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 امللخص غير الفني  1

 عن املشروع نبذة 

وتبنت استراتيجية الطاقة  أعدت جمهورية مصر العربية  ،، من خالل وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة2013في عام   .1

% من نسبة  20، التي تقدم خطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقة املتجددة إلى 2035-2015املستدامة املتكاملة 

% منها من محطات طاقة الرياح، ويقع معظمها في خليج 12أن يكون  ، ومن املتوقع2020الكهرباء املولدة بحلول عام 

 السويس بسبب خصائص الرياح في املنطقة. 

صدر قانون الطاقة املتجددة )مرسوم بقانون رقم  .2
ُ
( لدعم إنشاء بيئة اقتصادية مواتية  203/2014في هذا الصدد، أ

القانوني لخطة البناء والتملك والتشغيل    الدولة. يضع القانون األساس ة في  لزيادة كبيرة في استثمارات الطاقة املتجدد

طب  
ُ
ق، ويكون مستثمرو القطاع الخاص مدعوين فيها لتقديم عروضهم ذات الصلة بمشروعات تطوير طاقة التي ت

 الرياح والطاقة الشمسية. 

ختير اتحاد الشركات  من خالل آلية البناء والتملك والتشغيل،   .3
ُ
)ُيشار إليه فيما  (  RSWE)    األحمر لطاقة الرياحالبحر  ا

ميجا وات في منطقة خليج السويس )ُيشار إليه فيما   500بعد بـ "املطور"( لتطوير مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 

 "(.2بعد بـ "مشروع خليج السويس 

عد تقييم األثر  يقدم هذا امللخص التنفيذي املخرجات الرئيسية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي ا  .4
ُ
عتمد للمشروع. أ

ُ
مل

  1994لسنة    4البيئي واالجتماعي وفًقا ملتطلبات جهاز شئون البيئة وفًقا ملا هو منصوص عليه في "القانون رقم  
ً
". عالوة

على ذلك، يلبي تقييم األثر البيئي واالجتماعي متطلبات أفضل املمارسات الدولية لتشمل املتطلبات األكثر شمولية  

 التمويل الدولية.  ملؤسسة

 

 وصف املشروع 

 موقع املشروع   (1)

كيلو متر جنوب شرق العاصمة القاهرة.    200يقع املشروع في محافظة البحر األحمر في جمهورية مصر العربية، حوالي    .5

على نحٍو أكثر تحديًدا، يقع املشروع بالقرب من خط شاطئ البحر األحمر داخل الوحدة املحلية الحكومية ملدينة رأس  

كم جنوب شرق( والزعفرانة   40قرى رأس غارب )تقع على ُبعد غارب في محافظة البحر األحمر، حيث تشمل أقرب ال

 كم ناحية الشمال(. يرجى االطالع على الشكل أدناه. 45)على ُبعد 

خصصتها الحكومة املصرية لهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة لتطوير مزارع   2كم 284يقع املشروع ضمن مساحة  .6

    2كم  70جديدة واملتجددة مساحة أرض  ضمن هذه املساحة، خصصت هيئة الطاقة ال  الرياح.
ً
للمطور لتطوير  تقريبا

 هذا املشروع.
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 : موقع املشروع 1-1الشكل   

 

 

 عناصر املشروع  (2)

توربين رياح منتشرة على طول موقع املشروع،   173يشمل العنصر األساس ي للمشروع توربينات الرياح. سيكون هناك   .7

طر دوار بمقدار 63ميجا وات. يكون لنموذج التوربين ارتفاع املحور بمقدار  2.9يكون قدرة كل منها 
ُ
م، 114م، وق

 م.120وارتفاع الطرف بمقدار 

 تشمل عناصر املشروع األخرى اآلتي:  .8

 لتقديمها للمستخدم النهائي. يوجد  املعدات الكهربائية: ▪
ً
سوف يمد املشروع الشبكة الوطنية بالكهرباء مباشرة

العديد من املعدات الكهربائية الالزمة لتحويل الكهرباء التي تنتجها التوربينات إلى شكٍل مناسب لتوصيله بالشبكة  

 . حوالت والعواكس وكابالت التوصيلهذه املعدات امل  الوطنية. وتشمل

لية اليومية العادية ذات الصلة ومستودع  ي( املكاتب املستخدمة لألعمال التشغ1وتشمل ) البنية التحتية واملرافق: ▪

ي  ( محطة فرعية تجمع الكهرباء الت 3( شبكة الطريق للوصول إلى املوقع والتوربينات، و)2تخزين املعدات واآلالت، )

دها التوربينات. 
ّ
 تول

 

 مراحل املشروع   (3)

( التشغيل،  2( التخطيط والبناء، و)1تشمل األنشطة محتملة الحدوث أثناء تطوير املشروع ثالث مراحل مميزة: )  .9

 أدناه.  ( تفكيك املوقع؛ ويوجد ملخص بكل مرحلٍة 3و)
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تشمل هذه املرحلة أساًسا إعداد تصميم تفصيلي للمشروع ونقل عناصر املشروع املختلفة إلى   التخطيط والبناء: ▪

وأنشطة إعداد املوقع لتركيب توربينات الرياح وغيرها من العناصر األخرى. سوف يشمل إعداد املوقع عمليات  املوقع  

 الحفر وأعمال تمهيد األرض. 

: يتطلب هذا املشروع أنشطة تشغيلية محدودة، التي تشمل أساًسا صيانة التوربينات واملعدات الكهربائية  التشغيل  ▪

املثال، صيانة التوربين والجزء الدوار وتشحيم األجزاء وغسل الشفرات وصيانة   املختلفة. ويشمل هذا على سبيل

 العناصر الكهربائية، وغيرها. 

ع، من املتوقع أن يعمل املشروع ملدة  تفكيك املوقع ▪
ّ
عاًما، وبعدها ُيجرى تفكيك موقع املشروع،    20: وفًقا لالتفاق املوق

افعة، وتفكيكها إلى عناصر للتخلص النهائي منها أو احتمالية  الذي سيتضمن إزالة البرج والشفرات باستخدام ر 

 إعادة استخدامها أو تجديدها. 

، وسوف يتطلب 2020  بنهاية سبتمبروفًقا للمعلومات املتوفرة عن الجدول الزمني الحالي، من املتوقع بدء بناء املشروع    .10

 عاًما.  20ملدة  2023 فبرايردء تشغيل املشروع في وبناًء عليه، من املتوقع ب (.2023 ينايرشهًرا )أي حتى  28قرابة 

 

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع 

ا على املستوى االستراتيجي والوطني. هذه اآلثار اإليجابية    .11 سيؤدي املشروع إلى آثار بيئية واقتصادية إيجابية ومهمة جدًّ

 مهمة لكي تراعي وتضع في الحسبان وتشمل اآلتي:

خاصة  يسمح املشروع بمزيٍد من التنمية املستدامة ويوضح التزام الحكومة املصرية بتحقيق استراتيجية الطاقة ال  ▪

 بها وتلبية األهداف املوضوعة ملوارد الطاقة املتجددة.

سيساهم املشروع في زيادة أمن الطاقة من خالل االعتماد على مصدر طاقة محلي ال ينضب ومستقل عن االستيراد.   ▪

وحدة سكنية   800.000سوف تسد الكهرباء املتوقع توليدها من املشروع احتياجات الكهرباء السنوية ألكثر من 

 حلية. م

ُحسبت األرقام املذكورة أعاله على أساس اإلحصائيات الواردة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. بلغ 

)وفًقا ألحدث إحصائية متوفرة على    2017-2016االستهالك اإلجمالي للكهرباء في الوحدات السكنية في مصر في عام  

 على ذلك، بلغ 2018املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  جيجا وات في الساعة )الجهاز 64.100اإلنترنت( 
ً
(. عالوة

وحدة سكنية )الجهاز   23.383.521العدد اإلجمالي للوحدات السكنية املستفيدة من الشبكة العامة للكهرباء 

لعام (. لذا، يمكن تقدير متوسط استهالك الكهرباء لكل وحدة سكنية في ا2017املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

 كيلو وات في الساعة/ لكل وحدة سكنية.  2.700بحوالي 

نتجة من استهالك املنتجات البترولية التقليدية املستخدمة في محطات   ▪
ُ
من املتوقع أن تقلل الطاقة النظيفة امل

الهواء  الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء. سيساعد ذلك في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وكذلك انبعاثات ملوثات  

ا.  إزاحة من املتوقع  -  أكثر من مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًّ

ُحسبت األرقام أعاله على أساس اإلحصائيات الواردة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. بلغت انبعاثات  

لتي فسرها قطاع الكهرباء  مليون طن، ا 210)أحدث إحصائية متوفرة(  2017-2016ثاني أكسيد الكربون لعام 

(. أضف إلى ذلك، بلغ 2019مليون طن( )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  91% من )حوالي 43.3بنسبة 
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دة لعام 
ّ
جيجا وات في الساعة )الجهاز املركزي للتعبئة العامة   190.000حوالي  2017-2016إجمالي الكهرباء املول

جرام  479انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )بالطن( لكل كيلو وات في الساعة حوالي (. لذلك، تبلغ 2018واإلحصاء، 

 لكل كيلو وات في الساعة. 

يعتزم املطور تسجيل املشروع بموجب آلية التنمية النظيفة ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير  

م "االعتبار املسبق" ملشروع آلية التنمية النظيفة  لي، سوف ُيقد  املناخي. بين توقيع اتفاق شراء الطاقة واإلقفال املا

إلى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي لتحقيق الهدف النهائي لتسجيل املشروع مع اتفاقية األمم  

 املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي في تاريٍخ أقرب إلى تاريخ التشغيل التجاري. 

ص تقييم األثر البيئي   .12
ُ
على الجانب اآلخر، سوف يؤدي املشروع إلى آثار بيئية سلبية محددة. بغض النظر عن ذلك، يخل

واالجتماعي عموًما إلى أن هذه اآلثار ال تفرض أي مخاوف رئيسية أو أساسية، وفي ظل تطبيق متطلبات التخفيف  

عد هذه اآلثار غير مهمة. والرصد
ُ
ح  املناسبة، ت وض 

ُ
هذه بالتفصيل ضمن خطة التخفيف   الرصدتدابير التخفيف و ت

 البيئية واالجتماعية املوضحة في وثيقة تقييم األثر البيئي واالجتماعي.  والرصد 

 يقدم الجدول اآلتي نظرة عامة وملخص للنتائج األساسية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي.  .13
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 : ملخص األمور البيئية واالجتماعية 1-1الجدول  

الصفات البيئية  

 واالجتماعية 

 متطلبات وإجراءات أخرى   تقييم خط األساس البيئي واالجتماعي 

املسطحات   

الطبيعية والصورة  

 البصرية

حدد أي مستقِبالت بصرية حساسة، التي   
ُ
رصد أي مخاوف رئيسية. لم ت

ُ
لم ت

طر ذي  يمكن أن تتأثر أثناء البناء أو التشغيل داخل منطقة املشروع ونصف الُق 

   كم(.  15الصلة املحيط باملوقع )حتى 

 ال يوجد مسطح أخضر ونموذج مرئي تفصيلي الزًما لتقييم اآلثار.  ▪

د تدابير التخفيف واإلدارة الروتينية ضمن خطة التخفيف   ▪ حد 
ُ
  والرصد ت

 البيئية واالجتماعية. 

رصد أي مخاوف رئيسية. تشمل أنشطة استخدام األرض ضمن منطقة   استخدام األرض 
ُ
لم ت

   املشروع فقط األنشطة اآلتية:

شغلها الشركة  ( بريمةمنشأة تخزين املواد البترولية وحفارة بترول واحدة ) ▪
ُ
ت

 العامة للبترول. 

مجموعات البدو )قبيلة املعازة(، على الرغم من أن ليس لهم أنشطة مادية    ▪

"، الذي ينطوي  ةالغفر أو اقتصادية داخل املوقع، تقع املنطقة ضمن "نظام  

على إشراك جماعات البدو هذه في املشروع )من خالل الوظائف والخدمات  

 توفير األمن والحماية للمشروع. وغيرها( للحصول على دعمهم و 

في مرحلة التخطيط، يعمل املطور على التنسيق عبر هيئة الطاقة الجديدة    ▪

واملتجددة/الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهة املختصة في مستوى  

املشروع املحدد لالتفاق على أي متطلبات يتعين مراعاتها باعتبارها جزًءا  

آت القائمة مثل منشأة تخزين املواد  من التصميم التفصيلي للمنش

 البترولية وحفارة البترول، من بين املتطلبات األخرى. 

في مرحلة التخطيط، يعمل املطور على التنسيق مع جماعات البدو    ▪

لتضمينهم وإشراكهم في فرص التوظيف والشراء أثناء عملية البناء  

 والتشغيل. 

الجيولوجيا واملياه  

الجوفية  

وجيولوجيا املياه  

 الجوفية 

رصد أي مخاوف رئيسية، ووفًقا للتقييم املبدئي من غير املتوقع وجود  
ُ
لم ت

 مخاطر السيول ضمن موقع املشروع. 

حدد تدابير التخفيف واإلدارة الروتينية إلدارة املخلفات في خطة   ▪
ُ
ت

 البيئية واالجتماعية فيما يتعلق بالبناء والتشغيل.  والرصدالتخفيف 

رصد أي مخاوف رئيسية. ُيعد موقع املشروع ذو أهمية بيئية منخفضة    التنوع البيولوجي  
ُ
لم ت

بسبب وضعه الطبيعي، الذي يقع في بيئة جافة ذات غطاء نباتي وتنوع قليلين  

 )باستثناء الطيور التي سنناقشها بالتفصيل أدناه(. 

لتأكيد هذه    2020سُيجري االستشاري عملية مسح التنوع البيولوجي لربيع    ▪

 املخرجات. 
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حدد تدابير التخفيف واإلدارة الروتينية للتنوع البيولوجي في خطة    ▪
ُ
ت

 البيئية واالجتماعية فيما يتعلق بالبناء والتشغيل.  والرصدالتخفيف 

رصد أي مخاوف رئيسية وفًقا لعملية مسح الخريف، ألن معظم الطيور    الطيور  
ُ
لم ت

سجلة تنتمي إلى أنواع ذات أهمية أقل، في حين 
ُ
ت امل

 
األنواع ذات األهمية  ُسجل

عد  
ُ
املحلية والعاملية )املهددة باالنقراض( بأرقام قليلة. ومع هذا، ألن الطيور ت

ة املهاجرة في منطقة املشروع، التي  مسألة أساسية، بما في ذلك الطيور املحلق

تحميها القوانين واللوائح الوطنية والعاملية، بغض النظر عن حالة حمايتها،  

يتعين إعطاء تركيز خاص لجميع األنواع، حيث يتعين تسجيل جميع األنواع  

وتسجيل مدى أهميتها واملستويات املحلية املهمة للمنطقة، دون النظر إلى أعداد  

. يكون إجراء مزيًدا من التقييمات أمًرا خطيًرا لتقديم عملية تقييم  تلك األنواع

إضافية ألهمية موقع املشروع ملجموعة من الطيور في منطقة معينة، بما في ذلك 

 املتكاثرة.  الطيور املحلقة املهاجرة وأيًضا الطيور 

 2021وربيع    2020ُيجرى االستشاري عملية رصد في الطائرة في ربيع وخريف   ▪

 ييم موقع املشروع بالنسبة ملجموعة من الطيور في منطقة معينة. لتق

 .2020ُيجري االستشاري عملية مسح للطيور املتكاثرة أثناء ربيع  ▪

رصد أي مخاوف رئيسية. من املتوقع أن يكون املوقع ذو أهمية قليلة وفًقا    الخفافيش 
ُ
لم ت

عد أنواع الخفافيش املتنوعة ا الستعراض
ُ
لتي قد توجد في الدراسات، حيث ت

املنطقة ذات أهمية منخفضة، ومن املتوقع أيًضا وجود نشاط خفافيش  

 للطبيعة القاحلة والغطاء النباتي القليل.
ً
 منخفض ضمن املنطقة نتيجة

لتأكيد هذه   2020سُيجري االستشاري عملية مسح للخفافيش لربيع  ▪

 املخرجات. 

أي متطلبات إضافية   داستناًدا إلى املعلومات املذكورة أعاله، سُتحد    ▪

   الرصد للتخفيف أو 
ً

لب ذلك وكان قابال
ُ
بالنسبة للبناء والتشغيل )إذا ط

 للتطبيق(

حدد أي آثار خاصة باملوقع أو بقايا تراث   اآلثار 
ُ
رصد أي مخاوف رئيسية. لم ت

ُ
لم ت

 ثقافية.

البيئية واالجتماعية املتطلبات الروتينية   والرصدتتضمن خطة التخفيف   ▪

 إلجراءات فرصة إيجاد بقايا اآلثار للتنفيذ أثناء البناء.

جودة الهواء   

 والضوضاء

رصد أي مخاوف رئيسية. يوضح خط أساس جودة الهواء والضوضاء أن  
ُ
لم ت

 جميع القياسات تقع ضمن الحدود القانونية املسموح بها. 

حد    ▪
ُ
واإلدارة الروتينية للتحكم في الغبار والضوضاء  د تدابير التخفيف ت

 البيئية واالجتماعية.  والرصدأثناء البناء في خطة التخفيف 
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البنية التحتية   

 واملرافق 

سجلة في   
ُ
رصد أي مخاوف رئيسية. تشمل عناصر البنية التحتية واملرافق امل

ُ
لم ت

 املوقع ما يأتي:

 للشركة العامة للبترول. السلكية والالسلكية برج االتصاالت   ▪

 خمسة أبراج قياس في املوقع يمتلكها املطور  ▪

 منشأة لتخزين املواد البترولية وحفارة البترول )كما نوقش مسبًقا(  ▪

 أبراج أسالك كهربائية 4رباء وخط كه ▪

 شبكات طرق قائمة تستخدمها الشركة العامة للبترول   ▪

في مرحلة التخطيط، يعمل املطور على التنسيق عبر هيئة الطاقة الجديدة    ▪

واملتجددة/الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة ذات الصلة في مستوى  

ة التي يتعين مراعاتها باعتبارها  املشروع املحدد لالتفاق على املتطلبات النهائي

جزًءا من التصميم التفصيلي لتشمل أي متطلبات خاصة ببرج االتصاالت  

 وشبكة الطرق واملنشآت القائمة التي تقع في املوقع.السلكية والالسلكية 

في مرحلة التخطيط، يعمل املطور على التنسيق مع الجهة املختصة لتحديد   ▪

اتها باعتبارها جزًءا من التصميم الخاص  أي متطلبات محددة يتعين مراع 

 بشبكات الكهرباء في املوقع. 

في مرحلة التخطيط، يتعين على املطور الحصول على شهادات عدم    ▪

املمانعة للمشروع من الجهات املختصة التي تحكم أمور االتصاالت وكذلك  

نفذ بالفعل(.
ُ
 الطيران املدني/العسكري )إذا لم ت

الصحة والسالمة   

 املهنية 

البيئية واالجتماعية على املتطلبات   والرصدتشتمل خطة التخفيف   ▪ ُيعد تقييم خط األساس غير ذي صلة. 

 الروتينية للبناء والتشغيل 

الصحة والسالمة   

 العامة 

أقرب مستقِبل حساس للضوضاء "محتمل" هو وحدة دفاع جوي تقع على ُبعد  

الشرق. يوضح نموذج الضوضاء التمهيدي عدم وجود آثار  كم ناحية  3.4

رئيسية. راعى النموذج أيًضا اآلثار التراكمية لتتضمن مزرعة رياح ليكيال القريبة.  

يوضح نموذج الضوضاء التراكمي أنه على نحٍو تراكمي، سيكون هناك آثار  

ونها  ضوضاء على الوحدة. ومع هذا، يمكن إلغاء تصنيف املستقِبالت هذه من ك

مستقِبالت حساسة للضوضاء، مع العلم أنها تتضمن مكاتب ومالعب تدريب  

ونظام رادار وثكنة للجنود تحتوي على األرجح على ترتيبات للنوم على أساس  

 تناوبي، ومن غير املحتمل أن تتضمن إقامة دائمة.

