهجية االمتثال  
تعيررين مسررؤول الصررحة والسررالمة . يتطلررب ذلررك خطررة اإلدارة البيئيررة واالجتماعيررةالترردابير المناسرربة المنصرروا عليهررا فرري 

يمكررن اإلشررراف علررى لالنشطة المحرردودة خررالل المرحلررة التشررغيلية نظرا  ، و االنشاحيةمرحلة  المقاول طوال  الوالبيئة من قبل  
 .الشركة المصرية لنقل الكهرباءضمن فريق  من اقبة بواسطة فريق عمل مؤهل تدابير التخفيل / المر 

شررركة البحررر الحمررر لطاقررة )أي  ميجرراواط 500مشررروع مزرعررة الريرراح بقرردرة مطررور  يوصررى برران يقرروم  ذلررك،عررالوة علررى 
ترردقيق لتقيرريم وتعزيررز  واإلبررالع عنهررا والقيررام بعمليررة خطررة اإلدارة البيئيررة واالجتماعيررة( بمراجعة ممارسرراب RSWEالرياح  

أو عررن طريررق  RSWEخطة. يمكن القيام بذلك عن طريق تعيين مسررؤول الصررحة والسررالمة كجررزء مررن فريررق المتطلباب  
خرررالل المرحلرررة  ممثرررل صررراحب عمرررل مرررن جهرررة خارجيرررة. يمكرررن إجرررراء تررردقيق بشررركل منرررتظم )علرررى سررربيل المثرررال شرررهرًيا

 (.االنشاحية وسنويا خالل المرحلة التشغيلية

 لتررزام بمتطلبرراباال( مسؤولة عن إجراء مراقبررة االمتثررال لضررمان جهاز شئون البيئةستكون الهيئة التنظيمية )كونها   يًرا،وأخ
 .خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 واالجتماعية  البيئية اإلدارة  خطة  في  المشاركة  الجهات  ومسؤوليات  أدوار: 2جدول 
 البيئية واالجتماعية   املسؤوليات  ور املشروع د الجهة التعيين 

الشررررررررررركة المصررررررررررررية لنقرررررررررررل  خط الكهرباء  مطور 
 الكهرباء

تطررروير خرررط نقرررل  ▪
 الكهرباء

 

 اختيار مقاول المشروع ▪
القيررررررررررررام بانشررررررررررررطة التشررررررررررررغيل  ▪

 والصيانة لخط نقل الكهرباء
التحقرررررررررررق مرررررررررررن أداء مقرررررررررررراول  ▪

فررررري الموقرررررع. ومرررررن المشرررررروع 
الناحيررررررة النظريررررررة، ينبغرررررري أن 

ل ذلررك ضررمان تنفيررذ بنررود يشررم
خطرررررة اإلجرررررراءاب فررررري إطرررررار 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية  
مالرررررررررررك ومطرررررررررررور مشرررررررررررروع  

بقررررررررررررررردرة مزرعرررررررررررررررة الريررررررررررررررراح 
 ميجاواط500

 لطاقررة الحمررر البحررر شررركة
 الرياح

مالررررررررررك ومطررررررررررور  ▪
 مزرعة الرياح

مراجعررررررة وترررررردوين ممارسرررررراب   ▪
خطرررررررررررررررررررررررررة االدارة البيئيرررررررررررررررررررررررررة 
واالجتماعيرررررررة والقيرررررررام بعمليرررررررة 

تقيرررررررررررررريم وتعزيررررررررررررررز الترررررررررررررردقيق ل
خطرررة االدارة البيئيرررة متطلبررراب 

والتاكررررررررررد مررررررررررن  واالجتماعيررررررررررة
 تنفيذها من قبل المقاول   

 الترررردقيقيمكررررن إجررررراء عمليررررة   ▪
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 البيئية واالجتماعية   املسؤوليات  ور املشروع د الجهة التعيين 

على سرربيل على أساس منتظم  
خرررالل المرحلرررة  المثرررال شرررهرًيا

االنشررررررررررراحية وسرررررررررررنويا خرررررررررررالل 
 المرحلة التشغيلية

القيررررررررررام بالتصررررررررررميم  ▪ يحدد الحًقا المشروع  مقاول 
وبنررررررررراء  ليتفصررررررررريال

   المشروع
 

تعيررررررين ضررررررابط بيئررررررة وصررررررحة  ▪
وسررالمة مخررتص بحيررث يكررون 

خطررة االدارة مسؤوال عن تنفيررذ  
 البيئية واالجتماعية

تنفيررررررررررذ متطلبررررررررررراب التخفيرررررررررررل  ▪
والرصرررد كمرررا هرررو مفصرررل فررري 
خطرررررررررررررررررررررررررة االدارة البيئيرررررررررررررررررررررررررة 

   .واالجتماعية
 

 

 المرفقات –  6
ت، مــع إرفــاق المســتندات المطلوبــة وتعليــل ســبب عــدم يوضــح قائمــة المرفقــا والــذي التــاليبرجــاء اســتيفاء الجــدول 

 )يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة(  اإلرفاق.  
 

هل تم   بيان بالمرفق  م
إرفاقه  
 )نعم/ال( 

تعليل  
عدم  
 اإلرفاق 

)فـى حالـة وقـوع المشـروع  موافقة جهـاز شـئون البيئـة علـى تقيـيم التـأثير البيئـى للتنميـة 1
 فى تنمية أوسع(.

ال يقررررررررررع  ال
المشروع 
فررررررررررررررررررررررري 
تنميررررررررررررررة 

 أوسع  
وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحا  حـدود الموقـع بالنسـبة لألنشـطة  2

 والتنمية المجاورة واستخدامات األراضى والطرق.
  نعم

  نعم وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع. 3
  نعم شروعشرح تفصيلي لجميع بدائل الم 4
  نعم نشاطات المشروع.وصف كامل لمكونات و  5
ــددها  6 ــب التـــى تحـ ــد الجوانـ ــع تحديـ ــروع مـ ــى المشـ ــة علـ ــة المنطبقـ ــالقوانين البيئيـ ــة بـ   نعمقائمـ
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 التشريعات ورقم المواد
  نعم تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع فى كل من مرحلتى اإلنشاء والتشغيل 7
ــف خطــة اإلدارة الب 8 ــأثيرات وتشــمل وصــف إجــراءات التخفي ــف الت ــة لتخفي ــة واالجتماعي يئي

 وبرنامج الرصد
  نعم
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 مقدم النموذج  إقرار   
    

أقررر أنررا الموقررع أدنرراه برران البيانرراب المدونررة عاليرر  صررحيحة وحقيقيررة، وأنرر  فررى حالررة أى تعررديالب فررى المعلومرراب الررواردة 
 .عن طريق الجهة المانحة للترخيص فى حين فورًا إخطار جهاز شئون البيئة  سيتم  

 لكهرباءا  المصرية لنقلالشركة  اسم مالك المشروع:  
المتفرررررع للدراسرررراب والمشرررررف علررررى قطاعرررراب  حسررررن، العضرررروالسرررريد المهنرررردس / خالررررد عبررررد الكررررريم  :  المسئولاسم الشخص  

    القاهرة   –العباسية    –لكهرباء ا  المصرية لنقل  المشروعاب، الشركة
 02 22618458      ن/فاكس والعنوانالتليفو

  2020يوليو    لتاريخ:
 

         
 بيانات تمأل بمعرفة الجهة اإلدارية المختصة أو المانحة للترخيص

  
    

   اإلداريـة:اعتمــاد الجـهة     
 ------------------------------  :    االسم    
 ------------------------------ :    الوظيفة    

  ------------------------------ :    التوقيع     
 خاتم شعار الجمهورية                                                                           
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 ( 1مرفق رقم )
موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئى للتنمية 

 أوسع(  )فى حالة وقوع المشروع فى تنمية
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 ( 2مرفق رقم )

وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحا  حدود  
الموقع بالنسبة لألنشطة والتنمية المجاورة واستخدامات  

 األراضى والطرق 
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كيلو متر جنوب شرق العاصمة    200يقع المشروع في محافظة البحر الحمر في جمهورية مصر العربية، حوالي  
أكثر تحديًدا، يقع المشروع بالقرب من خط شاطئ البحر الحمر داخل الوحدة المحلية الحكومية    القاهرة. على نحوٍ 

الحمر  البحر  محافظة  في  مدينة رأس غارب  لمدينة رأس غارب  السكنية  المناطق  أقرب  تشمل  تقع  )  حيث  بحيث 
 . الى الشمال  كم  45وقرية زعفرانة التي تبعد حوالي  (كم 12على بعد من خط الكهرباء  نقطة  أقرب

من المحطة التحويلية التي تقع داخل حدود مشروع طاقة الرياح )والمبينة باللون االسود  سيقوم خط الكهرباء بالربط  
 كم تقريبا.   35في الشكل أدناه( الى الشبكة الوطنية بمسافة 
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 خط الكهرباء    حداثيات: ا3جدول 
 االحداثيات   النقطة

 العرض  طولال
1 32.766407° 28.664650° 
2 32.781471° 28.669830° 
3 32.783778° 28.667802° 
4 32.787614° 28.658800° 
5 32.827729° 28.633791° 
6 32.834201° 28.616703° 
7 32.840231° 28.586670° 
8 32.843751° 28.557870° 
9 32.918951° 28.511828° 

10 32.970035° 28.447281° 
11 32.965256° 28.443931° 

 

ع الكهرباحي  ابشكل  الخط  مسار  يقع  طاقفم،  لمشاريع  مخصصة  منطقة  ُتشغلها  و   ح الريا  ةي  بترولية  تعدين  مناطق 
تم  ومنطقة عازلة  خط الكهرباء )  داخل مساربناء  لم يالحظ أي    الموقع، ناًء على مسح  . ولكن بالشركة العامة للبترول 
االعتبار بعين  الجانبين   500بمسافة    اخذها  كال  إلى  (م على  باإلضافة  )مثل    ذلك،.  اقتصادي  نشاط  أي  يالحظ  لم 

الرعي أو النشطة الزراعية أو البترولية( وال أي دليل على مثل هذه النشطة. المسار باكمل  شاغر ويمتد في صحراء  
 .غير ماهولة وأراضي القاحلة

 تم تسجيل ما يلي:  مسح الناًء على  ب
(  2 ةطرق موجودة داخل وحول موقع المشروع تستخدمها الشركة العامة للبترول لنشطتها في المنطق شبكة(  1 ▪

اإلسماعيلية  -طريق قيد اإلنشاء حالًيا يربط موقع مشروع مزرعة رياح )قيد اإلنشاء( بالمنطقة بطريق الغردقة
 كم الى الشرق.   2.5ذي يقع وال اإلسماعيلية -الغردقة  طريق رحيسي هو طريق  أقرب ( 3 الرحيسي في الشرق 

كيلومتًرا على طول الطريق حتى نقطة   35 بطول المشروع  خط بالتوازي مع ( خط كهرباء حالي يمشي 1 ▪
خط كهرباء آخر قيد اإلنشاء  ( 2 متًرا إلى الشرق  50لشبكة الوطنية وتقع على مسافة حوالي ااالتصال ب

 متر إلى الغرب من موقع المشروع  500بعد حوالي لمزرعة رياح أخرى داخل المنطقة ، يقع هذا الخط على 
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 ط الكهرباء خ  من  القريبة الطرق : 2شكل 

 

 
 لموقع المشروع  ألموازية خطوط الكهرباء : 3شكل 
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 ( 3مرفق رقم )
وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية واالجتماعية والثقافية 

 المشروعبمنطقة  
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 مقدمة  1

سابقًا، ذكر  كما  المشروع.  تاتير  إليها  يمتد  التي  المنطقة  في  الراهنة  واالجتماعية  البيئية  الوضاع  الفصل  هذا  قام   فقد  يضم 
 االستشاري بمراجعة التقارير السابقة المتاحة والمصادر العامة وزيارة الموقع والمنطقة المحيطة.  

 البيئة الطبيعية  1-1

 األحوال الجوية  1-1-1

بين  ي الكبرى  الحرارة  درجاب  متوسط  و  23تراوح  الشتاء  في  مئوية  الحرارة   41درجة  درجاب  تتراوح  بينما  الصيل،  في  درجة 
%  69% في الشتاء و51درجة في الصيل. يصل مستوى الرطوبة النسبية إلى    20درجة مئوية في الشتاء و  6الصغرى ما بين  

 . ربيةشمالية الى شمالية غفي الصيل. الرياح الساحدة 
(، بينما يوليوعقدة/الساعة كحد أقصى )  12-11سرعة الرياح إلى  لويصل الحد القصى    الغربية  تسود الرياح الشمالية والشمالية

 عقدة/الساعة )يناير(.  8-7يصل الحد الدنى لمتوسط سرعتها إلى 
 

 تكوين الجيولوجي  ال 1-1-2
وال المشروع  موقع  ضمن  الجيولوجي  التشكيل  أدناه  الشكل  لمجموعاب  يوضح  وفًقا  توَضح  التي  المحيطة،  مناطق 

 الخصاحص الحجرية التي تتراوح في العمر من الحقبة الولية إلى العصر الرباعي. 
كما هو موضح في الشكل أدناه، ُتعد الوحداب الصخرية، التي قد تظهر في موقع المشروع، في الساس من رواسب   

قريًبا جميع مناطق موقع المشروع. ُتشَكل تلك الرواسب من الرمال  العصر الرباعي. تغطي رواسب العصر الرباعي ت
والحصى والرواسب الرملية الهواحية والتراكماب الرملية. تتكون أساًسا من رواسب فتاتية لتركيباب مختلفة تتراوح ما بين  

لل الجوية  العوامل  منتجاب  أساًسا  الرباعي  العصر  رواسب  بنية  تكون  الصخور.  إلى  الطمي  المكشوفة  حجم  صخور 
في  المكشوفة  الصخور  لن  نظًرا  الرواسب.  مصدر  الرباعي(  العصر  )رواسب  التربة  غطاء  لون  يعكس  المحيطة. 
االتجاهين الشمالي والشمال الغربي )الجزء الجنوبي من شمال هضبة الجاللة( هي رسوبية وتتكون بشكٍل أساسي من  

لجيري اليوسيني( وتتبخر، فإن منتجاتها المذابة تكون فاتحة اللون  الكربوناب الغنية بطاقاب الحجر الصوان )الحجر ا 
الجيري، وعقيداب الحجر الصوان، وفتاب الحجر الجيري والدولميت. لكن في االتجاه الجنوبي، بسبب   بالطين  وغنية 

ة بالفلسبار حدوث الصخور النارية لنطاق جبل البحر الحمر في أقصى الغرب، تتكون أساًسا من صخور جرانيتية غني
الجوية   العوامل  منتجاب  من  تتكون  لنها  الُحمرة،  إلى  اإلقليم  هذه  في  التربة  غطاء  يميل  الغالب،  في  اللون.  ُمحمرة 

 وفتاب الجرانيت. 
أتناء    التي سُيبنى عليها جميع العمال اإلنشاحية.  المشروع،  لمنطقة  الغطاء الساسي  الرباعي  العصر  تمثل رواسب 

وبمساعدة الخراحط والصور الجيولوجية، ُدرست أنواع التربة المختلفة وخصاحصها وأماكنها في منطقة  المسح الميداني،  
 المشروع. 

تكون التربة التي تغطي معظم منطقة موقع المشروع على شكل سالسل من مسطحاب الطمي. تختلل المسطحاب في  
المس تقع  وحجمها.  عناصرها  نوع  عن  فضاًل  الوادي،  سطح  عن  الشمال  ارتفاعها  في  المرتفعاب  من  القريبة  طحاب 

ا من تلك في المصدر وكبيرة في الحجم.   والغرب على ارتفاعاب أعلى، وتكون عناصرها قريبة جدًّ
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 (1981الخريطة الجيولوجية اإلقليمية للمنطقة )ُمعدلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، : 11شكل 

 
 ا ولوجي الهيدر  1-1-3

ووادي   ( كم من موقع المشروع3الذي يقع على ُبعد حوالي )  لساسية في المنطقة وادي الدخليان اتشمل أنظمة الواد 
يمكن تصنيل المنطقة بشكل عام من الناحية الهيدرولوجية  . الكهرباء  جنوبا ويمر من خالل  خط  يقع  الذي الحواشية

 ُيالَحظ وُيوصل على نحٍو أكثر في الشكل أدناه.  إلى وحداب تضاريس عالية ومتوسطة ومنخفضة، كما
تتكون الوحدة من رواسب مفككة سميكة وتمتد على نحٍو متوازٍي نحو خط شاط خليج    : وحدة التضاريس المنخفضة ▪

إلى حوالي   الشاطئي  الخط  البحر، ويمتد من منحدر    350السويس. يتراوح االرتفاع من  متًرا فوق مستوى سطح 
ا    30ج السويس في الشرق على مسافة حوالي  الهضبة باتجاه خلي كم. تتميز هذه الوحدة بميل رقيق أو رقيق جدًّ

 ٪ اجتازت  العديد من خطوط التصريف العريضة والضحلة. 1نحو خليج السويس بميل متوسط يبلغ حوالي 

التص  خطوط  من  العديد  مثل  الساحلي  السهل  هذا  تميز  التي  الرض،  تشكل  خصاحص  من  العديد  ريف  يوجد 
ا ويكون   العريضة والضحلة ومراوح طميية غير واضحة، والسبخاب والشواطئ. تكون قنواب المد والجزر ضحلة جدًّ
موقع  تماًما عن  وبعيدة  السويس،  خليج  من  بالقرب  المنخفضة  الرض  منطقة  في  السبخة  تقع  مستقيم.  نمط  لها 

تصريف عواحق عديدة ذاب مساراب عريضة    المشروع. تكون معظم المالحظاب المهمة في هذه الوحدة هي خطوط
وضحلة مع إمكانية امتداد محدودة وتشوي  روافد المراوح الطميية. هذا يعني أن كمية مياه المطار، التي ُتصّرف  
ا. يحدث هذا بسبب أن الميل اإلقليمي لهضبة الجاللة الجنوبية   تجاه الجنوب والجنوب الشرقي، تكون محدودة جدًّ

وب الشرقي، لذا فإن االتجاه الساسي لتدفق السطح يكون ناجية وادي الدخل شمال الموقع، بما  الجن-نحو الشرق 
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يعني أن  ال يوجد تدفق قوي للسطح وارتفاع منخفض في المرتفعاب الغربية والشمالية الغربية يؤدي إلى تراكم كمية 
 كبيرة من الرواسب في أسفل المنحدراب التي تشكل المراوح الطميية. 

المتوسطة;وحد ▪ التضاريس  الخليج في االتجاهين الشرقي والجنوبي    ة  باتجاه  انحدار الهضبة  الوحدة من  تمتد هذه 
م فوق مستوى سطح البحر. تكون الوحدة    800إلى    350كم، وسطح يتراوح ما بين  10الشرقي على بعد حوالي  

وربم الهضبة،  منحدر  من  جزًءا  الخطوط(  )مستقيمة  مستقيمة  أو  برفق  بالمنحدراب،  مقوسة  ُتستبدل  أو  تنقطع  ا 
وتتكون من صخور طباشيرية. تتميز هذه الوحدة بوجود العديد من الروافد الصغيرة الضحلة والواسعة التي ُتصّرف  
انحدار الهضبة باتجاه وادي الدخل ووادي الحواشية ناحية الشمال والجنوب من موقع المشروع، على التوالي. تقع  

كم في اتجاهاب الشمال والشمال الغربي والغرب. تتميز    15إلى    10الموقع بمسافة تبلغ    الوحدة بعيًدا عن حدود
جافة   وديان  بعضها من خالل  تبعد عن  التي  ارتفاع منخفض(،  ذاب  )تالل  مرتفعاب بسيطة  الوحدة بوجود  هذه 

 ٪ نحو خليج السويس.    2وضحلة. يبلغ متوسط انحدار المنحدر لهذه الوحدة حوالي 

تقع في الشمال الغربي على هضبة مرتفعة للغاية مع طوبوغرافيا خشنة بعض الشيء   اريس المرتفعة:وحدة التض ▪
االتجاه   من  المشروع  الجنوبي  انحدارها  ويواج   الجاللة(  هضبة  )جنوب  المقاوم  اليوسيني  الجيري  الحجر  من 

أكثر من   الوحدة  هذه  ارتفاع سطح  يبلغ  الغربي.  ا800الشمالي  فوق مستوى سطح  انحدار  م  متوسط  يبلغ  لبحر. 
 كم من حدود الموقع الشمالية والغربية. 30%. تقع هذه الوحدة على ُبعد أكثر من  7.5المنحدر لهذه الوحدة حوالي 

  الذي  في وادي الحواشية  يمر  خط نقل الضغط العالي كما ذكر سابقا، فإن مسار    االعتبار،مع أخذ ما سبق في  
الصرف الخرى ونظام وادي أصغر لوحظ    مساراب هناك العديد من    ذلك، إلى  . باإلضافة  وادي رحيسييعتبر نظام  

 . عازلة على كال الجانبينالمنطقة  للم 500داخل حدود ال و  خط نقل الضغط العاليداخل مسار   يقعأن  

 
 ( 2020وحدات تضاريس موقع المشروع والمناطق المحيطة )االستشاري، :  12شكل 
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 الهيدروجيولوجيا  1-1-4

ناه ظروف المياه الجوفية لموقع المشروع والمناطق المحيطة، استناًدا إلى خريطة المياه الجوفية في مصر  يقدم الشكل أد 
. كما لوحظ، يقع موقع المشروع في منطقة رواسب الوادي ذاب مخزون المياه الجوفية منخفضة اإلنتاج مع  1999لسنة  

للخزا  محدودة  وإعادة شحن  السطحية  للخزاناب  وجود  إعادة شحن ضئيلة  عدم  على  هذا  ينطوي  السطحية.  تحت  ناب 
وأحواض  المطار،  نقص  بسبب  وهذا  العذبة،  المياه  شحن  إلعادة  مستمر  مصدر  مع  ضحلة  جوفية  مياه  خزاناب 

 التصريف الكبيرة لتجميع مياه المطار.
البترول التي تعمل في  ال يوجد استخدام للمياه الجوفية في موقع المشروع، حتى مع شركاب الخدماب البترولية وشركاب 

 المنطقة. 
في المنطقة الواسعة التي تحيط بالموقع، يوضح مخزن البئر الحالي والدراساب المتاحة، أن آبار المياه الجوفية ُمركزة  

ُبعد   باعتباره وادي ذو احتمالية مياه  50في وادي عربة، وتقع على  المشروع. كان يعتبر وادي عربة  كم شمال موقع 
(. تمثل الصخور التي تنتمي لمكون الفحم والحجر الرملي الطباشيري، المصدر الساسي  1990آجور،  جوفية عالية )

للمياه في منخفضاب وادي عربة. ُتستمد المياه من الينابيع واآلبار الضحلة واآلبار العميقة أحياًنا. تكشل المعلوماب،  
جزًءا في    1025ي عربة، أن ملوحة المياه تتراوح ما بين  التي ُجمعت من آبار المياه الجوفية الضحلة والينابيع في واد

 في المليون.  جزًءا  50.233والمليون 
المياه الجوفية   ُتستخدم المياه الجوفية أساًسا لألغراض السياحية والصناعية. وفًقا لمعدالب سحب  في خليج السويس، 

تمثل التي  المناطق  الخليج  منطقة  تشمل  المياه،  بمتطلباب  يتعلق  فيها    فيما  المياه  40-10المياه  إمداداب  من   %
من   اليومي  التصريف  يتراوح  السخنة3م   3000إلى    260المستخدمة.  ومواقع  عربة  وادي  في  على  -/لليوم  الزعفرانة 

 (. من المحتمل أن يؤكد االستخدام المستمر لهذه المياه على كميتها وجودتها. 1992التوالي )سويدان وميساك، 
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، معهد بحوث المياه  1999مياه الجوفية لموقع المشروع والمناطق المحيطة )معدلة من خريطة المياه الجوفية لمصر لسنة  خريطة ال :  14شكل 

 الجوفية(

 
 الضوضاء وجودة الهواء 1-2

قريبة من  حساسة    رحيسية  جد مستقبالبيو ال  ستنتاج ان   اال، تم  لمنطقة المشروع   القيام ب استناًدا إلى المسح الذي تم  
 لن ينتج عنها انبعاتاب للهواء رحيسية او كبيرة    المشروع أنشاطة أن، كما شروع موقع الم

 

 التنوع البيولوجي 1-3
استند تقييم خط الساس لموقع المشروع على استعراض الدراساب والمسح الميداني، التي ُيناَقش بالتفصيل كاًل منها 

 أدناه.  ىعلى حد 
 استعراض الدراساب  (1)

بياناب وعملياب المسح والتسجيالب السابقة المتاحة في الوراق والكتب والدورياب العلمية  استند ذلك إلى الدراساب وال
المتاحة   الدراساب  أن  بما أن  المهم مالحظة  اإلقليم عامًة. من  المسجلة ضمن دراسة  النباتاب والحيواناب  أنواع  حول 

اب المراجعة طيفا واسعا من المراجع بما في ذلك  حول موقع المشروع والمنطقة القريبة من  محدودة نسبيًّا، شملت الدراس
 . المراجع الدولية، التي لها تركيًزا أوسع من إقليم المشروع. على نحٍو إضافي

 المسح الميداني  (2)
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 شمل المسح الميداني الطرق اآلتية:  . 2020 الربيع من عام  خالل فصلُأجري مسًحا ميدانيًّا في موقع المشروع  
فُ  ▪ الميدانية:  وأماكنها  المالحظاب  الحيواناب  وعالماب  النشطة  الحيواناب  بوجود  يتعلق  فيما  بعناية  الموقع  حص 

والمالجئ النشطة والبقايا أو أي عالماب حيوية تشير إلى نشاط الحيواناب. بسبب كبر حجم موقع المشروع، ركز  
ال  الممراب  ُتعد  لنها  الودية  أساًسا  المرتفعة؛  الولوياب  مناطق  على  البحث  تستخدمها فريق  قد  التي  ساسية، 

الحيواناب حول الموقع. أجرى الفريق قطع استعراض للمسار بجانب الودية بحًثا عن أي إشارة من إشاراب وجود  
الحيواناب المذكورة أعاله. اُتبع نهًجا متشابًها لمسح النباتاب، حيث ركز المسح على جوانب الودية وأي مناطق،  

 لوحظ فيها الغطاء النباتي. 

لمقابالب مع الشخاا المحليين: ُأجريت مقابالب مع الشخاا المحليين ووجهت إليهم أسئلة فيما يتعلق بانواع ا ▪
 طيور معروفة، التي من المحتمل أن تكون موجودة ضمن الموقع.

 حالة أنواع الحيواناب والنباتاب  (3)

ع أتناء المسح الميداني، ُحددب حالة حفظها  جميع النواع المسجلة باعتبارها جزًءا من استعراض الدراساب أو في الموق
(، التي توفر حالة  2019وفًقا للقاحمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )

لمنطقة    الحفظ العالمية لألنواع المقّيمة. لن مصر ال تملك قاحمة حمراء لمعظم التصنيفاب، روجعت التقييماب اإلقليمية
 البحر المتوسط وشمال إفريقيا لي أنواع قد تكون ذاب قيمة حفظ على المستوى اإلقليمي. 

 
إلى   استناًدا  والحيواناب  بالنباتاب  المتعلقة  والمخرجاب  النتاحج  أدناه  النتاحج  تناقش  أعاله،  المذكورة  للمنهجية  وفًقا 

 استعراض الدراساب والمسح الميداني. 
 

 النباتات 1-3-1
بإقليم  المشروع فيتقع منطقة   البيئية  بيئي    ما يسمى  المنطقة  القاحلة وأكثر تحديًدا في  الخفيضة  الصحراء والشجار 

( للمواحل الموجودة في منطقة  2015لبحر الحمر الساحلية. تطبيق التصنيل الذي أعده حرحش وآخرون. ) الصحراء  
زيا أتناء  يجب عزو  ر المشروع  الميداني،  المسح  وعملياب  لموقع  الرحيسي  اب  الموحل  نظام  إلى  المشروع  منطقة  جميع 

" نظام فرعي: "أرض سهلية"(  ة "الصحراء". يمكن تصنيل الغالبية العظمى من منطقة المشروع باعتبارها "صحراء حماد 
 تعبرها "أودية وأودية ضيقة" )أي أودية(، التي تخص نظام فرعي "أرض منخفضة". 

الطاقة،  وفًقا للتقييم البيئي واالجتماعي االستر  (، تتكون منطقة 2018اتيجي )المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة 
المشروع أساًسا من صحراء مسطحة من الحصى تقطعها خطوط تصريف ضحلة؛ أودية. على النحو القياسي بالنسبة  

ا البيولوجي والتغطية. تكون الودية ذاب  التنوع  لمستوى المرتفع نسبيًّا  للمناطق الصحراوية، تكون المواحل محدودة في 
من التنوع مميزة برمال ناعمة ورواسب من الطمي ترسبت نتيجة التدفقاب السطحية القديمة والبطيئة. ُوجد أن الغطاء 
النباتي في المشروع متناتر للغاية ومقتصر على قنواب التصريف. عموًما، يكون للغطاء النباتي ضمن منطقة المشروع  

أنواع وكثافة منخ ا. تميل الودية إلى دعم معظم النباتاب بسبب مستوياب رطوبة  تكوين  فضة وتوزيع غير منتظم جدًّ
 التربة العلى على نحٍو عام. 
( وآخرون.  الغني  لعبد  تقع  2014وفًقا  تحديًدا،  أكثر  المصرية.  الشرقية  بالصحراء  ُيعرف  فيما  المشروع  موقع  يقع   ،)

لحمر. من ناحية المناخ، تقع منطقة المشروع ضمن مناطق صحراوية  منطقة المشروع في الراضي الساحلية للبحر ا
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(. عموًما، يتميز الغطاء النباتي الصحراوي في منطقة المشروع باالنفتاح وأن  يتكون من  1993قاحلة )عياد وآخرون،  
ء. تعتمد المساحاب  إطار داحم من النباتاب المعمرة، والمساحاب بين النباتاب، التي قد تزول سريًعا عقب أمطار الشتا

بين النباتاب ومدة وجودها على سقوط المطار غير المنتظم. تستمر عملية تغيير الغطاء النباتي بالتزامن مع تغيير 
بتخزين   العميقة  الترب  تسمح  قصير.  وقٍت  في  تجل  ولكنها  المطار،  موسم  أتناء  التربة  ُترطب  التربة. سوف  ُسمك 

 فر مصدًرا مستمًرا لرطوبة جذور النباتاب المعمرة المستقرة على عمٍق كبير. بعض الماء في تربة فرعية، بما يو 

 
 ( 2001موقع المشروع فيما يتعلق باألقاليم البيئية في العالم )المناطق البيئية األرضية في العالم( )أولسون وآخرون، :  15شكل 

 

نوًعا في موقع المشروع    68بحر الحمر، ُسجل  وفًقا لمراجعة دراساب النباتاب المسجلة بجانب الصحراء الساحلية لل  
من خالل المسح الميداني سجل  .  ى الجدول ادناه ( يرجى االطالع عل2014والمنطقة القريبة من  )عبد الغني وآخرون،  

نوًعا وِتق تسجيلهم في منطقة المشروع والمنطقة القريبة من ، ُوجد خمسة أنواع فقط يمكن تقييمها    68من  نوعا.    32
الطبيعة  على   لحماية  الدولي  االتحاد  عن  الصادرة  باالنقراض  المهددة  لألنواع  الحمراء  للقاحمة  وفًقا  الدولي  المستوى 

 (، وُصنفت جميعها باعتبارها أقل أهمية. 2019)
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 الدراسات  واستعراض  الميدانية الزيارة  خالل   المسجلة النباتات  أنواع قائمة : 4جدول 

القائمة الحمراء لألنواع املهددة   الشائع االسم   االسم العلمي  ئلة العا

باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات 

 Ephedra aphylla العلندة
Forssk 

الدراسات   أقل أهمية  العلندة

واملسح  

 امليداني 

 Aerva javanica القطيفية 
(Burm. f.) Juss. ex 

Schult. 

قّيم  الراء الجاوي  
ُ
 الدراسات  لم ت

Amaranthus viridis L.  قّيم  القطيفة النحيلة
ُ
 الدراسات  لم ت

 Calotropis procera الدفليات
(Aiton) W.T. Aiton 

قّيم  عشار الباسق 
ُ
 الدراسات  لم ت

Leptadenia 
pyrotechnica 

(Forssk.) Decne. 

قّيم    شجرة النار
ُ
 الدراسات  لم ت

Pergularia 
tomentosa L. 

قّيم  الخلجة 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

قّيم  شيح العطارين  .Artemisia judaica L النجمية 
ُ
   الدراسات  لم ت

Centaurea calcitrapa 
L. 

قّيم  القنطريون الجيري 
ُ
 الدراسات  لم ت

Centaurea scoparia 
Sieber ex Spreng. 

قّيم  القنطريون املكنس ي. 
ُ
  ات الدراس لم ت

واملسح  

 امليداني 
Cotula cinerea Delile قّيم    الكوتوال الرمادية

ُ
 الدراسات  لم ت

Echinops spinosus L.  قّيم  القنفذي الشائك
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Ifloga spicata 

(Forssk.) Sch. Bip. 
قّيم  كربال سنبلي 

ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Iphiona mucronata 

(Forssk.) Asch. et 
Schweinf. 

قّيم  اللغب النجمي 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Launaea spinosa 

(Forssk.) Sch. Bip. ex 
Kuntze 

قّيم  الحوة الشائكة 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Limbarda 

crithmoides (L.) 
Dumort. 

قّيم  ملباردا املحلية 
ُ
 الدراسات  لم ت

Pluchea dioscoridis 
(L.) DC. 

 الدراسات  أقل أهمية  نبات البرنوف
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة   الشائع االسم   االسم العلمي  ئلة العا

باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات 

Pulicaria incisa 
(Lam.) DC. 

قّيم  الرعراع 
ُ
 الدراسات  لم ت

Pulicaria undulata 
(L.) C.A. Mey. 

حشيشة البراغيث  

   الكاذبة

قّيم 
ُ
 الدراسات  لم ت

Reichardia tingitana 
(L.) Roth 

قّيم    النكد الطنجي
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Senecio glaucus L. قّيم  الشيخة الرمادية

ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Sonchus oleraceus L.  قّيم  الِتفاف الزيتي

ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

 Heliotropium الحمحمية 
bacciferum Forssk. 

قّيم  رقيب الشمس العنبي 
ُ
 الدراسات  لم ت

Trichodesma 
africanum (L.) R. Br. 

قّيم  الحراق 
ُ
 الدراسات  لم ت

 Diplotaxis harra الحمحمية 
(Forssk.) Boiss. 

  الدراسات  أقل أهمية )أوروبا(  الفجيلة الحارة 

واملسح  

 امليداني 
Farsetia aegyptia 

Turra 
قّيم  الجرباء الكرنبية 

ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Matthiola 

longipetala (Vent.) 
DC. 

قّيم  نبات املنثور 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Zilla spinosa (L.) 

Prantl 
قّيم  الِسلة الشائكة 

ُ
الدراسات   لم ت

واملسح  

 امليداني 

قّيم  قّبار شوكي  .Capparis spinosa L القبار 
ُ
  سات االدر  لم ت

واملسح  

 امليداني 

 Polycarpaea القرنفلية 
robbairea (Kuntze) 

Greuter & Burdet 

قّيم  القرنفلية 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

 Anabasis articulata سرمقية 
(Forssk.) Moq. 

قّيم  الشنان املفصلي 
ُ
الدراسات   لم ت
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة   الشائع االسم   االسم العلمي  ئلة العا

باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات 

واملسح  

 امليداني 
Arthrocnemum 

macrostachyum 
(Moric.) K. Koch 

قّيم  الخريسة كبيرة السنبلة
ُ
الدراسات   لم ت

واملسح  

 امليداني 
Atriplex halimus L. قّيم  الرغل امللحي

ُ
 الدراسات  لم ت

Chenopodium album 
L. 

قّيم  السرمق األبيض 
ُ
 الدراسات  لم ت

Halocnemum 
strobilaceum (Pall.) 

M.Bieb. 

قّيم  الحنظد 
ُ
الدراسات   لم ت

واملسح  

 امليداني 
Halopeplis perfoliata 

(Forssk.) Bunge ex 
Asch. 

قّيم  راق الخرزة محيطية األو 
ُ
   الدراسات  لم ت

Haloxylon 
salicornicum (Moq.) 

Bunge ex Boiss. 

قّيم  الثرمد 
ُ
 الدراسات  لم ت

Salsola imbricata 
Forssk. 

قّيم  الروثا القرميدية 
ُ
   الدراسات  لم ت

Suaeda monoica 
Forssk. ex J.F. Gmel. 

قّيم  السويداء أحادية املسكن 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 اني امليد

 Cleome amblyocarpa الذفرية
Barratte &Murb. 

قّيم  ذفرة كليلة الثمرة 
ُ
 الدراسات  لم ت

Cleome droserifolia 
(Forssk.)Delile 

قّيم  ذفرة ندية األوراق 
ُ
 الدراسات  لم ت

 Convolvulus hystrix اللبالب
Vahl 

ة
َّ
قّيم    لبالب الِحل

ُ
 الدراسات  لم ت

الفصيلة 

 اللبنية 

Ricinus communis L.  قّيم  الخروع
ُ
 الدراسات  لم ت

قّيم  السنط السيال  Acacia seyal Delile بقولية
ُ
 الدراسات  لم ت

Acacia tortilis 
(Forssk.) Hayne 

قّيم  السنط امللتوي 
ُ
الدراسات   لم ت

واملسح  

 امليداني 
Alhagi graecorum 

Boiss. 
قّيم  عاقول إغريقي 

ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Lotus hebranicus 
Hochst. ex Brand 

قّيم  اللوتس 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

 Tavernieraالبقولية  
aegyptiaca Boiss. 

قّيم  الهجليج
ُ
 الدراسات  لم ت
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة   الشائع االسم   االسم العلمي  ئلة العا

باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات 

 )ُيتبع(

قّيم  جرمل قرنفلي  .Frankenia hirsuta L جرمل 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

 Erodium غرنوقياتال
glaucophyllum (L.) 

L’Hér. 

قّيم  الرقمة رمادية األوراق 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

 Nitraria retusa حرملية 
(Forssk.) Asch. 

قّيم  الغرقد الكليل 
ُ
 الدراسات  لم ت

الفصيلة 

الهالوكية أو  

 الجعفيلية 

Cistanche phelypaea 
(L.) Cout. 

قّيم    الذؤنون األصفر 
ُ
 الدراسات  لم ت

الفصيلة 

 ةالعقدي

Calligonum 
polygonoides L. 

قّيم  األرطاة املضلعة
ُ
 الدراسات  لم ت

الفصيلة 

 البليحائية 

Ochradenus baccatus 
Delile 

قّيم   جردي توتية
ُ
 الدراسات  لم ت

Reseda pruinosa 
Delile 

قّيم  البليحاء الصقيعية 
ُ
 الدراسات  لم ت

ات  جاِنيَّ
ْ
 Hyoscyamus muticus الباِذن

L. 
قّيم  ي البنج املصر 

ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

فصيلة 

 طرفائياتال

Reaumuria hirtella 
Jaub. & Spach 

قّيم  جوب وسباخ  مليحة
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Tamarix nilotica 
(Ehrenb.) Bunge 

ثل النيلي
َ
الدراسات   أقل أهمية  األ

واملسح  

 امليداني 
Tamarix tetragyna 

Ehrenb. 
ث
َ
قّيم  . ةل رباعي األخبياأل

ُ
 الدراسات  لم ت

فصيلة 

 قراصيات ال

Forsskaolea 
tenacissima L. 

قّيم  لصاق عنيد 
ُ
 الدراسات  لم ت

فصيلة 

 قديسيات ال

Fagonia arabica L.  قّيم  الشكاعة العربية
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Fagonia bruguieri 

DC. 
قّيم  شكاعة 

ُ
   الدراسات  لم ت

Fagonia mollis Delile قّيم    الشكاعة الناعمة
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة   الشائع االسم   االسم العلمي  ئلة العا

باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات 

 امليداني 
Zygophyllum album 

L.f. 
قّيم  رطريط أبيض 

ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 
Zygophyllum 
coccineum L. 

قّيم  رطريط 
ُ
 الدراسات  لم ت

Zygophyllum simplex 
L. 

قّيم  رطريط قرمل 
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 اني امليد

الفصيلة 

األَسلية من  

أحاديات 

 الفلقة

Juncus rigidus Desf. قّيم    أسل خشن
ُ
 الدراسات  لم ت

الفصيلة 

 نجيلية ال

Pennisetum 
setaceum (Forssk.) 

Chiov. 

  الدراسات  أقل أهمية  ثيوم شائك

واملسح  

 امليداني 

Phragmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. 

 الدراسات  همية أقل أ  القيصوب الجنوبي

 
 الحيوانات 1-3-2

 الثدييات 
االستراتيجي   واالجتماعي  البيئي  لتقييم  وفًقا  السابقة.  الحيوانية  الدراساب  في  بالتفصيل  تحديًدا  الدراسة  موقع  ُيدرس  لم 

الطاقة،   وكفاءة  المتجددة  للطاقة  اإلقليمي  توجد  2018)المركز  لذلك  النباتي،  الغطاء  بوفرة  الثديياب  توزيع  يرتبط   ،)
 معظم النواع في الودية النباتية أو جوانب التالل الصخرية أو المنحدراب الجبلية. 

(، يرجى االطالع  2004نوع في موقع المشروع والمنطقة القريبة من  )هوث،    23مع هذا، أوضحت الدراساب وجود  
أنها موجودة في المنطقة   يتعين ذكر أن بعض النواع مدرجة لن خراحط نطاق توزيعها قد أظهرالجدول ادناه.    على

العامة لموقع المشروع، على الرغم من عدم وجود دراساب محددة لتاكيد ذلك. إضافًة إلى ذلك، بعض النواع المدرجة  
معروف أنها موجودة في الراضي المرتفعة شرق موقع المشروع، وبناًء علي  ُتعد موجودة في المنطقة القريبة من موقع  

 ت أعداد قليلة. المشروع، حتى ولو كان
نوًعا مدرًجا، ُيصنل عشرين نوًعا باعتباره أقل أهمية وفًقا للقاحمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة    23من  

عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في حين ُقّيم نوعين باعتبارهما مهددين باالنقراض )كالهما معرض للخطر(؛ الوعل  
في حين ُتقّيم النواع المتبقية باعتبارها قريبة من االنقراض؛ الضباع. يحظى الوعل النوبي وغزال    النوبي وغزال الريل، 

الريل بمنطقة موقع المشروع باعتبارها جزًءا من نطاق توزيعها. فيما يتعلق بالوعل النوبي، تشمل مواحل النواع القياسية  
في غرب موقع المشروع في الجبال. بالنسبة لغزال    -ى اإلطالقإذا وجدب عل-المناطق الجبلية، ومن المتوقع أن توجد  
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الريل، نظًرا إلى المواحل المتدهورة في المنطقة العامة لموقع المشروع والمستوى العالي لالضطراباب البشرية، وخاصًة  
ا أن تكون النواع موجودة في المنطقة العامة     أخيرا، لموقع المشروع.  إمكانية الوصول إلى الموقع، فمن غير المرجح جدًّ

فيما يتعلق بالضباع المخططة )المهددة باالنقراض( المعرضة للخطر عالميًّا، من المعروف أن هذه النواع ذاب نطاق 
كم. على الرغم من أن  ال يزال من الممكن أن يكون موجوًدا في موقع المشروع، ُيعتقد أن    60واسع للغاية يصل إلى  

 ية، وستقتصر عموًما على المناطق ذاب التواجد البشري المنخفض للغاية. تكون أعداده منخفضة للغا
 إضافًة إلى ذلك، من المهم مالحظة أن  لم ُتسجل أي تديياب في الموقع أتناء المسح الميداني الُمنفذ. 