 ال يتطلب األمر وجود نموذج تقييم تفصيلي لألثر وخط األساس للضوضاء. ▪

 إضافية.  رصد لب األمر تدابير تخفيف أو ال يتط  ▪

 

 إضافية.  رصد ال يتطلب األمر تدابير تخفيف أو  ▪ الظل.   بوميضمن غير املتوقع وجود آثار تتعلق  
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نفذ مسافة ارتداد الشفرة املناسبة بين التوربينات واملناطق املأهولة.   
ُ
عموًما، ت

عد املستقِبالت الرئيسية في املوقع )منشأة تخزين املواد البترولية وحفارة  
ُ
ال ت

 البترول والطريق( مناطق مأهولة.

في مرحلة التخطيط، يعمل املطور على التنسيق عبر هيئة الطاقة الجديدة    ▪

تجددة/الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهة املختصة فيما يتعلق  وامل

باملتطلبات التي يتعين مراعاتها باعتبارها جزًءا من التصميم التفصيلي  

 في املوقع. املستقِبالتلتشمل مسافات االرتداد من 

البيئية   والرصداملتطلبات الروتينية املحددة في خطة التخفيف   ▪ متطلبات أخرى  

واالجتماعية بالنسبة لآلثار الطفيفة للصحة والسالمة العامة مثل تدفق  

 العمال ووصول الجمهور إلى املوقع وغيرها.

األعمال  

االجتماعية  

 واالقتصادية 

رصد أي مخاوف رئيسية.  
ُ
  والرصد توصيات بتحسين اآلثار اإليجابية املحددة في خطة التخفيف  ▪ لم ت

البيئية واالجتماعية لتشمل تطوير التكامل املجتمعي لفرص الوظائف  

 املحلية والشراء للمجتمعات املحلية وجماعات البدو. 
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xxii 

 متطلبات إضافية رئيسية لتخطيط املشروع واإلعداد الجزئي له  

ملخرجات تقييم األثر البيئي واالجتماعي، وكما هو ملخص في الجدول املذكور أعاله، يوضح هذا القسم املتطلبات   استناًدا  .14

اإلضافية الرئيسية التي يتعين على املطور مراعاتها باعتبارها جزًءا من مرحلة التخطيط واإلعداد الجزئي للمشروع. يشمل هذا  

 اآلتي:

 نهم وإشراكهم في فرص التوظيف والشراء أثناء عملية البناء والتشغيل. التنسيق مع جماعات البدو لتضمي  ▪

التنسيق عبر هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة/الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهة املختصة في مستوى املشروع املحدد   ▪

الحظة في املوقع، التي  ( تحديد أي متطلبات يتعين مراعاتها باعتبارها جزًءا من التصميم 1من أجل: )
ُ
التفصيلي للمستقِبالت امل

شغِ 
ُ
ة الطرق وبرج االتصاالت( التي قد  كوحفارة البترول وشباملواد البترولية تخزين ركة العامة للبترول )مثل منشأة لها الشت

( 3والكابالت والطرق وغيرها، و)( تقديم تصميم تفصيلي بمجرد توافره ليشمل مواقع التوربينات 2تشمل مسافات صد، و)

( إثبات امتثال جميع  4تحديد أكثر لطرق الوصول إلى متطلبات األرض وظروفها وبروتوكول التواصل الخاص باملشروع، و)

عناصر املشروع للسالمة استناًدا إلى األنشطة املتوقعة التي قد تنفذها الشركة العامة للبترول طوال مرحلة بناء املشروع  

 ( أي مسائل أخرى حسبما ينطبق ذلك(.5)على سبيل املثال: أعمال الحفر واملسح(، و) وتشغيله

التنسيق مع الجهة املختصة لتوفير معلومات املشروع )لتشمل املوقع ومواصفات التوربينات وكذلك املحطة الفرعية وخط    ▪

راعى باعتبارها جزًءا 
ُ
من التصميم التفصيلي لتشمل مسافة االرتداد   كهرباء الضغط العالي( لتحديد أي متطلبات معينة لكي ت

لب ذلك-
ُ
 الك الكهربائية التي تقع في املوقع.سة الكهرباء وأبراج األ من شبك  -إذا ط

  التنسيق )إذا لم يكن حدث بالفعل عن طريق هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة( مع الجهة املختصة لتوفير معلومات املشروع   ▪

راعى باعتبارها جزًءا من التصميم  )لتشمل املوقع ومواصفات ال
ُ
توربينات بالتحديد( لتحديد أي متطلبات خاصة لكي ت

لب ذلك )على سبيل املثال: من نظام الرادار حسبما ينطبق ذلك( ومتطلبات سالمة  
ُ
التفصيلي لتشمل مسافات االرتداد إذا ط

 الطيران )على سبيل املثال: أضواء الطيران وطالء الشفرات وغيرها(.

  تنسيق )إذا لم يكن حدث بالفعل عن طريق هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة( مع الجهة املختصة لتوفير معلومات املشروع ال  ▪

راعى باعتبارها جزًءا من التصميم  
ُ
)لتشمل املوقع ومواصفات التوربينات بالتحديد( وتحديد أي متطلبات خاصة لكي ت

ية الخاصة باالتصاالت والراديو والتلفاز )على سبيل املثال: من خط وصالت  التفصيلي لتشمل مسافات االرتداد للبنية التحت

 الرؤية(.
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 مقدمة  2

 نبذة:   2.1

% من الناتج املحلي 13إن قطاع الطاقة هو محرك رئيس ي لعملية التطوير االجتماعية واالقتصادية في مصر، فهو يمثل حوالي 

ا بسالمة موارد الطاقة واستقرارها. اإلجمالي 
ً
 الحالي، وهو بذلك يجعل النمو االقتصادي في الدولة مشروط

نقٍص في موارد الطاقة بسبب الزيادة السريعة في استهالك الطاقة ونضوب البترول املحلي وموارد من مصر  عانت، 2007منذ عام 

 للهيدروكربون في الثالث عقود األخيرة إلى مستورد صاٍف.ر صاٍف الغاز، بما نقل موضعها من ُمصِدّ 

فرض هذا مجموعة من التحديات على قطاع الطاقة، بما في ذلك نقص الكهرباء، الذي كان جزًءا منه بسبب انخفاض إنتاج الغاز  

 إلى ارتفاع أسعار الطاقة هو املحلي، باعتبار أن الغاز الطبيعي
ً
املدعومة واآلثار املالية السلبية   املصدر الرئيس ي للكهرباء، إضافة

 لألرباح الحكومية املتناقصة بالفعل.

ة تعدد مصادر الطاقة مع تطوير متزايد للطاقة  يرًدا على هذه التحديات، اتخذت الحكومة املصرية خطوات جريئة لتبني استراتيج

تأهيل والصيانة في قطاع الطاقة )الوكالة الدولية  املتجددة وتنفيذ فعالية استخدام الطاقة، بما في ذلك برامج متشددة إلعادة ال

 (.2018للطاقة املتجددة، 

وتبنت استراتيجية الطاقة أعدت جمهورية مصر العربية ، من خالل وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة 2013إلى هذا الحد، في عام 

% من نسبة الكهرباء املولدة 20قة املتجددة إلى ، التي تقدم خطة طموحة لزيادة مساهمة الطا2035-2015املستدامة املتكاملة 

% منها من محطات طاقة الرياح، ويقع معظمها في خليج السويس بسبب خصائص  12، ومن املتوقع أن يكون 2020بحلول عام 

 الرياح في املنطقة. 

دعم إنشاء بيئة اقتصادية ( ل203/2014أصدرت الحكومة املصرية قانون الطاقة املتجددة )مرسوم بقانون رقم  في هذا الصدد،

مواتية لزيادة كبيرة في استثمارات الطاقة املتجددة في الدولة. يضع القانون األساس القانوني لخطة تنفيذ عملية البناء والتملك  

روض والتشغيل. تدعو الشركة املصرية لنقل الكهرباء من خالل آلية البناء والتملك والتشغيل مستثمري القطاع الخاص لتقديم الع

الخاصة بهم ذات الصلة بمشروعات تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لقدرات محددة، وستكون ترسية هذا العطاء ملقدم 

 على ذلك، تقدم الحكومة املصرية من خالل هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة األرض 
ً
عطاء أقل سعر للكيلو وات في الساعة. عالوة

 للمستثمرين. 

اتحاد الشركات املكون من   قبل من دمجها يتم التي ( RSWE) البحر األحمر لطاقة الرياحبناء والتملك والتشغيل، من خالل آلية ال

نشاءات، شركة  وأوراسكوم لإل مساهمةشركة تويوتا تسوشو وشركة ايروس انيرجي القابضة وشركة إنجي لخدمات الطاقة، شركة 

ميجا وات )ُيشار إليه فيما بعد بـ "مشروع   500فيما بعد بـ "املطور"( لتطوير مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة  مساهمة )ُيشار إليه

    2كم  70"(. يقع املشروع في خليج السويس على مساحة أرض تبلغ  2يج السويس  خل
ً
 ُمقدمة من هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة.تقريبا

 

 موقع املشروع وعناصره 2.2

ر  كيلو متر جنوب شرق العاصمة القاهرة. على نحٍو أكث  200يقع املشروع في محافظة البحر األحمر في جمهورية مصر العربية، حوالي   

تحديًدا، يقع املشروع بالقرب من خط شاطئ البحر األحمر داخل الوحدة املحلية الحكومية ملدينة رأس غارب في محافظة البحر  
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كم    45كم جنوب شرق( وقرية الزعفرانة )على ُبعد  40األحمر، حيث تشمل أقرب املناطق السكنية مدينة رأس غارب )تقع على ُبعد 

 ناحية الشمال(. 

ومن   خصصتها الحكومة املصرية لهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة لتطوير مزارع الرياح  2كم 1200ع ضمن مساحة يقع املشرو  

 3-2الشكل  )موضحة باللون األخضر في  تقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجيكجزء من  2كم 284ضمن هذه املساحة تم دراسة 

للمطور لتطوير هذا املشروع   2كم 70 حوالي أدناه(. ضمن هذه املساحة، خصصت هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة مساحة أرض

 أدناه. 3-2الشكل  )موضحة باللون األحمر في 

 
 (2019: موقع املشروع فيما يتعلق بعاصمة جمهورية مصر العربية )االستشاري، 1-2الشكل   
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وأقرب القرى )االستشاري، 2-2الشكل    (2019: موقع املشروع 

 
لرياح  املخصصة ملشروعات تطوير مزارع ا 2كم 284: موقع املشروع )باللون األحمر( باعتباره جزًءا من مساحة 3-2الشكل  

 ( 2019)االستشاري، 
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 تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 2.3

)قانون في شأن حماية    1994لسنة    4يحكم الترخيص البيئي الخاص بهذا املشروع جهاز شئون البيئة، وفًقا ملا ينص عليه القانون رقم  

صنِ 
ُ
الصادرة وفًقا ألحكام القانون، مشروع تطوير مزرعة الرياح  ( 338)قرار رئيس الوزراء رقم  1995ف اللوائح التنفيذية البيئة(. ت

   ا"الفئة ج"، التي تتطلب تقييًم   من  بهذه الطبيعة والقدرة )أي املشروع( باعتباره
ً

لألثر البيئي واالجتماعي من أجل الحصول على   شامال

 الترخيص والتصريح البيئي، للبدء في أعمال البناء واألنشطة التشغيلية.

املطور عن التمويل للمشروع من املقرضين املحتملين، بما في ذلك املؤسسات املالية الدولية. لذلك، يرغب املطور في سوف يبحث 

 تصميم املشروع وإدارته وفًقا ألفضل املمارسات الدولية في املجال.

حد   
ُ
م األثر البيئي واالجتماعي، تؤخذ في . لغرض تقيي 2د املؤسسات املالية الدولية التي تمول مشروع خليج السويس حتى اآلن، لم ت

 االعتبار املؤسسات املالية الدولية اآلتية: 

 البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.  ▪

 البنك الدولي   ▪

 وكالة اليابان للتعاون الدولي  ▪

 بنك االستثمار األوروبي  ▪

 مؤسسة التمويل الدولية  ▪

عد أكثر املتطلبات لقد أصبحت متطلبات مؤسسة التمويل الدولية 
ُ
ا املعيار الدولي البيئي واالجتماعي لتمويل املشروعات، وت فعليًّ

 فيما يتعلق بعمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروعات الرياح. عموًما، بالنسبة للمؤسسات املالية الدولية األخرى، 
ً
شمولية

نفذ وفًقا ملتطلبات تقييم ا
ُ
عد عمليات التقييم التي ت

ُ
ألثر البيئي واالجتماعي ذات الصلة بمؤسسة التمويل الدولية، شاملة وكافية. ت

 لهذا السبب، يتبع تقييم األثر البيئي واالجتماعي هذا متطلبات مؤسسة التمويل الدولية. 

 عن املطور إلعداد تقييم األثر
ً
ف املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة شركة ايكو كونسلت نيابة

ّ
البيئي واالجتماعي  كل

للمشروع من أجل التقدم للحصول على التصريح البيئي. تعاقدت شركة ايكو كونسلت من الباطن مع شركة إكوكونسرف، وهي شركة  

استشارات بيئية وطنية رائدة، باعتبارها الشريك املحلي لتنفيذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي، واملسؤول عن تنفيذ الدراسات 

 أصحاب املصلحة وتوفير املحتوى املحلي ضمن تقييم األثر البيئي واالجتماعي املذكور.   مشاوراتو األساسية 

هذا التقرير هو تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي، الذي يتعين تقديمه من ممارس إعداد تقارير تقييم األثر البيئي واالجتماعي  

" 1994لسنة  4ذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي وفًقا "للقانون رقم بيئة. ُينف  )ايكو كونسلت وشريكها املحلي( إلى جهاز شئون ال

وتعديالته، ووفًقا ملتطلبات مؤسسة التمويل الدولية املنصوص عليها في معايير األداء الخاصة بها فيما يتعلق باملتطلبات البيئية  

 .0  رقم   املحددة في الفصل  واالجتماعية لالستدامة البيئية واالجتماعية ومبادئها التوجيهية
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 هيكل الوثيقة   2.4

 يقدم الجدول اآلتي نبذة عن الفصول ضمن وثيقة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. 

 ( 2019االستشاري، : هيكل وثيقة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ) 1-2الجدول  

 وصف املحتوى  الفصل  

وصف   - 3الفصل رقم 

   املشروع 

ا عن املشروع فيما يتعلق بموقعه وعناصر املشروع األساسية ونبذة عن األنشطة   يقدم وصًفا تفصيليًّ

 املقترحة، التي يتعين حدوثها أثناء مراحل املشروع املختلفة.

مدخل   - 4الفصل رقم 

البيئي  تقييم األثر 

 واالجتماعي ومنهجيته 

تبع لدراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي.
ُ
 يقدم املنهجية واملدخل امل

أصحاب    -  5الفصل رقم  

املصلحة في املشروع  

 املشاورات و 

فذت باعتبارها جزًءا من   مشاوراتيناقش بالتفصيل  
ُ
أصحاب املصلحة وخطط االشتراك، التي ن

 على ذلك، يناقش عملية تقييم األثر البيئي وا 
ً
الجتماعي للمشروع، وُيقدم أيًضا نبذة عن النتائج. عالوة

، التي يتعين حدوثها في مراحل  شاوراتهذا الفصل الخطط املستقبلية ملشاركة أصحاب املصلحة وامل

 متأخرة من املشروع. 

  إطار  - 6الفصل رقم  

عمل السياسة واإلطار  

 القانوني واإلداري 

 واالجتماعي القابل للتطبيق على املشروع.   يقدم نبذة عن إطار عمل السياسة واإلطار التنظيمي البيئي 

تحليل   - 7الفصل رقم 

   البدائل

يفحص هذا الفصل البدائل املختلفة لتطوير املشروع وأسباب االختيار املفضل. يشمل هذا البدائل  

املختارة وتصميم املشروع وأخيًرا يفحص بديل "عدم تنفيذ  فيما يتعلق بموقع املشروع والتقنية 

 املشروع"، الذي ينطوي على عدم حدوث عملية تطوير املشروع. 

البيئة   -  8الفصل رقم 

املادية والبيولوجية  

 واالجتماعية املوجودة 

يقدم هذا الفصل الشروط األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة. يشمل هذا اآلتي:  

( 2-8( واستخدام األرض )القسم 1-8سطحات الطبيعية والصورة البصرية )القسم امل

( 4-8( والتنوع البيولوجي )القسم 3-8والجيولوجيا/املياه الجوفية/جيولوجيا املياه الجوفية )القسم 

( وجودة الهواء والضوضاء  7-8اآلثار )القسم و ( 6-8( والخفافيش )القسم 5-8والطيور )القسم 

( 10- 8( والصحة والسالمة املهنية )القسم 9-8( والبنية التحتية واملرافق )القسم 8-8)القسم 

 (.12-8( واألعمال االجتماعية واالقتصادية )القسم 11-8والصحة والسالمة العامة )القسم 

تقييم   - 9الفصل رقم 

 األثر

ستقِبل. ُحددت  
ُ
ُيقّيم هذا الفصل اآلثار املتوقعة من املشروع طوال مراحله املختلفة على هذا امل

لكل أثر ُمحدد، بما يهدف إلى إزالة األثر و/أو تقليله إلى  والرصدمجموعة من تدابير التخفيف 

( 1-9قتصادية )القسم املستويات املقبولة. يشمل هذا اآلتي: نبذة عن اآلثار االستراتيجية البيئية واال

( 3- 9( واستخدام األرض )القسم 2-9واملسطحات الطبيعية والصورة البصرية )القسم 

( 5-9( والتنوع البيولوجي )القسم 4-9والجيولوجيا/املياه الجوفية/جيولوجيا املياه الجوفية )القسم 

لهواء والضوضاء  ( وجودة ا8-9اآلثار )القسم و ( 7-9( والخفافيش )القسم 6-9والطيور )القسم 

( 11-9( والصحة والسالمة املهنية )القسم 10-9( والبنية التحتية واملرافق )القسم 9-9)القسم 
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(، وملخص  13-9( واألعمال االجتماعية واالقتصادية )القسم  12-9والصحة والسالمة العامة )القسم  

 (.15- 9( وتقييم اآلثار التراكمية )القسم 14-9لآلثار املتوقعة )القسم 

خطة   -  10الفصل رقم 

اإلدارة البيئية  

 واالجتماعية 

   بشكل رئيس ي التأثيرات   الذي يلخص يقدم خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع،   
ً

املحددة، فضال

 على ذلك،  الرصدعن تدابير التخفيف ومتطلبات 
ً
نفذ طوال مراحل املشروع املختلفة. عالوة

ُ
، لكي ت

لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية   عمل املؤسس ي والترتيبات اإلجرائيةيصف هذا الفصل إطار ال

 واالجتماعية.

  -  11الفصل رقم  

التقييم البيئي  

للمحطة  واالجتماعي 

 الفرعية للمشروع 

 بالنسبة  
ً
باملشروع، جنًبا   ةالخاص  للمحطة الفرعيةيقدم اآلثار البيئية واالجتماعية املتوقعة خاصة

 ، التي يتعين تنفيذها. والرصديف إلى جنب مع تدابير التخف

 

 الجهات األساسية املشاركة   2.5

درج مسؤوليات كل جهة أساسية ذات صلة بتقييم األثر البيئي   
ُ
هناك جهات مختلفة مشتركة في تخطيط املشروع وتنفيذه. ت

 عام لدور كل جهة.  واالجتماعي في النص الوارد أدناه، مع تقديم وصٍف 

القابضة وشركة أوراسكوم  اتحاد شركات إنجي وتويوتا تسوشو وشركة ايروس انيرجي  (RSWE) األحمر لطاقة الرياح  البحر ▪

 اتحاد الشركات هو مقترح املشروع ومطوره، وسوف يكون مالك املشروع.  لإلنشاءات )املطور(:

 عن   املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة:  ▪
ً
هو املسؤول عن إدارة جوانب محددة من عملية التطوير الشاملة نيابة

املطور. يشمل هذا تحديًدا اإلدارة الشاملة لعملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي مع االستشاري، بما في ذلك مراجعة التسليمات  

قدمة، بما يشمل إجراء مسح خاص بالطيور في منطقة خليج ال
ُ
 2019( في خريف  2كم  70سويس )مساحة حوالي  واملستندات امل

 ميجا وات بموجب خطة البناء والتملك والتشغيل.  500ملشروع طاقة الرياح بقدرة  2020وربيع 

: هو الجهة الحكومية الرسمية املسؤولة عن حماية البيئة في مصر. جهاز شئون البيئة هو املسؤول عن  جهاز شئون البيئة ▪

"، وكذلك هو الجهة املانحة  1994لسنة  4واالجتماعي، وضمان امتثاله لـ"قانون حماية البيئة رقم  اعتماد تقييم األثر البيئي

 للتراخيص البيئية الخاصة باملشروع. 