 
 

 منه  القريبة  منطقةوال المشروع  موقع  في  المسجلة ( الخفافيش باستثناء)   الثدييات أنواع: 5جدول 

 حالة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة العاملية  االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة 

 أقل أهمية  قنفذ طويل األذن  Hemiechinus auritus القنفذيات 

 أقل أهمية  القواع الصحراوي  Lepus capensis أرانب 

 ة أقل أهمي  اليربوع املصري الصغير  Jaculus jaculus الفأرية 

 Gerbillus gerbillus  أقل أهمية  العضل املصري الصغير 
Gerbillus henleyi  أقل أهمية  العضل القزم 
Gerbillus dasyurus  أقل أهمية  عضل وكنر 
Gerbillus pyramidum  أقل أهمية  العضل املصري الكبير 
Gerbillus floweri  أقل أهمية  عضل فالوري 

 الفأرية 

 )ُيتبع( 

Sekeetamys calurus  أقل أهمية  الفأر ذو الذيل الكثيف 

 Acomys russatus  أقل أهمية  الفأر الشوكي الذهبي 
Acomys cahirinus  أقل أهمية  الفأر الشوكي املصري 
Meriones crassus أقل أهمية  الجرد الغليظ 

 أقل أهمية  النمس املصري  Herpestes ichneumon السموريات 

 أقل أهمية  السنور البري  Felis silvestris الكلبيات 
Vulpes rueppellii  أقل أهمية  ثعلب الرمال 
Vulpes zerda أقل أهمية  ثعلب الصحراء 
Canis lupaster / Canis 

aureus  /الذئب اإلفريقي 

 ابن آوى الذهبي  

 أقل أهمية 

Hyaena hyaena قريبة من خطر التهديد  ضبع مخطط 

 أقل أهمية  وبر الصخري ال Procavia capensis وبريات 

الفصيلة  

البقرية،  

 البقريات 

Capra nubiana  عرضة للخطر  الوعل النوبي 
Gazella dorcas  عرضة للخطر  غزال دوركاس 

 

 الحيوانات الزاحفة 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  32) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

البيئي   لتقييم  وفًقا  المشروع.  موقع  حدود  ضمن  والبرماحياب  الزواحل  بشان  سابقة  محددة  دراساب  ُتجرى  لن  عمليًّا، 
الطاقة،  واالج وكفاءة  المتجددة  للطاقة  اإلقليمي  )المركز  االستراتيجي  مجموعة 2018تماعي  أكثر  الزواحل  ُتعد   ،)

متنوعة من الفقارياب في المواحل الصحراوية مثل منطقة المشروع، وتتكون تماًما من النواع الصحراوية القياسية. تتكون  
ال  والثعابين  السحالي  من  والبرماحياب  الزواحل  إلى  هذه  إضافًة  الرملية.  والصخرية  الصحراوية  المواحل  مع  تتكيل  تي 

( الدين  لبهاء  وفًقا  هناك  2006ذلك،  المشروع    34(،  منطقة  في  وجوده،  متوَقع  القل  على  أو  وجوده  موتق  نوًعا 
لبرماحية في  وجود النواع ا   ُيرصدوالمنطقة القريبة منها )يرجى االطالع على الجدول أدناه(. بسبب جفاف المنطقة، لم  

نوًعا المدرج لثمان عاحالب. من جميع هذه النواع، ُيقّيم اتنا عشر    34الجانب اآلخر، ينتمي الر    ىمنطقة المشروع. عل
نوًعا على المستوى العالمي للقاحمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ُيقّيم  

أقل    إحدى عشر نوًعا من باالنقراض )معرض  أهميةهذه النواع باعتبارها  باعتباره مهدًدا  ُيقّيم نوًعا واحًدا  ، في حين 
 للخطر(؛ الضب المصري. 

 
 الدراسة  منطقة  ضمن   وجودها  المعروف الزواحف  أنواع: 6جدول 

دة باالنقراض الصادرة عن  القائمة الحمراء لألنواع املهد  االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة 

 ( 2019االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ) 

 برص حاد الذيل  Cyrtopodion scabrum ة ي الوزغ 

 برص مقوس األصابع 

 أقل أهمية 

Hemidactylus 
flaviviridis   برص املنازل أصفر

 البطن 

قّيم 
ُ
 لم ت

Hemidactylus turcicus   برص منازل البحر

 املتوسط 

 أقل أهمية 

Ptyodactylus guttatus  قّيم  برص مروحي القدمين
ُ
 لم ت

Ptyodactylus 
hasselquistii   برص مروحي القدمين

 مصري 

قّيم 
ُ
 لم ت

Ptyodactylus 
siphonorhina   برص مروحي القدمين

 صحراوي 

قّيم 
ُ
 لم ت

Stenodactylus petrii   برص واسع العين

 رملي 

قّيم 
ُ
 لم ت

Stenodactylus 
stenodactylus  قّيم  ص واسع العين بر

ُ
 لم ت

Tropiocolotes 
steudneri   برص الرمال

 الجزائري 

قّيم 
ُ
 لم ت

 أقل أهمية  الحرذون الشوكي  Agama spinosa الحرذونيات 
Pseudotrapelus 
sinaitus قّيم  الحرذون السينائي

ُ
 لم ت

Trapelus mutabilis  قّيم  الحرذون املتقلب
ُ
 لم ت

Trapelus pallidus قّيم  لجبل الباهت قاض ي ا
ُ
 لم ت

Uromastyx aegyptia   سحلية الضب

 املصري 

 عرضة للخطر 
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دة باالنقراض الصادرة عن  القائمة الحمراء لألنواع املهد  االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة 

 ( 2019االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ) 

 Acanthodactylus سحالي حقيقية 
boskianus    قّيم  سحلية بوسك

ُ
 لم ت

سحالي حقيقية  

 )ُيتبع( 

Acanthodactylus 
scutellatus  قّيم  سقنقر الرمل الكبير

ُ
 لم ت

Mesalina guttulata   سحلية صغيرة

 منقطة 

قّيم لم  
ُ
 ت

Mesalina olivieri   سحلية عّداء

 الصحراء 

 أقل أهمية 

Mesalina 
rubropunctata   سحلية منقطة بنقط

 حمراء 

قّيم 
ُ
 لم ت

قّيم  الورل الصحراوي  Varanus griseus الورليات 
ُ
 لم ت

 أقل أهمية  سحلية دفانة Chalcides ocellatus السقنقورية 
Scincus scincus  ق  سمكة الرمال

ُ
 ّيم لم ت

Sphenops sepsoides   سحلية الرمال

 الناعمة 

 أقل أهمية 

 أقل أهمية  بسباس جبلي  Lytorhynchus diadema األحناش 
Malpolon moilensis  قّيم  ثعبان أبو العيون

ُ
 لم ت

Platyceps rogersi  أقل أهمية  األفعى املرقطة 
Platyceps saharicus  ثعبان األزرود

 الصحراوي 

قّيم 
ُ
 لم ت

Psammophis 
aegyptius  قّيم  بسباس صحراوي

ُ
 لم ت

Psammophis schokari  قارّي عداء الرمال
ُ
قّيم  ش

ُ
 لم ت

Spalerosophis 
diadema  قّيم  ثعبان اإلكليل

ُ
 لم ت

 Walterinnesia الَعرابيد 
aegyptia  أقل أهمية  كوبرا الصحراء 

فصيلة األفاعي  

 النافخة 

Cerastes cerastes ة  األفعى املقرن

 )الطريشة(

 أقل أهمية 

Cerastes vipera  أقل أهمية  أفعى الرمل 

Echis coloratus   أفعى الحراشف

 املنشارية 

قّيم 
ُ
 لم ت

 
 الطيور 

قبل مناقشة   .يقدم هذا القسم تقييما لظروف خط الساس داخل موقع المشروع والمناطق المحيطة ب  فيما يتعلق بالطيور
النقل يمكن أن تشكل خطرا ممي   من المهم أن نذكر أن  النتاحج،   باسالك  لطيور من خالل االصطدام تا على اخطوط 

كبيرة   أعداد  في  الكهرباء  خطوط  مع  الطيور  تصادماب  تحدث  أن  يمكن  أو    فيبالكهرباء.  اليومية  الطيران  مساراب 
الهجرة. خطًرا    ممراب  فقط  الكهرباء  خطوط  من  للطيور  الكهرباحي  الصعق  الكهربا  في يعتبر  الجهد خطوط  ذاب  ء 
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المنخفض والمتوسط أن الكابالب الكهرباحية لخطوط الطاقة عالية الجهد بعيدة عن بعضها البعض وفرصة الطيور من  
 أمر مستبعد للغاية.  الجثوم الصعق الكهرباحي من قبلها أتناء الطيران أو  

تغطية موقع المشروع في مواسم    تمت  ذلك،للمشروع. ومع    يوروتجدر اإلشارة إلى أن  لم يتم إجراء تقييم خاا بالط 
الرياح المجاورة لموقع   ارع التي تم إجراؤها كجزء من مشاريع مز   الطيورمختلفة على مدى خمس سنواب كجزء من تقييم  

أول   نوالربيع، وكاالمشروع. وقد أجريت هذه التقييماب للرصد أتناء الطيران في مزرعة الرياح خالل موسمي الخريف  
 . 2020بينما تم إجراء آخر تقييم في ربيع   ،2015ي خريف تقييم تم إجراؤه ف

إجراء سلسلة من   أتناءتم  الماضية كجزء من    التقييم  الخمس  السنواب  المشروع طوال    تقييم الطيران على طول موقع 
ل . نظرا    المجاورة التر البيئي واالجتماعي التي تم إجراؤه لمشاريع مزارع الرياح التي تقع بجانب موقع المشروع و/أو  

أتناء الطيران عبر موقع مشروع مزرعة الرياح باستخدام مراقبة  الطيور  مسوحاب    تقنية  قد طبقت الطيور  لن تقييماب  
فقط   تم  فقد  الثابتة،  االعتبار  الخذالنقطة  المشروع في    بعين  و/أو بجوار موقع  إلى جانب  كانت  التي  المراقبة  نقاط 

مختارة تم استخدامها خالل التقييم البيئي   مراقبةتم تضمين نقاط    ذلك،. باإلضافة إلى  7جدول    تحليل المشروع، انظر
( أيًضا في التقييم الحالي. وتشمل نقاط مراقبة مختارة من المراقبة أتناء الطيران التي  SESAواالجتماعي االستراتيجي )

  م ( باإلضافة إلى نقاط مراقبة مختارة تم تغطيتهSESAي واالجتماعي االستراتيجي )تم إجراؤها كجزء من التقييم البيئ
،  ( SESAتم تضمينهما في التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )  التي  كجزء من مشروعين إضافيين لمزارع الرياح

 . ACWAمزرعة رياح الفنار ومزرعة رياح 

أن  تم الحصول على موافقة  ويجب إلى  تم   اإلشارة  التي  البياناب  الرياح من أجل استخدام  من مطوري مشروع طاقة 
 جمعها في تقييماتهم الخاصة الستخدامها في تحليل هذا التقييم. 

ما   كل  إلى  استخدام  سبق، باإلضافة  أيضا  مزرعة  نتاحج  تم  في  إجراؤها  تم  التي  الطيران  أتناء  البحر    المراقبة  رياح 
الرياح  ل  الحمر واالجتماعيمن  كجزء    ( RSWE)طاقة  البيئي  التر  التقييماب    للمشروع.   تقييم  أحدث  تم  هي  حيث 

 في مزرعة الرياح.  2020وربيع  2019موسمين في خريف  مدى إجراؤها على
المستخدمة موقع  المهاجرة والمقيمة    المحلقةالمذكورة أعاله هو مراقبة أعداد وسلوك الطيور    ابالهدف من جميع المسوح

وبالتالي ال يمكن مقارنة البياناب    الفصول،أو    على مدار السنين و/  متطابقلم يكن مستوى الجهد    ذلك،. ومع  المشروع 
عبر موقع المشروع    مرور الطيور ولكن يمكن أن توفر مؤشرا جيد جدا عن حالة    المشروع، جنبا إلى جنب مع موقع  

 ككل.

 المستخدم في التقييم الحالي  : التقييم والمراقبة أثناء الطيران7جدول 

مشروع خط  منالجزء  اسم المشروع
 نقل الضغط العالي 

عدد نقاط الرصد  الفصل / السنة
 المستخدمة 

 مالحظات 

البحر  رياح  مزرعة 
الرياح   لطاقة  الحمر 

(RSWE WF) 

نقاط المراقبة على طول   3 2019خريف  الشمالي 
الشرقي   الجنوبي  الجزء 

البحر  من موقع مشروع  
الرياح  ال لطاقة  حمر 

(OP-1, OP-6, and 
OP-7) 

 2020ربيع 

الكيال   رياح  مزرعة 
(Lakela WF) 

تم تغطية الجزء )  OP-A 1 2015خريف  الوسط
المشروع   من  الجنوبي 
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 (فقط
تم تغطية الجزء ) OP-A 1 2016ربيع 

المشروع   من  الجنوبي 
 (فقط

المراقبة  4 2017ربيع  نقاط  جميع 
الجا طول  نب  على 

موقع   من  الشرقي 
 ,OP-1)الكيال  مشروع  

OP-2, OP-3, and 
OP-4) 

 2017خريف 
 2018ربيع 

الجزء   3 2018خريف  تغطية  يتم  لم 
موقع  من  الجنوبي 

 OP-2, OP-3)  المشروع

and OP-4) 
رياح  مزرعة 

(Amunet WF) 

المراقبة  4 2020ربيع  الجنوبي نقاط  جميع 
الجوانب   طول  على 

ة والشرقية لموقع  الشمالي
  AMUNETمشروع  

(OP-1, OP-2, OP-5, 
and OP-6) 

البيئي   التقييم 
واالجتماعي 
 (SESAاالستراتيجي )

نقاط المراقبة على طول   5 2016ربيع  اإلجمالي
من   الشرقي  الجزء 

 ,OP-5)  منطقة الدراسة

OP-8, OP-10, OP-
11, and OP-12) 

 2016خريف 
 2017ربيع 

واحدة 1 2015خريف  الجنوبي مراقبة  من    نقطة 
 2016ربيع  مزرعة رياح الفنار

واحدة 1 2016ربيع  مراقبة  من    نقطة 
رياح    ACWAمزرعة 

(OP-B) 
 

 موقع المشروع
يتداخل    ،ولكنمقترحة.  منشاة أو  ابمحميمع أي  يتداخل خط النقل يمتد خط النقل على طول ساحل خليج السويس. ال  

 . (، )انظر الشكل أدناه( IBA)  الزيتجبل  –الطيور المهمة  مع منطقة من خط النقل جزء الجنوبي جزء صغير من ال
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 جبل الزيت    –خط نقل الضغط العالي بالنسة لمنطقة الطيور المهمة موقع  :  16شكل 

 
 مواسم الهجرة في الربيع

الربيعية في موقع   الهجرة  التقييماب خالل مواسم  نوعا. من بين هذه    30ل ما مجموع   تم تسجي  المشروع،في جميع 
/    9جدول  )   انظر الجداول   (، هناك خمسة أنواع مهددة عالميا )نوعان مهددة باالنقراض وتالتة معرضة للخطر   النواع،
السنين من    (.12جدول  /    11جدول  /    10جدول   )ربيع    47,601يتراوح العدد اإلجمالي للطيور المسجلة على مر 
إلى  2017 انظر  (2020ربيع  )  165,190(  تذبذب 8جدول  ،  وال   ت.  النواع  السنين  والفراد    بال يسجتأعداد  على مر 

مسحها يتم  التي  المواقع  على  ومع    ورصدها  اعتمادا  المختلفة.  التقييماب  في  المبذول  الجهد  يمكن   ذلك،ومستوى 
  الربيع،لدي  عدد كبير من الممراب خالل موسم    يكون   مالحظة أن كل من الجزء الشمالي والجنوبي من موقع المشروع

 . 17انظر الشكل 
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 : ملخص التسجيالت خالل مواسم الهجرة الربيعية8جدول 

 2020ربيع  2018ربيع  2017ربيع  2016ربيع  
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

 االجمالي
 165,190 4,011 56,128 1,648 47,601 1,861 112,811 3,082 المجموع

  20  26  22  28 عدد النواع 
مهددة 

 بالنقراض
5  4  5  4  

من  قريبة 
 خطر التهديد

1  1  1  1  

 الشمالي
 115,677 2,626   12,604 91 21,149 314 المجموع

  21    13  18 عدد النواع 
مهددة 

 بالنقراض
2  1    4  

من  قريبة 
 خطر التهديد

0  0    1  

 األوسط
   56,128 1,647 32,916 1,614 17,582 806 المجموع

    25  21  27 عدد النواع 
مهددة 

 بالنقراض
5  4  5    

من  قريبة 
 خطر التهديد

1  1  1    

 الجنوبي 
 49,511 1,385   2,351 156 74,080 1,962 المجموع

  19    14  28 عدد النواع 
مهددة 

 بالنقراض
5  3    4  

من  قريبة 
 خطر التهديد

1  0    1  

 
 
 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  38) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 المشروع  موقع  طول  على  الربيعية الهجرة  موسم مسوحات   خالل الطيور مراقبة  سجالت  ملخص: 9جدول 

الحالة وفقا   اسم النوع
للقائمة الحمراء  
لألنواع المهددة  

باالنقراض 
الصادرة عن  

االتحاد الدولي 
بيعة لحماية الط

(2019 ) 

 2020ربيع  2018ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
عدد  عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 األفراد 

 النسر السمر
Gyps fulvus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 عابر

1 1 - - 1 1 - - 

 ية الرخمة المصر 
Neohpron 

percnopterus 

طاحر مهاجر   مهدد باإلنقراض
 89 69 26 22 24 18 43 34 عابر

 الحدأة السوداء 
Milvus 

migrans 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 6,600 693 1,285 261 2,573 275 4,210 557 عابر

 عقاب نساري 

Pandion 
heliaetus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 2 2 2 2 2 2 3 3 عابر

لنحل  حوام ا
 الوروبي

Pernis 
apivorus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 9,529 223 8,307 179 955 93 14,988 310 عابر

 عقاب المنتعلة

Hieraaetus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
94 470 60 84 60 81 106 136 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  39) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا   اسم النوع
للقائمة الحمراء  
لألنواع المهددة  

باالنقراض 
الصادرة عن  

االتحاد الدولي 
بيعة لحماية الط

(2019 ) 

 2020ربيع  2018ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
عدد  عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 األفراد 

pennatus عابر 
 الذهبي   العقاب

Aquila 
chrysaetos 

 مقيم  أقل أهمية
- - - - 1 1 - - 

 هوبعقاب الس

Aquila 
nipalensis 

طاحر مهاجر   مهدد باإلنقراض
عابر / زاحر  

 شتوي 
442 2,643 291 2,675 191 1,364 715 6,163 

 ملك العقبان
Aquila 

heliaca 

طاحر مهاجر   معّرض للتهديد 
 16 12 14 12 9 9 23 19 عابر

 عقاب أسفع كبير 
Clanga 
clanga 

طاحر مهاجر   معّرض للتهديد 
 48 35 12 9 4 3 12 9 عابر

عقاب أسفع 
 صغير

Clanga 
pomarina 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 328 90 256 47 79 34 282 72 عابر



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  40) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا   اسم النوع
للقائمة الحمراء  
لألنواع المهددة  

باالنقراض 
الصادرة عن  

االتحاد الدولي 
بيعة لحماية الط

(2019 ) 

 2020ربيع  2018ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
عدد  عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 األفراد 

مرزة المستنقعاب  
 الغربية

Circus 
aeruginosus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 37 32 40 30 33 26 113 74 عابر

 أبو شودة

Circus 
pygargus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 13 12 3 3 38 32 40 23 عابر

 مرزة باهتة 

Circus 
macrourus 

قريبة من خطر  
 التهديد

طاحر مهاجر  
عابر / زاحر  

 شتوي 
21 28 9 9 9 9 17 17 

 عقاب الثعابين 

Circaetus 
gallicus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
عابر / متكاتر 

 صيفي
164 359 168 300 63 86 274 449 

 باشق أوراسي

Accipiter 
nisus 

جر  طاحر مها أقل أهمية
 22 17 12 10 28 27 71 54 عابر

 2,005 5 12 9 1,275 34 113 8طاحر مهاجر   أقل أهمية باشق مشرقي



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  41) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا   اسم النوع
للقائمة الحمراء  
لألنواع المهددة  

باالنقراض 
الصادرة عن  

االتحاد الدولي 
بيعة لحماية الط

(2019 ) 

 2020ربيع  2018ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
عدد  عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 األفراد 

Accipiter 
brevipes 

 عابر

 صقر جراح

Buteo 
rufinus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
عابر / زاحر  

 شتوي 
48 66 17 20 41 64 80 163 

 حوام السهول 

Buteo buteo 
vulpinus 

جر  طاحر مها أقل أهمية
 25,586 1,215 17,627 548 19,889 647 15,564 793 عابر

 صقر وكري 

Falco 
biarmicus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 - - - - - - 4 4 عابر

 صقر بربري 
Falco 

pelegrinoides 

 مقيم  أقل أهمية
1 2 - - - - - - 

 شاهين
Falco 

peregrinus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 - - - - - - 1 1 عابر

 - - 5 4 7 4 8 6طاحر مهاجر   أقل أهمية صغيرعوسق 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  42) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا   اسم النوع
للقائمة الحمراء  
لألنواع المهددة  

باالنقراض 
الصادرة عن  

االتحاد الدولي 
بيعة لحماية الط

(2019 ) 

 2020ربيع  2018ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
عدد  عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 األفراد 

Falco 
naumanni 

 عابر

 شويهين 

Falco 
subbuteo 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 - - - - - - 5 5 عابر

 صقر أسحم 

Falco 
eleonorae 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 - - 2 2 - - 5 4 عابر

 صقر الغروب 

Falco 
concolor 

طاحر مهاجر   معّرض للتهديد 
كاتر عابر / مت

 صيفي
5 6 - - 1 1 - - 

 الكركي

Grus grus 
طاحر مهاجر   أقل أهمية

 عابر
8 320 5 1,391 7 802 - - 

البجع البيض 
 الكبير 

Pelecanus 
onocrotalus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 6,103 17 63 3 150 1 9,796 25 عابر



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  43) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا   اسم النوع
للقائمة الحمراء  
لألنواع المهددة  

باالنقراض 
الصادرة عن  

االتحاد الدولي 
بيعة لحماية الط

(2019 ) 

 2020ربيع  2018ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
عدد  عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 األفراد 

 لقلق أسود 

Ciconia nigra 
طاحر مهاجر   أقل أهمية

 عابر
48 488 15 53 38 297 61 2,314 

 لقلق أبيض

Ciconia 
ciconia 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 103,506 161 24,897 57 17,694 47 62,127 121 عابر

 أنواع النسور

Aquila sp. 
- - 

28 88 14 26 12 29 93 503 

أنواع الصقور  
 الحوامة 

Buteo sp. 