 إلى  هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة  ▪
ً
: هي الجهة املسؤولة عن تحديد أهلية املشاركة في العطاءات واختيار مطور املشروع. إضافة

 ئة مسؤولة عن تخصيص أرض تطوير املشروع. ذلك، تكون الهي 

 على   الشركة املصرية لنقل الكهرباء: ▪
ً
ستكون مشتري الكهرباء والجهة املسؤولة عن توقيع اتفاق شراء الطاقة مع املطور. عالوة

 ذلك، ستكون الشركة مسؤولة عن تصميم املنشآت املترابطة ذات الصلة وبناءها وتشغيلها. سيشمل ذلك خط نقل الضغط

 العالي، الذي سيصل إلى الشبكة الوطنية الحالية. 

 عن تطوير املشروع على  عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء الخاصة بمزرعة الرياح املقاولون املسئولون  ▪
ً

: يكون مسؤوال

)التوربينات والكابالت  . تشمل مسؤولياته إعداد تصميم تفصيلي للمشروع وتوريد املواد واملعدات التسليم املتكاملأساس 

وغيرها( وبناء املشروع وعناصره املختلفة )التوربينات وطرق الوصول الداخلية والبنية التحتية   واملحوالت والعواكس
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لإلنشاءات هي املقاول املسؤول عن   Orascomأوراسكوم املقاولين لهذا املشروع؛ كون يللمباني والتوصيالت وغيرها(. س 

 Siemens Gamesa للطاقة املتجددة  جيمسا سيمينز شركة  ستكون  بينما  والكهربائية، املدنية لاألعما  وتشغيل لبناءا

Renewable Energy (SGRE) ؛ التوربينات وتشغيل وتركيب توريد  عن مسؤولة . 

 عن تشغيل املشروع وصيانته.  ُمشغل مشروع مزرعة الرياح:  ▪
ً

الرياح ملدة اتفاق شراء  سُيشغل املالك مزرعة    سيكون مسؤوال

  طويلة  الخدمة اتفاقية بموجب  الرياح توربينات لنطاق SGRE للطاقة املتجددة جيمسانز سيميشركة  من بدعم الطاقة

   ؛(LTSA) األجل

ُيشار إليهما فيما بعد بـ "فريق تقييم األثر البيئي واالجتماعي"، الذي يكون ممارًسا   :االستشاري )ايكو كونسلت وإكوكونسرف( ▪

ف املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة االستشاري إلعداد  
ّ
إلعداد تقارير تقييم األثر البيئي واالجتماعي، وقد كل

 إلى متطلبات تقييم األثر البيئي واالجتماعي  1994لسنة  4 تقييم األثر البيئي واالجتماعي وفًقا ملتطلبات "القانون رقم
ً
"، إضافة

 ذات الصلة باملؤسسات املالية الدولية.
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 وصف املشروع  3

 اإلعداد اإلداري وموقع املشروع  3.1

محافظة. يقع موقع املشروع في محافظة البحر األحمر، ويحدها من الشرق ساحل البحر األحمر، ومن الغرب  27صر إلى تنقسم م 

محافظات بني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر وأسوان، ومن الشمال محافظة السويس ومن الجنوب شمال  

% من إجمالي 11.9، بما يشكل 2كم  120.000أدناه(. يبلغ إجمالي مساحة محافظة البحر األحمر حوالي  1-3الشكل  السودان ) 

 مساحة الدولة. 

قسم محافظة البحر األحمر إلى  
ُ
ا، ت عرف أيًضا باملناطق(، ويرأ  7إداريًّ

ُ
 س كل واحدة منها مجلس مدينة محلي )يرجى االطالع على مدن )ت

 كم جنوب موقع املشروع.  150(. الغردقة هي عاصمة محافظة البحر األحمر، وتقع على ُبعد حوالي 2-3الشكل  و  1-3الشكل  

ا يخضع للمجلس املحلي ملدينة رأس غارب. أيضً ار و منطقة( رأس غارب، ولذلك فهو إديقع موقع املشروع ضمن مدينة )أ قسم  يًّ
ُ
ا ت

 إلى وحدتين محليتين قرويتين )قريتين( )الزعفرانة ووادي داره(. تشمل أقرب تجمعات 
ً
منطقة رأس غارب إلى مدينة رأس غارب، إضافة

 كم شمال موقع املشروع(. 45كم جنوب شرق املشروع( وقرية الزعفرانة ) 40سكنية ملوقع املشروع مدينة رأس غارب )تقع على ُبعد 

 ثاني أكبر مدينة في محافظة البحر األحمر، وأهم مدينة مصرية فيما يتعلق بإنتاج البترول. رأس غارب هي 

خصصتها الحكومة املصرية لهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة لتطوير مزارع    2كم  284كما نوقش سابًقا، يقع املشروع ضمن مساحة  

  2كم 70ة مساحة أرض الرياح. ضمن هذه املساحة، خصصت هيئة الطاقة الجديدة واملتجدد
ً
 للمطور لتطوير هذا املشروع.تقريبا

 
 (2019: الحدود اإلدارية ملحافظة البحر األحمر )االستشاري، 1-3الشكل   
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 (2019اإلداري ملحافظة البحر األحمر )االستشاري، : التقسيم  2-3الشكل  

 

 
وأقرب القرى )االستشاري،  :3-3الشكل    (2019موقع املشروع 

 

 الخطوط العريضة عن تقنية توربينات الرياح  3.2

ستخدم  
ُ
تعتمد تقنية توربينات الرياح على تجميع الطاقة الحركية في الرياح )أي حركة الرياح( وتحويلها إلى طاقة ميكانيكية، التي ت

رفع من على األرض باستخدام األبراج للحصول  
ُ
بدورها لتوليد الكهرباء. للحصول على الرياح، تتكون التوربينات من شفرات دوارة، ت

ح األسرع واألقل اضطراًبا. مع زيادة سرعة الرياح، تبدأ الشفرات الدوارة في الدوران، التي بدورها تعمل على لف الُقمرة  على ميزة الريا 

 املوصولة بموِلد، وتتحول حينئذ طاقة الرياح إلى كهرباء.
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لة بالشبكة. ومع هذا، تكون  لتوليد الطاقة املوصو  ي يمكن استخدامه ذكهرباء تيار مباشر من الرياح، التنتج توربينات الرياح 

ستخدم العواكس لتحويل التيار املباشر إلى تيار متردد. 
ُ
 في شكٍل مختلف )ُيعرف بالتيار املتردد(، ولذلك ت

ً
الكهرباء في الشبكة عادة

 إلى ذلك، تنتج توربينات الرياح الكهرباء بفولطية معينة، التي يجب أن تتناسب مع الشبكة املوصولة بها. لذ
ً
ستخدم إضافة

ُ
لك، ت

 املحوالت لتحويل املخرجات من األلواح إلى فولط أعلى، يتناسب مع الشبكة. 

 عناصر املشروع  3.3

ا لكل عنصر من تلك العناصر. من املهم مالحظة    إلى وصًفا تفصيليًّ
ً
يقدم الجدول أدناه ملخًصا لعناصر املشروع األساسية، إضافة

نة طوال هذا القسم تعت تضم 
ُ
 مد على املعلومات التمهيدية، التي يقدمها املطور حتى تاريخه. أن املعلومات امل

 (2019ملخص عناصر املشروع األساسية )االستشاري,   :1-3الجدول   

 الوصف العنصر

 500 قدرة توليد املشروع )ميجا وات(

 طاقة الرياح  نوع التقنية  

 173   عدد توربينات الرياح  

تصنيف طاقة التوربين )ميجا   

   وات(

2.9 

طر الدوار )م( 
ُ
 م114 ق

 م63 ارتفاع املحور )م(

 م120 ارتفاع الطرف )م(

 2كم 70 -+/  مساحة تغطية املشروع  

( املستودع  3( كابالت تحت األرض، و)2( شبكة الطرق الداخلية، و)1يشمل هذا: )  البنية التحتية واملرافق 

( املنشآت ذات الصلة مثل خط نقل الضغط 5( املحطة الفرعية، و)4واملكاتب، و)

 العالي عالي الفولطية.

 

 توربينات الرياح  3.3.1

مرة وشفرات دوارة 
ُ
ستخدم قاعدة  4-3الشكل ومحور دوار ومحول )عموًما، يتكون توربين الرياح من قاعدة أساس وبرج وق

ُ
أدناه(. ت

إلجراء أعمال الصيانة. األساس لتثبيت البرج في مكانه. يحتوي البرج على موصالت كهربائية، لدعم الُقمرة وتوفير الوصول إلى الُقمرة  

( موصولة باملحور الذي يوصل بعد ذلك بالُقمرة؛ العنصر الذي يشبه الصندوق ويوجد 3على نحٍو نموذجي، تكون الشفرات الثالث )

 أعلى البرج، والذي يحتوي على نحٍو أكثر أهمية بصندوق التروس )الذي يزيد عدد مرات الدوران في الدقيقة إلى سرعة مناسبة للمولد 

 الكهربائي( واملولد )الذي يحول الطاقة الحركية إلى كهرباء(.

ركب قواعد األساس لتثبيت برج التوربين في مكانه )قاعدة أساس لكل توربين(، في حين أنه سوف تتكون قاعدة األساس عموًما من   
ُ
ت

بنى قاعدة األساس بالخرسانة املسلحة مع ح2.9م وعمق 20.5أساس دائري بُقطر 
ُ
 على م. سوف ت

ً
ديد ُصلب إنشائي مموج. عالوة

كيلو فولط(  33كيلو فولط إلى  11طية أعلى )من لذلك، ُيزود كل توربين بمحول يعمل على تحويل/زيادة الناتج من التوربين إلى فو 
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أيًضا، ُيزود  ليحقق مستوى توزيع فولطية املنشأة املحددة، التي تكون مناسبة لتوصيل القاعدة الفرعية )الشرح أدناه بالتفصيل(.

 كل توربين بعاكس سوف يحول الكهرباء الناتجة من التوربين من التيار املباشر إلى التيار املتردد.

ا لعملية اختيار  املشروع، الذي سوف يورد  الخاصة ب عن عقود الهندسة واملشتريات والبناءاملسئولين  ينقاولامليخضع املطور حاليًّ

 أوراسكوم  شركة األرجح  على ستكون  سابًقا، مناقشته تمت  كما  ،  والتيتوربينات الرياح وُيِعد التصميم التفصيلي الخاص باملشروع. 

ا، املعلومات التمهيدية متوفرة حول مواصفات التوربينات. . (SGRE) للطاقة املتجددة جيمسا نز سيميشركة و   لإلنشاءات حاليًّ

ميجا وات )لقدرة توليد إجمالية بحوالي   2.9توربين، وكل منها مصنف لقدرة    173استناًدا إلى هذه املعلومات التمهيدية، سيكون هناك  

طر دوار بمقد63ميجا وات(. يكون في كل توربين ارتفاع املحور بمقدار    500
ُ
 م. 120م، وبذلك يكون ارتفاع الطرف بمقدار  114ار  م، وق

أيًضا، سُيِعد املقاولون املسؤولون عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء املحتملين، التصميم التفصيلي الخاص باملشروع، الذي   

موارد الرياح في موقع املشروع  يقدم مخطط توربينات الرياح ضمن موقع املشروع. يراعي التصميم التمهيدي أساًسا املعايير الفنية )

ات املحدد، واملسافة بين التوربينات لتقليل تأثير موجة الجر، التي قد تؤدي إلى تقليل إنتاج طاقة الرياح وإمكانية الوصول إلى التوربين

راعى أيًضا أي قيود بيئية واجتماعية أو أي اعتبارات )وفًقا ملخرجات تقييم األثر البيئي واال 
ُ
جتماعي كما هو محدد في هذه وغيرها(. ست

 الوثيقة(، وذلك باعتبارها جزًءا من التصميم التمهيدي والتصميم التفصيلي الذي سُيعد في مرحلة متأخرة. 

 
 (2019: مخطط املشروع )االستشاري، 4-3الشكل  
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رافق  3.3.2  البنية التحتية وامل

 يوضح القسم التالي متطلبات البنية التحتية واملرافق ذات الصلة باملشروع.  

كيلو فولط( إلى املحطة   33من خالل كابالت متوسطة الفولطية ) سوف توصل توربينات الرياح كابالت متوسطة الفولطية ▪

نفذ الوصلة بين التوربينات واملحطة الفرعية باستخدام كابالت نقل تحت 
ُ
األرض ومدفونة في األرض عن طريق   الفرعية. سوف ت

 خنادق.

ركب شبكة اتصاالت  شبكة االتصاالت  ▪
ُ
: سيكون للمشروع نظام التحكم اإلشرافي وجمع البيانات لتشغيل املنشآت عن ُبعد. ست

ركب نظام  مكونة من كابالت األلياف الضوئية لتربط التوربينات بنظام التحكم اإلشرافي وجمع البيانات في املحطة الفرعية. سيُ 

 االتصاالت في الخندق ذاته مع الكابالت متوسطة الفولطية املذكورة أعاله.

املحطة الفرعية هي محطة تحويل فرعية عالية الفولطية تجمع مخرجات التوربينات وتحولها إلى فولطية أعلى    املحطة الفرعية ▪

كيلو فولط(، سيوجد    220كيلو فولط(، وهذا مناسب للتوصيل بالشبكة الوطنية عالية الفولطية )  220كيلو فولط إلى    33)من  

 . 6-3الشكل  ضمن منطقة املشروع. محطة فرعية قياسية موضحة في   محطة فرعية واحدة

  خط  خالل  من  الوطنية الشبكة إلى الفرعية  املحطة من  املشروع  من  املولدة الكهرباء توصيل  سيتم : خط نقل كهرباء املشروع ▪

من املهم مالحظة أن خط نقل الضغط  .EETC شركة املصرية لنقل الكهرباءال بواسطة تطويره وسيتم( OHTL) علوي  نقل

في تقييم   نصرية لنقل الكهرباء( غير متضم  الذي سيصل من املحطة الفرعية إلى الشبكة الوطنية )ستنفذه الشركة امل العالي،

األثر البيئي واالجتماعي، مع العلم أنه ال توجد معلومات متوفرة حول هذه املسألة في هذه املرحلة )على سبيل املثال: املسار  

 . EETC OHTL فولت كيلو 220 لـ منفصل واجتماعي بيئي أثر  تقييم دراسة إعداد سيتم املحدد والطول وغير ذلك.(

 ستشمل البنية التحتية واملرافق األخرى في موقع املشروع اآلتي:  ▪

: سوف تكون البنية التحتية للمباني مطلوبة في املوقع للتشغيل اليومي للمشروع. قد تشمل هذه  البنية التحتية للمباني  -

تحكم ومستودع لتخزين   املباني مبنى إداري )مكاتب( ُيستخدم لألعمال التشغيلية اليومية العادية ذات الصلة، وغرفة

 الغيار وأسطوانات البترول والوقود والشحم وغيرها. املعدات واآلالت مثل قطع

بجوار توربين الرياح لوضع الرافعة عليها لتركيب توربينات الرياح، وألعمال الصيانة أثناء التشغيل. ستكون   منصة رافعة -

ربينات وتجميعها وتشغيلها وصيانتها. عموًما، تكون مساحة كل  منصة الرافعة مناسبة لدعم األحمال الالزمة إلنشاء التو 

 .2م1.500منصة رافعة حوالي 

: ستكون شبكة الطرق مطلوبة لتركيب التوربينات أثناء عملية البناء ولسهولة الوصول إلى التوربينات  شبكة الطرق   -

 ألغراض الصيانة أثناء التشغيل. 
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عة الرياح )املصدر: اإلرشادات بشأن البيئة زر ن الرياح، و)ب( عناصر قياسية ملاصر هيكلية قياسية لتوربين: )أ( ع5-3الشكل   

 والصحة والسالمة لطاقة الرياح، مؤسسة التمويل الدولية( 

 
 (2019كيلو فولط )االستشاري,  33/220رعية قياسية : محطة ف6-3الشكل  

 

 بصمة عناصر املشروع  3.4

لبصمة املشروع مع مراعاة العناصر التي نوقشت في القسم السابق، واستناًدا إلى االفتراضات التي وضعها   تقديًرايقدم هذا القسم  

عد منطقة االضطراب اإلجمالية للمشروع  
ُ
فريق تقييم األثر البيئي واالجتماعي لتحديد قيم البصمة. كما ُيالحظ في الجدول أدناه، ت

عد حوالي 2 حواليصغيرة بشكٍل ملحوظ، وفًقا للحساب بنسبٍة 
ُ
 (. 2كم 70% من إجمالي مساحة حدود املشروع )التي ت
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 ( 2019: بصمة عناصر املشروع )االستشاري, 2-3الجدول  

 الوصف   البصمة   العناصر

 191يشمل هذا بصمة قاعدة األساس ومساحة منصة الرافعة لكل توربين من   2كم 0.31 التوربينات  

ا، تكون مساحة كل منصة رافعة حوالي    توربين. ، في حين تتكون  2كم   1.500قياسيًّ

ا من أساس دائري بُقطر   م.20قاعدة األساس قياسيًّ

املحطة الفرعية واملستودع   

 ومنشآت التخزين 

ا، تكون  2كم0.07   . 2كم 0.02املحطة الفرعية ومنشآت املبنى حوالي  بصمةقياسيًّ

خنادق الكابالت متوسطة   

 الفولطية وكابالت االتصاالت

 م.6كم وعرضها  80يشمل هذا الخنادق، التي يبلغ طولها حوالي    2كم 0.5 

 م. 6كم وعرضها  100يشمل هذا شبكة الطرق، التي يبلغ إجمالي طولها   2كم 0.6  شبكات الطرق  

  2كم 1.48  البصمة اإلجمالية للمشروع  

املساحة اإلجمالية لحدود   

 موقع املشروع 

 % من الحدود اإلجمالية ملساحة املشروع. 2 حواليملشروع ابصمة  2كم 70 

 

 نظرة عامة على مراحل املشروع  3.5

( 2( التخطيط والبناء، و)1القسم األنشطة محتملة الحدوث أثناء تطوير املشروع، التي ستشمل ثالث مراحل مميزة: )دم هذا قي

 ( تفكيك املوقع؛ ويوجد ملخص بكل مرحلة أدناه.3التشغيل، و)

 

 مزرعة الرياح  3.5.1

  مرحلة التخطيط والبناء

 التخطيط والبناء الخاص بمزرعة الرياح، األنشطة اآلتية: تشمل األنشطة القياسية، التي يتعين حدوثها أثناء مرحلة  

 إلى غيرها من عناصر البنية التحتية واملرافق   ▪
ً
إعداد التصميم التفصيلي ومخطط توربينات الرياح ضمن موقع املشروع، إضافة

 املختلفة )املباني والطرق واملحطة الفرعية، وغيرها(. 

ا إلى موقع املشروع. نقل عناصر توربينات الرياح إلى موقع املش ▪  روع. من املتوقع نقل العناصر إلى أقرب ميناء، ثم نقلها بريًّ

ا لقواعد األساس، وسوف تشمل   ▪ إعداد موقع قاعدة أساس التوربين. تقتصر هذه األنشطة على البصمات الفردية القليلة نسبيًّ

 أعمال الحفر وتمهيد األرض لتثبيت البرج الخاص بقاعدة األساس.

اصر التوربين لتشمل تجميع البرج واملحور والدوار ورافعة الُقمرة وتجميع الدوار، الذي سيحدث على األرجح بشدة  تركيب عن ▪

 من خالل رافعات املوقع املتنقلة. 



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  15صفحة 

 

إضافة إلى إنشاء كل توربين، سيكون هناك أعمال بناء إضافية )التي قد تتضمن أعمال حفر وتمهيد األرض وأعمال كهربائية   ▪

لتي يتعين تنفيذها لربط كل توربين بشبكة الطاقة، وقد يشمل هذا تركيب كابالت االتصاالت ومدها، وتركيب  وغيرها(، ا

 . الفرعية وتركيب خط نقل املشروعاملحطات 

أعمال البناء األخرى )التي قد تشمل أعمال الحفر وتمهيد األرض وغيرها( لبناء طريق الوصول املحتمل أو ترقيته، وللبنية   ▪

 للمباني )املستودع واملكاتب(.التحتية 

 مرحلة التشغيل 

 حٍو أساس ي، اآلتي:شغيلية محدودة، ويشمل هذا، على ن عموًما، تتطلب توربينات الرياح أنشطة ت 

 االختبارات الكهربائية القياسية للبنية التحتية الكهربائية،   ▪
ً
  اختبارات التشغيل التجريبي ملزرعة الرياح، التي تتضمن عادة

ً
إضافة

إلى اختبار التوربين وفحص تسجيالت جودة الهندسة املدنية الروتينية. يكون االختبار الدقيق في هذه املرحلة أمًرا مهًما، إذا  

جريت صيانتها. قد يستغرق التشغيل التجريبي للتوربين الواحد أكثر من يومين بمعرفة  
ُ
ُسلمت مزرعة رياح ذات جودة جيدة وأ

 فريق من ذوي الخبرة.

 ما يكون توربين الرياح التجاري متاًحا على املدى الطويل أزيد من  ▪
ً
%  97% )أي 97التشغيل اليومي العادي ملزرعة الرياح. عادة

 0سيكون التوربين متاًحا للعمل( من الوقت،

ساعة   40 أيًضا، تكون الصيانة بمعرفة فريق مخصص لهذا الغرض. يكون وقت الصيانة الدوري القياس ي لتوربين رياح حديث ▪

في العام. قد تكون الصيانة غير الدورية بالطريقة نفسها. على الرغم من أنه الحد األدنى، قد تشمل أنشطة الصيانة صيانة  

 التوربين والدوار وتشحيم األجزاء وصيانة العناصر الكهربائية وفحص دقيق للمولد بالكامل، وغيرها.

 مرحلة تفكيك املوقع 

فعة البرج  عاًما. في حالة التفكيك الكامل لتوربين الرياح، ستأخذ الرا  20ة، من املتوقع أن يعمل املشروع ملدة  وفًقا التفاق شراء الطاق 

ستخدم في مكاٍن مختلف ملشروع آخر. سُتترك  والشفرات املزالة من  
ُ
فكك إلى عناصر، ثم ُيعاد تجديدها في املصدر، وت

ُ
توربين الرياح، وت

جّدد املسارات املستخدمة ملركبات القاعدة في مكانها، على  
ُ
غطى بالحص ى والخث الصخري أو الطفال الرملي. سوف ت

ُ
نحٍو قياس ي، وت

زال البوابات واألسوار. 
ُ
 الصيانة، ويمكن اإلبقاء عليها باعتبارها طرق زراعية. ست

 

 الجدول الزمني للمشروع  3.5.2

، وسوف يتطلب  2020 سبتمبر بنهايةمن املتوقع بدء بناء املشروع وفًقا للمعلومات املتوفرة من املطور عن الجدول الزمني الحالي،  

عاًما، وفًقا التفاق شراء  20ملدة  2023 فبراير(. وبناًء عليه، من املتوقع بدء تشغيل املشروع في 2023 ينايرشهًرا )أي حتى  28قرابة 

ع.
ّ
 الطاقة املوق

 

 العاملة والتدريب  ى القو  3.6

قدمة 
ُ
 العاملة اآلتية طوال مرحلة البناء والتشغيل:  ى من املطور، سيتطلب املشروع القو  وفًقا للمعلومات امل
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 300شهًرا تقريًبا. على نحٍو أساس ي، سيشمل هذا حوالي  28فرصة وظيفية وقت الذروة أثناء مرحلة البناء ملدة  1,600حوالي   ▪

فرصة   1,300ظائف(، واستشاريين ومساحين وغيرها من الو سين وفنيين و فرصة وظيفية تتطلب عمالة ماهرة )وتشمل مهند 

 وظيفية تتطلب عمالة غير ماهرة )أساًسا العمال، ولكنها ستشمل أيًضا عدًدا من أفراد األمن(.

عاًما تقريًبا. سيشمل هذا فرص وظيفية تتطلب املهارة )مثل املهندسين   20فرصة وظيفية أثناء مرحلة التشغيل ملدة  40حوالي   ▪

 والفنيين واملوظفين اإلداريين وغيرها من الوظائف(، والفرص الوظيفية غير املاهرة )مثل أفراد األمن والسائقين وغيرها(. 

كر أعاله، يهد
ُ
ممكن طوال مرحلة البناء والتشغيل فيما   ف املطور إلى تعيين أفراد من املجتمع املحلي إلى أبعد حٍد مع مراعاة ما ذ

يتعلق بالوظائف املاهرة وغير املاهرة. يلتزم املطور باالمتثال إلى إجراءات توظيف شفافة، التي تشمل أعضاء املجتمع املحلي، كما  

 ".8.12نوقش بمزيٍد من التفصيل في "القسم  
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 مدخل تقييم األثر البيئي واالجتماعي ومنهجيته  4

 اآلتي:يصف هذا الفصل املدخل واملنهجية املتبعة في دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي، بما في ذلك  

 مدخل تحليل البدائل.   ▪

 مدخل مشاركة أصحاب املصلحة. ▪

 مدخل تحديد منطقة الدراسة املكانية والزمانية.  ▪

 منهجية تقييم الظروف البيئية واالجتماعية األساسية.  ▪

اآلثار املتبقية   املنهجية املستخدمة في تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية املحتملة للمشروع، بما في ذلك، مدخل تحديد أهمية ▪

 خفيفها وتقييمها. توإعداد تدابير 

 . م اآلثار التراكمية عبر الحدوداملدخل املستخدم لتقيي  ▪

 مدخل إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.  ▪

 

 تحليل البدائل  4.1

(، أن  2009شئون البيئة، تتطلب اللوائح املصرية، التي تشمل "اإلرشادات الخاصة بمبادئ تقييم األثر البيئي وإجراءاته" )جهاز  

يحدد تقييم األثر البيئي واالجتماعي البدائل ويحللها ويقدم السبب الرئيس ي لالختيار املفضل. أيًضا، ُيعد فحص البدائل من العناصر  

حصر اآلتي: األساسية لعملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي بموجب املمارسة الدولية الجيدة، على أن تشمل على سبيل املثال ال ال

( و"مذكرة اإلرشادات الخاصة بمؤسسة التمويل 2012)مؤسسة التمويل الدولية،  1( معيار أداء مؤسسة التمويل الدولية رقم 1)

( 3، و) 1( متطلب أداء البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية رقم  2(، و)2012" ذات الصلة )مؤسسة التمويل الدولية،  1الدولية رقم  

 الخاص بالبنك الدولي.  1بيئي واالجتماعي رقم املعيار ال

ح تحليل البدائل    ا من عملية اتخاذ القرار. يوض  لقد كانت االعتبارات البيئية واالجتماعية جزًءا من تخطيط املشروع، وعنصًرا أساسيًّ

( التقنية  2( موقع املشروع، و)1فيما يتعلق باآلتي: )بينها ويقارن ". يناقش الفصل عدة بدائل لتطوير املشروع 7 رقم في "الفصل

 املشروع. ( وتصميم املشروع وأخيًرا فحص بديل "عدم تنفيذ املشروع"، الذي ينطوي على عدم حدوث عملية تطوير 3املختارة، و)

 

 مشاركة أصحاب املصلحة  4.2

فذت وفًقا للمتطلبات  
ُ
ا من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي، وقد ن عد استشارة أصحاب املصلحة ومشاركتهم جزًءا ضروريًّ

ُ
ت

لخص
ُ
استشارة  التنظيمية في مصر، ومتطلبات البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية/البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية. ت

ش بالتفصيل في "الفصل 
 
ناق

ُ
 Error! Reference sourceأصحاب املصلحة ومشاركتهم السابقة واملستقبلية في املشروع أدناه، وت

0not found.." 

لقد شمل املشروع حتى تاريخه استشارة ومشاركة شاملة ألصحاب املصلحة مع مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة مثل الجهات 

 إلى املواطنين والبدو املوجودين  الحكومية الوطنية والجهات الحكومية امل 
ً
حلية واملؤسسات غير الحكومية والشركات التجارية، إضافة
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فذ هذا من خالل اجتماعات ثنائية وعمليات تواصل عبر البريد اإللكتروني ومكاملات هاتفية وخطابات رسمية وغير  
ُ
في املنطقة. لقد ن

  تقييم دراسة  ضمن املقترحة والتوصيات النتائج لعرض املصلحة أصحاب مع علني تشاور  جلسة عقد تم ذلك، إلى باإلضافةذلك. 

ريقتها، والنتائج الرئيسية، " بالتفصيل مجموعة أصحاب املصلحة، وهدف املشاركة وط 0يوضح "الفصل  .واالجتماعي البيئي األثر

 وكيفية مراعاتها باعتبارها جزًءا من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. 

  هذا  يتضمن الحقة." مشاركة أصحاب املصلحة واستشارتهم املستقبلية، التي يتعين حدوثها في مرحلة 0رقم  أيًضا، يناقش "الفصل

 أصحاب  مع لها املخطط التشاور  أنشطة التي تصف املطور  قبل من ( SEP) املصلحة أصحاب مشاركة خطة تنفيذ أساس ي بشكل

 .ESIA على دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي وافقة امل  بعد ستجرى   التي " املشاركة  وعملية  املصلحة

 تخطيط حدود الدراسة ونطاق التقييم  4.3

 تعريف منطقة الدراسة املكانية  4.3.1

املحتملة للمشروع. هذه هي "املنطقة التي قد  تقدم منطقة الدراسة الكلية الخاصة بتقييم األثر البيئي واالجتماعي منطقة التأثير 

 مع آثار عمليات تطوير ومشروعات أخرى". تحدث فوقها اآلثار املهمة للمشروع على نحٍو معقول، إما بمفردها أو
ً
   مجتمعة

 1-4الشكل    على نحٍو عام، تشمل منطقة دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع، بصمة اضطراب املشروع كما هو محدد في

قسم أدناه. يشمل هذا 
ُ
 إلى  70حوالي بمساحة إجمالية تبلغ  منطقتين من االراض يإلى  موقع مشروع مزرعة الرياح امل

ً
كم، إضافة

 هذه األراض ي.العازلة بين    املنطقة

الظل والبنية التحتية    ووميض ومع هذا، لعوامل بيئية واجتماعية محددة )مثل املسطحات الطبيعية والصورة البصرية والضوضاء   

د دراسة  
حد 

ُ
واملرافق واألعمال االجتماعية واالقتصادية، وغيرها(، تمر منطقة الدراسة وراء البصمة الفعلية ملوقع املشروع، ولذلك ت

د منطقة الدراسة املوضوعية هذه بوضوح ضمن الفصل، الذي    منطقة موضوعية لكل موضوع على أساس حد 
ُ
كل حالة على حدة. ت

 ط به خالل تقييم األثر البيئي واالجتماعي املذكور. ترتب

خذت في االعتبار أنواع اآلثار املباشرة وغير املباشرة املحتملة ودرجاتها. ُحدِدت املنطقة   
ُ
أثناء تحديد مناطق الدراسة املوضوعية، أ

 عن منطقة التأثير األوسع، حيث 
ً

من املحتمل حدوث اآلثار غير املباشرة   األساسية، حيث من املحتمل حدوث اآلثار املباشرة، فضال

 واملجتمعة والتراكمية في املناطق واملجتمعات املحيطة. 
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 (2019: منطقة الدراسة )االستشاري، 1-4الشكل  

 

 النطاق الزمني للتقييم  4.3.2

ذ املشروع في ثالث مراحل متعاقبة على  قّيم اآلثار املحتملة طوال مراحل املشروع املختلفة. سُينف 
ُ
 النحو اآلتي: ت

 مرحلة التخطيط والبناء.   ▪

 . رحلة التشغيلم  ▪

 مرحلة تفكيك املوقع. ▪

 

 مرحلة التخطيط والبناء (1)

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء الخاصة بمزرعة   املقاولون املسئولون يشمل هذا أنشطة البناء في املوقع، التي سيتولى تنفيذها  

الرياح بموجب توجيهات مالك املشروع. يشمل هذا أساًسا إعداد التصميم التفصيلي ومخطط التوربينات ونقل عناصر املشروع إلى 

 إلى أنشطة إعداد املوقع والبناء في املوقع لتركيب توربيناإنشاء املحطة الفرعية،  املوقع، 
ً
 ت الرياح.إضافة

 مرحلة التشغيل   (2)

يشمل هذا األنشطة، التي يتعين على مشغل مشروع مزرعة الرياح تنفيذها. تشمل األنشطة املتوقع حدوثها أساًسا التشغيل اليومي 

 العادي للمشروع وأنشطة الصيانة الروتينية. 
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 مرحلة تفكيك املوقع (3)

قّيمة أثناء مرحلة البناء؛ وتحديًدا اآلثار ذات الصلة  عموًما، تشبه اآلثار املتوقعة طوال مرحلة تفكيك املوقع في
ُ
طبيعتها اآلثار امل

النفايات(، وجودة الهواء والضوضاء، والصحة والسالمة املهنية. بناًء على  لتدفقات  ة بالتربة واملياه الجوفية )من اإلدارة غير السليم

ح 
ُ
 دون الحاجة ذلك، من املفترض أن يكون تقييم اآلثار لتلك املستقِبالت امل

ً
ددة خالل مرحلة البناء منطبًقا على هذه املرحلة، وخاصة

 إلى تكرار هذا أو تأكيده طوال الفصول الالحقة. 

 

 الظروف البيئية واالجتماعية األساسية  4.4

 باعتبارها جزًءا من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي،  
ُ
الظروف البيئية واالجتماعية األساسية ذات الصلة بمنطقة   عدتأ

تحديد أهمية املوارد واملستقِبالت البيئية واالجتماعية وحساسيتها، التي من املحتمل   األساسيةالدراسة. يشمل وصف الظروف 

ت وحساسيتها، اعتباًرا مهًما عند تحديد  تأثرها وتعريفها؛ أي ضمن منطقة الدراسة. ُيعد فهم قيمة املوارد ومستقِبالت اآلثار والتغييرا

، التي قد يمكن استخدامها لتجنب اآلثار وتخفيف أي آثار سلبية.
ً
 أهمية اآلثار، ويسمح أيًضا بتحديٍد أفضل للتدابير األكثر مالءمة

 واسعة من البيانات واملعلومات املجموعة  
ً
من مصادر متعددة، لقد راعى وصف الظروف البيئية واالجتماعية األساسية مجموعة

 بما في ذلك املصادر اآلتية: 

 . الدراسات املكتبية والدراسات ▪

 .لحة القانونيين وغير القانونيينالبيانات الواردة من أصحاب املص  ▪

 عمليات املسح امليدانية وأبحاث املوقع. ▪

ل ا عام 
ُ
لظروف األساسية مثل تلك الظروف لقد غطت هذه الدراسات جميع الجوانب البيئية واالجتماعية ذات الصلة باملشروع. ت

 السائدة في ظل غياب املشروع.

"، على أن تشمل اآلتي: املسطحات الطبيعية والصورة البصرية  8 رقم  توصف الدراسات البيئية واالجتماعية األساسية في "الفصل

ولوجيا/املياه الجوفية/جيولوجيا املياه الجوفية والتنوع البيولوجي والطيور )مجموعة من الطيور في منطقة  يواستخدام األرض والج

اآلثار والتراث الثقافي وجودة الهواء والضوضاء والبنية التحتية واملرافق والظروف االجتماعية واالقتصادية. و معينة( والخفافيش 

 في تنفيذ تقييم كل ظرف من هذه الظروف األساسية بالتفصيل.ضمن هذا الفصل، توصف املنهجية املتبعة 

 

 منهجية تقييم األثر 4.5

يجي وفًقا لحجم املشروع ونوعه، يبدأ تقييم األثر البيئي واالجتماعي بتقييم اآلثار البيئية واالقتصادية اإليجابية على املستوى االسترات 

 ".9.1يواجهها قطاع الطاقة في مصر، كما موضح في "القسم   والوطني، مع األخذ في االعتبار التحديات الحالية التي 

من تقييم األثر البيئي واالجتماعي لتنفيذ تقييم اآلثار على العوامل البيئية واالجتماعية لكل   األساس يثم ينتقل الفصل إلى الجزء 

". يقدم القسم اآلتي وصُفا للمدخل واملنهجية والعملية  13-9 القسمإلى " 2-9 القسممستقِبل بموجب الفصل ذي الصلة، من "

 االجتماعي املذكور. املتبعة في تقييم األثر كما موضح في تقييم األثر البيئي و 



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  21صفحة 

 

 مدخل تقييم األثر  4.5.1

بع مدخل متسق لتقييم اآلثار وذلك لقد ُح 
ُ
 بخط األساس املحدد. ات

ً
يّمت مقارنة

ُ
ددت اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية واملفيدة، وق

دمت مجموعة معايير عامة  لتمكين مقارنة اآلثار البيئية واالجتماعية على نحٍو أوسع عبر تقييم األثر البيئي واالجتماعي. اسُتخ

بقت عبر العوامل البيئية االجتماعية والبيئية املختلفة.
ُ
 لتحديد أهميتها )يرجى االطالع أدناه(، التي ط

فذ التقييم النوعي باستخدام خبرة ورأي  
ُ
بقدر اإلمكان، ُحددت كمية اآلثار البيئية واالجتماعية. عند تعذر تحديد كمية اآلثار، ن

عند وجود قيود على البيانات، و/أو معلومات مشكوك في صحتها،   احة، مع األخذ في االعتبار آراء أصحاب املصلحة. ومعرفة مهنية مت 

 ُسجل هذا في الفصول ذات الصلة، جنًبا إلى جنب مع االفتراضات املوضوعة أثناء التقييم. 

 لتحديد أهمية كل أثر، ُيراعى عاملين شاملين على النحو اآلتي:

 .د أثناء تقييم الظروف األساسيةاملستقِبل البيئي واالجتماعي وحساسيته، كما هو محد أهمية العامل ▪

 حجم األثر وطبيعته.  ▪

 

 حساسية العامل املستقِبل:  4.5.2

 ُحددت حساسية العامل املستقِبل باستخدام املعلومات املأخوذة من الوصف األساس ي حول أهمية العنصر البيئي قيد الفحص أو

قيمته. من املهم فهم حساسية العامل املستقِبل، ألن هذا يمثل تدبيًرا من تدابير قدرة العامل البيئي واالجتماعي على التكيف  داللته أو  

بقت فئات الحساسية اآلتية على التقييم:   ومرونته حيال أثر محدد.
ُ
 ط

حتمل أن يتركه األثر في حالة متغيرة،  يكون العامل/املستقِبل البيئي واالجتماعي شديد الحساسية، ومن امل : حساسية عالية ▪

 .
ً

 أخرى أمًرا صعًبا أو مستحيال
ً
 ويكون استرجاعه مرة

 من القدرة على التكيف واملرونة، ومن املحتمل أن يواكب التغييرات التي   :حساسية متوسطة ▪
ً
يكون للعامل/املستقِبل درجة

 . تعديالت املتبقية كنتيجٍة لذلكتسبب فيها األثر، على الرغم من أنه قد توجد بعض ال

 يكون العامل/املستقِبل قادًرا على التكيف ومرًنا بالنسبة للتغيير.  : حساسية منخفضة ▪

 

 جم األثر وطبيعته: ح 4.5.3

 بخط األساس، وكيفية ارتباط هذا التغيير بالحدود واملعايير  
ً
يكون حجم األثر هو مقياس التغيير، الذي قد يسببه األثر مقارنة

بقت الفئات اآلتية على التقييم: 
ُ
 املوضوعة. ط

 باالختالفات املوجودة في خط األساس.: الفئة العالية ▪
ً
ا واضًحا للحدود املقبولة. من  تغيير كبير مقارنة

ً
 املحتمل أن تمثل خرق

 . نظر وقد يخالف الحدود املقبولةملفًتا لليكون : التغيير الذي قد الفئة املتوسطة ▪

 قد ال يحدث تجاوز للحدود الحالية.  : عند املقارنة بخط األساس، التغيير الذي قد يكون فقط ملفًتا للنظر.الفئة املنخفضة ▪
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 على ذلك، عند 
ً
 تحديد حجم األثر، من املهم مراعاة العوامل العديدة األخرى، التي تحدد طبيعة األثر وأخذها في االعتبار.عالوة

 يشمل هذا اآلتي:

 نوع األثر 

 .ماعية مفيدة، مثل تحسين الظروفنتيجة بيئية واجت  ا: ينطبق ذلك على اآلثار التي يكون لهإيجابي ▪

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

 نوع التأثير  

 وبوضوح إلى عامل بيئي واجتماعي محدد )على سبيل املثال: انتشار الغبامباشر  ▪
ً
عزى مباشرة

ُ
ر  : ينطبق ذلك على اآلثار التي قد ت

 . يؤثر مباشرة في جودة الهواء(

اآلثار التي قد تكون مرتبطة بأثر معين أو تكون الحقة له فيما يتعلق بعامل بيئي واجتماعي معين  : ينطبق ذلك على غير مباشر ▪

 )على سبيل املثال: قد يؤثر ارتفاع مستويات الغبار في الصحة والسالمة املهنية(. 