- - 
12 109 6 12 5 405 31 568 

 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

18 20 6 6 2 2 6 6 

 أنواع الباشق
Accipiter sp. 

- - 
5 6 - - - - - - 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 
- - 

24 24 3 3 4 4 1 1 

 986 44 419 15 262 15 773 41 - - الطيور الجارحة 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  44) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 
 

 المشروع  موقع   من  الشمالي ءالجز  في الربيع  هجرة  موسم   مسوحات خالل  الطيور مراقبة   سجالت   ملخص :  10جدول 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2020ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
 األفراد عدد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 الرخمة المصرية 
Neohpron percnopterus 

 طاحر مهاجر عابر مهدد باإلنقراض
11 15 - - 55 74 

 الحدأة السوداء 
Milvus migrans 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
48 210 10 333 424 4,532 

 عقاب نساري 

Pandion heliaetus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 1 1 1 1 

 لوروبي حوام النحل ا

Pernis apivorus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

77 6,928 8 50 129 8,510 

 عقاب المنتعلة

Hieraaetus pennatus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

10 11 2 6 76 93 

 عقاب السهوب

Aquila nipalensis 
طاحر مهاجر عابر / زاحر  مهدد باإلنقراض

 شتوي 
4 4 18 566 470 4,926 

 انملك العقب
Aquila heliaca 

 طاحر مهاجر عابر معّرض للتهديد 
- - - - 7 7 

 عقاب أسفع كبير 
Clanga clanga 

 طاحر مهاجر عابر معّرض للتهديد 
- - - - 28 41 

 عقاب أسفع صغير
Clanga pomarina 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
14 33 - - 69 291 

 مرزة المستنقعاب الغربية

Circus aeruginosus 
 طاحر مهاجر عابر أهمية أقل

7 8 - - 24 28 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  45) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2020ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
 األفراد عدد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 أبو شودة

Circus pygargus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

- - 1 1 11 12 

 مرزة باهتة 

Circus macrourus 
طاحر مهاجر عابر / زاحر  قريبة من خطر التهديد

 شتوي 
- - - - 9 9 

 عقاب الثعابين 

Circaetus gallicus 
طاحر مهاجر عابر /  أقل أهمية

 تكاتر صيفيم
14 20 8 13 183 289 

 باشق أوراسي

Accipiter nisus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

10 12 2 3 14 19 

 باشق مشرقي

Accipiter brevipes 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

5 87 2 3 5 2,005 

 صقر جراح

Buteo rufinus 
طاحر مهاجر عابر / زاحر  أقل أهمية

 شتوي 
1 1 2 2 51 106 

 م السهول حوا

Buteo buteo vulpinus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

52 2,976 25 8,195 802 16,963 

 عوسق صغير

Falco naumanni 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 2 - - - - 

 شويهين 

Falco subbuteo 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 2 - - - - 

 الكركي

Grus grus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

- - - - 1 1 

 البجع البيض الكبير 

Pelecanus onocrotalus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

3 148 1 150 6 707 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  46) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2020ربيع  2017ربيع  2016ربيع  الحالة الوطنية 
 األفراد عدد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 لقلق أسود 

Ciconia nigra 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

6 51 - - 34 546 

 لقلق أبيض

Ciconia ciconia 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

24 10,018 7 3,275 97 75,337 

 ورأنواع النس

Aquila sp. 
- - 

5 11 2 4 71 397 

 أنواع الصقور الحوامة 

Buteo sp. 
- - 

3 18 - - 29 551 

 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

1 1 1 1 6 6 

 أنواع الباشق
Accipiter sp. 

- - 
1 2 - - - - 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 
- - 

1 1 - - 1 1 

 225 23 1 1 589 13 - - الطيور الجارحة 

 
 
 
 
 
 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  47) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 المشروع  موقع  من  األوسط الجزء في الربيع  هجرة  موسم   مسوحات خالل  الطيور مراقبة   سجالت   ملخص :  11جدول 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018ربيع  2017بيع ر  2016ربيع  الحالة الوطنية 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 النسر السمر
Gyps fulvus 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
- - - - 1 1 

 الرخمة المصرية 
Neohpron 

percnopterus 

 طاحر مهاجر عابر مهدد باإلنقراض
7 7 17 23 22 26 

 ة السوداء الحدأ 
Milvus migrans 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
117 836 249 2,206 261 1,285 

 عقاب نساري 

Pandion heliaetus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 1 1 2 2 

 حوام النحل الوروبي 

Pernis apivorus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

38 406 72 725 179 8,307 

 عقاب المنتعلة

Hieraaetus pennatus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

28 381 54 69 60 81 

 الذهبي   العقاب
Aquila chrysaetos 

 مقيم  أقل أهمية
- - - - 1 1 

 عقاب السهوب

Aquila nipalensis 
طاحر مهاجر عابر /  مهدد باإلنقراض

 زاحر شتوي 
134 719 232 1,987 191 1,364 

 ملك العقبان
Aquila heliaca 

 طاحر مهاجر عابر لتهديد معّرض ل
2 3 8 8 12 14 

 عقاب أسفع كبير 
Clanga clanga 

 طاحر مهاجر عابر معّرض للتهديد 
3 3 3 4 9 12 

 256 47 72 33 48 12 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية عقاب أسفع صغير



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  48) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018ربيع  2017بيع ر  2016ربيع  الحالة الوطنية 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

Clanga pomarina 
 مرزة المستنقعاب الغربية

Circus aeruginosus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

19 29 24 31 30 40 

 أبو شودة

Circus pygargus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

14 30 28 32 3 3 

 مرزة باهتة 

Circus macrourus 
طاحر مهاجر عابر /  قريبة من خطر التهديد

 زاحر شتوي 
10 16 9 9 9 9 

 عقاب الثعابين 

Circaetus gallicus 
طاحر مهاجر عابر /  أقل أهمية

 متكاتر صيفي
63 204 148 274 63 86 

 باشق أوراسي

Accipiter nisus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

11 16 25 25 10 12 

 باشق مشرقي

Accipiter brevipes 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 5 32 1,272 9 12 

 صقر جراح

Buteo rufinus 
طاحر مهاجر عابر /  أقل أهمية

 زاحر شتوي 
12 15 14 17 41 64 

 ول حوام السه

Buteo buteo vulpinus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

249 5,156 578 11,456 548 17,627 

 صقر وكري 

Falco biarmicus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 2 - - - - 

 شاهين
Falco peregrinus 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
1 1 - - - - 

 5 4 7 4 1 1 ابرطاحر مهاجر ع أقل أهمية عوسق صغير



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  49) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018ربيع  2017بيع ر  2016ربيع  الحالة الوطنية 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

Falco naumanni 
 شويهين 

Falco subbuteo 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 - - - - 

 صقر أسحم 

Falco eleonorae 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 - - 2 2 

 صقر الغروب 

Falco concolor 
طاحر مهاجر عابر /  معّرض للتهديد 

 متكاتر صيفي
1 1 - - 1 1 

 الكركي

Grus grus 
 مهاجر عابر طاحر أقل أهمية

2 2 - - 7 802 

 البجع البيض الكبير 

Pelecanus onocrotalus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

3 606 5 1,391 3 63 

 لقلق أسود 

Ciconia nigra 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

8 49 12 40 38 297 

 لقلق أبيض

Ciconia ciconia 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

29 8,963 33 12,989 57 24,897 

 أنواع النسور

Aquila sp. 
- - 

4 5 12 22 12 29 

 أنواع الصقور الحوامة 

Buteo sp. 
- - 

6 47 4 7 5 405 

 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

7 7 5 5 2 2 

 أنواع الباشق
Accipiter sp. 

- - 
2 2 - - - - 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  50) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018ربيع  2017بيع ر  2016ربيع  الحالة الوطنية 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 
- - 

8 8 2 2 4 4 

 419 15 242 10 11 9 - - الطيور الجارحة 

 
 المشروع  موقع   من  الجنوبي الجزء في الربيع  هجرة  موسم   مسوحات خالل  الطيور مراقبة   سجالت   ملخص :  12جدول 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2020ربيع  2017ربيع  2016ربيع  طنية الحالة الو 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 النسر السمر
Gyps fulvus 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
1 1 - - - - 

 الرخمة المصرية 
Neohpron 

percnopterus 

 طاحر مهاجر عابر مهدد باإلنقراض
16 21 1 1 14 15 

 الحدأة السوداء 
Milvus migrans 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
392 3,164 16 34 269 2,068 

 عقاب نساري 

Pandion heliaetus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 - - 1 1 

 حوام النحل الوروبي 

Pernis apivorus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

195 7,654 13 180 94 1,017 

 المنتعلةعقاب 

Hieraaetus pennatus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

56 78 4 9 30 43 

 عقاب السهوب

Aquila nipalensis 
طاحر مهاجر عابر /  مهدد باإلنقراض

304 1,920 41 122 245 1,237 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  51) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2020ربيع  2017ربيع  2016ربيع  طنية الحالة الو 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 زاحر شتوي 
 ملك العقبان

Aquila heliaca 
 طاحر مهاجر عابر معّرض للتهديد 

17 20 1 1 5 9 

 بير عقاب أسفع ك
Clanga clanga 

 طاحر مهاجر عابر معّرض للتهديد 
6 9 - - 7 7 

 عقاب أسفع صغير
Clanga pomarina 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
46 201 1 7 21 37 

 مرزة المستنقعاب الغربية

Circus aeruginosus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

48 76 2 2 8 9 

 أبو شودة

Circus pygargus 
 احر مهاجر عابرط أقل أهمية

9 10 3 5 1 1 

 مرزة باهتة 

Circus macrourus 
طاحر مهاجر عابر /  قريبة من خطر التهديد

 زاحر شتوي 
11 12 - - 8 8 

 عقاب الثعابين 

Circaetus gallicus 
طاحر مهاجر عابر /  أقل أهمية

 متكاتر صيفي
87 135 12 13 91 160 

 باشق أوراسي

Accipiter nisus 
 ر مهاجر عابرطاح أقل أهمية

33 43 - - 3 3 

 باشق مشرقي

Accipiter brevipes 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 21 - - - - 

 صقر جراح

Buteo rufinus 
طاحر مهاجر عابر /  أقل أهمية

 زاحر شتوي 
35 50 1 1 29 57 

 8,622 412 238 44 7,432 492 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية حوام السهول 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  52) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2020ربيع  2017ربيع  2016ربيع  طنية الحالة الو 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

Buteo buteo vulpinus 
 صقر وكري 

Falco biarmicus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 2 - -   

 صقر بربري 
Falco pelegrinoides 

 مقيم  أقل أهمية
1 2 - -   

 عوسق صغير

Falco naumanni 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

4 5 - - - - 

 شويهين 

Falco subbuteo 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 2 - - - - 

 حم صقر أس

Falco eleonorae 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

3 4 - - - - 

 صقر الغروب 

Falco concolor 
طاحر مهاجر عابر /  معّرض للتهديد 

 متكاتر صيفي
4 5 - - - - 

 الكركي

Grus grus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

6 318 - - - - 

 البجع البيض الكبير 

Pelecanus onocrotalus 
 مهاجر عابرطاحر  أقل أهمية

19 9,042 - - 11 5,396 

 لقلق أسود 

Ciconia nigra 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

34 388 3 13 27 1,768 

 لقلق أبيض

Ciconia ciconia 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

68 43,146 7 1,700 64 28,169 

 أنواع النسور

Aquila sp. 
- - 

19 72 - - 22 106 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  53) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2020ربيع  2017ربيع  2016ربيع  طنية الحالة الو 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 أنواع الصقور الحوامة 

Buteo sp. 
- - 

3 44 2 5 2 17 

 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

10 12 - - - - 

 أنواع الباشق
Accipiter sp. 

- - 
2 2 - - - - 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 
- - 

15 15 1 1 - - 

 761 21 19 4 173 19 - - الطيور الجارحة 

 
 
 
 

 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  54) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 الخريفمواسم الهجرة في 
التقييماب خالل مواسم هجر  ما مجموع     المشروع، في موقع    الخريف ة  في جميع  بين هذه    27تم تسجيل  نوعا. من 

جدول  /    14جدول  )  انظر الجداول  (،معرض للخطر  نوععالميا )نوع مهدد باالنقراض و   انمهدد   نوعانهناك    النواع،
. العدد اإلجمالي للطيور المسجلة على مر السنين أقل بكثير من الرقام المسجلة خالل  (17جدول  /    16جدول  /    15

  )خريف  14,249إلى    ( 2015خريف  )   3,070يتراوح العدد اإلجمالي للطيور المسجلة من  ، حيث  موسم هجرة الربيع
تذبذب 13جدول    ، انظر( 2017 النواع وال   ت.  يتم  والفراد    البيسجتأعداد  التي  المواقع  السنين اعتمادا على  على مر 
المختلفة.  ورصدها  مسحها التقييماب  في  المبذول  الجهد  مو   ذلك،ومع    ومستوى  عكس  على  أن   مالحظة  سم  يمكن 

 . 17انظر الشكل   الخريف،من موقع المشروع يحتوي على عدد كبير من الممراب خالل  الوسطفإن الجزء  الخريف، 
 

 هجرة الخريف مواسم  خالل  التسجيالت ملخص :  13جدول 

 2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف  
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

 االجمالي
 6,391 209 13,757 352 14,249 429 1,820 165 3,070 347 المجموع

عدد  
 النواع 

20  17  18  16  20  

مهددة 
 بالنقراض

1  2  1  1  2  

من   قريبة 
خطر 
 دالتهدي

2  2  2  1  2  

 الشمالي
 6,390 208     1,248 89   المجموع

عدد  
 النواع 

  13      19  

مهددة 
 بالنقراض

  2      2  

من   قريبة 
خطر 
 التهديد

  2      2  

 األوسط
   13,935 369 14,071 412 270 40 2,940 309 المجموع

عدد  
 النواع 

14  11  18  16    

    1  1  2  1مهددة 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  55) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف  
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

 بالنقراض
من   قريبة 

خطر 
 التهديد

2  0  2  1    

 الجنوبي 
       300 34 125 34 المجموع

عدد  
 النواع 

13  7        

مهددة 
 بالنقراض

1  1        

من   قريبة 
خطر 
 التهديد

0  1        

 
 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  56) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 المشروع  موقع   طول  على الخريف جرة ه موسم   مسوحات خالل  الطيور مراقبة   سجالت   ملخص :  14جدول 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء   اسم النوع
لألنواع المهددة باالنقراض 

الصادرة عن االتحاد الدولي  
 ( 2019لحماية الطبيعة )

الحالة  
 الوطنية

 2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف 
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

 عدد
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

 الحدأة السوداء 
Milvus 

migrans 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 57 23 26 16 111 33 7 6 11 9 عابر

 عقاب نساري 

Pandion 
heliaetus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 1 1 - - 1 1 - - 4 4 عابر

نحل  حوام ال
 الوروبي

Pernis 
apivorus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 2,676 95 2,875 225 4,543 267 983 96 2,679 179 عابر

صقر العسل  
 المتوج 

Pernis 
ptilorhynchus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
   - - 1 1 - - - - عابر

 عقاب المنتعلة

Hieraaetus 
pennatus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 3 3 - - - - 2 2 - - عابر

 عقاب بونيلي 
Aquila 

fasciatus 

 مقيم  أقل أهمية
1 1 - - - - - -   

 عقاب السهوب

Aquila 

طاحر مهاجر   مهدد باإلنقراض
- - 2 2 - - - - 1 1 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  57) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء   اسم النوع
لألنواع المهددة باالنقراض 

الصادرة عن االتحاد الدولي  
 ( 2019لحماية الطبيعة )

الحالة  
 الوطنية

 2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف 
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

 عدد
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

nipalensis   عابر / زاحر
 شتوي 

عقاب أسفع 
 صغير

Clanga 
pomarina 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
   - - - - - - 3 3 عابر

اب  مرزة المستنقع
 الغربية

Circus 
aeruginosus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 26 22 49 42 77 62 18 16 83 67 عابر

 أبو شودة

Circus 
pygargus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 11 5 13 11 10 9 7 6 21 20 عابر

 مرزة باهتة 

Circus 
macrourus 

طاحر مهاجر   قريبة من خطر التهديد
عابر / زاحر  

 شتوي 
7 8 4 4 14 20 16 18 10 11 

 عقاب الثعابين 

Circaetus 
gallicus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
عابر /  

 متكاتر صيفي
- - - - 1 1 - - 2 2 

 باشق أوراسي

Accipiter 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 عابر

4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  58) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء   اسم النوع
لألنواع المهددة باالنقراض 

الصادرة عن االتحاد الدولي  
 ( 2019لحماية الطبيعة )

الحالة  
 الوطنية

 2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف 
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

 عدد
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

nisus 
 باشق مشرقي

Accipiter 
brevipes 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
   4 2 - - 13 1 - - عابر

 صقر جراح

Buteo rufinus 
طاحر مهاجر   أقل أهمية

عابر / زاحر  
 شتوي 

- - - - 1 1 1 1   

 حوام السهول 

Buteo buteo 
vulpinus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 3 3 10 9 4 3 2 1 6 5 عابر

 صقر وكري 

Falco 
biarmicus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 2 2 3 2 - - 2 2 5 4 عابر

 شاهين
Falco 

peregrinus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
   1 1 2 1 - - 1 1 عابر

 عوسق صغير

Falco 
naumanni 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 4 2 6 4 - - 1 1 3 3 عابر

 شويهين 

Falco 
subbuteo 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
   2 2 1 1 1 1 - - عابر



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  59) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء   اسم النوع
لألنواع المهددة باالنقراض 

الصادرة عن االتحاد الدولي  
 ( 2019لحماية الطبيعة )

الحالة  
 الوطنية

 2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف 
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

 عدد
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

 صقر أسحم 

Falco 
eleonorae 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 1 1 - - 1 1 - - 1 1 عابر

 صقر الغروب 

Falco 
concolor 

طاحر مهاجر   معّرض للتهديد 
عابر /  

 متكاتر صيفي
4 5 6 10 2 2 2 2 1 1 

 عويسق أحمر

Falco 
vespertinus 

طاحر مهاجر   قريبة من خطر التهديد
 1 1 - - 2 2 2 1 3 2 عابر

 الكركي

Grus grus 
طاحر مهاجر   أقل أهمية

 عابر
1 36 - - - - - - 1 6 

يض البجع الب
 الكبير 

Pelecanus 
onocrotalus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 290 5 260 2 108 1 154 2 151 3 عابر

 لقلق أسود 

Ciconia nigra 
طاحر مهاجر   أقل أهمية

 عابر
- - - - - - - - 3 37 

 لقلق أبيض

Ciconia 
ciconia 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 3,231 5 10,473 5 9,302 4 598 5 3 1 عابر

 2 2 - - 1 1 - - 7 6 - -لصقور  أنواع ا



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  60) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء   اسم النوع
لألنواع المهددة باالنقراض 

الصادرة عن االتحاد الدولي  
 ( 2019لحماية الطبيعة )

الحالة  
 الوطنية

 2019خريف  2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف 
عدد 

 التسجيالت 
عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

 عدد
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

عدد 
 التسجيالت 

عدد 
 األفراد 

 الحوامة 

Buteo sp. 
 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

13 22 1 1 15 16 6 7 7 9 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 
- - 

6 10 2 2 4 4 5 6 4 4 

 8 6   40 4 10 9 3 3 - - الطيور الجارحة 

 
 المشروع موقع   من  الشمالي الجزء في الخريف هجرة  موسم   وحاتمس  خالل  الطيور مراقبة   سجالت   ملخص :  15جدول 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة   اسم النوع
 ( 2019عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )

 2019خريف  2016خريف  الحالة الوطنية 
 دعدد األفرا عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 الحدأة السوداء 
Milvus migrans 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
4 5 23 57 

 حوام النحل الوروبي 

Pernis apivorus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

49 468 95 2,676 

 عقاب المنتعلة

Hieraaetus pennatus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 3 3 

 عقاب السهوب

Aquila nipalensis 
طاحر مهاجر عابر /  نقراضمهدد باإل

 زاحر شتوي 
1 1 1 1 

 مرزة المستنقعاب الغربية

Circus aeruginosus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

8 9 22 26 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  61) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة   اسم النوع
 ( 2019عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )

 2019خريف  2016خريف  الحالة الوطنية 
 دعدد األفرا عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

 أبو شودة

Circus pygargus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

4 5 5 11 

 مرزة باهتة 

Circus macrourus 
طاحر مهاجر عابر /  قريبة من خطر التهديد

 شتوي  زاحر
3 3 10 11 

 عقاب الثعابين 

Circaetus gallicus 
طاحر مهاجر عابر /  أقل أهمية

 متكاتر صيفي
- - 2 2 

 باشق أوراسي

Accipiter nisus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

- - 4 4 

 حوام السهول 

Buteo buteo vulpinus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

- - 3 3 

 صقر وكري 

Falco biarmicus 
 طاحر مهاجر عابر قل أهميةأ

1 1 2 2 

 عوسق صغير

Falco naumanni 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 2 4 

 صقر أسحم 

Falco eleonorae 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

- - 1 1 

 صقر الغروب 

Falco concolor 
طاحر مهاجر عابر /  معّرض للتهديد 

 متكاتر صيفي
1 2 1 1 

 عويسق أحمر

Falco vespertinus 
 طاحر مهاجر عابر قريبة من خطر التهديد

1 2 1 1 

 الكركي

Grus grus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

- - 1 6 

 290 5 154 2 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية البجع البيض الكبير 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  62) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة   اسم النوع
 ( 2019عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )

 2019خريف  2016خريف  الحالة الوطنية 
 دعدد األفرا عدد التسجيالت  عدد األفراد عدد التسجيالت 

Pelecanus onocrotalus 
 لقلق أسود 

Ciconia nigra 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

- - 3 37 

 لقلق أبيض

Ciconia ciconia 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

3 585 5 3,231 

 أنواع الصقور الحوامة 

Buteo sp. 
- - 

- - 2 2 

 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

1 1 7 9 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 
- - 

1 1 4 4 

 8 6 9 8 - - الطيور الجارحة 

 
 

 المشروع موقع  مناألوسط   الجزء في الخريف هجرة  موسم   مسوحات خالل  يورالط  مراقبة   سجالت   ملخص :  16جدول 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف  الحالة الوطنية 
عدد 

 التسجيالت 
عدد  فرادعدد األ

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
 عدد األفراد

 الحدأة السوداء 
Milvus 

migrans 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 26 16 111 33 2 2 4 3 عابر