 املدة )كم املدة التي يدوم فيها عامل الضغط أو تأثيره؟(  

 : ينطبق ذلك على اآلثار التي سيختفي تأثيرها في البيئة في غضون عام واحد، أو بمجرد اكتمال أنشطة البناء. املدى القصير ▪

 . في البيئة في غضون خمسة أعوام : ينطبق ذلك على اآلثار التي سيختفي تأثيرهااملدى املتوسط ▪

 : ينطبق ذلك على اآلثار التي سيختفي تأثيرها في البيئة في غضون مدة أكبر من خمسة أعوام.دى الطويلامل ▪

 العكسية 

ا(،للعكسقابل  ▪ ا أو صــــناعيًّ بمجرد توقف النشــــاط   : ينطبق ذلك على اآلثار التي ســــتقل أهميتها وتختفي بمرور الوقت )إما طبيعيًّ

 .ذو التأثير

ا(، بمجرد توقف للعكسغير قـابـل   ▪ ا أو صـــــــــــــنـاعيـًّ : ينطبق ذلـك على اآلثـار التي لن تقـل أهميتهـا وال تختفي بمرور الوقـت )إمـا طبيعيـًّ

 النشاط ذو التأثير.

 

 تقييم أهمية اآلثار  4.5.4

كما   عد في تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية وتصنيفها.يرتكز مفهوم "األهمية" على عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي، ويسا

راعى حساسية كل عامل/مستقِبل بيئي واجتماعي بجانب حجم األثر. 
ُ
يوضح الجدول أدناه  لوحظ، من أجل تحديد أهمية األثر، ت

 كيفية مراعاة هذه العوامل في تقييم األهمية. 
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 : تحديد األهمية 1-4الجدول   

  

 

 
 

 عالية متوسطة منخفضة 

 ثانوي  ثانوي  غير مهم  منخفضة 

 متوسط  ثانوي  ثانوي  متوسطة

 مهم  متوسط   ثانوي  عالي 

 

، وتمكن املقارنة عبر العوامل البيئية واالجتماعية، يجب استخدام رأي منهي، األهميةبينما تقدم املصفوفة أعاله إطار عمل لتحديد  

ويتعين مراعاة بعض الجوانب القائمة على العامل في عملية تحديد األهمية. يوجد أدناه اإلرشادات اإلضافية حول درجات األهمية  

صنف لألهمية. تقييم األثر البيئي واالجتماعي.املستخدمة في 
ُ
ت، ولكنها لم ت

ّ
 يرجى مالحظة أن اآلثار اإليجابية ُعرف

 في تقييم األثر البيئي واالجتماعي. لقد ُدرست هذه اآلثار على نطاٍق واسع من خالل خبرة األهمية الكبيرة ▪
ً

ا شامال
ً
: تتطلب بحث

 على استشارية في مناطق اآلثار املحددة لتصميم ت
ً
ذلك، إجراء دراسات وتقييمات    دابير التخفيف واإلدارة البيئية املطلوبة. عالوة

 معينة لبعض األمور الرئيسية املحددة.

 في تقييم األثر البيئي واالجتماعي. لقد ُدرست هذه اآلثار من خالل خبرة في مناطق اآلثار  األهمية املتوسطة ▪
ً

ا شامال
ً
: تتطلب بحث

 ر التخفيف واإلدارة البيئية املطلوبة.املحددة لتصميم تدابي 

 وتناولها بطريقٍة ما، لكنها ال تتطلب تقييم تفصيلي لتقييم األثر البيئي واالجتماعي.  إدراجها: يجب  األهمية الثانوية ▪

ا باعتبارهغير مهم  ▪ صنف رسميًّ
ُ
 ا "غير مهمة". : إلكمال التقييم، اآلثار التي تضمنها التقييم، ولكنها ُحددت على أنها غير مهمة، ت

 

 تدابير اإلدارة  4.5.5

نفذ، ُحددت مجموعة من تدابير اإلدارة لكل أثر، بهدف التعامل معه. تشمل تدابير اإلدارة اآلتي:  
ُ
 وفًقا لتقييم األثر امل

 : تكون هذه املتطلبات عموًما متطلبات تنظيمية قد ُحددت، ويجب مراعاتها في مرحلة متأخرة. املتطلبات اإلضافية  ▪

: بالنسبة ملستقِبالت بيئية واجتماعية محددة، يجب تنفيذ دراسات إضافية في مرحلة متأخرة. لقد ألقي  دراسات إضافية  ▪

 الضوء على هذه الدراسات ونطاقها وتوقيتها وغير ذلك من العوامل، على أنها ذات صلة. 

 حيوية في : إن تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان تخفيف اآلثاتدابير التخفيف ▪
ٌ
ر أو تقليلها للمستويات املقبولة، خطوة

 أهمية أي آثار تسبب فيها املشروع، ثم يحدد   عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي.
ً

سيراعي تقييم األثر البيئي واالجتماعي أوال

 خيارات التخفيف من خالل تطبيق التسلسل اآلتي:

 ن ذلك ممكًنا. تجنب اآلثار أو "تقليلها بموجب خطة" حيثما كا -

 التفكير في البدائل أو التعديالت في التصميم لتقليل اآلثار، حيثما كان ذلك ممكًنا.   -

 حساسية العامل /المستقبِل
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 تطبيق التدابير لتقليل اآلثار على املستقِبل وإدارتها، ثم  -

 كحٍل أخير، تحديد تدابير التعويض واملعالجة العادلة للتعامل مع أي آثار متبقية مهمة محتملة.  -

ا تخفيفه.    السلبيةاآلثار  يمكن تخفيف بعض   بسهولة، في حين ال يمكن تخفيف البعض اآلخر أو يكون من الصعب واملكلف جدًّ

توصف اآلثار املحتملة املتعددة في تقييم األثر البيئي واالجتماعي، جنًبا إلى جنب مع تقديم "تدابير التخفيف الفعالة" التي  

 يمكن تنفيذها. 

 من ذلك، ُحددت التوصيات، التي تهدف  : بالنسبة لآلثار اإليالتوصيات  ▪
ً

جابية، ليس ممكًنا تحديد تدابير التخفيف، ولكن بدال

 إلى تعزيز األثر اإليجابي.

 

 تقييم األهمية املتبقية  4.5.6

في حالة وجود تدابير تخفيف، من الضروري حينها إجراء تقييم "األهمية املتبقية" عقب مراعاة التخفيف. ُيجرى بعد ذلك إعادة  

ش التأثيرات املتبقية  التأثيرات املتبقيةتقييم آلثار املشروع، مع مراعاة تأثير تدابير التخفيف املقترحة، من أجل تحديد أهمية 
 
ناق

ُ
. ت

ص في جدول تقييم األثر في "لكل موضوع بي
 
لخ

ُ
د أهميتها وت حد 

ُ
 ."9.14  القسم ئي واجتماعي في فصول تقييم األثر البيئي واالجتماعي، وت

 

 تقييم اآلثار التراكمية   4.6

قيمة، يبحث تقييم األثر البيئي واالجتماعي اآلثار التراكمية، التي قد تنشأ عن اآلثار اإلضافية النا 
ُ
تجة  بالنسبة لكل أثر من اآلثار امل

ا حول هذه املشروعات  عن مشروعات أخرى معروفة حالية و/أو مخطط لها في املنطقة، ووفًقا للمعلومات املتاحة حاليًّ

 ".15-9تقييم اآلثار التراكمية موضحة في "القسم  الحالية/املخطط لها. 

 

 إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  4.7

، ُجمعت خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية في جدوٍل واحد الرصداستناًدا إلى نتائج تقييم األثر، وإعداد تدابير اإلدارة وإعداد خطة 

ن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وثيقة رئيسية وسوف يدرج املتطلبات يسرد بالتفصيل كل املعلومات املذكورة أعاله. ستكو 

البيئية/االجتماعية، وتسرد بالتفصيل اإلجراءات الضرورية إلدارة القضايا البيئية/االجتماعية املهمة املتصلة بأنشطة املشروع  

في طبيعة العمليات وموقعها الدقيق، في حين ضمان تحديد  املقترحة. سُتعد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تحديًدا لتقديم املرونة  

يمكن للمطور واملقاول املسؤول عن    ل املراحل املتأخرة من املشروع. على النحو املناسب خال   ورصدهاجميع اآلثار املحتملة وتخفيفها  

ام خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  عقود الهندسة واملشتريات والبناء وجهاز شئون البيئة وغيرهم من األطراف املسؤولة، استخد

  واألطراف EEAA جهاز شئون البيئةو  EPC املقاولين و  املطورين قبل من  باعتباره وثيقة قائمة بذاتها أثناء مراحل املشروع املختلفة 

 .األخرى   املسؤولة
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 تقييم املنشآت ذات الصلة  4.8

قد يكون العنصر األساس ي ذو الصلة باملنشآت ذات الصلة هو خط نقل الضغط العالي، الذي سيمتد من موقع املشروع )من منطقة   

املحطة الفرعية( إلى نقطة االتصال داخل الشبكة الوطنية. كما نوقش مسبًقا، سيكون تصميم خط نقل الضغط العالي وبناؤه 

 قل الكهرباء. وتشغيله مسؤولية الشركة املصرية لن

يوضح الشكل التالي مسار خط نقل الضغط العالي. ومع هذا، من املهم مالحظة أن تقييم األثر البيئي واالجتماعي ال يتضمن خط 

نقل الضغط العالي، علًما بأن املعلومات الرسمية الرئيسية لم تكن متوفرة أو ُمقدمة في وقت تنفيذ عمليات املسح والتقييمات ذات 

  ، عتبارها جزًءا من تقييم األثر البيئي واالجتماعي )على سبيل املثال: املسار واملواصفات وعدد األبراج وغيرها(. بناًء على ذلكالصلة، با

  وأي   OHTL  لخط الضغط العالي  املطلوبة  املعلومات   توفر   بمجرد  الحقة  مرحلة  في  املستقل   واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم   إجراء   سيتم 

 .SESA والتراكمي   االستراتيجي  واالجتماعي البيئي  التقييم متطلبات  االعتبار  في أيًضا  تأخذ أن يجب التي مكوناتها من

 
 : مسار خط نقل الضغط العالي الخاص باملشروع 2-4الشكل  
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 شاورات أصحاب املصلحة في املشروع وامل 5

فذت باعتبارها جزًءا من عملية تقييم األثر  مشاورات يناقش هذا الفصل بالتفصيل 
ُ
أصحاب املصلحة وخطط االشتراك، التي ن

 على ذلك، يناقش هذا الفصل الخطط املستقبلية مل
ً
  شاورات البيئي واالجتماعي للمشروع، وُيقدم أيًضا نبذة عن النتائج. عالوة

 تعين حدوثها في مرحلة متأخرة من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي وكذلك تطوير املشروع.أصحاب املصلحة ومشاركتهم، التي ي

 

 مقدمة  5.1

ا إلطار العم عد مشاركة أصحاب املصلحة جزًءا ال يتجزأ من املمارسة الجيدة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي، وتمثل مطلًبا قانونيًّ
ُ
ل  ت

البيئي الوطني في مصر، بموجب املمارسة الدولية الجيدة، على أن تتضمن متطلبات مؤسسة التمويل  القانوني الخاص بتقييم األثر  

أصحاب املصلحة    شاوراتثقافي مناسب ملأو  / يلتزم املطور بمدخل فني و  الدولية/البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية/البنك الدولي.

املشروع على   مشاوراتيعتمد برنامج    شروع سواًء على نحٍو مباشر أو غير مباشر.ومشاركتهم مع جميع أصحاب املصلحة املتأثرين بامل

.  شاورات امل
ً

 وشامال
ً

م ليكون عادال ا مع متطلبات املمارسة الدولية الجيدة مع األشخاص املتأثرين، وُيصم  واملشاركة املعروفة تماشيًّ

 .2019األثر البيئي واالجتماعي في أغسطس  عملية مستمرة منذ بدء دراسة تقييم شاوراتلقد كانت أنشطة امل

أصحاب املصلحة هم األشخاص أو املجموعات املتأثرة باملشروع على نحٍو مباشر أو غير مباشر، أو هؤالء األشخاص الذين قد يكون  

 لهم مصالح في املشروع و/أو القدرة على التأثير في نتيجته إما باإليجاب أو السلب. 

. السلطات الحكومية الوطنية  2. املجتمعات أو األشخاص املحليين وممثليهم غير الرسميين، و1اآلتي: قد يشمل أصحاب املصلحة 

. املجتمع األكاديمي أو 3أو املحلية والسياسيين والزعماء الدينيين ومنظمات املجتمع املدني واملجمعات ذات املصالح الخاصة، و

 الشركات األخرى. 

عد استشارة أصحاب املصلحة عمل
ُ
ية شاملة ملشاركة املعلومات التي تمكن أصحاب املصلحة من فهم املخاطر واآلثار والفرص وراء ت

 عملية تطوير أو مشروع، بما يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم وتوضيح تصوراتهم حول ذلك.

 

 األهداف   5.2

ع مجموعات أصحاب أصحاب املصلحة هو ضمان حدوث مدخل املشاركة، الذي يوثق بدوره مخاوف جمي مشاورةإن هدف 

املصلحة، ويضمن مراعاة هذه املخاوف والتعامل معها، ودمجها في عملية صنع القرار الخاصة بعملية التطوير. تحتاج عملية  

استشارة أصحاب املصلحة أن تكون عملية اتصال ثنائية ال تنقل املعلومات فقط إلى أصحاب املصلحة، بل أيًضا تحصل على 

أصحاب املصلحة ومشاركتهم في مرحلة بدء عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي،  مشاوراتتوجب حدوث معلومات فعلية منهم. ي

 وتنفيذها أثناء مدة الدراسة. 

 تتمثل أهداف الفصل املحددة في اآلتي:

 ت الصلة بمشاركة أصحاب املصلحة. اتلخيص متطلبات السياسة واملتطلبات القانونية الوطنية والدولية ذ ▪

 أصحاب املصلحة املتأثرين باملشروع و/أو من لهم مصلحة في املشروع وتحديدهم. وصف  ▪
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 إلى ذلك، وصف كيفية تقديم اآلراء والقضايا   مشاوراتتلخيص   ▪
ً
أصحاب املصلحة ومشاركتهم املنفذة حتى تاريخه. إضافة

 املطروحة للمعلومات وتأثيرها في تطوير املشروع. 

 شاركة أصحاب املصلحة. توضيح الخطط واملنهج املستقبلي مل ▪

 

 متطلبات مشاركة أصحاب املصلحة  5.3

 متطلبات التشريعات املصرية 

تكون املتطلبات التشريعية املصرية ملشاركة أصحاب املصلحة أساًسا ضمن تنفيذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي. يتطلب "قانون رقم  

  مرحلتين يئي واالجتماعي للمشروعات ذات اآلثار املهمة، بما في ذلك وتعديالته الالحقة" تنفيذ دراسة تقييم األثر الب 1994لسنة  4

 من استشارة أصحاب املصلحة: تحديد النطاق واالستشارة العامة.

أصحاب املصلحة املستهدفين مع أصحاب املصلحة الرئيسيين حسبما ينطبق ذلك )يرجى  مشاوراتيتعين أن يشمل تحديد النطاق 

 على ذلك، تكون االستشارة العامة مطلوبة لتتضمن الكيانات 5.5القسم االطالع على "
ً
" أدناه ملزيٍد من التفاصيل اإلضافية(. عالوة

 " أدناه ملزيٍد من التفاصيل اإلضافية(:5.5.2اآلتية )يرجى االطالع على "القسم 

 . ممثلو جهاز شئون البيئة ▪

 .السلطات الحكومية ذات الصلة   ▪

 ممثلو الحكومة والوحدات املحلية، حيث يقع املشروع.   ▪

 املجموعات املتأثرة، بما في ذلك الشركات واملجتمعات املحلية.  ▪

 املؤسسات غير الحكومية ومجموعات املجتمع املدني  ▪

 

 منهجية توجيهات جهاز شئون البيئة 

 العامة باعتبارها جزًءا من دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي، هي كاآلتي:  شاوراتالبنود التي تغطي التوجيهات بشأن إجراء امل

 العامة  شاوراتنطاق امل 1-3-4-6الفقرة  ▪

 العامة  شاوراتمنهجية امل 2-3-4-6الفقرة  ▪

 شاورات توثيق نتائج امل  3-3-4-6الفقرة  ▪

 متطلبات اإلفصاح العام ونطاقه 7الفقرة  ▪
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 متطلبات التمويل 

حدد املؤسسات املالية الدولية التي حتى اآلن، لم 
ُ
. بغض النظر عن ذلك، تلبي أنشطة مشاركة  GOSII تقدم التمويل للمشروع ت

ولية، لتتضمن املتطلبات أصحاب املصلحة املنفذة باعتبارها جزًءا من تقييم األثر البيئي واالجتماعي، متطلبات أفضل املمارسات الد

 الخاصة باملؤسسات املالية الدولية، وهي كاآلتي:ية واالجتماعية ذات الصلة البيئ

 مؤسسة التمويل الدولية:   ▪

:  2: تقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدارتها، معيار األداء رقم 1( لتشمل معيار األداء رقم 2012معايير األداء ) -

 : صحة املجتمع وسالمته وأمنه 4العمال وظروف العمل، معيار األداء رقم 

( 2007اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة لتشمل اآلتي: اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة العامة )  -

(، واإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة لنقل الطاقة  2015اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة لطاقة الرياح )

 (2007الكهربائية وتوزيعها )

 بنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية، لتشمل اآلتي:متطلبات أداء ال ▪

: العمال وظروف العمل،  2: تقييم اآلثار والقضايا البيئية واالجتماعية وإدارتها، متطلب األداء رقم 1متطلب األداء رقم   -

 ملصلحة : اإلفصاح عن املعلومات ومشاركة أصحاب ا10: الصحة والسالمة، متطلب األداء رقم 4متطلب األداء رقم 

 املعايير البيئية واالجتماعية الخاصة بالبنك الدولي، لتشمل اآلتي: ▪

  2تقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدارتها، واملعايير البيئية واالجتماعية رقم    1املعايير البيئية واالجتماعية رقم    -

:  5املجتمع وسالمته، واملعايير البيئية واالجتماعية رقم : صحة 4العمال وظروف العمل، واملعايير البيئية واالجتماعية رقم 

: مشاركة  10االستحواذ على األرض وقيود استخدام األرض وإعادة التوطين اإللزامي، واملعايير البيئية واالجتماعية رقم 

 أصحاب املصلحة واإلفصاح عن املعلومات

 (2010واالجتماعية ) إرشادات وكالة اليابان للتعاون الدولي لالعتبارات البيئية  ▪

م املعايير البيئية واالجتماعية الخاصة ببنك االستثمار األوروبي إلى مجموعات عبر  ▪ قس 
ُ
مناطق موضوعية، لتشمل اآلتي:   10ت

حقوق  :  7: إعادة التوطين اإللزامي، واملعيار رقم  6: تقييم اآلثار واملخاطر البيئية واالجتماعية وإدارتها، املعيار رقم  1املعيار رقم  

: األمن والصحة والسالمة املهنية والعامة،  9: معايير العمال، واملعيار رقم  8املجموعات املعرضة للخطر ومصالحها، واملعيار رقم  

 : مشاركة أصحاب املصلحة. 10واملعيار رقم 

ا املعيار الدولي البيئي واالجتماعي لتمويل امل  عد أكثر املتطلبات لقد أصبحت متطلبات مؤسسة التمويل الدولية فعليًّ
ُ
شروعات، وت

 فيما يتعلق بعمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروعات الرياح. عموًما، بالنسبة للمؤسسات املالية الدولية األخرى، 
ً
شمولية

نفذ وفًقا ملتطلبات تقييم األثر البيئي واالجتماعي ذات الصلة بمؤسسة التمويل الد
ُ
عد عمليات التقييم التي ت

ُ
ولية، شاملة وكافية. ت

لهذا السبب، تتبع خطة إشراك أصحاب املصلحة متطلبات مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بعملية إشراك أصحاب املصلحة  

 وأنشطتها. 

 آلتية:" مشاركة أصحاب املصلحة، ويضع املتطلبات اتقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدارتها" 1يتناول معيار األداء رقم 
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عد عملية مشاركة أصحاب املصلحة عملية مستمرة، التي قد تتضمن: تحليل أصحاب املصلحة والتخطيط واإلفصاح عن   ▪
ُ
ت

 املعلومات ونشرها واالستشارة واملشاركة وآلية التظلم وإعداد التقارير املستمر للمجتمعات املتأثرة.

ملشروع وآثاره ومرحلة التطوير وتنفيذها، وتصميمها خصيًصا  يجب إعداد خطة مشاركة أصحاب املصلحة املوضوعة ملخاطر ا  ▪

 لخصائص املجتمعات املتأثرة ومصالحها. 

( مدة  2( غرض املشروع وطبيعته وحجمه، و)1ستحصل املجتمعات املتأثرة على الوصول إلى املعلومات ذات الصلة حول: ) ▪

 إلى تدابير التخفيف ذات الصلة، و)( أي مخاطر وآثار محتملة على هذه ا3أنشطة املشروع املقترحة، و)
ً
( 4ملجتمعات، إضافة

 ( آلية التظلم. 5عملية إشراك أصحاب املصلحة املتصورة، و)

نفذ عملية  ▪
ُ
 للمخاطر املحددة واآلثار السلبية للمشروع، ست

ً
على نحٍو يوفر   مشاوراتعندما تكون املجتمعات املتأثرة عرضة

ائهم بشأن مخاطر املشروع وآثارها وتدابير التخفيف، ويسمح للعميل بمراعاة هذه  للمجتمعات املتأثرة الفرص للتعبير عن آر 

 األمور واالستجابة لها. 

 يتعين أن يتناسب حد املشاركة ودرجته مع مخاطر املشروع وآثاره السلبية واملخاوف املطروحة من املجتمعات املتأثرة.  ▪

ة للمجتمعات املتأثرة، وعملية صنع القرار الخاصة بهم،  خصيًصا لتفضيالت اللغة بالنسب شاوراتسُتصمم عملية امل ▪

 واحتياجات املجموعات املحرومة أو العرضة للخطر. 

 ومشاركة معروفة. مشاوراتبالنسبة للمشروعات ذات اآلثار السلبية املهمة، سُيجري العميل عملية  ▪

وتظلماتهم وتسهيلها فيما يتعلق باألداء البيئي واالجتماعي الخاص  سُتعد آلية تظلم الستقبال قرار مخاوف املجتمعات املتأثرة  ▪

 بالعميل.

 

 تحديد أصحاب املصلحة وتحليلهم 5.4

عد عملية تحديد إلجراء املشاوراتإن الغرض من تحديد أصحاب املصلحة هو تحديد أولويات أصحاب املصلحة في املشروع 
ُ
. ت

أصحاب املصلحة الرئيسيين أثناء مراحل املشروع املختلفة. ُيستخدم املدخل  أصحاب املصلحة عملية مستمرة، وعليه سُيحدد 

النظامي لوضع خريطة بأصحاب املصلحة وفًقا ملنطقة آثار املشروع. في هذا املدخل، عن طريق وضع خريطة ملنطقة اآلثار  

د أصحاب املصلحة بمنطقة التأثير.   االجتماعية، ُيحد 

ف أصحاب مصلحة املشروع إلى فئتين كنتيجة لوضع خريطة أصحاب املصلح  : رئيسيتينة، ُيصن 

 باملشروعيكون أصحاب املصلحة األساسيين هم األفراد واملجموع ▪
ً
 . ات، املتأثرة مباشرة

أصحاب املصلحة الثانويين هم تلك األطراف، التي لها تأثير في املشروع و/أو مهتمة باملشروع، لكنها ليست بالضرورة متأثرة   ▪

 نحٍو مباشر. باملشروع على 

 أصحاب املصلحة األساسيين املحددين، موضحون في الجدول اآلتي:
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 (2019مجموعات أصحاب املصلحة املحددين )االستشاري،  :1-5الجدول  

 مستوى مصلحة أصحاب املصلحة/مشاركتهم في املشروع 

 يتأثرون باملشروع على نحٍو مباشر أو غير مباشر. أصحاب املصلحة، الذين قد  .1

 املجتمع املحلي القريب من رأس غارب والزعفرانة، ليشمل:  ▪

يكون للمواطنين املحليين حًقا مكتسًبا في املشروع، ألن بإمكانهم الحصول على فرصة   - أفراد املجتمع  

 وظيفية. 

 ة/السلبية( باعتبارها نتيجة للمشروع. يسيتأثر املواطنون املحليون باآلثار )اإليجاب  -

ا، ورؤساء صوريين ألعضاء املجتمع، قد يتقلدون أو ال   - قادة املجتمع  هم أعضاء نشطين اجتماعيًّ

رؤساء   يتقلدون مناصب حكومية. قادة املجتمع املنخرطين في هذا املشروع هم

 . املتأثرة   تاملجتمعا

مجتمع األعمال )املقاولين  

 اٍق واسع( طاملحليين على ن

 مسؤولون عن تنفيذ بعض األعمال التعاقدية في املوقع. -

 مسؤولون عن توفير العمال مع الطعام ووسائل الراحة. -

 

سمى املعازة( ▪
ُ
 مجموعات البدو في املنطقة العامة، حيث يقع املشرع )ت

 ستكون القبائل العربية مفيدة في توفير الحماية ملواقع املشروع.   -

 على ذلك، قد يكونوا قادرين على توفير اإلمدادات للعمال )املياه والطعام وغيرها.( -
ً
 عالوة

تشمل القبائل العربية مجموعة األشخاص املوصوفين "بالعقالء" )العواقل(. هم مسؤولين عن األنشطة القضائية   -

   لتزم جميع املجتمعات املحلية بأحكامهم.العرفية. ت

 مسؤولون عن التواصل بين املشروع ومجتمعاته املحلية.  -

 األطراف املهتمة/أصحاب املصلحة الثانويين  .2

 أصحاب املصلحة، الذين قد يشاركون في تنفيذ املشروع 

 عن اتحاد  املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة: يعمل املركز اإلقليمي  ▪
ً
للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة نيابة

 الشركات في إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي املخصص للموقع وبرنامج إدارة التوربين النشط وإدارتهما وتنفيذهما. 

 املؤسسات املالية الدولية واملستثمرون  ▪

 الحكومة املحلية وسلطات التصريح

 إلى رصد تنفيذ خطة  جهاز شئون    -وزارة البيئة   ▪
ً
البيئة: مسؤول عن مراجعة تقييمات األثر البيئي واالجتماعي واعتمادها، إضافة

 اإلدارة البيئية. 

 املكتب البيئي ضمن املحافظة: مسؤول عن رصد االمتثال للمتطلبات البيئية.  ▪

 

 النطاق الجهة 

الشركة املصرية  

 لنقل الكهرباء

املنتجة من محطات الطاقة، التي تخول املستثمرين املحليين واألجانب من  شراء الطاقة الكهربائية 

 إنشائها وبيعها في شبكات الجهد الفائق.

 تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء. 
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هيئة الطاقة  

 الجديدة واملتجددة

تعمل هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة باعتبارها نقطة اتصال لتمديد الجهود إلعداد تقنيات الطاقة 

املتجددة وتقديمها ملصر وفق مقياس تجاري، جنًبا إلى جنب مع تنفيذ برامج حفظ الطاقة ذات 

 الصلة.

تجددة وتنفيذها   تكون هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة مفوضة في تخطيط برامج الطاقة ال

 بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية والدولية املختصة األخرى ضمن إطار عمل تفويضها. 

لعامة  الشركة ا

 للبترول 

في التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها وتنميتها، مسؤولة عن   شركة وطنية مملوكة للدولة تعمل

 عن الدولة. هي واحدة من الشركات التابعة 
ً
إدارة أنشطة التنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما نيابة

 للشركات التابعة لوزارة البترول. 

 البترول في بعض أجزاء منطقة املشروع واملناطق املجاورة. لها حق امتياز للتنقيب عن  

 تمثل نشاط االستثمار األساس ي في منطقة املشروع 

وزارة الدفاع: قوات  

املخابرات الحربية  

 وحرس الحدود

 تقدم أيًضا تصاريح للدخول إلى منطقة الصحراء 

 تأمين املشروع وتقديم الدعم الالزم

محافظة البحر  

 األحمر 

تقديم التصاريح املختلفة الالزمة، وخرائط  الدور األساس ي للمحافظة هو دعم املشروع عن طريق

 البنية التحتية في حال طلبها.

مجلس مدينة رأس  

 غارب 

 يمنح تراخيص أي عملية بناء

 توفير خرائط السيول في املنطقة 

 أثناء مرحلة البناء. اإلشراف واملتابعة من اإلدارة البيئية في مجلس مدينة رأس غارب 

 البناء )في حالة التعاقد معهم(  مقاولين لتخلص من النفايات الصلبة من خالل   التنسيق معهم 

وسائل اإلعالم: 

الصحف والتلفاز  

 واإلنترنت 

 تنشر معلومات عن املشروع. 

املياه  شركة 

 الصحي  الصرفو 

 في رأس غارب

توفر احتياجات املشروع من املياه والتخلص من مياه الصرف أثناء مرحلة البناء، وذلك من خالل   

 ة التعاقد معهم( ل)في حا ءالبنا مقاولين 

 ات االرتفاع والعالمات التحذيرية بإصدار تصاريح متطل الطيران املدني

الصحة العامة:  

مديرية الصحة في 

محافظة البحر  

 األحمر 

مستشفى رأس  

 رب املركزي غا

 توفر الخدمات واملرافق الصحية للمناطق املحلية 

مزودي التعليم  

 املعاهد  
ً
)خاصة

توفر املعرفة واملهارات الالزمة للعديد من الوظائف، بما في ذلك، طاقة الرياح والطاقة املتجددة  

ع املناهج   راج 
ُ
م من خالل عمليات التعليم الرسمي وغير النظامي وغير الرسمي. قد ت قد 

ُ
تحديًدا، التي ت
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الفنية ومعاهد  

 لتدريب املنهي(  

ح لتتناسب مع  التعليمية في املرحلة قبل الجامعية أو للخريجين أو التدريب والتعليم امل نق 
ُ
نهي والفني وت

 العاملة.  ى متطلبات السوق والقو 

مديرية القوى   

العاملة: 

العمل في  مكتب

محافظة البحر  

 األحمر 

 بيانات القوى العاملة في محافظة السويس وشكاوى العمال 

 مراقبة معايير متطلبات العمالة أثناء البناء 

لطرق في ا مديرية 

محافظة البحر  

 األحمر 

 ت الطرق الخارجية وتطويرها في املحافظة خدما

 إصدار التصاريح ألي أعمال بناء على الطرق الخارجية 

 وزارة الداخلية 
 عن املوافقة على خطط مكافحة  

ً
تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن األمن الوطني واملحلي، فضال

 للمنشآت/املشروعات الحرائق واالستجابة في حاالت الطوارئ 
 

 الحكم املحلي 

محافظة البحر األحمر والوحدة املحلية في رأس غارب: الدور األساس ي للمحافظة هو دعم املشروع عن طريق تقديم التصاريح   ▪

 املختلفة الالزمة، وخرائط البنية التحتية في حال طلبها. 

 املؤسسات غير الحكومية ومؤسسات املجتمع املحلي 

مؤسسات يكون لها مصلحة مباشرة في املشروع، التي قد يكون لديها بيانات أو رؤى مفيدة في القضايا املحلية ذات الصلة هي   ▪

 باملشروع. يمكن أن تؤثر هذه املؤسسات في آراء اآلخرين فيما يتعلق باملشروع، على الصعيدين الوطني والدولي.

 ملعلومات مع املجتمع.تكون املؤسسات غير الحكومية مسؤولة عن مشاركة ا ▪

 النطاق املؤسسات غير الحكومية/مؤسسات املجتمع املحلي 

اون من أجل الحفاظ على البيئة في البحر األحمر )جمعية املحافظة على  عالت

 البيئة بالبحر األحمر "هيبكا"(

 حماية البيئة 

 ثقافية لالخدمات االجتماعية وا السياحة البيئية في محافظة البحر األحمر 

 حماية البيئة  البيئية في البحر األحمر  الحماية

 التنمية املجتمعية  رابطة أبناء العبابدة في رأس غارب

 تماعية والعائلية جت اال الخدما جمعية رسالة

 الخدمات االجتماعية والعائلية  جمعية الفردوس 

 التنمية املجتمعية  الهالل األحمر املصري 
 

 

 على ما 
ً
كر أعاله، ُينفذ تحليل أصحاب املصلحة األوليين أدناه لتوضيح مصلحة أصحاب املصلحة في املشروع، وقدرتهم على عالوة

ُ
ذ

د قائمة جهات اتصال ذات أولوية.  حد 
ُ
 التأثير في تطوير املشروع. وبناًء عليه، ت

ركة املستمرة واملنتظمة. وعلى الجانب اآلخر،  يوضح التصنيف املرتفع لقائمة جهات االتصال ذات األولوية أهمية االستشارة واملشا 

ال يقلل التصنيف املتوسط لقائمة جهات االتصال ذات األولوية من أهمية الجهة باعتبارها صاحب مصلحة، ولكنه يوضح أن  



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  33صفحة 

 

مثل  أو مراحل املشروع األساسية )أي عندما تبدأ مشاركة هذه الجهات لغرض محدد  مشاركتهم تكون مطلوبة في مراحل محددة

 الحصول على خدمة معينة(. 

 : تحليل أصحاب املصلحة األوليين وقائمة جهات االتصال ذات األولوية الخاصة باملشروع 2-5الجدول   

مجموعة أصحاب   الرقم 

 املصلحة 

 األولوية  القدرة على التأثير  مستوى املصلحة 

 عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة 

أصحاب    .1

املصلحة، الذين  

قد يتأثرون  

باملشروع على نحٍو  

مباشر أو غير  

 مباشر.

         

املجتمع املحلي   ▪

القريب من رأس  

غارب  

 والزعفرانة 

  √   √   √ 

مجموعات   ▪

البدو في املنطقة  

العامة، حيث  

 يقع املشرع 

  √   √   √ 

األطراف    .2

املهتمة/أصحاب  

 املصلحة الثانويين 

         

املركز اإلقليمي   ▪

للطاقة 

املتجددة وكفاءة 

 الطاقة

  √   √   √ 

املؤسسات   ▪

املالية الدولية  

 واملستثمرون 

 √   √   √  

الحكومة املحلية   ▪

وسلطات 

 التصريح

         



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  34صفحة 

 

مجموعة أصحاب   الرقم 

 املصلحة 

 األولوية  القدرة على التأثير  مستوى املصلحة 

 عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة 

  - وزارة البيئة  -

جهاز شئون  

 البيئة 

  √   √   √ 

املكتب البيئي   -

ضمن  

 املحافظة

  √  √   √  

الشركة   -

املصرية لنقل  

 الكهرباء 

 √   √   √  

هيئة الطاقة   -

الجديدة  

 واملتجددة 

 √   √   √  

الشركة   -

العامة  

 للبترول 

 √  √    √  

وزارة الدفاع:   -

قوات  

املخابرات  

الحربية  

وحرس  

 الحدود 

 √    √  √  

محافظة   -

 البحر األحمر 

 √    √  √  

مجلس مدينة   -

 رأس غارب 

 √   √   √  

وسائل  -

اإلعالم: 

الصحف  

والتلفاز  

 واإلنترنت 

 √   √   √  
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مجموعة أصحاب   الرقم 

 املصلحة 

 األولوية  القدرة على التأثير  مستوى املصلحة 

 عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة 

املياه  شركة  -

والصرف  

 الصحي

 في رأس غارب

 √    √   √  

الطيران   -

 املدني

√    √   √  

الصحة   -

العامة:  

مديرية  

الصحة في  

محافظة  

البحر  

األحمر،  

مستشفى  

رأس غارب  

 املركزي 

√   √   √   

مزودي   -

التعليم  

  
ً
)خاصة

املعاهد  

الفنية  

ومعاهد  

التدريب  

 املنهي( 

  √   √   √  

مديرية القوى   -

العاملة: 

مكتب العمل  

في محافظة  

 البحر األحمر 

  √  √   √  

مديرية   -

الطرق في  

√   √   √   
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مجموعة أصحاب   الرقم 

 املصلحة 

 األولوية  القدرة على التأثير  مستوى املصلحة 

 عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة  عالية متوسطة  منخفضة 

محافظة  

 البحر األحمر 

وزارة   -

 الداخلية 

√   √   √   

املؤسسات غير   ▪

الحكومية  

ومؤسسات  

 املجتمع املحلي 

  √  √   √  

األكاديمية   ▪

 والبحث 

 √   √   √  

أعضاء املجتمع   ▪

اآلخرين على  

 املستوى الوطني 

√   √   √   

 

 أصحاب املصلحة ومشاركتهم حتى تاريخه  مشاورة 5.5

   النطاق  تحديد عملية في  املصلحة أصحاب وإشراك  مشاورة 5.5.1

وشاركوا طوال مراحل املشروع حتى تاريخه. يقدم   املشورةيقدم الجدول أدناه ملخًصا ألصحاب املصلحة الرئيسيين، الذين قدموا 

 الجدول ملخًصا ملجموعات أصحاب املصلحة التي اشتركت وتاريخ مشاركتها والهدف الرئيس ي والنتيجة. 

عي املصري متطلبات مشاركة أصحاب املصلحة بموجب عملية تحديد كما لوحظ سابًقا، يتضمن تقييم األثر البيئي واالجتما 

النطاق. يحدد الجدول أدناه مجموعات أصحاب املصلحة، الذين قدموا االستشارة باعتبارها جزًءا من عملية تحديد النطاق،  

 إلى أصحاب املصلحة اآلخرين، الذين أشركهم املطور.
ً
 إضافة

 

 (2019: ملخص أنشطة مشاركة أصحاب املصلحة السابقة والحالية )االستشاري، 3-5الجدول   

صاحب 

 املصلحة

طريقة    املرحلة / الجهة 

 املشاركة

   املشورةهدف   

محافظة  

البحر  

 األحمر 

تقييم األثر البيئي   

واالجتماعي /  

 االستشاري 

مقابالت   

 ثنائية

عموًما، أقرت هذه الجهات أهمية املشروع، وأيدوا تطوير املشروع، وأبدوا  

 إلى ذلك، أكدت هذه  
ً
رغبتهم في دعم املشروع حسبما يتطلب األمر. إضافة

 على ذلك، أكدوا أهمية مراعاة آر 
ً
اء  الجهات على أهمية املشروع. عالوة
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مجلس  

مدينة رأس  

 غارب 

املجتمعات املحلية ومخاوفهم، وكذلك مسألة توفير فرص العمل وتقديم  

 عن املشاركة في مبادرات االستثمار االجتماعي، الذي  
ً

الخدمات، فضال

 يعود بالفائدة على املجتمعات املحلية.