 عقاب نساري 

Pandion 
heliaetus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 - - 1 1 - - 4 4 عابر



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  63) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف  الحالة الوطنية 
عدد 

 التسجيالت 
عدد  فرادعدد األ

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
 عدد األفراد

حوام النحل  
 الوروبي

Pernis 
apivorus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 3,058 245 4,360 247 235 22 2,678 178 عابر

صقر العسل  
 المتوج 

Pernis 
ptilorhynchus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
نادر  /  عابر

 جدا 
- - - - 1 1 - - 

 عقاب السهوب

Aquila 
nipalensis 

طاحر مهاجر   مهدد باإلنقراض
عابر / زاحر  

 شتوي 
- - 1 1 - - - - 

مرزة المستنقعاب  
 الغربية

Circus 
aeruginosus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 49 42 77 62 7 6 77 62 عابر

 أبو شودة

Circus 
pygargus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 13 11 10 9 1 1 19 18 عابر

 مرزة باهتة 

Circus 
macrourus 

طاحر مهاجر   قريبة من خطر التهديد
عابر / زاحر  

 شتوي 
7 8 - - 17 25 13 13 

 - - 1 1 - - - -طاحر مهاجر   أقل أهمية عقاب الثعابين 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  64) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف  الحالة الوطنية 
عدد 

 التسجيالت 
عدد  فرادعدد األ

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
 عدد األفراد

Circaetus 
gallicus 

عابر / متكاتر 
 صيفي

 باشق أوراسي

Accipiter 
nisus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 1 1 1 1 1 1 2 2 عابر

 باشق مشرقي

Accipiter 
brevipes 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 4 2 - - 13 1 - - عابر

 صقر جراح

Buteo rufinus 
طاحر مهاجر   أقل أهمية

عابر / زاحر  
 شتوي 

- - - - 1 1 1 1 

 حوام السهول 

Buteo buteo 
vulpinus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 10 9 4 3 2 1 6 5 عابر

 صقر وكري 

Falco 
biarmicus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 3 2 - - - - 2 2 عابر

 شاهين
Falco 

peregrinus 

ر  طاحر مهاج أقل أهمية
 1 1 2 1 - - - - عابر

 عوسق صغير

Falco 
naumanni 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 6 4 - - - - 3 3 عابر



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  65) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف  الحالة الوطنية 
عدد 

 التسجيالت 
عدد  فرادعدد األ

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
 عدد األفراد

 شويهين 

Falco 
subbuteo 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 2 2 1 1 1 1 - - عابر

 صقر أسحم 

Falco 
eleonorae 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 - - 1 1 - - 1 1 عابر

 صقر الغروب 

Falco 
concolor 

طاحر مهاجر   للتهديد  معّرض
عابر / متكاتر 

 صيفي
1 1 3 4 2 2 2 2 

 عويسق أحمر

Falco 
vespertinus 

طاحر مهاجر   قريبة من خطر التهديد
 - - 2 2 - - 3 2 عابر

البجع البيض 
 الكبير 

Pelecanus 
onocrotalus 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 260 2 108 1 - - 100 1 عابر

 لقلق أبيض

Ciconia 
ciconia 

طاحر مهاجر   أقل أهمية
 10,473 5 9,302 4 3 1 - - عابر

 أنواع النسور

Aquila sp. 
- - 

- - - - 1 1 - - 

 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

12 20 - - 15 16 6 7 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  66) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع  اسم النوع
المهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد  

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة )

 2018خريف  2017خريف  2016خريف  2015خريف  الحالة الوطنية 
عدد 

 التسجيالت 
عدد  فرادعدد األ

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
عدد  عدد األفراد

 التسجيالت 
 عدد األفراد

 أنواع الصقور 

Falco sp. 
- - 

6 10 - - 4 4 5 6 

 - - 40 4 - - 2 2 - - الطيور الجارحة 

 
 

 المشروع موقع   من  الجنوبي الجزء في الخريف هجرة  موسم   مسوحات خالل  الطيور مراقبة   سجالت   ملخص :  17جدول 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة   اسم النوع
 ( 2019عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )

 2016خريف  2015خريف  الحالة الوطنية 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد ت عدد التسجيال

 الحدأة السوداء 
Milvus migrans 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
6 7 - - 

 حوام النحل الوروبي 

Pernis apivorus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 25 280 

 عقاب المنتعلة

Hieraaetus pennatus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 1 - - 

 نيلي عقاب بو 
Aquila fasciatus 

 مقيم  أقل أهمية
1 1 - - 

 مرزة المستنقعاب الغربية

Circus aeruginosus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

5 6 2 2 

 أبو شودة

Circus pygargus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 2 1 1 

 مرزة باهتة 

Circus macrourus 
طاحر مهاجر عابر /  قريبة من خطر التهديد

 شتوي زاحر 
- - 1 1 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  67) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

الحالة وفقا للقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة   اسم النوع
 ( 2019عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )

 2016خريف  2015خريف  الحالة الوطنية 
 عدد األفراد عدد التسجيالت  عدد األفراد ت عدد التسجيال

 باشق أوراسي

Accipiter nisus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 2 - - 

 صقر وكري 

Falco biarmicus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 3 1 1 

 شاهين
Falco peregrinus 

 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية
1 1 - - 

 صقر الغروب 

Falco concolor 
طاحر مهاجر عابر /  معّرض للتهديد 

 اتر صيفيمتك
3 4 2 4 

 الكركي

Grus grus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 36 - - 

 البجع البيض الكبير 

Pelecanus onocrotalus 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

2 51 - - 

 لقلق أبيض

Ciconia ciconia 
 طاحر مهاجر عابر أقل أهمية

1 3 1 10 

 أنواع النسور

Aquila sp. 
- - 

3 3 - - 

 صقور الحوامة أنواع ال

Buteo sp. 
- - 

1 1 - - 

 أنواع المرزة

Circus sp. 
- - 

1 2 - - 

 1 1 1 1 - - الطيور الجارحة 

 

 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  68) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

  
 المشروع رة الربيع أعلى في األجزاء الشمالية والجنوبية من موقع يعد مرور الطيور خالل مواسم هج(: 1الصورة ) : 17شكل 

 المشروع موقع   الجزء األوسط منأعلى في  الخريفسم هجرة يعد مرور الطيور خالل موا (: 2الصورة ) 

 

 (1صورة ) 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  69) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 الخفافيش 

استند تقييم خط الساس لموقع المشروع على استعراض الدراساب والمسح الميداني، التي ُيناَقش بالتفصيل كاًل منها 
 على حدة أدناه. 

 
 استعراض الدراساب  (1)

العلمية    والمجالبالب السابقة المتاحة في الوراق والكتب  استند ذلك إلى الدراساب والبياناب وعملياب المسح والتسجي 
 . تمت جدولة جميع البياناب المتاحة المعروفة في منطقة الدراسة والمناطق المجاورة. الخفافيشحول 

 فافيش خحالة أنواع ال  (2)

االتحاد الدولي لحماية  لنواع الخفافيش إلى قاحمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عن    الحمايةتستند حالة  
 (. 2019الطبيعة )االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 

يوجد   للدراساب،  لها    22وفًقا  أن  منها معروف  أنواع  القل، عشرة  الخفافيش في مصر ككل. على  نوًعا معروًفا من 
هذه النواع العشرة، يوجد  حضور في موقع المشروع والمنطقة القربة من  باعتبارها جزًءا من نطاق توزيعها. إضافًة إلى  
نواع العشرة المدرجة في  على القل أربعة أنواع أخرى يكون نطاق توزيعها بالقرب من منطقة خليج السويس. جميع ال

الدولي   االتحاد  عن  الصادرة  باالنقراض  المهددة  لألنواع  الحمراء  للقاحمة  وفًقا  ضئيلة  أهمية  ذاب  أنواع  هي  الدراساب 
 الجدول ادناه.  جى االطالع علىلحماية الطبيعة، ير 

 
 

ا  منه  القريبة والمنطقة  المشروع  موقع في  المسجلة  الخفافيش أنواع قائمة:  18جدول   الدراسات  الستعراض  وفق 

القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض   الحركة  االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة 

 دولي لحماية الطبيعة الصادرة عن االتحاد ال 

حدوة    خفافيش 

 الفرس 

Allesia tridens   خفاش ترايدنت

 عاري البطن 

 أقل أهمية  مقيم 

  ة ش مشقوق في الخفا 

 الوجه 

Nycteris thebaica   خفاش ذو أذن

 طويلة

 أقل أهمية  مقيم 

 أقل أهمية  مقيم  خفاش كوهل  Pipistrellus kuhlii خفافيش الليل 
Pipistrellus 
rueppellii أقل أهمية  مقيم  ش الرمال خفا 

Nycticeinops 
schliefenni  أقل أهمية  مقيم  خفاش شليفين 

Eptescisu bottae  أقل أهمية  مقيم  خفاش بني كبير 

 Rhinopoma خفافيش ذيل الفأر 
microphyllum   خفاش ذيل الفأر

 الكبير 

 أقل أهمية  مقيم 

Rhinopoma 
hardwickii   خفاش ذيل الفأر

 الصغير 

 ل أهمية أق  مقيم 

Rhinopoma cystops   خفاش ذيل الفأر

 املصري 

 أقل أهمية  مقيم 

 Taphozousالخفافيش ذات  
nudiventris   أقل أهمية  مقيم خفاش القبر 



 

 هذه النسخة توزع بالمجان           Form ( B )  70) ب ( / للتصنيف البيئي تقييم التأثير نموذج 

 

 العاري  األجنحة الكيسية 

 

المحتمل وجود نشاط  الحشراب، من  الحشراب. عند وجود  بنشاط  الخفاش يرتبط عموًما  نشاط  أن  المهم مالحظة  من 
منخفًضا  للخفاف الليلية  الحشراب  نشاط  يكون  أن  المتوقع  من  المشروع،  منطقة  ضمن  عليها.  تتغذى  إنها  حيث  يش، 

المصدر   هو  النباتي  الغطاء  يكون  جدا.  المنخفضة  النباتية  والتغطية  المشروع  لموقع  القاحلة  للطبيعة  نظًرا  للغاية، 
 تكاتر وتتغذى. الرحيسي للعديد من الحشراب )على سبيل المثال: العثة(، حيث ت 

إضافًة إلى ذلك، وفًقا لمسح لتنوع البيولوجي الذي ُأجرّي سابًقا، ال يبدو أن موقع المشروع يدعم أي مواقع تجمعاب   
 الغرب من موقع المشروع.   إلىللخفافيش. قد تكون المناطق المحتملة لمواقع التجمعاب ضمن المناطق الجبلية  

 
 
 اآلثار والتراث الثقافي 1-4

 قييم: منهجية الت
سطحية    ةأتريمواقع  أجرى خبير تراث أتري وتقافي مسًحا ميدانيًّا. كان الهدف من المسح الميداني هو تاكيد وجود أي  

عازلة   م كمنطقة500ومسار خط نقل الضغط العالي    أو بقايا تراث تقافي ضمن موقع المشروع. ُأجرى المسح ليغطي
 الجانبين. على كال 

 . عازلةالمنطقة وال مسار خط نقل الضغط العاليأي مواقع أترية أو تراث تقافي ضمن تسجل   اومسح، لم ُتحَدد لوفًقا ل 
 

 الخصائص االجتماعية االقتصادية 1-5

مع   والمشاوراب  الميدانية  والزياراب  المكتبية  الدراسة  بين  الجمع  من خالل  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تقييم  تم 
الثانوية أصحاب المصلحة المعنيين. على أساس مز  الزياراب الميدانية والموارد  يج من البياناب الولية المجموعة من 

التي تم مراجعتها، بما في ذلك البياناب اإلحصاحية، هذا القسم يسلط الضوء على المعلوماب الساسية عن الخصاحص  
 والخدماب المختلفة. الديموغرافية وطبيعة التنمية البشرية، 

 
 الطبيعة السكانية: ▪

 366.000، بلغ عدد السكان في محافظة البحر الحمر  2018ًدا إلى معلوماب من كتاب اإلحصاء السنوي لعام  استنا
٪ من مجموع سكان الدولة. ُيقدم الجدول اآلتي مزيًدا من المعلوماب عن السكان في منطقة  0.39نسمة، وهو ما يمثل  

 المشروع. 
 

 ( 2018 األحمر، البحر محافظة   في  القرار اتخاذ   ودعم  المعلومات  مركز)  المشروع منطقة  في  ألسر وا  السكان  أرقام: 19جدول 

 عدد السر  المنطقة
 عدد السكان 

 إجمال عدد السكان 
 إناث ذكور

 363,000 173,919 189,081 90,748 محافظة البحر الحمر 
 61,786 28,916 32,870 15,446 رأس غارب
 95,779 46,758 49,021 23,944 الغردقة 
 67,346 33,019 34,327 16,836 سفاجا
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 68,345 33,424 34,921 17,086 الُقصير
 18,216 7,951 10,265 4,554 مرسى علم 
 26,868 12,412 14,456 6,717 شالتين 
 24,660 11,439 13,221 6,165 حاليب 

 

غالبية السكان في الغردقة، بسبب النشطة    ٪ من مجموع سكان محافظة البحر الحمر، حيث تقع17تمثل رأس غارب  
 السياحية واسعة النطاق في المدينة. ومع ذلك، تتركز الخدماب والنشطة السكانية في مدينة رأس غارب. 

 يوضح الشكل التالي توزيع السكان في محافظة البحر الحمر وفًقا لكل مدينة: 

 
 ( 2020حافظة البحر األحمر )االستشاري، توزيع الكثافة السكانية حسب المناطق في م: 16شكل   

 

 يوجد غالبية سكان المحافظة في المراكز الحضرية، ويوجد فقط عدد قليل في المناطق الريفية في الزعفرانة ووادي داره. 
المعازة    قباحل  في  غارب  رأس  في  البدو  مجتمعاب  معظم  والعبابدة والبشاريةتتمثل  في  مستقرة  غير  القباحل  هذه   .

مدينة رأس  الحيان  في  داحم  نحٍو  القباحل على  تستقر  والقرى. حاليًّا،  المدينة  بعيًدا عن  الصحراء،  وتعيش في عمق   ،
نشطة االقتصادية التقليدية مثل الزراعة وتربية  غارب والزعفرانة ووادي داره. عموًما، تشترك مجموعاب البدو هذه في ال

ة في المنطقة )في شركاب البترول على نحٍو أساسي( إما بوظاحل  الحيواناب، إضافًة إلى عملهم في مشروعاب التنمي
 . مرشدين أو حراس أمن أو مقاولين

هؤالء   من  الغالبة  الغالبية  تعمل  المجاورة.  المحافظاب  من  المهاجرين  العمال  الديموغرافي  االتجاه  هذا  يشمل  أيًضا، 
ا منهم في المزارع في قرية وادي  العمال المهاجرين لصالح شركاب النفط الموجودة في المنطقة، ويعم ل عدد قليل جدًّ

 داره. 
 

 توزيع السكان حسب السن والجنس ▪

والخاا بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إلى أن السكان    2018وتشير بياناب كتاب اإلحصاء السنوي لعام  
بناًء على مخرجاب اإلحصاء   الشباب.  الغالب من  في  البحر الحمر  للسكان  في محافظة  ما  2014الرسمي  قرابة   ،

 . 45٪ من سكان محافظة البحر الحمر تحت سن الر 86.7يصل إلى  
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المحافظة  في  اإلناث   / الذكور  بين  متناسب  غير  معدل  إلى  اإلحصاحية  البياناب  تشير  بالجنس،  يتعلق  فيما 
(194.759 :171,241 .) 
 

 معدل الزيادة الطبيعية  ▪

ودعم اتخاذ   معلوماب ال)المصدر: مركز    25.30/1000  فظة البحر الحمر بمعدللقد نما إجمالي عدد السكان في محا
(، وهو أعلى معدل  2018-2017محافظة البحر الحمر، كتاب اإلحصاء السنوي لمحافظة البحر الحمر،  في    القرار

محافظاب من    10على مدى السنواب الخمس الماضية من حيث معدل الزيادة الطبيعية. ومع ذلك، فهي ُتعد من أقل  
 حيث معدل المواليد. 

 يوضح الجدول التالي االتجاهاب الديموغرافية في محافظة البحر الحمر:  
 

 
  السنوي  اإلحصاء  كتاب األحمر،  البحر محافظة في  القرار  اتخاذ ودعم المعلومات مركز) األحمر  البحر  محافظة في  الديموغرافية  االتجاهات : 20جدول 

 (2018-2017 األحمر، البحر  حافظةلم 

 القيمة االتجاهاب الديموغرافية 
 3.8 متوسط حجم السرة )الفراد( 
 25.30 شخص( 1000معدل النمو الطبيعي )لكل 

 0.39  سكان المناطق الحضرية )٪ من إجمالي سكان مصر( 
 29.60 شخص( 1000معدل المواليد )المواليد لكل 
 4.30 شخص( 1000 معدل الوفياب )الوفياب لكل

 

يتم تعريف الوحدة السكنية كافراد أسرة )وغير السرة(، الذين يشتركون في اإلقامة ويعملون كوحدة اجتماعية واقتصادية 
الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ُيقّدر حجم العاحلة في راس    2013واحدة. وفًقا لخريطة الفقر لعام  

 اد. غارب باربعة أفر 
 

 وصف العمل ▪

إلى   انخفض  الرسمي  البطالة  معدل  أن  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  بالجهاز  الخاصة  اإلحصاحية  البياناب  تشير 
، مسجاًل أقل معدل في السنواب الثمانية الماضية. لقد تحسنت توقعاب الوظاحل  2018٪ في الربع الثاني من عام  9.9

٪ من عاٍم آلخر في الربع الثالث 5.4 تابت، مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  نظًرا لتسارع النمو االقتصادي بشكلٍ 
 )من يناير إلى مارس(، وفًقا للبياناب الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.  2017/2018من العام  

، وعلى الرغم من الدخل المنخفض لألسر ٪ على التوالي، في الربعين الول والثاني5.3و٪  5.2جاء ذلك بعد نمو بنسبة  
الجور.  انخفاض  من  الرغم  على  العاملين،  غير  الشباب  من  الكثير  العمل  سوق  يستوعب  التضخم،  معدالب  وارتفاع 

 في مصر.  2018يونيو( من عام -يوضح الجدول أدناه نتاحج بحوث القوى العاملة للربع الثاني )أبريل
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  من الثاني للربع  العاملة القوى  بحث نتائج واإلحصاء، العامة للتعبئة  المركزي  الجهاز )  2018 من  الثاني للربع العاملة  القوى   بحث نتائج : 21جدول 
2018 ) 

القوى  
 1العاملة 

الشخاا   عدد  إجمالي 
 العاملين
 مليون نسمة 26.161

الشخاا   عدد  إجمالي 
 غير العاملين

 مليون نسمة 2.875

البطالة    معدل 
9.9% 

 القوى العاملة )حسب المهنة(

الذكور  
80.8٪ 

اإلناث  
19.2٪ 

الذكور  
53.1% 

اإلناث  
46.9% 

 الخدماب الصناعة  الزراعة  3إناث 2ذكور

29.036 
 21.138 مليون نسمة

 مليون نسمة

5.023 
مليون 
 نسمة

1.527 
 مليون نسمة

1.348 
 %47.1 %24.7 %28.2 %21.2 %6.7 مليون نسمة

 

٪ 47اله أن قطاع الخدماب يشكل الجزء الكبر من قطاع التوظيل في المحافظة، بما يمثل حوالي  يوضح الجدول أع
نسبة  أعلى ٪ من مجموع القوى العاملة، في حين يشكل قطاع الخدماب 28من القوى العاملة. يشكل قطاع الزراعة حوالي 

  حيث  العاملين،  السكان  من  نسبة  أقل  عةالصنا  قطاع  يشكل  حين  في٪.  47من السكان العاملين، وهو ما يمثل حوالي  
 ٪. إضافًة إلى ذلك، ُتظهر البياناب أن معدل البطالة أعلى بين اإلناث مقارنًة بالذكور. 25 حوالي يمثل

يوضح الجدول التالي بياناب من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الحمر، باستثناء القطاع غير الرسمي. ُتقّدر القوة 
 ٪. 34.61بة مئوية من السكان المحليين في المحافظة بحوالي العاملة كنس 

 
  األحمر،  البحر محافظة  في  العاملة  القوى  مديرية) األحمر  البحر  محافظة في  والجنس العمل حالة   حسب  المشروع منطقة  في  السكان توزيع: 22جدول 

2018 ) 

القوى  
 العاملة 

العاملين الشخاا  عدد    89.20  إجمالي 
 ألل نسمة 

 25.7إجمالي عدد الشخاا غير العاملين  
 ألل نسمة 

البطالة   معدل 
21.7% 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
116.60 
 %27.3 %17.6 %40.2 %59.8 %22.5 %77.5 ألل نسمة 

 

السنوي   اإلحصاء  لكتاب  الخدماب    2018وفًقا  قطاع  يشكل  الحمر،  البحر  محافظة  عن  م60.3الصادر  القوى  ٪  ن 
العاملة في المحافظة. تمثل مدينة الغردقة أكبر نسبة من فرا العمل، وذلك بسبب وجود المناطق السياحية الساحلية،  

 تليها مدينة سفاجا. 
فئاب رحيسية هي:  إلى تالث  العاملة  القوى  العظمى من  الغالبية  وفًقا لمسؤولي مجلس مدينة رأس غارب، يمكن تقسيم 

 عام، وقطاع البترول والغاز والخدماب البترولية، وصيد السماك. الحكومة / القطاع ال
أيًضا، توجد نسبة من العاملين بالجر. ُتعد النشطة الزراعية صغيرة نسبيًّا، مقارنًة بالنشطة ذاب الصلة بقطاع البترول.  

أن بعض السكان يعملون  إضافًة إلى ذلك، فإن النشطة ذاب الصلة بالسياحة محدودة في رأس غارب، على الرغم من  
 في قطاع السياحة في مدٍن أخرى في المحافظة، مثل الغردقة وسفاجا. 