 إلى ذلك، خالل هذه االجتماعات، ُبحثت األمور اآلتية ونوقشت: 
ً
 إضافة

ساسية والحرجة في املنطقة )يرجى االطالع  املستقِبالت البصرية األ   ▪

 (8على القسم  

تخطيط استخدام األرض ملوقع املشروع الرسمي وغير الرسمي )يرجى  ▪

 (8.2االطالع على القسم  

احتمالية مخاطر السيول ضمن موقع املشروع )يرجى االطالع على   ▪

 (8.3القسم  

عناصر البنية التحتية واملرافق ذات الصلة بالتخلص من   ▪

 (8.9النفايات/الصرف الصحي/النفايات الخطرة )يرجى االطالع على  

 آراء أخرى، مخاوف ومتطلبات مرتبطة بموقع املشروع  ▪

مفتش ي   

اآلثار والتراث  

 الثقافي

تقييم األثر البيئي   

واالجتماعي /  

 االستشاري 

مقابالت 

 ثنائية

 خالل هذه االجتماعات، ُبحثت األمور اآلتية ونوقشت:

البيانات الثانوية حول أي آثار أو تراث ثقافي متاح في موقع املشروع    ▪

 (8.7)يرجى االطالع على القسم  

نفذ وتحديد أي متطلبات إضا ▪
ُ
فية أو  مناقشة نتائج مسح املوقع امل

  (.8.7مخاوف يتعين مراعاتها ) يرجى االطالع على القسم  

رئيس  

مجموعات  

 البدو

تقييم األثر البيئي  

واالجتماعي /  

 االستشاري 

مقابالت 

 ثنائية

مجموعات البدو الرئيسية املعروفة ضمن منطقة املشروع قبيلة تشمل 

جريت بحثت األمور اآلتية وناقشتها: 
ُ
 املعازة. االجتماعات التي أ

أنشطة استخدام األرض واألنشطة املنفذة في املنطقة )يرجى االطالع    ▪

 (8.2على القسم  

الحصول على املعلومات االجتماعية واالقتصادية بشأن مجموعات  ▪

 (8.12البدو )يرجى االطالع على القسم  

 أخرى، مخاوف ومتطلبات مرتبطة بموقع املشروع آراء   ▪

التخطيط املبدئي  

 املطور  /

مقابالت   

 ثنائية

برمت االتفاقات بين املطور وجماعات البدو للتكامل  
ُ
ُعقدت املناقشات وأ

 في املشروع، ويشمل ذلك تحديًدا توفير ترتيبات الحماية في هذه املرحلة.

الشركة   

العامة  

 للبترول 

تقييم األثر البيئي  

واالجتماعي /  

 االستشاري 

مقابالت 

 ثنائية

يقع املشروع ضمن منطقة امتياز للتنقيب عن البترول، ومنطقة أنشطة  

بترولية شاملة. عموًما، أكدت الشركة حرصها الشديد على التعاون  

 وتقديم الخدمات للمشروع، حسبما ينطبق ذلك.

 

 إلى  
ً
 ذلك، خالل هذه االجتماعات، ُبحثت األمور اآلتية ونوقشت:إضافة

تخطيط استخدام األرض ملوقع املشروع الرسمي وغير الرسمي )يرجى   ▪

 (8.2االطالع على القسم  
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عناصر البنية التحتية واملرافق ضمن موقع املشروع )يرجى االطالع   ▪

 (8.9على القسم  

ة مخاطر السيول ضمن موقع املشروع )يرجى االطالع على  احتمالي ▪

 (8.3القسم  

 آراء أخرى، مخاوف ومتطلبات مرتبطة بموقع املشروع  ▪

التخطيط املبدئي  

هيئة الطاقة   /

الجديدة  

واملتجددة  

 واملطور 

هيئة الطاقة   

الجديدة  

واملتجددة  

 واملطور 

وقّعت هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة اتفاق تنسيق أعمال مع الشركة  

العامة للبترول، الذي يوضح التزامات كلتا الجهتين الستخدام األراض ي  

)حيث يقع موقع  2كم 700ومباشرة األنشطة ضمن حيز مساحته 

 املشروع(. 

شركة مياه   

 رأس غارب 

تقييم األثر البيئي   

واالجتماعي /  

 االستشاري 

مقابالت 

 ثنائية

جريت بحثت األمور اآلتية وناقشتها: 
ُ
 االجتماعات التي أ

 (8.9إمداد املشروع باملياه )يرجى االطالع على القسم   ▪

بنية تحتية ومرافق ذات صلة باملياه ضمن منطقة املشروع    أي عناصر ▪

 (8.9)يرجى االطالع على القسم  

 آراء أخرى، مخاوف ومتطلبات مرتبطة بموقع املشروع   ▪

شركة كهرباء  

 رأس غارب 

تقييم األثر البيئي   

واالجتماعي /  

 االستشاري 

مقابالت 

 ثنائية

جريت بحثت األمور اآلتية وناقشتها: 
ُ
 االجتماعات التي أ

بنية تحتية ومرافق ذات صلة بالكهرباء ضمن منطقة   أي عناصر  ▪

 (8.9املشروع )يرجى االطالع على القسم  

 أخرى، مخاوف ومتطلبات مرتبطة بموقع املشروع  آراء  ▪

 

 جلسات اإلفصاح العامة  5.5.2

عامة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر    جلسة تشاور   تم عقد   بمجرد االنتهاء من إعداد مسودة دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 :يلي ما  الجلسة من الهدف وتضمن. 2020 فبراير 24 في( اوركيديا  قاعة)االحمر 

 تقديم املشروع ألصحاب املصلحة. ▪

 تحديد اآلثار األساسية املتوقعة. ▪

 تقديم منهجية دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. ▪

 . ات األساسية والنتائج الختاميةتقديم املخرج ▪

نفذ والقضايا األساسية املحددة وأي  ▪
ُ
مخاوف أخرى قد تكون  السماح ألصحاب املصلحة املهتمين بالتعليق على نطاق العمل امل

 لديهم. 

دراسة تقييم األثر   استشاري   مع  بالتنسيق  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  اإلقليمي  املركز  بين  باالشتراك  املدعوين  قائمة  تحديد  تم

  واملكتب ( NREA) واملتجددة الجديدة الطاقة  وهيئة اإلقليمي والفرع  البيئة  شئون  لجهاز الرئيس ي املقر وتضمنت البيئي واالجتماعي،
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  بتاريخ  املدعوين إخطار تم االستشاري  مع بالتنسيق . وغيرهم املحلي املجتمع وممثلي األخرى  الحكومية والجهات باملحافظة البيئي 

 : خالل من  املشاركون  تم دعوة. العامة االستشارة   ومكان

 الفاكس  طريق  عن للجهات الحكومية  ESIA ستشاري اال   أرسلها التي   الدعوات ▪

 اإللكتروني البريد رسائل عبر  RCREEE الطاقة وكفاءة  املتجددة للطاقة اإلقليمي  املركز  بواسطة مرسلة دعوات ▪

 ESIA ستشاري اال   قبل من  اتصاالت هاتفية ▪

 (. الجمهورية جريدة) أدناه  الشكل في مبين  هو  كما رسمية يومية  صحيفة  في إعالننشر  ▪

  يقدم . اإلناث من٪  37 و  الذكور  من٪  63 حوالي لتشمل شخًصا( 75) وسبعون  خمسة  العام اإلفصاح جلسة  حضرفي اإلجمالي، 

  أدناه  الجدول 
ً
  توزيعهتم و  واالجتماعي  البيئي  األثر  لتقييم  فنب  غير  تنفيذي ملخص  إعداد  تم . الجلسة  حضرت  التي  للكيانات ملخصا

 . صور من فاعليات الجلسة  التالي الشكل يعرض. الحضور  على

 

 الحضور  توزيع  :4-5الجدول  

 النسبة العدد  الجهة
 3 3 البيئة شئون  جهاز

 6 4 البيئة شئون  لجهاز اإلقليمي الفرع

 1 1 الكهرباء نقل شركة

 4 3 الطاقة وكفاءة املتجددة للطاقة اإلقليمي  املركز

 4 3 والمتجددة الجديدة  الطاقة

 9 7 غارب رأس مدينة مجلس

 65 48 غارب رأس بمدينة المحلي المجتمع ممثلي

 5 4 الرياح لطاقة األحمر البحر شركة

 3 2 االستشاري

 100 75 االجمالي
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 الرسمية بالجريدة التشاور  جلسة إعالن: 1-5 شكل

 

 

 الجلسة فاعليات من صور : 2-5 شكل

  اإلقليمي  املركز ممثلو  (2) ؛( املطور  بصفتهم ) الرياح  لطاقة األحمر البحر  شركة  ممثلو ( 1: )التالية الرئيسية الكيانات  الجلسة  أدار 

 ( EcoConServ و ECO Consult) ESIA دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي مستشارو ( 3) و ؛  الطاقة  وكفاءة املتجددة للطاقة
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 قدم ، ذلك  بعد(. الطاقة وكفاءة املتجددة للطاقة اإلقليمي املركز ممثل)  خليل أحمد  للسيد ترحيبية  بكلمة العامة املشاورة بدأت

 أيًضا وناقش( ذلك إلى وما ،  واملراحل الرئيسية واملكونات املوقع ليشمل) بالتفصيل املشروع شرح ( املطور  ممثل)  سيد عمرو  السيد

 ESIA استشاري  قدم ، أخيًرا. تدريبال و املنهي التعليم مجال في املساهمة على وحرصه املوجه للشركة االجتماعية املسؤولية برنامج

(ECO Consult & EcoConServ) املسوحات  ونتائج املنهجية،  ؛لتشمل األثر البيئي واالجتماعيتقييم  دراسة ل عرض تفصيلي 

 ومتطلبات الرئيسية وإجراءات التخفيف األثر، تقييم ونتائج املتوقعة الرئيسية والتأثيرات واالجتماعي، البيئي للتقييم األساسية

 . تنفيذها سيتم التي   املراقبة

  تقييم نتائج دراسة  على للتعليق للحاضرين الفرصة أعطيت حيث مفتوحة  مناقشة جرت أعاله،املشار لها   التقديمية العروض بعد

 هذه  على  الرد إلى باإلضافة الجلسة أثناء  أثيرت  التي  الرئيسية  للتعليقات ملخًصا أدناه  الجدول  يعرض . واالجتماعي البيئي  األثر

 .التعليقات

 النتائج والردود الرئيسية لجلسة التشاور العام  :5-5الجدول  

 االستجابة  التساؤالت والتعليقات  املوضوع

الحيوانات  

 والطيور 

 د. أسامة الجبالي

املهــــاجرة، وزارة الحوامــــة مــــدير مشـــــــــــــروع الطيور 

 البيئة.

أكــد على األهميــة االســـــــــــــتراتيجيــة ملوقع املشـــــــــــــروع 

باعتباره أحد املمرات الرئيســـــــــية لهجرة الطيور في 

مـنـطـقـــــــة الـبـحـر األحـمـر، وذكـر أن املشـــــــــــــروع يـقـع 

 ضمن ثاني أهم املسارات للطيور املهاجرة.

ا أن التصــــــميم ع يشــــــير إلى أن توزيع  وأوضــــــح أيضــــــً

ـــــفوف في  ـــ ـــــكــل غير منتظم في الصـــــ ـــ التوربينــات بشـــــ

سيعيق مراقبة الطيور وإغالق   مما  موقع املشروع

التوربينات أثناء التشـغيل عند الحاجة. باإلضـافة 

إلى ذلــــك، ذكر أنــــه يجــــب أن يكون هنــــاك ممرات 

 هروب للطيور بين التوربينــات كمــا هو مطلوب في

ـــتراتيجي  واالجتماعي  البيئي  التقييم  متطلبات  االســـــ

 .SESA والتراكمي

 إثــــارتــــه تم الــــذي التعليق أن مالحظــــة املهم منع 

ـــــــــابق بــالتخطيط مرتبط  فيــه النظر تم الــذي الســـــ

ــــمــن وإدراجـــــــه ـــ ـــ دراســـــــــــــــــــة تــقــيــيــم األثــر الــبــيــئــي  ضـــــ

ـــــه  واالجتماعي، ـــــة في وعرضـ ـــــاح جلسـ  والذي  اإلفصـ

 وليس" )3.7  القسـم" في 4-7  الشـكل في تقديمه  تم

ـــــيح تم ـــ  واالجتمــاعي، البيئي األثر تقييم من كجزء أنــه توضـــــ

ـــــم خالل لطيور ل دراســـــــــــــــة إجراء تم ـــ  خريف) الخريف موســـــ

ـــــيح تم كمـا(. 2019 ـــ    يتم أنـه توضـــــ
ً
ـــــوحـات إجراءحـاليـا ـــ  مســـــ

ــافيـــة ــ ـــ ـــ ـــــم 3 ملـــدة لطيور ل إضـــــ ـــ ــافيـــة مواســـــ ــ ـــ ـــ   2020 ربيع) إضـــــ

 وسيتم  ،النتائج  دراسة  وستتم( 2021 وربيع 2020  وخريف

ـــــبـة  التخفيف إجراءات  تحـديـد ـــ ـــــح هو  كمـا)  املنـاســـــ ـــ  في  موضـــــ

 (.5.8 القسم

ـــــيح تم كمــا ـــ  املنطقــة عن يختلف التوربينــات توزيع أن توضـــــ

ـــــرقيــة واملنطقــة للمشـــــــــــــروع الغربيــة ـــ ـــــبــب الشـــــ ـــ  الطبيعــة بســـــ

 يــأخــذ ذلــك، ومع. الغربيــة املنطقــة في لألرض الطبوغرافيــة

ـــــميم ـــ ـــــيـات  االعتبـار في  التصـــــ ـــ متطلبـات التقييم البيئي  توصـــــ

ـــــتراتيجي والتراكمي ـــ  ممرات" تحـــــــدد التي، واالجتمـــــــاعي االســـــ

ـــــاحــــة" الهجرة ـــــــ  لتمكين املنطقــــة في الريــــاح مزارع بين كمســـــ

 الســـــــــــــهول  فوق  بـــأمـــان الهجرة من املرتفعـــة الكبيرة الطيور 

 الربيع فصل  خالل الهجرة  ومواصلة  الساحلية الصحراوية

ـــــمبــاقي و  والخريف ـــ  هــذه" الهجرة ممرات" تجنــب تم. املواســـــ

ـــــع يتم ولم ـــ ــــات أي وضـــــ ــــل توربينـ ــــذه داخـ ــة هـ ــ  راجع) املنطقـ

 (.إضافية تفاصيل على للحصول  3.7 القسم
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 االستجابة  التساؤالت والتعليقات  املوضوع

 أنحــــاء جميع في والنهــــائي الحــــالي التخطيط عرض

 .3-4 الشكل وفي الوثيقة

 للمشــــــــروع  الثالثة  األرض قطعة  إدراج  يتم لم  ملاذا

 التوربينات؟ توزيع في

ـــــادة أن على املطور  وافق ـــــات توزيع إعـ  القطع على التوربينـ

ـــــــــل، ســـــــــــــيكون  الثالث  في الريــاح طــاقــة فــإن ذلــك، ومع أفضـــــ

ـــــعيفــة، الثــالثــة القطعــة ـــ . الكهربــاء  فقــدان من يزيــد ممــا ضـــــ

ـــــتخــدام يتم لم لــذلــك، ـــ  من للحــد الثــالثــة األرض قطعــة اســـــ

 الطيور   ممرات أن من  الرغم على املنتجـة، الكهربـاء فقـدان

ـــــد ـــــا تم قـ ـــــذهـ ـــــار في أخـ  التي األرض خطط قطعتي في االعتبـ

 .أعاله نوقش كما استخدامها سيتم

 ملشـــــاريع  التراكمي  األثر  االعتبار في يؤخذ  أن ينبغي

 املنطقة في الرياح طاقة

ـــــيح تم ـــ  في الريـــاح طـــاقـــة ملشـــــــــــــروع التراكميـــة اآلثـــار أن توضـــــ

متطلبات التقييم البيئي   من  كجزء  اعتبارها  تم قد  املنطقة

ــتــراتــيــجــي والــتــراكــمــي ـــــــ  الــنــتـــــــائــج أخـــــــذ تــم. واالجــتــمـــــــاعــي االســـــ

ـــــيـات ـــ ـــــيـة  والتوصـــــ ـــ ـــــــ   الرئيســـــ ـــ ـــ ـــــــ  بـالتـأثيرات يتعلق  فيمـا SESA لــــــ

 وتــم االعــتــبـــــــار بــعــيــن الــريـــــــاح مــزارع تــطــويــر مــن الــتــراكــمــيـــــــة

 الـبـيـئـي األثـر تـقـيـيـم دراســـــــــــــــــــة فـي مـجـــــــدًدا عـلـيـهـــــــا الـتـــــــأكـيـــــــد

  .واالجتماعي

Socio-

economics  

 بغدادي حسين حمودم

 رأس بـمـــــــديـنـــــــة الـتـعـلـيـمـيـــــــة اإلدارة مـجـلـس رئـيـس

 غارب

 اســــتثمار  مجاالت فتح في  املشــــروع  أهميةعلى    أكد

ــاهمــة املنطقــة في جــديــدة ـــــــ ـــــكلــة حــل في للمســـــ ـــ  مشـــــ

 املدينة في البطالة

 عمل فرص  األقل على يوفر  أن يتوقع  املشـــــــروع  أن  وأوضـــــــح

ـــــاهم قــــد الــــذي األمر املحليــــة، للمجتمعــــات ـــــــ  في بــــدوره يســـــ

 على  أيضا  التشديد  تم ذلك، ومع.  املعيشة  مستوى   تحسين

ــاديـة  االجتمـاعيـة  التنميـة أن ـــ ـــ  تتوقف ال للمنطقـة واالقتصـــــ

 جـمـــــــاعـيـــــــة إجـراءات تـنـفـيـــــــذ عـلـى بـــــــل واحـــــــد مشـــــــــــــروع عـلـى

 . املنطقة  داخل  أخرى   إنمائية  مشاريع ذلك في  بما  ومنسقة،

ــــيـــح تـــم ذلـــــــك، مـــن واألهـــم ـــ ـــ  الـــبـــيـــئــي األثـــر تـــقـــيـــيـــم أن تـــوضـــــ

ـــــم في نوقش كمــا) واالجتمــاعي ـــ ـــــ ي( 9.13 القســـــ ـــ  املطور  يوصـــــ

 مـــا تتنـــاول  املحلي املجتمع مع عمـــل خطـــة وتنفيـــذ بـــاعتمـــاد

 :يلي

ــة لــلــمــجــتــمــعـــــــات تــكــون  بــحــيـــــــث الــتــوقــعـــــــات إدارة - ـــ  املــحــلــيـ

ــة  على الحصـــــــــــــول  في األولويـــة املشـــــــــــــروع موقع من القريبـ

 املشروع، في التوظيف الحتياجات وفًقا عمل فرص

 التي املهرة وغير املهرة للعمــال العمــل فرص عــدد تحــديــد -

 والتوظيف،   البناء  مراحل  خالل  املحلي  املجتمع  تستهدف

 الحجاج أبو خالد

 باملحافظة البيئة لشئون  العامة اإلدارة

 في للمشــــــروع املطلوبة  الوظائف عن  اإلعالن  يجب

ـــــح  مكان  من  يتمكنوا  حتى  غارب،  رأس  ألهالي  واضـــــ

 ذلكب عرفةامل
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 االستجابة  التساؤالت والتعليقات  املوضوع

ـــــفـافـة توظيف  إجراءات توفير - ـــ  يجـب.  املحلي للمجتمع شـــــ

 للجميع، متساوية فرًصا التدابير هذه توفر أن

 ألفراد  يمكن  التي  اإلضـافية  املجاالت عن  تفاصـيل  تقديم -

ـــــــاركة  املحلي  املجتمع ـــ    فيها،  املشـ
ً
 العمل  فرص عن فضـــــــــــال

 على) املطلوبــــة والخبرة املهــــارات يمتلكون  الــــذين ألولئــــك

 (املحليين املقاولين توظيف املثال، سبيل

 .االجتماعية املسؤولية برنامج تنفيذ في النظر -

السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالالالالالالالة 

والصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالالالالالالالة 

 املهنية

 غارب رأس مجتمع أفراد

ــــددوا ـــ ـــ  على الحفـــاظ أهميـــة على تعليقـــاتهم في وشـــــ

ـــــالمة ـــــحة  الســـــ  أن يمكن  ألنه للعمال  املهنية  والصـــــ

 املجتمع وسالمة صحة على يؤثر

  هناك  سيكون  والتشغيل،  البناء  مرحلة  خالل  أنه  أوضح 

  للعمال  العامة املهنية والسالمة الصحة ملخاطر احتمال

  وهذا .  الحوادث  عن  الناجمة  اإلصابة  خطر  من  تزيد  قد  التي

  والصدمات  ارتفاعات، على العمل مخاطر يشمل

 .ذلك إلى وما اآلالت،  وحركة  والحروق،  الكهربائية

 البيئي األثر  تقييم  دراسـة  أن توضـيح  تم ذلك، إلى  باإلضـافة

ــتها تمت  كما)  واالجتماعي  تتطلب"( 10.8  القســـم" في  مناقشـ

 تفصـــيلي  مشـــروع  بإعداد  املشـــروع  ومشـــغل  مقاولو يقوم  أن

ــــالمة  وخطة ــــحة  الســـــ ــــة  املهنية  والصـــــ  ملرحلة باملوقع  الخاصـــــ