 
 بما يشمل عدد األشخاص العاملين وغير العاملين.  1
 الصعيد الوطني. سنة وما فوق( على  15من إجمالي عدد الذكور ) 2
 سنة وما فوق( على الصعيد الوطني.  15من إجمالي عدد اإلناث ) 3
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بناًء على المناقشاب مع مسؤولي مجلس المدينة، ُأشير إلى أن هناك ارتفاًعا في معدل البطالة في مدينة رأس غارب لن  
 دة انعدام فرا العمل.السياحة محدودة في المحافظة خالل السنواب الخيرة، مما أدى إلى زيا 

 
 ( 2013 واإلحصاء،  العامة للتعبئة  المركزي  الجهاز   عن الصادرة  الفقر خريطة )   والزعفرانة غارب  رأس  في  العمل حالة :  23جدول 

 قرية الزعفرانة مدينة رأس غارب  معلوماب التوظيل
 %55.5 %48 السكان سنة( من إجمالي 15القوى العاملة من الذكور )أكثر من 
 %12 %23.2 سنة( من إجمالي السكان 15القوى العاملة من اإلناث )أكثر من 
 %59.3 %56 سنة( من إجمالي القوى العاملة 24نسبة البالغين العاملين )أكثر من 
 توزيع القوى العاملة حسب القطاع

 %20 %48 ذكور يعملون لحسابهم الخاا
 %33.3 %23.2 إناث يعملن لحسابهن الخاا

 %39.7 %1.7  عمال ذكور في القطاع الزراعي
 %83.3 %0.05 عمال إناث في القطاع الزراعي 

 %19.04 %54 عمال في القطاع العام
 

تجذب مدينة رأس غارب العديد من العمال المهاجرين من المحافظاب المجاورة، مثل بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج 
اتي العمال من محافظاب الدلتا وسيناء، ويعمل معظمهم لصالح شركاب النفط، في حين يعمل وقنا والقصر. أيًضا، ي

 في قرية وادي داره.  عدد قليل منهم كمزارعين، خاصةً 
 

 ية األنشطة االقتصادية والرفاه ▪

شطة الزراعية. تشمل النشطة االقتصادية في مدينة رأس غارب والقرى التابعة لها إنتاج البترول والغاز، فضاًل عن الن 
وفًقا لممثل مجلس مدينة رأس غارب، ليست السياحة النشاط االقتصادي الرحيسي في المدينة، مقارنًة بمناطق أخرى في 

 محافظة البحر الحمر. 
مصري شهريًّا،   جني    3000و  1200وفًقا لمسؤولي مجلس مدينة رأس غارب، يحصل موظفو الحكومة على رواتب بين  

العام يحصل  حين  بين  في  رواتب  على  والغاز  البترول  شركاب  في  بالنسبة   20000و    6000لون  أما  شهريًّا.  جني  
عن كل يوم    جني    120و  80للعاملين بالجر )مثل السباكين والكهرباحيين وعمال الخدماب(، يحصلون على أجر ما بين  

 عمل.
، وهو غير متناسب مقارنًة بمستوى الدخل جني   5000وفًقا لمسؤولي مجلس المدينة، يمكن أن تصل نفقاب السرة إلى  

 في االستهالك  ، إلى أن  2013الحالي. أشارب خطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  
 في قرية الزعفرانة.  6066.47للفرد الواحد، مقارنًة بر  7320.52مدينة رأس غارب سجل 

تبلغ مساحة الرا المزروعة:  البحر الحمر في  الراضي  المزروعة في محافظة  ٪ من 0.02تقريًبا    2012/2013ضي 
إجمالي الراضي المزروعة على مستوى الدولة. تعتمد محافظة البحر الحمر على المطار والمياه الجوفية في الزراعة، 

 المر الذي يسبب تقلباب في المناطق المزروعة.
كم وعرض   1080ر في توريد السماك، لن ساحل المحافظة يمتد بطول  مصايد السماك: تساهم محافظة البحر الحم

 كم. الجزء الجنوبي من المحافظة غني بالموارد السمكية. 240
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ُيذبح   الحيوانية:  في  78.74الثروة  يوجد  للدولة. ال  المملوكة  المجازر  في  الحيوانية  الثروة  إجمالي عدد حيواناب  من   ٪
٪ من الماشية، وُتذبح في المجازر المملوكة  35ف للماشية أو الدواجن. تمثل البقار  محافظة البحر الحمر مصانع أعال

 للدولة. 
شركة، وتعمل في أربع مناطق صناعية. يبلغ   53النشاط الصناعي: يبلغ العدد اإلجمالي للشركاب الصناعية المسجلة  

المسجلة   الصناعية  الشركاب  في  للعاملين  اإلجمالي  )المص   4340العدد  البحر عامل  لمحافظة  الرسمي  الموقع  در: 
 ( 2018الحمر،  

 

 التعليم  ▪

التعليم هو أحد أكثر المعايير الهامة لقياس تقدم الشخاا وقدرتهم على تنمية مستوى معيشتهم وتحسين . وفًقا للجهاز  
  1996ام  % ع39.4أن معدل المية في مصر انخفض من    2018  ربالمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أُعلن في سبتم

 . 2017% عام 25.8، تم إلى 2006% عام 29.7إلى 
مدينة رأس غارب   التي   18تضم  والثانوية(،  )االبتداحية واإلعدادية  التعليم  الثالث الساسية من  المراحل  مدرسة تغطي 

لمسؤول وفًقا  الثانوية.  المهني  التدريب  مدارس  من  نوعان  هناك  ذلك،  إلى  إضافًة  تجريبيتين.  مدرستين  مجلس تشمل  ي 
مدينة رأس غارب، الذين أجرى فريق البحث الميداني مقابالب معهم، إن الهدف الرحيسي من مدرستي التدريب المهني 

 الثانوي هو تزويد الطالب بالمهاراب الساسية الالزمة، التي تمّكنهم من العمل في شركاب البترول. 
لعام   الفقر  المركزي  2013توضح خريطة  الجهاز  الصادرة عن  أن  ،  واإلحصاء،  العامة  الذكور 19.22للتعبئة  من   %

% من اإلناث حصلوا على التعليم الساسي في مدينة رأس غارب. وبالمثل، فإن نسبة الذكور واإلناث، ممن 19.44و
٪ على التوالي. يوضح الجدول التالي بالتفصيل الوضع التعليمي 16و٪  18أنهوا تعليمهم الساسي في الزعفرانة حوالي  

 ن رأس غارب والزعفرانة. لسكا
 

 ( 2013 واإلحصاء، العامة  للتعبئة المركزي  الجهاز عن الصادرة  الفقر خريطة)   والزعفرانة غارب رأس  في  التعليم خريطة:  24جدول 

 قرية الزعفرانة  مدينة رأس غارب  معلومات التعليم 
 %8 %16 حاملو الشهاداب الجامعية/ذكور 

 %0 %13.45 هاداب الجامعية/إناثحاملو الش
 %71.4 %99.26 سنة(  18- 6االلتحاق بمدارس الذكور/ذكور )السن: من 

 %73.3 %99.35 سنة(  18- 6االلتحاق بالمدارس /إناث )السن: من 
 %0 %0.22 التسرب من التعليم/ذكور
 %0 %0.25 التسرب من التعليم/إناث

عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ُتقّدر نسبة المية في مدينة رأس   ، الصادرة2013وفًقا لخريطة الفقر لعام  
بالنسبة لإلناث، في حين بلغ معدل المية في الزعفرانة  18.1% بالنسبة للذكور، و23.3غارب بحوالي    %40.17 %

 ٪ بين اإلناث. 48وبين الذكور 
 

 ( 2018 غارب،  رأس  مدينة معلومات   مركز  السنوي، اإلحصاء  كتاب)  غارب  رأس  ةلمدين  التعليم خريطة:  25جدول 

 المنطقة
 العمال المتوسطأقل من التعليم  التعليم المتوسط التعليم فوق المتوسط الشهاداب الجامعية 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
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 68 232 70 301 199 281 39 112 31 133 رأس غارب
 

 

 استعماالت األراضي   1-6
مسح  ب على  أي    الموقع،ناًء  يالحظ  مسار بناء  لم  الكهرباء    داخل  عازلة  خط  الجانبين.    500ومنطقة  كال  على  م 

لم يالحظ أي نشاط اقتصادي )مثل الرعي أو النشطة الزراعية أو البترولية( وال أي دليل على مثل    ذلك،باإلضافة إلى  
 . شاغر ويمتد في صحراء غير ماهولة وأراضي القاحلة  هذه النشطة. المسار باكمل 

 

باكمل  يقع تحت الخط الكهرباحي    ستناًدا إلى معلوماب من شركة نقل الكهرباء المصرية، تمت اإلشارة إلى أن مسار ا
 . الراضي المملوكة للدولة

 
 البنية التحتية والمرافق   1-7
 تم تسجيل ما يلي:   ناًء على مسح الموقعب

(  2موجودة داخل وحول موقع المشروع تستخدمها الشركة العامة للبترول لنشطتها في المنطق شبكة طرق (  1 ▪
طريق قيد اإلنشاء حالًيا يربط موقع مشروع مزرعة رياح )قيد اإلنشاء( بالمنطقة بطريق الغردقة اإلسماعيلية  

 الرحيسي في الشرق 

لومتًرا على طول الطريق حتى نقطة  كي  35 بطول المشروع  خط بالتوازي مع ( خط كهرباء حالي يمشي 1 ▪
خط كهرباء آخر قيد اإلنشاء  ( 2 متًرا إلى الشرق  50لشبكة الوطنية وتقع على مسافة حوالي ااالتصال ب

 متر إلى الغرب من موقع المشروع  500يقع هذا الخط على بعد حوالي   المنطقة،لمزرعة رياح أخرى داخل  
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 ( 4مرفق رقم )
 المشروع ل  بدائوصف كامل لجميع  
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 بدائل الموقع 

بقدرة   الرياح  مزرعة  مشروع  من  المنتجة  الكهرباء  وشبك  بنقل  الكهرباء  خط  الوطنية    500سيقوم  بالشبكة  ميجاوط 
لذلك،  .  مشروعال، ال يمكن تحقيق  الرياح وبدون  حيسيا لمشروع مزرعة  عنصرا ر يعتبر خط نقل الكهرباء  للكهرباء. لذلك،  

 موقع. لل. وبناء على ذلك، ال توجد بداحل  بعين اإلعتبار بالشبكة الوطنيةة اتصال ح وأقرب نقطموقع مزرعة الريا تم أخذ
 

 بدائل التصميم والتكنولوجيا  
قبل  ل من  التصميم  بداحل  من  العديد  في  النظر  تم  المصريةقد  الكهرباء  نقل  الرياحلربط    شركة  الشبكة    مزرعة  مع 

أساساً  هذه  التصميم  بداحل  وترتبط  بمسار  الوطنية.  الكهرباء  نقل  التصميمخط  بداحل  أحد  أدناه  الشكل  في  ويرد   .  
 المقترحة. 

 
 : بديل مسار خط نقل الكهرباء 3الشكل 

 

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة  و   شركة نقل الكهرباء المصريةاستنادًا إلى المناقشاب الولية التي أجريت بين  
 . نظرا لالسباب الموضح  ادناه من قبل جهاز شئون البيئةهذه البداحل  تقبللم وجهاز شؤون البيئة،  الطاقة 

 
والمتجددة(    قام  الجديدة  الطاقة  هيئة  عن  )نيابًة  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  اإلقليمي  بالمركز  بيئي  بالقيام  تقييم 

الرياح )تقع م  تم  2كم   284لمساحة    (SESA)واجتماعي استراتيجي   نطقة مشروع مزرعة  تخصيصها لمشاريع طاقة 
 . 2018جهاز شئون البيئة في يوليو من ضمن هذه المساحة(. تم اعتماد الدراسة من قبل  500الرياح بقدرة 

وتحديد القيود التي  اريع مزارع الرياح  اآلتار التراكمية لمش  دراسةكان أحد أهداف التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  
 يتعين على المطورين مراعاتها. 
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بشكل  اآلتار والتراث الثقافي وغيرها.  و والطيور  الحيوي  الخصاحص البيئية واالجتماعية الرحيسية لتشمل التنوع  وتم دراسة  
 . والموضحة ادناه  أي قيود على منطقة المشروع باستثناء التوصياب الخاصة بالطيور الدراسةحدد ت ، ال عام 

  وتمكينالمهاجرة  على الطيور    مزارع الرياحمن  المحتملة  التار  ا  توصي الدراسة بالمحافظة على مسافة عازلة للحد من
لذلك،   والخريف.  الربيع  مواسم  أتناء  الساحلية  الصحراوية  الراضي  فوق  بامان  الطيور  الدراسة  هجرة  بتجنب  توصي 

في    الموضحة باللون الحمرو ضمن المناطق المخصصة  واي مرافق اخرى )مثل خط نقل الكهرباء(  تركيب التوربيناب  
 . ضمن موقع المشروعمن  أدناهالشكل  

 
 مناطق قيود الطيور كما يحددها التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي :  4الشكل 

 
المسار  جزءًا من    لتي تم دراستها من قبل شركة نقل الكهرباء المصريةا   مسار خط نقل الكهرباءبداحل  وقع من ضمن  

خط نقل  . التصميم النهاحي ل تم رفض هذه البداحل من قبل جهاز شؤون البيئة   ي، وبالتالداخل المناطق الحمراء المحددة 
 هذه المناطق. يتجنب   (،كما هو موضح ادناه)الكهرباء 
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 التصميم النهائي لخط نقل الكهرباء: 5الشكل 
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 وصف ألنشطة المشروع 
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 مكونات المشروع 

تم تزويدها  التي  حاليا و ذلك إلى المعلوماب المتاحة    تم االستناد في مشروع الرحيسية. وقد  فيما يلي وصل لمكوناب ال
معلوماب    ستتوفرالشركة المصرية لنقل الكهرباء. ومن المهم مالحظة أن هذه المعلوماب المتاحة أولية، إذ  من قبل  

 . للمشروعالتصميم التفصيلي  انتهاء المقاول من أكثر تفصيال في مرحلة الحقة بمجرد 

من اساسي  بشكل  المشروع  والتي   يتكون  النقل  من  ابراج  الداحرة  تتكون  مزدوجة  الفوالذية  و (DCT)القضبان  التي  ، 
 . إلى الشبكة الوطنية عالية الجهد   احالواقعة داخل مزرعة الري  الفرعيةنقل الكهرباء من المحطة تعمل على  س

تقوم    ذية متقاطعة )تالتة قضبان على كل جانب من البرج(قضبان فوال اذرع مكونة من    (6)ستة    من  يتضمن كل برج
 (. جانب من االذرعكل مثبتة على ) كيلوفولب  220الخطوط الناقلة للكهرباء بجهد مقداره بتثبيت 

 قواعد أرضية من اإلسمنت المسلح. بسيتم تثبيت كل برج 

برج سيتم    107من  الكهرباء  ء، سيتكون خط  بناًء على المعلوماب الحالية المّقدمة من الشركة المصرية لنقل الكهربا
 . م 50 حوالي لبرجاوسيكون ارتفاع توزيعهم بالمسار 

إلى مواقع  وأخيرا  فقد تكون هناك حاجة إلنشاء بعض الطرق للوصول  يمكن  البراج ،  اليها نظرا    التي ال  الوصول 
 .  ستستخدم لعمال الصيانة لطبيعة موقعها
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 مرحلة اإلنشاء
 أنشطة مثل:   تضم مرحلة اإلنشاء

بر الطرق الرحيسية  المكوناب المختلفة عمن المتوقع نقل  .  موقعالنقل مكوناب المشروع المختلفة إلى   •
 موقع المشروع التي تمتد ل

ال • إعداد  و أسالقواعد  موقع  أنشطة  الكهرباحي  الخط  أبراج  على  ساب  النشطة  هذه  المساحة  تقتصر 
 الرض. أعمال الحفر وتمهيد االرضية لالبراج وتتضمن 

 . مثل الذرع والموصالباالبراج المختلفة تركيب مكوناب   •
إلنشاء شبكة الطرق    الحفرياب وأنشطة تنظيل وتسوية الراضيأعمال اضافية والتي يمكن أن تشمل   •

 . والعمال الصيانة   الموقع الى المعداب واآلالب  استخدامها لنقلالتي سيتم 
 

 مرحلة التشغيل   
التشغيلية   المرحلة  لرتقتصر  الصيانة واإلصالح  الكهرباء  بشكل أساسي على أنشطة  أن عند  خط  شطة  الضرورة وتشمل 

الصيانة الروتينية )بناًء على جدول زمني محدد( باإلضافة إلى الصيانة في حالة فشل أي من مكوناب المشروع. يتم  
وال يتطلبون    ة لنقل الكهرباءالشركة المصريالقيام بانشطة الصيانة بشكل عام من قبل فريق متخصص من الفنيين من  

بالنشطة الفنية المطلوبة خالل   الشركة المصرية لنقل الكهرباءفريق    يقومعادًة وجود أي موظفين داحمين في الموقع.  
 .يغادر الموقعمن تم  أي يوم معين و 
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قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد  

 م الموادارقأدها التشريعات و تى تحدالجوانب ال
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 اإلطار اإلداري والقانوني المحلي 

تقييم لألتر    1994لسنة    4ينص القانون رقم   وتعديالت ، الخاا بحماية البيئة، والححت  التنفيذية على ضرورة إجراء 
للمش واالجتماعي  اإل اريع  البيئي  السلطاب  وتجديدها.  القاحمة  المشروعاب  في  التوسع  وعند  المختصة  الجديدة،  دارية 

بتقييماب التر البيئي واالجتماعي في مصر هي الوزاراب والمحافظاب لما لديها من صالحياب تنفيذية. طبقًا للقانون  
ينما تتولي اإلدارة المركزية لتقييم التر البيئي بجهاز  اريع بفإن السلطاب اإلدارية المختصة مطالبة بفحص المش  4رقم  

شراف على عملية الفحص، وإدارة مراجعة تقارير تقييم التر البيئي، واتخاذ القراراب الخاصة  شئون البيئة مسئولية اإل 
 الرأي فيما يتعلق بوضع مقترحاب خاصة بإجراءاب التخفيل.  البيئي، وإبداءبقبول تقارير تقييم التر 

وتشغيل المشروع. ويضم ذلك  السلطاب اإلدارية المختصة هي الجهاب المسئولة عن إصدار التراخيص الالزمة إلنشاء  
التر  شاريع  الم تقييم  دراساب  استالم  المختصة مسئولية  اإلدارية  السلطاب  تتولى  البيئي.  التر  تقييم  إلى  تحتاج  التي 

البيئي والتاكد من المعلوماب المتضمنة في المستنداب المتعلقة بالموقع، ومدى مالحمت  لنشاط المشروع والتاكد من أن  
يتعارض مع النشطة المحيطة، وأن الموقع ال يتعارض مع القراراب الوزارية ذاب الصلة بهذا النشاط.    هذا النشاط ال 

ترسل السلطة اإلدارية المختصة المستنداب إلى جهاز شئون البيئة للمراجعة. وتعد السلطاب اإلدارية المختصة الواجهة 
 لبيئي. الرحيسية للتعامل مع مقدمي المشروع في نظام تقييم التر ا

ية مختصرة  تسمح بتصنيل المشروعاب تحت الفئة "ب" )تتطلب عمل   لمشاريع خطوط نقل الكهرباءالمتطلباب البيئية  
.  الموافقة البيئيةإلى جهاز شئون البيئة للحصول على    للمشروعيرفع التقييم البيئي واالجتماعي  .  من الموافقاب البيئية( 

 ز شئون البيئة.  يدفع المستثمرون رسوم المراجعة إلى جها

البيئة   البيئي واالجتماعي االستراتيجي ووافق عليها جهاز شئون  التقييم  التخفيل كما حددها  مسئولياب تنفيذ إجراءاب 
. يتابع جهاز شئون البيئة تنفيذ بنود خطة العمل البيئي واالجتماعي من خالل  من هذا التقرير  8في مرفق رقم  موضحة  

العمل البيئية واالجتماعية الخاصة بالجهاب المقرضة من خالل التقارير الدورية والزياراب  مراجعة السجل البيئي، وفرق  
 التفتيشية. 

 التشريعاب المصرية المتعلقة بالجوانب البيئية:  

بالقانون    1994لسنة    4رقم    قانون  • والمعدل  البيئة،  المعدلة    2009لسنة    9بشان حماية  التنفيذية  والالححة 
  2016لسنة    544والقرار  ،  2015لسنة    964، و2012لسنة    710، و  2011سنة  ل   1095بالقرار رقم  

 2017لسنة  1963و  2017لسنة  618و

 الدلة اإلرشادية ومتطلباب جهاز شئون البيئة الخاصة بتقييم التر البيئي •

التنفيذية  38مادة   • الالححة  والضوضاء    من  الهواء  بجودة   مة للقما  المكشوف  الحرق   نهاحياً   حظر يالخاصة 
  المخصصة  الماكن  في  إال   الصلبة   والمخلفاب   القمامة  أومعالجة   إلقاء   ويحظر   الخطرة،  غير   الصلبة  والمخلفاب 

  والحد  والضوابط  المواصفاب  وفق  وذلك  الماحية  والمجاري   والزراعية  والصناعية  السكنية  المناطق  عن  بعيداً   لذلك
 . المناطق  تلك عن لبعدها  الدنى
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لقانو  • التنفيذية  المحظور اصطيادها أو إزعاجها.  مادة    1994لسنة    4ن  الالححة  الحيواناب والنباتاب  تعريف 
أي   على  التاتير  من  للحد  الالزمة  التخفيل  تدابير  جميع  وتنفيذ  النواع  من  نوع  أي  إزعاج  عدم  من  التاكد 

 حيواناب ونباتاب بالقرب من المشروع

لقانون   • التنفيذية  المواد  ب   الخاصة  33،37،3926،28،29،المواد    1994لسنة    4الالححة  تداول  حظر 

لهذا القانون إجراءات    المختصة وتبين الالئحةبغير ترخيص من اإلدارة    والنفايات الخطرة  وشروط  التنفيذية 

 . بإصداره  والجهة المختصةالترخيص  منح

  نشاط  تأثير  بيان  بسجل  االحتفاظ  القانون  هذا  ألحكام   طبقا    المنشأة   إدارة   عن  المسئول  على  17،  22المادة   •

  لالحتفاظ   الالزم  الزمنى  والجدول  السجل  لهذا   نموذجا    التنفيذية  الالئحة  وتضع  بيئي(.  سجل)  البيئة   على  المنشأة 

 فيه  تدون  التي  والبيانات المنشآت، قبل من به

   (1933 لسنة  117، القانون رقم 2008لسنة   119القوانين والتشريعاب المرتبطة باآلتار )القانون رقم  •
 بشان السالمة والصحة المهنية للعمال.  2003لسنة   12رقم العمل  قانون  •

يجب استيفاء معايير جودة مياه الشرب المصرية لجميع المياه التي يتم شراؤها وتخزينها في 2007/ 458قرار   •
    الموقع الستخدام العمال.

 طقة حق المرورمنوتعيين عملية تعويض لمالك الراضي  بخصوا  2015لسنة   87قم الكهرباء ر قانون  •

  

 

 االتفاقيات الدولية 1-5 1-8
 

 مصر   عليها وقعت التي  الصلة  ذات   الدولية االتفاقيات: 26جدول 

 االتفاقيات البيئية متعددة األطراف  الفئة البيئية  

الحيوي   التنوع 
 والموارد الطبيعية  

 ل للطيور )رامسار( اتفاقية الراضي الرطبة ذاب الهمية الدولية خاصة كموح 

 اتفاقية في شان الحفاظ على الحيواناب والنباتاب في بيئتها الطبيعية  

 االتفاقية الدولية لحماية النباتاب

 االتفاقية اإلفريقية الخاصة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية  

 كموحل للطيوربروتوكول تعديل اتفاقية الراضي الرطبة ذاب الهمية الدولية خاصة 

 اتفاقية الحفاظ على النواع المهاجرة من الحيواناب البرية )بون( 

 اتفاقية التنوع الحيوي 

 اتفاقية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي العالمي

 اتفاقية المم المتحدة لمحاربة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف والتصحر خاصة في أفريقيا

 توكول الخاا بالمناطق المحمية في البحر المتوسط  البرو 

 البروتوكول الخاا بالمناطق المحمية و التنوع الحيوي في البحر المتوسط  

 االتفاق الدولي لألخشاب المدارية 
  والمخلفاب   المواد

 الخطرة والكيماوياب

 رطنة االتفاقية الخاصة بمنع ومكافحة المخاطر المهنية الناتجة عن المواد المس

 اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل المخلفاب الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 

 تعديالب اتفاقية بازل الخاصة بمكافحة نقل المخلفاب الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 

 اتفاقية استكهولم حول الملوتاب العضوية الثابتة
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 ا ومراقبة حركة النفاياب الخطرة عبر الحدود وإدارتها داخل أفريقيا اتفاقية باماكو بشان حظر االستيراد إلى أفريقي 
الجوي   الغالف 

 وتلوث الهواء

 اتفاقية المم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ  

 بروتوكول كيوتو 

 اتفاقية فيينا لحماية طبقة الوزون 

 بروتوكول مونتريال حول المواد التي تستنزف طبقة الوزون  

 دن(تعديالب بروتوكول مونتريال حول المواد التي تستنزف طبقة الوزون )لن  

 )كوبنهاجن(تعديالب بروتوكول مونتريال حول المواد التي تستنزف طبقة الوزون 

وسالمة   صحة 
 العمال

والضوضاء   الهواء،  تلوث  عن  الناجمة  العمل  بيئة  في  المهنية  المخاطر  من  العمال  بحماية  الخاصة  االتفاقية 
 االهتزازاب  و 

 معايير العمل الساسية لمنظمة العمل الدولية 
 التفاقية المتعلقة بحماية العمال من اإلشعاع المؤين
 التفاقية المتعلقة بحماية العمال من اإلشعاع المؤين
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 ( 7مرفق رقم )
 يللمشروع فى كل من مرحلتتحليل للتأثيرات البيئية المحتملة  

 اإلنشاء والتشغيل
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 هجية تقييم األثرمن 1-1

 يقدم القسم اآلتي وصُفا للمدخل والمنهجية والعملية المتبعة في تقييم التر البيئي واالجتماعي.

 مدخل تقييم األثر  1-1-1

حُ  لتقييم  لقد  متسق  مدخل  اُتبع  المحدد.  الساس  بخط  مقارنًة  وُقيّمت  والمفيدة،  السلبية  واالجتماعية  البيئية  اآلتار  ددب 
لتمكين اسُتخدمت   اآلتار وذلك  البيئي واالجتماعي.  التر  تقييم  أوسع عبر  نحٍو  البيئية واالجتماعية على  اآلتار  مقارنة 

والبيئية   االجتماعية  البيئية  العوامل  عبر  ُطبقت  التي  أدناه(،  االطالع  )يرجى  أهميتها  لتحديد  عامة  معايير  مجموعة 
 المختلفة. 

ماعية. عند تعذر تحديد كمية اآلتار، ُنفذ التقييم النوعي باستخدام خبرة بقدر اإلمكان، ُحددب كمية اآلتار البيئية واالجت
و/أو   البياناب،  على  قيود  وجود  عند  المصلحة.  أصحاب  آراء  االعتبار  في  الخذ  مع  متاحة،  مهنية  ومعرفة  ورأي 

الموضو  االفتراضاب  مع  جنب  إلى  جنًبا  الصلة،  ذاب  الفصول  في  هذا  ُسجل  في صحتها،  مشكوك  أتناء معلوماب  عة 
 التقييم. 

 لتحديد أهمية كل أتر، ُيراعى عاملين شاملين على النحو اآلتي: 
 . أهمية العامل المستقِبل البيئي واالجتماعي وحساسيت ، كما هو محدد أتناء تقييم الظروف الساسية ▪

 حجم التر وطبيعت .  ▪
 

 حساسية العامل المستقِبل:  1-1-2

الم باستخدام  المستقِبل  العامل  قيد ُحددب حساسية  البيئي  العنصر  أهمية  الساسي حول  الوصل  من  الماخوذة  علوماب 
الفحص أو داللت  أو قيمت . من المهم فهم حساسية العامل المستقِبل، لن هذا يمثل تدبيًرا من تدابير قدرة العامل البيئي 

 يم: واالجتماعي على التكيل ومرونت  حيال أتر محدد. ُطبقت فئاب الحساسية اآلتية على التقي 
حساسية عالية: يكون العامل/المستقِبل البيئي واالجتماعي شديد الحساسية، ومن المحتمل أن يترك  التر في حالة   ▪

 متغيرة، ويكون استرجاع  مرًة أخرى أمًرا صعًبا أو مستحياًل. 

ي ▪ أن  المحتمل  ومن  والمرونة،  التكيل  على  القدرة  من  درجًة  للعامل/المستقِبل  يكون  متوسطة:  واكب  حساسية 
 . التغييراب التي تسبب فيها التر، على الرغم من أن  قد توجد بعض التعديالب المتبقية كنتيجٍة لذلك

 حساسية منخفضة: يكون العامل/المستقِبل قادًرا على التكيل ومرًنا بالنسبة للتغيير.  ▪
 

 حجم األثر وطبيعته:  1-1-3

مقارن التر  يسبب   قد  الذي  التغيير،  مقياس  هو  التر  حجم  بالحدود  يكون  التغيير  هذا  ارتباط  وكيفية  الساس،  بخط  ًة 
 والمعايير الموضوعة. ُطبقت الفئاب اآلتية على التقييم: 

واضًحا   ▪ خرًقا  تمثل  أن  المحتمل  من  الساس.  خط  في  الموجودة  باالختالفاب  مقارنًة  كبير  تغيير  العالية:  الفئة 
 للحدود المقبولة. 
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 . ملفًتا للنظر وقد يخالل الحدود المقبولة يكون الفئة المتوسطة: التغيير الذي قد  ▪

الفئة المنخفضة: عند المقارنة بخط الساس، التغيير الذي قد يكون فقط ملفًتا للنظر. قد ال يحدث تجاوز للحدود   ▪
 الحالية. 

ذها في عالوًة على ذلك، عند تحديد حجم التر، من المهم مراعاة العوامل العديدة الخرى، التي تحدد طبيعة التر وأخ 
 االعتبار. يشمل هذا اآلتي: 

 نوع األثر  
 . نتيجة بيئية واجتماعية مفيدة، مثل تحسين الظروف اإيجابي: ينطبق ذلك على اآلتار التي يكون له ▪

 سلبي: ينطبق ذلك على اآلتار التي يكون لها جوانب مؤذية مرتبطة بها، مثل فقدان الموارد البيئية أو تدهورها.   ▪

 نوع التأثير  
سبيل  مباش  ▪ )على  محدد  واجتماعي  بيئي  عامل  إلى  وبوضوح  مباشرًة  ُتعزى  قد  التي  اآلتار  على  ذلك  ينطبق  ر: 

 . المثال: انتشار الغبار يؤتر مباشرة في جودة الهواء( 

غير مباشر: ينطبق ذلك على اآلتار التي قد تكون مرتبطة باتر معين أو تكون الحقة ل  فيما يتعلق بعامل بيئي   ▪
 )على سبيل المثال: قد يؤتر ارتفاع مستوياب الغبار في الصحة والسالمة المهنية(.   واجتماعي معين

 المدة )كم المدة التي يدوم فيها عامل الضغط أو تأثيره؟(  
تاتيرها في البيئة في غضون عام واحد، أو بمجرد اكتمال  ▪ القصير: ينطبق ذلك على اآلتار التي سيختفي  المدى 

 أنشطة البناء. 

 . سط: ينطبق ذلك على اآلتار التي سيختفي تاتيرها في البيئة في غضون خمسة أعوامالمدى المتو  ▪

 المدى الطويل: ينطبق ذلك على اآلتار التي سيختفي تاتيرها في البيئة في غضون مدة أكبر من خمسة أعوام.  ▪

 قابلية التخفيف 
قت )إما طبيعيًّا أو صناعيًّا(، بمجرد  : ينطبق ذلك على اآلتار التي ستقل أهميتها وتختفي بمرور الو للتخفيل قابل   ▪

 . توقل النشاط ذو التاتير 

: ينطبق ذلك على اآلتار التي لن تقل أهميتها وال تختفي بمرور الوقت )إما طبيعيًّا أو صناعيًّا(،  للتخفيل غير قابل    ▪
 بمجرد توقل النشاط ذو التاتير. 

 تقييم أهمية اآلثار  1-1-4

تقي  عملية  على  "الهمية"  مفهوم  واالجتماعية يرتكز  البيئية  التاتيراب  تحديد  في  ويساعد  واالجتماعي،  البيئي  التر  يم 
حجم   بجانب  واجتماعي  بيئي  عامل/مستقِبل  كل  حساسية  ُتراعى  التر،  أهمية  تحديد  أجل  من  لوحظ،  كما  وتصنيفها. 

 التر. يوضح الجدول أدناه كيفية مراعاة هذه العوامل في تقييم الهمية. 
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 األهمية  تحديد  جدول:  27جدول 

  
 
  

 ةعالي ةمتوسط ةمنخفض

 تانوي  تانوي  غير مهم  منخفض
 متوسط تانوي  تانوي  متوسط

 مهم  متوسط  تانوي  عالي
، وتمكن المقارنة عبر العوامل البيئية واالجتماعية، يجب استخدام  الهميةبينما تقدم المصفوفة أعاله إطار عمل لتحديد  

أي مهني، ويتعين مراعاة بعض الجوانب القاحمة على العامل في عملية تحديد الهمية. يوجد أدناه اإلرشاداب اإلضافية ر 
حول درجاب الهمية المستخدمة في تقييم التر البيئي واالجتماعي. يرجى مالحظة أن اآلتار اإليجابية ُعرّفت، ولكنها لم 

 ُتصنل لألهمية. 
ب بحًثا شاماًل في تقييم التر البيئي واالجتماعي. لقد ُدرست هذه اآلتار على نطاٍق واسع من  الهمية الكبيرة: تتطل  ▪

خالل خبرة استشارية في مناطق اآلتار المحددة لتصميم تدابير التخفيل واإلدارة البيئية المطلوبة. عالوًة على ذلك،  
 إجراء دراساب وتقييماب معينة لبعض المور الرحيسية المحددة. 

همية المتوسطة: تتطلب بحًثا شاماًل في تقييم التر البيئي واالجتماعي. لقد ُدرست هذه اآلتار من خالل خبرة في  ال ▪
 مناطق اآلتار المحددة لتصميم تدابير التخفيل واإلدارة البيئية المطلوبة. 

 تقييم التر البيئي واالجتماعي. وتناولها بطريقٍة ما، لكنها ال تتطلب تقييم تفصيلي ل  إدراجهاالهمية الثانوية: يجب  ▪

غير مهم: إلكمال التقييم، اآلتار التي تضمنها التقييم، ولكنها ُحددب على أنها غير مهمة، ُتصنل رسميًّا باعتبارها    ▪
 "غير مهمة".

 

 حجم األثر وطبيعته 

 حساسية العامل المستقِبل/المستقِبل 
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 االنشاء مرحلة خالل البيئية  االثار ملخص جدول: 28جدول 

 األثر  تقييم  مرحلة التخطيط واالنشاء -تمل األثر المح السمة البيئية 
  ته عودقابلية   المدة الزمنية  الطبيعة 

 طبيعته  ى ال
 أهمية األثر المتبقي  اإلجراءات اإلدارية  األهمية الحساسية  الحجم

المسرررطحاب الطبيعيرررة والصرررورة 
 البصرية

 واآلالب. التاتيراب المرحية نظًرا لوجود عناصر نموذجية لموقع االنشاء مثل المعداب  
 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط  قابل للعودة  قصيرة المدى  ة سلبي

قد يؤدي المشروع إلررى آتررار علررى اسررتخدام الرض ذاب الصررلة بررالنزوح االقتصررادي و/أو المررادي حيررث قررد يرروفر قيمررة   استخدام الرض
 استخدام الرض للسكان المحليين فيما يتعلق بالنشطة. 

 ال يوجد  ال يوجد  ار متوقعة ال توجد آت

الجيولوجيرررررررررررررررا والهيررررررررررررررردرولوجيا 
 والجيولوجيا الماحية

قرررد ترررؤتر علرررى مكونررراب سررريول نظررررا لوجرررود وادي رحيسررري مرررن ضرررمن مسرررار خرررط الكهربررراء، هنالرررك احتماليرررة حررردوث 
   المشروع المختلفة.  

 المدى  طويل  ة سلبي
يمكن ان يكون  
 غير قابل للعودة 

 غير مهم تاح التخفيل م  متوسط  متوسط  متوسط 

والررتخلص العشررواحي مررن  الخطرررة، خطررر تلرروث التربررة والميرراه الجوفيررة خررالل أنشررطة البنرراء المختلفررة مررن انسرركاب المررواد 
 النفاياب ومياه الصرف الصحي. 

 ة سلبي
يمكن ان يكون  
 طويل المدي

يمكن ان يكون  
 غير قابل للعودة 

 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط 

 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط  قابل للعودة  قصيرة المدى  ة سلبي ل المطار والجريان السطحي مما يؤدي إلى ترسب المياه السطحية ويمكن أن تؤدي إلى التعرية  أتناء هطو 
 ذلررك، روع. باإلضررافة إلررى النباترراب والحيوانرراب الترري قررد تكررون موجررودة فرري موقررع المشرر علررى أنشطة البناء   تاتريمكن أن   البيولوجي  التنوع

يمكن أن تكررون الترراتيراب الخرررى مررن اإلدارة غيررر السررليمة للموقررع )علررى سرربيل المثررال السررلوك غيررر الالحررق وممارسرراب 
 التدبير المنزلي(. 

 المدى  طويل  ة سلبي
يمكن ان يكون  
 غير قابل للعودة 

 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط 

 سليمة لنشطة البناء يمكن أن تزعج تكاتر الطيور وتضر بالمواحل ذاب الصلةإن اإلدارة غير ال الطيور
 قصيرة المدى  ة سلبي

يمكن ان يكون  
 غير قابل للعودة 

 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  متوسطة  ض منخف

 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط  ير قابل للعودة غ قصيرة المدى  ة سلبي يمكن أن تتسبب أنشطة البناء في إتالف البقايا الترية المحتملة )إن وجدب(.  اآلتار
تررؤدي أنشررطة البنرراء إلررى زيررادة مسررتوى الغبررار وانبعاترراب الجسرريماب والترري برردورها سررتؤتر بشرركل مباشررر علررى جررودة قررد  جودة الهواء والضوضاء

 .الهواء المحيط
 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط  قابل للعودة  قصيرة المدى  ة سلبي

انبعاتاب الضوضاء المحتملة على البيئة من أنشطة البناء والتي ستشمل علررى الرجررح اسررتخدام اآلالب والمعررداب مثررل 
 .المولداب والمطارق والضواغط وغيرها من النشطة

 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط  قابل للعودة  قصيرة المدى  ة سلبي

إذا لررم تررتم إدارة أنشررطة التخطرريط بشرركل جيررد فرري الموقررع، فقررد يررؤدي ذلررك إلررى إتالف/إحررداث ضرررر  -شرربكة الكهربرراء   البنية التحتية والمرافق
 المدى  طويل  ة سلبي الموجودة في الموقع.   والطرق   لشبكة الكهرباء

 متوسط  متوسطة  متوسط  قابل للعودة 
 متطلباب إضافية 

 غير مهم
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 األثر  تقييم  مرحلة التخطيط واالنشاء -تمل األثر المح السمة البيئية 
خرراطر العامررة علررى صررحة العمررال وسررالمتهم جررراء العمررل فرري مواقررع االنشرراء، لنرر  يزيررد مررن سرريكون هنرراك بعررض الم الصحة والسالمة المهنية 

 خطر اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث. 
 قصيرة المدى  ة سلبي

يمكن ان يكون  
 غير قابل للعودة 

 غير مهم التخفيل متاح  متوسط  عالية  متوسط 

مرررل للمجتمعررراب المحليرررة علرررى القرررل، فضررراًل عرررن فررررا شرررراء لررربعض مرررواد مرررن المتوقرررع أن يررروفر المشرررروع فررررا ع االجتماعية واالقتصادية
االنشرراء والمعررداب. ويمكررن أن يسررهم هررذا إلررى حررٍد مررا فرري تعزيررز االوضرراع المعيشررية للسرركان، ورفررع مسررتوى معيشررتهم، 

 وتحقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي للمجتمع المحلي. 
 غير منطبق  إيجابية 

 
 

 التشغيل مرحلة خالل المتوقعة  اآلثار ملخص جدول: 29جدول 

 تقييم األثر  مرحلة التشغيل-اآلثار المحتملة  السمة البيئية 
قابلية   المدة الزمنية  الطبيعة 

عودته الى  
 طبيعته 

اإلجراءات   األهمية الحساسية  الحجم
 اإلدارية 

 أهمية األثر المتبقي 

المسرررررطحاب الطبيعيررررررة والصررررررورة 
 البصرية

( فيمررا يتعلررق بتفاعلهررا مررع البررراجنفسها )مثل اللون واالرتفاع وعدد  بابراج خطوط نقل الضغط العاليتتعلق التاتيراب المرحية   
 طبيعة المسطحاب الطبيعية المحيطة. 

 غير مهم ال يوجد  غير مهم منخفضة  ض منخف قابل للعودة  المدى  طويل  ة سلبي

الجيولوجيرررررررررررررررررررا والهيررررررررررررررررررردرولوجيا 
 الماحيةوالجيولوجيا  

والرررتخلص العشرررواحي مرررن  الخطررررة، المختلفرررة مرررن انسررركاب المرررواد  التشرررغيلخطرررر تلررروث التربرررة والميررراه الجوفيرررة خرررالل أنشرررطة 
 ة سلبي النفاياب ومياه الصرف الصحي. 

يمكن ان يكون  
 طويل المدي

يمكن ان يكون  
غير قابل  

 للعودة 
 غير مهم التخفيل متاح  تانوي  منخفضة  متوسط 

 بالترراتيراب علررى الطيررور مررن مخرراطر االصررطداماب علررى الطيررور المهرراجرة والمقيمررة المحلقررة  وط نقل الضغط العاليخطترتبط   الطيور
. تعتمررد مثررل هررذه الترراتيراب علررى عرردة عوامررل ولكنهررا قررد تررؤتر علررى المسررتوياب السرركانية وعلررى جميررع أنررواع الطيررور بشرركل عررام

 ة المحلية والعالمية. لنواع معينة، خاصة تلك المندرجة على قواحم الحماي
 المدى  طويل  ة سلبي

يمكن ان يكون  
غير قابل  

 للعودة 
 غير مهم التخفيل متاح  عالي عالي عالي

 غير مهم الدراساب اإلضافية  غير مهم منخفضة  ض منخف قابل للعودة  المدى  طويل  ة سلبي بخطوط نقل الضغط العالي. الخفافيش    اصطدامطر  خ الخفافيش
سيكون هنرراك بعررض المخرراطر العامررة علررى صررحة العمررال وسررالمتهم جررراء العمررل فرري موقررع التشررغيل، لنرر  قررد يزيررد مررن خطررر  الصحة والسالمة المهنية

 المدى  طويل  ة سلبي اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث. 
يمكن ان يكون  

غير قابل  
 للعودة 

 غير مهم التخفيل متاح  متوسط  عالية  متوسط 
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 تقييم األثر  مرحلة التشغيل-اآلثار المحتملة  السمة البيئية 
قابلية   المدة الزمنية  الطبيعة 

عودته الى  
 طبيعته 

اإلجراءات   األهمية الحساسية  الحجم
 اإلدارية 

 أهمية األثر المتبقي 

متوقع أن يوفر المشروع فرا عمررل للمجتمعرراب المحليررة علررى القررل، فضرراًل عررن فرررا شررراء لرربعض المررواد والمعررداب. من ال اآلتار االجتماعية واالقتصادية
ويمكررن أن يسررهم هررذا إلررى حررٍد مررا فرري تعزيررز الظررروف المعيشررية لسرركانها، ورفررع مسررتوى معيشررتهم، وتحقيررق الرخرراء االجتمرراعي 

 واالقتصادي للمجتمع المحلي. 
 غير منطبق  إيجابية 

 إلى مخاطر السالمة العامة المختلفة. لمكوناب المشروع المختلفة أتناء التشغيل    المصرح لهم  غيرالقد يؤدي تعدي الفراد   ة والسالمة المجتمعيةالصح
 المدى  طويل  ة سلبي

يمكن ان يكون  
غير قابل  

 للعودة 
 غير مهم التخفيل متاح  متوسط  عالية  متوسط 

 ل. أتناء التشغيالناتجة من خطوط نقل الضغط العالي    كهرباحي والمغناطيسيالمحتملة من التعرض للمجال ال  المخاطر
 المدى  طويل  ة سلبي

يمكن ان يكون  
غير قابل  

 للعودة 
 غير مهم ال يوجد  غير مهم منخفضة  ض منخف

 . مصدرا للضوضاء وتشويش المستقبالب  خطوط نقل الضغط العالي ون تكيمكن أن  
 المدى  طويل  ة سلبي

يمكن ان يكون  
ابل  غير ق

 للعودة 
 غير مهم ال يوجد  غير مهم منخفضة  ض منخف
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 ( 8مرفق رقم )
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية لتخفيف التأثيرات وتشمل

 وصف إجراءات التخفيف وبرنامج الرصد 
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 واالنشاء  التخطيط  لمرحلة  واالجتماعية البيئية اإلدارة   خطة جدول: 30جدول 

 الجهة المسؤولة  التكرار  المراقبة  اإلجراءات اإلدارية  التأثير المحتمل  البيئية السمة  
المسرررررررررررررررررررررررررررررررطحاب 
الطبيعيرررة والصرررورة 

 البصرية
 

التررررراتيراب المرحيرررررة والمنررررراظر الطبيعيرررررة نظررررررا 
لوجررود عناصررر نموذجيررة لموقررع االنشرراء مثررل 

 المعداب واآلالب. 

( يجررب 2)  ( التاكررد مررن ترررك موقررع البنرراء فرري حالررة منظمررة فرري نهايررة كررل يرروم عمررل. 1المرروظفين والترري يمكررن أن تشررمل: )  ضمان تنفيذ التدابير اإلداريررة المناسرربة وإدارة شررؤون 
 ب المرحية على المنطقة. إزالة آالب البناء والمعداب والمركباب غير المستخدمة إلى أقصى حد ممكن في الوقت المناسب واالحتفاظ بها في أماكنها لتقليل التاتيرا

 يشالتفترررررررررررررررررررررررررررر 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العاليالمقاول المسؤول عن 

الجيولوجيررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
والهيررررررررررررررررررررررردرولوجيا 
والجيولوجيررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 الماحية

خررررررالل  السرررررريولتعرررررررض المشررررررروع لمخرررررراطر 
مسرررررار خرررررط نقرررررل  بمرررررا أنالمواسرررررم الممطررررررة 

 . نظام وادي رحيسي  الضغط العالي يمر عبر

وأحجامهررا فرري  السرريولالميرراه لحسرراب ترردفقاب  تجمررع. يجررب أن يتضررمن التقيرريم نموذجررا هيرردرولوجيا لمنطقررة الضررغط العررالي خررط نقررلمسار السيول تقديم تقييم مفصل لمخاطر  
، السرريوليجب تقديم التوصياب التي يمكن أن تشمل على سبيل المثال مسافة عازلة مررن الرروادي للتخفيررل مررن مخرراطر  ذلك، سنة. وبناًء على  100و   50و 20الموقع لمدة  

 في االعتبار عند تصميم خط نقل الضغط العالي حتى تاخذ مثل هذه المخاطر في الحسبان.  الحلول  يجب أخذ  /    هندسية  هياكلوإنشاء  أو تحديد  و /  

تقررررررررديم تقيرررررررريم 
مخرررررررررررررررررررررررررررراطر 

 السيول

مررررة قبرررل بدايرررة 
 االنشاء  

خرررررط نقرررررل الضرررررغط العرررررالي / المقررررراول المسرررررؤول عرررررن 
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

لتربرررررة والميررررراه الجوفيرررررة خرررررالل خطرررررر تلررررروث ا
أنشررررطة البنرررراء المختلفررررة مررررن انسرررركاب المررررواد 

والرررررتخلص العشررررواحي مرررررن النفايررررراب  الخطرررررة، 
 ومياه الصرف الصحي

مررررة قبرررل بدايرررة  تقديم العقد أس غارب(. لجمع النفاياب الصلبة من الموقع إلى مكب النفاياب المعتمد من البلدية )أقرب مكب هو مكب النفاياب العامة في ر  غاربالتنسيق مع مجلس مدينة رأس  
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش حظر إلقاء أي نفاياب صلبة على الرض. 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش "النفاياب البلدية". توزيع العدد المناسب من صناديق القمامة والحاوياب المكتوب عليها 
 البصري 

مررررة قبرررل بدايرررة 
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش توزيع عدد كاٍف من الحاوياب التي تحمل عالمة واضحة على أنها "نفاياب بناء" إللقاء نفاياب البناء والتخلص منها. 
 البصري 

مررررة قبرررل بدايرررة 
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي سؤول عن المقاول الم

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش تنفيذ الممارساب اإلدارية المناسبة في موقع البناء في جميع الوقاب. 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

تقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررديم  ا من قبل المقاول، والتخلص منها في المكب. الحفاظ على السجالب والبياناب التي تشير إلى حجم النفاياب الناتجة في الموقع، والتي تم جمعه
 الكشوف

طوال فترة   
 البناء 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

ة مررررة قبرررل بدايررر  تقديم العقد التنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتوظيل مقاول خاا لجمع مياه الصرف الصحي من الموقع إلى أقرب محطة معالجة مياه الصرف الصحي. 
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش يحظر التخلص غير المشروع من المياه العادمة إلى الرض. 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 
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 الجهة المسؤولة  التكرار  المراقبة  اإلجراءات اإلدارية  التأثير المحتمل  البيئية السمة  
 التفترررررررررررررررررررررررررررريش تسرب المياه العادمة إلى التربة.   التاكد من احتواء خزاناب الصرف الصحي التي شيدب أتناء البناء بشكل جيد ومحكمة لمنع

 البصري 
مررررة قبرررل بدايرررة 

   االنشاء
 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش تاكد من إفراع خزاناب الصرف الصحي وجمعها بواسطة مقاول مياه الصرف الصحي على فتراب زمنية مناسبة لتجنب امتالء الخزان. ال
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
   أسبوعي/ 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

فرري محطررة معالجررة ميرراه الصرررف الحفاظ على السجالب والبياناب التي تشير إلى حجم الميرراه العادمررة الناتجررة فرري الموقررع، والترري تررم جمعهررا مررن قبررل المقرراول، والررتخلص منهررا 
 الصحي. 

تقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررديم 
 الكشوف

طوال فترة   
 البناء 

 قل الضغط العالي خط نالمقاول المسؤول عن 

مررررة قبرررل بدايرررة  تقديم العقد استئجار مقاول خاا معتمد لجمع النفاياب الخطرة من الموقع إلى مرافق التخلص من النفاياب الخطرة المعتمدة. 
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

ا لتصررنيفاب النفايرراب الخطرررة وأن  التاكد من أن النفاياب الخطرة يتم التخلص منها في منطقة مخصصة محاطة بسطح صلب، مع وجررود الفترراب مناسرربة وحاويرراب مناسرربة وفقررً
 يتم تصنيل كل نوع من النفاياب الخطرة. 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

مررررة قبرررل بدايرررة 
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش ة لمعالجة االنسكاباب، ومطفاة حريق وأحواض مضادة لالنسكاب، ويتوفر مخزون للنفاياب الخطرة. التاكد من أن منطقة تخزين النفاياب الخطرة مجهزة بعد
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش حظر التخلص غير المشروع من النفاياب الخطرة على الرض. 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي عن المقاول المسؤول 

تخلص مررن الصرررف الملرروث يجررب تصررريف الميرراه الملوتررة المحتملررة )مثررل الجريرران السررطحي مررن المنرراطق المعبرردة( إلررى المنشرر ب المناسرربة )مثررل البالوعرراب والحفررر(. يجررب الرر 
 بشكل منظم باعتبارها نفاياب خطرة. 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 نقل الضغط العالي خط المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش التاكد من إفراع الحاوياب وجمعها من قبل المقاول على فتراب زمنية مناسبة لمنع التدفق. 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

والتي تم جمعها من قبل المقاول، والررتخلص منهررا فرري مرافررق الررتخلص مررن النفايرراب الحفاظ على السجالب والبياناب التي تشير إلى حجم النفاياب الخطرة الناتجة عن الموقع، 
 الخطرة. 

تقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررديم 
 الكشوف

طوال فترة   
 البناء 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

إال لألفررراد المصرررح لهررم فقررط، وإغالقهررا عنررد عرردم التاكررد مررن تخررزين المررواد الخطرررة فرري منطقررة ذاب سررطح صررلب غيررر قابررل للنفرراذ، ومقرراوم للهررب، وال يمكررن الوصررول إليهررا 
 استخدامها، ومنع المواد غير المتوافقة من االتصال ببعضها البعض. 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

مررررة قبرررل بدايرررة 
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش اناب سالمة المواد في جميع الوقاب. يجب تتبع المواد المنسكبة ووضعها في االعتبار. الحفاظ على سجل لجميع المواد الخطرة المستخدمة ويجب أن يكون معها سجل بي
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش غيرها(. دمج أحواض التقطير في اآلالب والمعداب والمناطق المعرضة للتلوث بسبب تسرب المواد الخطرة )مثل الزيت والوقود و 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 
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 الجهة المسؤولة  التكرار  المراقبة  اإلجراءات اإلدارية  التأثير المحتمل  البيئية السمة  
ابير المناسرربة أنشطة الصيانة وغيرها من النشطة التي تشكل خطر انسكاب المواد الخطرة )مثررل التررزود بررالوقود( فرري مكرران مناسررب )سررطح صررلب( مررع اتخرراذ التررد  إجراءيجب  

 الحتواء المواد المنسكبة. 
 فترررررررررررررررررررررررررررريشالت

 البصري 
يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 

 أسبوعي  / 
 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش لتر من مادة امتصاا االنسكاباب لألغراض العامة في منشاة تخزين المواد الخطرة.  1000التاكد من توفر ما ال يقل عن 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش دوث انسكاباب على التربة، يجب احتواء االنسكاباب على الفور وتنظيفها والتخلص من التربة الملوتة باعتبارها نفاياب خطرة. في حالة ح
 البصري 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن  عند حدوتها

 التربررررة،  علررررىيمكررررن أن ترررراتر أنشررررطة البنرررراء  
ا وترررؤدي إلرررى التعريرررة والجريررران السرررطحي ممررر 

 قد يؤدي إلى ترسب المياه السطحية

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش تجنب تنفيذ أعمال الحفر في ظل ظروف الطقس القاسية. 
 البصري 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن  عند حدوتها

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش دية على الرض والتربة في المناطق المجاورةضع عالماب واضحة تشير إلى منطقة أعمال الحفر لتقييد حركة المعداب والفراد، وبالتالي الحد من االضطراباب الما
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش تركيب حواجز للسيطرة على الت كل حول موقع العمل أتناء تجهيز الموقع وبناؤه لمنع جريان الطمي عند الحاجة. 
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي ول عن المقاول المسؤ 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش إعادة السطح المضطربة أتناء البناء إلى حالتها الصلية )أو أفضل( إلى أقصى حد ممكن. 
 البصري 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن  عند حدوتها

والترردبير المناسرربة لمنررع الضرررر الررذي يلحررق بررالتنوع البيولرروجي للموقررع. يمكررن أن يشررمل ذلررك وضررع مدونررة سررلوك مناسرربة وزيررادة الرروعي / ترردريب المرروظفين تنفيذ تدابير اإلدارة   الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي للموقع التنوع البيولوجي
مررن النفايرراب الناتجررة كمررا والررتخلص  جمررعالو السررليم ضررمان التخررزين  ;حظر الصيد في أي وقررت وتحررت أي ظرررف مررن قبررل عمررال البنرراء فرري الموقررعوالذي يشمل  المنزلي الجيد  
فقررط، بمررا فرري ذلررك حركررة العمررال والمركبرراب إلررى الطرررق المخصصررة داخررل الموقررع وحظررر الطرررق الرروعرة لتقليررل  المحررددةوتقييررد النشررطة علررى منرراطق البنرراء  ، نرروقش أعرراله
 . االضطراباب

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

موقع. يمكن أن يشمل ذلك وضع مدونة سررلوك مناسرربة وزيررادة الرروعي / ترردريب المرروظفين والترردبير المنزلرري في ال بالطيورتنفيذ تدابير اإلدارة المناسبة لمنع الضرر الذي يلحق  إزعاج الطوير ومواحل الطيور الطيور
والررتخلص مررن النفايرراب الناتجررة كمررا نرروقش  جمررعالو السررليم ضررمان التخررزين  ;لموقررعحظررر الصرريد فرري أي وقررت وتحررت أي ظرررف مررن قبررل عمررال البنرراء فرري اوالررذي يشررمل الجيررد 
فقررررط، بمرررا فررري ذلرررك حركررررة العمرررال والمركبررراب إلرررى الطرررررق المخصصرررة داخرررل الموقرررع وحظررررر الطررررق الررروعرة لتقليررررل  المحرررددةوتقييرررد النشرررطة علررررى منررراطق البنررراء  ، أعررراله

 . االضطراباب

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي اول المسؤول عن المق

اإلدارة غيرررر الصرررحيحة لنشرررطة البنررراء يمكرررن  االتار  
أن تزعج/تلحرررق الضررررر بالبقايرررا التريرررة التررري 
يمكرررررررن أن تكرررررررون مدفونرررررررة فررررررري الرض )إن 

 وجدب(. 

ب. تتطلررب هررذه النشررطة بشرركل أساسرري إيقرراف أنشررطة البنرراء وتسررييج كتشررافاإذا تررم اكتشرراف مواقررع أتريررة محتملررة فرري الرض، فسرريتم تنفيررذ اإلجررراءاب المناسرربة لمثررل هررذه اال
في قبررل قيررام الوزارة/مكتررب المنطقة ووضع الفتاب مناسبة، مع إخطار وزارة السياحة واآلتار/مكتب فحص آتار البحر الحمر والسويس على الفور. لررن ُيسررمح برراي عمررل إضررا

ثور علي  ومنح تصريح الستئناف العمل. يمكن أن تستمر أنشطة البناء في أجزاء أخرررى مررن الموقررع إذا لررم يررتم العثررور علررى التفتيش بتقييم الموقع التري المحتمل الذي تم الع
 مواقع أترية محتملة. وعند العثور على مواقع أترية، يتم تطبيق نفس اإلجراءاب المذكورة أعاله. 

التفتررررررررررررررررررررررريش  
البصرررررررررررررررررررررررررري 
وتقررررديم تقريررررر 
العثرررررور علرررررى 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن  وتهاعند حد
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 الجهة المسؤولة  التكرار  المراقبة  اإلجراءات اإلدارية  التأثير المحتمل  البيئية السمة  
 اكتشاف أتري 

جرررررررررررررررودة الهرررررررررررررررواء 
 والضوضاء

مررررن المرررررجح أن تررررؤدي أنشررررطة البنرررراء إلررررى  
زيررررادة مسررررتوى الغبررررار والجسرررريماب وانبعاترررراب 
الملوترررررراب وكررررررذلك الضوضرررررراء الترررررري برررررردورها 
سررررررتؤتر بشرررررركل مباشررررررر علررررررى جررررررودة الهررررررواء 

 المحيط ومستوياب الضوضاء. 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش ناه(. لغبار أو الملوتاب كانت مفرطة بسبب أنشطة البناء، فيجب تحديد مصدر هذه االنبعاتاب وتنفيذ تدابير الرقابة المناسبة )كما هو محدد أدإذا تبين أن انبعاتاب ا
 البصري 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن  عند حدوتها

مصرررية للتاكررد مررن أنرر  بالنسرربة لألنشررطة المرتبطررة بارتفرراع مسررتوياب الغبررار والضوضرراء، يررتم تجهيررز العمررال برراجهزة التقيد بمتطلباب إدارة السالمة والصحة المهنيررة والقرروانين ال
 الوقاية الشخصية المناسبة. 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

( التخطرريط السررليم لألنشررطة المسررببة للغبررار للقيررام بهررا فرري وقررت 2)  ( رش الطرررق بانتظررام لقنررع الغبررار، 1شررمل: ) تطبيق الترردابير الساسررية للررتحكم فرري الغبررار وقمعرر  والترري قررد ت
سرربة ( التغطيررة المنا4)  ( اإلدارة السررليمة للمررواد المخررزن والمررواد المحفررورة )مثررل الرررش، االحتررواء، التغطيررة، التجميررع(، 3)  واحد مررن أجررل تقليررل حرروادث الغبررار خررالل فترررة البنرراء، 

كم/سرراعة للشرراحناب فرري  15( االلتررزام بحررد أقصررى للسرررعة قرردره 5و )  للشرراحناب الترري تنقررل الركررام والمررواد الدقيقررة )علررى سرربيل المثررال مررن خررالل اسررتخدام القمرراش المشررمع(، 
 موقع البناء. 

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

ملوترراب منررتظم وصرريانة مجدولررة للسررياراب واآلالب والمعررداب الترري سرريتم اسررتخدامها خررالل مرحلررة البنرراء للكشررل المبكررر عررن المشرركلة لتجنررب انبعاترراب الوضع برنامج تفترريش   
 والضوضاء غير الضرورية

تقررررديم برنررررامج 
 للصيانة

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن  شهريا

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش في أنشطة البناء، فيجب تحديد مصدر مستوياب الضوضاء الزاحدة هذه ويجب تنفيذ تدابير تحكم مناسبة.   إذا تبين أن مستوياب الضوضاء مفرطة
 البصري 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن  عند حدوتها

يررًدا ومثبطرراب الضوضرراء للمعررداب واآلالب الترري تسرربب الصرروب الترري يررتم صرريانتها ج كرراتمتطبيررق ترردابير كافيررة لخفررض الضوضرراء العامررة. يمكررن أن يشررمل ذلررك اسررتخدام  
 ضروري، إلخ. ضوضاء عالية، ووضع جدول صيانة منتظم لجميع المركباب واآلالب والمعداب للكشل المبكر عن المشكالب لتجنب ارتفاع مستوى الضوضاء غير ال

 التفترررررررررررررررررررررررررررريش
 البصري 

يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررومي 
 أسبوعي  / 

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

نيررررررررررررة التحتيررررررررررررة الب
 والمرافق

خط غيررر المناسررب لررراليمكن أن يؤتر التصميم  
علررررررى البنيررررررة التحتيررررررة  نقررررررل الضررررررغط العررررررالي

في الموقع لتشمل الطرق وشرربكاب ها  وعناصر 
 ءالكهربا

مررن شرربكاب الطرررق لضررمان الحفرراظ علررى ترردابير وتحديد متطلبرراب المسررافة الفقيررة المناسرربة مسار خط نقل الضغط العالي التنسيق مع الشركة العامة للبترول لمناقشة تصميم 
 الصحة والسالمة. 

تقديم خطاب  
اتصررررررررررررررررررررررررررررررال 
رسرررررررررمي مرررررررررع 
الجهررررراب ذاب 

 الصلة

مررررة قبرررل بدايرررة 
   االنشاء

 الشركة المصرية لنقل الكهرباء 
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الصررررحة والسررررالمة 

 المهنية
سررريكون هنررراك بعرررض المخررراطر العامرررة علرررى 
صررررحة العمررررال وسررررالمتهم جررررراء العمررررل فرررري 

لن  يزيد من خطررر اإلصررابة أو مواقع البناء،  
 الوفاة بسبب الحوادث. 

م سررلس ومناسررب تطرروير وتقررديم خطررة الصررحة والسررالمة المهنيررة المخصصررة للمشررروع والموقررع لضررمان صررحة وسررالمة جميررع المرروظفين مررن أجررل تحقيررق والمحافظررة علررى تقررد
 ي الممتلكاب. للعمل في الموقع ومنع وقوع الحوادث التي قد تصيب الموظفين أو تحدث تلل ف

تقرررررديم خطرررررة  
الصرررررررررررررررررررررررررررررحة 
والسررررررررررررررررررررررالمة 

 المهنية

مررررة قبرررل بدايرررة 
   االنشاء

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

 
 
 

 
 التشغيل   لمرحلة  واالجتماعية البيئية اإلدارة   خطة جدول: 31جدول 

السمة  
 البيئية

 الجهة المسؤولة  التكرار  المراقبة  اإلجراءات اإلدارية  التأثير المحتمل 

الطيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررور 
 والخفافيش

 التفترررررررررررررررررررررررريش على أعمدة الكهرباء.    تثبيت ُمشتتاب الطيور الطيور بسبب االصطدام  نفوق 
 البصري 

مررررررة قبرررررل برررررردء 
 التشغيل

 خط نقل الضغط العالي المقاول المسؤول عن 

لتوتيررق ترراتير خررط الكهربرراء علررى الطيررور  بررنفس الوقررتيمكررن تنفيررذ كالهمررا  لكهربرراء خررالل مواسررم الهجرررة. علررى طررول خطرروط السررلوك الطيررور إجررراء مسررح لرصررد وفيرراب الطيررور فرري الموقررع ومسررح 
 على الطيور.   الطيور باستخدام خطوط الكهرباءمشتتاب  توتيق تاتير    وايضا

تقرررررررررررررررررررررررررررررررررررديم 
بروتوكررررررروالب 

 الرصد

خرررررررالل مواسرررررررم 
 الهجرة

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  
(RCREEE) 

 
الصررررررررحة العامررررررررة 

 والسالمة
 المصررررررررح لهررررررررم غيررررررررالتعررررررردي الفرررررررراد 

 لمكوناب المشروع المختلفة
 التفترررررررررررررررررررررررريش . حول مخاطر السالمة العامة ومعلوماب االتصال في حاالب الطوارئ   النقلضع الفتاب إعالمية على أبراج  و 

 البصري 
مررررررة قبرررررل برررررردء 

 التشغيل
 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الصرررحة والسرررالمة 
 هنيةالم

سررريكون هنرررراك بعرررض المخرررراطر العامررررة 
علرررررى صرررررحة العمرررررال وسرررررالمتهم جرررررراء 

 أنشطة اإلصالح والصيانة. العمل في  

ب موقررع ومنررع وقرروع الحرروادث الترري قررد تصرريتطوير وتقديم خطة الصحة والسالمة المهنية لضمان صحة وسالمة جميع الموظفين من أجل تحقيق والمحافظة على تقدم سلس ومناسب للعمررل فرري ال
 . اتناء القيام باعمال الصيانة وإصالح االعطال الموظفين أو تحدث تلل في الممتلكاب

تقرررديم خطرررة  
الصرررررررررررررررررررررررررحة 
والسرررررررررررررررررررالمة 

 المهنية

مررررررة قبرررررل برررررردء 
 التشغيل

 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 