ـــــغيـل  البنـاء ـــ ـــــمـان هو  الخطـة  من  الهـدف.  والتشـــــ ـــ ـــــحة  ضـــــ ـــ  صـــــ

ــــالمة ـــ  إلى املوقع في  حوادث  أيوقوع    ومنع  العمال  جميع وسـ

 .ممكن حد أقص ى

 الحميد عبد عادل توريد الطاقة

 رأس مدينة  بمجلس  اإلدارية  الشــــــــئون   إدارة  مدير

 غارب

ـــــتفيــد هــل ـــ ـــــتســـــ ـــ  الطــاقــة من غــارب رأس مــدينــة ســـــ

 املشروع؟ من املنتجة

ـــح ــ ـــ ـــــمح  املشـــــــــروع  أن  أوضـ ـــ ـــــتدامة  أكثر  بتنمية  يسـ ـــ  ويظهر  اسـ

ـــــتراتيجيتهــا بتحقيق  الحكومـة التزام ـــ  وتحقيق الطــاقـة في  اســـــ

ـــــادر  املحددة  األهداف ـــ ـــــاهم. املتجددة الطاقة ملصـــــ ـــ ـــــيســـــ ـــ  ســـــ

 موارد  على  االعتماد  خالل  من الطاقة  أمن زيادة في  املشـــروع

ــــب، ال التي الطبيعيــــة الطــــاقــــة ـــــــ  أنهــــا ذلــــك من واألهم تنضـــــ

 .مستقلة مصادر

 على  تقتصر  ال  الفوائد  هذه  أن  توضيح  تم ذلك،  من  واألهم

 .بأكملها املنطقة تغطي ولكنها فقط، غارب رأس

مالالالالالالالالالالالالالالالالالالخالالالالالالالالالالالالالالالالالالاطالالالالالالالالالالالالالالالالالالر 

  الفيضانات

 الحميد عبد عادل

 رأس مدينة  بمجلس  اإلدارية  الشــــــــئون   إدارة  مدير

 غارب

ــيـح تـم ـــ ـــ  الـبـيـئـي األثـر تـقـيـيـم دراســـــــــــــــــــة مـن كـجـزء أنـــــــه تـوضـــــ

ــــانــات ملخــاطر مبــدئي تقييم إجراء تم واالجتمــاعي، ـــ ـــ  الفيضـــــ

ــــمن  امليدانية،  والتحقيقات الثانوية،  البيانات  مراجعة  تضـــــ

 
ً
هي الجهة ف  غارب  رأس  مدينة  جهازمع    التشــــــاور   عن فضــــــال
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 االستجابة  التساؤالت والتعليقات  املوضوع

 تقييم األثر البيئي واالجتمـاعي  دراســــــــــــــة ركزت هـل

  املوقع؟ في الفيضانات مخاطر على

ـــــانـ   ملســـــــــــــارات  الحـاليـة  الخريطـة ملعرفة  املعنيـة ـــ  في اتالفيضـــــ

من    مخاطر  توجد  ال أنه  التقييم  يســــتنتج.  املشــــروع  منطقة

 .املوقع في الفيضانات

Associated 

facilities  

 أكمل محمد

 NREA واملتجددة الجديدة الطاقة هيئة

 الـــبـــيـــئـــي األثـــر تـــقـــيـــيـــم إجـــراء عـــن املســـــــــــــــؤول مـــن

 الـــخـــــــاص OHTLs خـــط الـــكـــهـــربـــــــاءلـــ  واالجـــتـــمـــــــاعـــي

 بشـكل  الخطوط  هذه  تأثير دراسـةيتم  ل  املشـروع،ب

 الطيور  هجرة على خاص

  يتضمن  لم واالجتماعي البيئي األثر تقييم أن توضيح تم

  الرئيسية   الرسمية  املعلومات  ألن  نظًرا  OHTLخط الكهرباء

  إجراء   وقت  في  قدمت  أو  متاحة  تكن   لماملتعلقة بهذا الخط  

  األثر  تقييم من  كجزء املرتبطة والتقييمات  املسوحات

  املواصفات،  رقم  املثال،  سبيل  على ) واالجتماعي  البيئي 

  األثر  تقييم  إجراء سيتم  لذلك،(. ذلك إلى وما  األبراج،

  توفر  بمجرد الحقة مرحلة في املستقل واالجتماعي البيئي 

 . املعني  الكيان قبل من وتوفيرها املطلوبة  املعلومات هذه

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوع

 البيولوجي 

 شحات املتولي

 األحمر للبحر  اإلقليمي الفرع  البيئة،  شئون   جهاز

 الــــحــــيــــوانـــــــات االعــــتــــبـــــــار فــــي تـــــــأخـــــــذ أن املــــهــــم مــــن

 موائــل أي هنــاك كــانــت وإذا املنطقــة في والنبــاتــات

ــــة ـــ ــاســـــ ــ ـــ  البناء،  أعمال في  البدء قبل  مهمة،  أو  حســـــ

 األمطار تقلبموسم  مع خاصة

ـــــيح تم ـــ  واالجتمــاعي، البيئي األثر تقييم من كجزء أنــه توضـــــ

ـــــ ي تقييم إجراء تمقـد  ـــ ــاســـــ ـــ ـــ ـــــمـل) البيولوجي للتنوع  أســـــ ـــ  ليشـــــ

ـــــطح مراجعــــة على بنــــاءً ( والحيوانــــات النبــــاتــــات ـــ  املكتــــب ســـــ

 أهمية ذو  املشــروع موقع  أن إلى  النتائج  تشــير. املوقع  ومســح

ــة أو  رئيســــية  موائل  أي يالحظ  ولم  منخفضــــة  بيئية  حســــاسـ

ــــجلة  والحيوانات  النباتات جميع  وكانت ـــ ــــكل  تعتبر  املســـــ ـــ  بشـــــ

 تم ذلك،  إلى باإلضــــافة.  املوائل لهذه  ونموذجية شــــائعة عام

ــيح ـــ ــيتم أنه  توضـــــ ـــ ــح  إجراء  ســـــ ـــ  في البيولوجي  للتنوع  آخر  مســـــ

ــــام ربيع ـــــيتم 2020 عـ ـــ ــــث وســـــ ــــديـ ــــائج تحـ ـــــمن النتـ ـــ  تقرير ضـــــ

ـــــل عـلـى املـحـتـمـلـــــــة واآلثـــــــار املـخـــــــاطـر وتـقـيـيـم تـحـلـيـــــــل"  املـوائـ

ـــــيتم الـذي" البيولوجي  والتنوع ـــ . الحقـة   مرحلـة في  تقـديمـه  ســـــ

  .إضافية تفاصيل على للحصول  4.8 القسم راجع

اسالالالالالالالالالالالالتخالدامالات 

 االراض ي

 شحات املتولي

 األحمر للبحر  اإلقليمي الفرع  البيئة،  شئون   جهاز

ـــــيـــة الطرق  تؤخـــذ أن يجـــب ـــ  االعتبـــار بعين الرئيســـــ

 .للمنطقة املستقبلية التوسع لخطط تحسًبا

ـــــيح ـــ ـــــميـة الخطط  أن تم توضـــــ ـــ ـــــتراتيجيـة الرســـــ ـــ  ملنطقـة  االســـــ

 الـبـيـئـي األثـر تـقـيـيـم مـن كـجـزء دراســــــــــــــتـهـــــــا تـمـــــــت املشــــــــــــــروع

ـــــير واالجتمــاعي، ـــ ـــــميــة الخطط أن إلى النتــائج وتشـــــ ـــ  في الرســـــ

 املنطقة  تخصيص  على  تنص  غارب  رأس في  املحلية  الوحدة

 مشـــــــــــــاريع لتطوير  NREA  واملتجـددة  الجـديـدة  الطـاقـة  لهيئـة

 تم  رســــــــــمية خطة  أي  مع  املشــــــــــروع يتعارض  ال.  الرياح  طاقة

ــــــتخدام  إعدادها  الحكومية  الجهات قبل  من  األراضـــــــــــ ي  الســـــ

ـــــتخدام  على  آثار  للمشــــــــــروع  يكون   لن لذلك ،  املختلفة  االســـــ

ـــــمي ـــــافة.  لألرض  الرسـ دراســــــة تقييم  حددت ذلك،  إلى باإلضـ
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 االستجابة  التساؤالت والتعليقات  املوضوع

ـــــاعياألثر البيئي  ـــــر بعض واالجتمـ ـــ ـــــاصـــــ ـــــة عنـ  التحتيـــــة البنيـ

ا  كما؛ املوقع في  واملرافق ــً  أخذها  يجب  إضـــــــافية  تدابير أيضـــــ

 ينســــق  املطور   أن  أســــاســــ ي  بشــــكل  تتضــــمن  والتي  االعتبار في

ــــلطات  مع EEAA و  NREA خالل  من ـــ  في ألخذها  املعنية  الســـــ

ـــــميم متطلبــات في  االعتبــار ـــ ـــــبــة التصـــــ ـــ  على اآلثــار ملنع  املنــاســـــ

ـــــر ـــــجلة  التحتية  البنية  عناصـ ـــــم راجع.  املنطقة في  املسـ  القسـ

  .إضافية تفاصيل على للحصول  2.8

 

 أصحاب  مجموعات مع أيًضا ستشاري اال  تواصل أعاله، املذكورة الجلسة إلى باإلضافة البيئة،  شئون  جهاز قبل  من مطلوب هو كما

  الهدف  كان . ونتائجها البيئي دراسة تقييم األثر  حول ( NTS) فني  غير  ملخًصا  لهم وقدم التحديد وجه على التالية الرئيسية املصلحة 

 أصحاب  مجموعات من مشروعلل واالجتماعي  البيئي األثر تقييم على تعليقات أو استفسارات أو مخاوف  أي على الحصول  أيًضا

 . التحديد  وجه  على هذه  املصلحة

 للتشاورالنتائج والردود الرئيسية : 6-5الجدول 

 االستجابة الجهة

 اآلن حتى محددة تعليقات أو استفسارات أو مخاوف أي تقديم يتم لم غارب رأس مدينة مجلس

 الصـحي والصـرف  املياه  شـركة

 غارب رأس بمدينة

 اآلن حتى محددة تعليقات أو استفسارات أو مخاوف أي تقديم يتم لم

ــــة إدارة ــــة بمجلس البيئـ ــــدينـ  مـ

 غارب رأس

 كجزء  مراعـاتهـا يجـب  مخـاوف أو تعليقـات توجـد  ال  املقـدمـة، الوثـائق جميع مراجعـة بعـد أنـه ذكر

 .واالجتماعي البيئي األثر تقييم دراسة من

ـــــــــركـــــــة  لــلــبــتــرول الــعـــــــامـــــــة الشـــــ

 غارب رأس بمدينة

 كجزء  مراعـاتهـا يجـب  مخـاوف أو تعليقـات توجـد  ال  املقـدمـة، الوثـائق جميع مراجعـة بعـد أنـه ذكر

 .واالجتماعي البيئي األثر تقييم دراسة من

ــــة اإلدارة ــامـــــ ــ ــعـــــ ــ ــلـــــــــطـــــــــرق  الـــــ  لـــــــ

 غارب برأس والكباري 

 اآلن حتى محددة تعليقات أو استفسارات أو مخاوف أي تقديم يتم لم

 اآلن حتى محددة تعليقات أو استفسارات أو مخاوف أي تقديم يتم لم غارب برأس املسلحة القوات

 /االهـلـيـــــــة  الـجـمـعـيـــــــات مـمـثـلـو

 رأس في البيئــة حمــايــة جمعيــة

 غارب

 كجزء  مراعـاتهـا يجـب  مخـاوف أو تعليقـات توجـد  ال  املقـدمـة، الوثـائق جميع مراجعـة بعـد أنـه ذكر

 برامج في ينظر  أن يجـب  املشـــــــــــــروع أن ذكر ذلـك، ومع.  واالجتمـاعي البيئي األثر تقييم دراســــــــــــــة من

 للحصول " 13.9  القسم"  راجع  -  االعتبار في  ذلك  أخذ  تم.  غارب  رأس  ملدينة  االجتماعية  املسؤولية

 .إضافية تفاصيل على
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 استشارة أصحاب املصلحة ومشاركتهم املستقبلية  5.6

  مشاوراتستشمل  
ً

أصحاب املصلحة ومشاركتهم املستقبلية أساًسا العناصر اآلتية؛ التي سُيناقش كٍل منها على نحٍو أكثر تفصيال

( تنفيذ املطور لخطة مشاركة أصحاب 3( جلسات اإلفصاح العامة، و)2( اإلفصاح عن الوثائق البيئية واالجتماعية، و)1أدناه: )

 املصلحة. 

 

 البيئي واالجتماعي اإلفصاح عن وثيقة تقييم األثر   5.6.1

سُيفصح عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي النهائي وامللخص غير الفني وخطة مشاركة أصحاب املصلحة على املوقع اإللكتروني 

ح عن هذه الوثائق ملدة ال تقل عن   الدراسات   باستعراضيوم ميالدي، وذلك للسماح ألي صاحب مصلحة    60الخاص باملطور. سُيفص 

نفذ والقضايا املحددة، وأي مخاوف أخرى قد تكون لديهم. في نهاية مدة اإلفصاح، سُينظر في جميع والتعليق عل
ُ
ى نطاق العمل امل

حّدث. 
ُ
 التعليقات الواردة وتؤخذ في الحسبان، وسوف ُيقدم تقييم األثر البيئي واالجتماعي امل

 

 خطة مشاركة أصحاب املصلحة   5.6.2

عد عملية مشاركة أصحاب املصلحة عم 
ُ
لية مستمرة، التي تتضمن: تحليل أصحاب املصلحة والتخطيط واإلفصاح عن املعلومات  ت

عد خطة مشاركة أصحاب املصلحة  ونشرها واالستشارة واملشاركة وآل
ُ
ية التظلم وإعداد التقارير املستمر للمجتمعات املتأثرة. ت

صيًصا لخصائص املجتمعات املتأثرة وأصحاب املصلحة  املوضوعة ملخاطر املشروع وآثاره ومرحلة التطوير وتنفيذها، وتصميمها خ

 األساسيين ومصالحهم. 

خطط لها، وتشمل اآلتي: 
ُ
 تصف خطة مشاركة أصحاب املصلحة أنشطة استشارة أصحاب املصلحة وعملية مشاركتهم امل

 تعريف مدخل املشروع ملشاركة أصحاب املصلحة املستقبلية.  ▪

 تحديد أصحاب املصلحة ضمن املنطقة املتأثرة باملشروع.   ▪

 وضع نبذة مختصرة عن أصحاب املصلحة املحددين لقهم أولوياتهم.  ▪

 . اقتراح خطة عمل للمشاركة املستقبلية مع أصحاب املصلحة املحددين  ▪

 وضع آلية التظلم/الشكاوى من املشروع.   ▪

م خطة مشاركة أصحاب املصلحة  يلتزم املطور بتنفيذ متطلبات خطة مشاركة أصحاب ا قد 
ُ
ملصلحة طوال مدة بقاء املشروع. ت

 باعتبارها وثيقة قائمة بذاتها. 
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 عمل السياسة واإلطار القانوني واإلداري  إطار  6

، نظرة عامة على عملية الحصول على التراخيص البيئية الخاصة باملشروع، كما تحكمها املتطلبات 
ً

القانونية يقدم هذا الفصل أوال

املعدلة   1995لسنة    338والئحته التنفيذية رقم    2009لسنة    9املعدل بالقانون رقم    1994لسنة    4البيئية لقانون البيئة املصري رقم  

عدل في  2005لسنة    1741بقرار رئيس الوزراء رقم  
ُ
جهاز شئون البيئة لتقييم األثر البيئي    ، وكذلك إرشادات 2015و  2011/2012، امل

 .2009في عام  الصادرة

 باالمتثال البيئي، الذي يتوجب على جميع األطراف املشاركة في املشروع  
ً
ثم يناقش هذا الفصل السياق التنظيمي، املرتبط مباشرة

 االلتزام به طوال مراحل التخطيط والبناء والتشغيل وتفكيك املوقع.

 صلة، التي وقعتها مصر. يستمر هذا الفصل في تلخيص االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال

أخيًرا، بما أن املشروع يبحث عن التمويل من املقرضين املحتملين، يلقي هذا الفصل الضوء على السياسات واملتطلبات البيئية  

 واالجتماعية للمقرضين املحتملين واملؤسسات املالية الدولية، التي يتوجب على املطور االلتزام بها.

 

 ل السياسة على املستوى الوطني اإلطار التنظيمي وإطار عم  6.1

 إطار العمل املؤسس ي البيئي املصري  6.1.1

 جهاز شئون البيئة 

 جهاز شئون البيئة هو جهة تابعة للدولة تنظم أمور اإلدارة البيئية. تحدد القوانين املصرية ثالثة أدوار رئيسية لجهاز شئون البيئة:

 عن دور   ▪
ً

 تنفيذي يقتصر على إدارة املحميات الطبيعية واملشروعات التجريبية. دور تنظيمي وتنسيقي في معظم األنشطة، فضال

مسؤولية صياغة إطار عمل سياسة اإلدارة البيئية، وإعداد خطط العمل الالزمة لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع   ▪

 السلطات اإلدارية املختصة. 

مسؤولية جهاز شئون البيئة في مراجعة دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي واعتمادها للمشروعات/التوسعات الجديدة    ▪

 إلى مراقبة تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.
ً
 املنفذة، إضافة

 

 وحدة اإلدارة البيئية 

لة عن األداء البيئي لجميع املشروعات/املرافق داخل مقرات تكون وحدة اإلدارة البيئية على مستوى املحافظة واملنطقة مسؤو 

املحافظات. لقد أنشأت املحافظة وحدات اإلدارة البيئية على مستوى املحافظة واملدينة/املنطقة. تكون وحدات اإلدارة البيئية  

 من أنشطة
ً

التخطيط البيئي واألنشطة التي   مسؤولة عن الحماية البيئية داخل حدود املحافظة. تكون الوحدات ملزمة بتنفيذ كال

 باآلتي:
ً
 تركز على العمليات. تكون وحدات اإلدارة البيئية ملزمة

ة األداء البيئي للمشروعات داخل املحافظة أثناء مرحلتي البناء والتشغيل لضمان امتثال املشروع للقوانين واللوائح،  عمتاب ▪

 عن امتثالها لتدابير التخفيف الواردة في اعتماد
ً

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي. فضال

 التحقيق في أي شكاوى مرفوعة ضد املشروعات داخل املحافظة.  ▪
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ا. تقدم وحدات اإلدارة البيئية تقارير شهرية إل  ▪ ا، ولكنها تتبع جهاز شئون البيئة فنيًّ ى  تتبع وحدات اإلدارة البيئية املحافظة إداريًّ

 مليات التفتيش. جهاز شئون البيئة بشأن إنجازاتها ونتائج ع

لدى املحافظة وحدة إدارة مخلفات صلبة على مستوى املحافظة واملنطقة. تكون الوحدات مسؤولة عن اإلشراف على عقود    ▪

 إدارة املخلفات الصلبة.

 

 السلطات اإلدارية املختصة 

غيله. ُيعد تقييم األثر البيئي  السلطات اإلدارية املختصة هي الجهات املسؤولة عن إصدار التراخيص الخاصة ببناء املشروع وتش

واالجتماعي واحًدا من متطلبات الترخيص. هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة هي السلطة اإلدارية املختصة في هذا املشروع. لذلك، 

تعلقة بموقع تكون هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة مسؤولة عن استالم دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي الوارد في الوثائق امل

 على ذلك، تكون هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة مسؤولة عن ضمان عدم تأثير  
ً
أنشطة املشروع ومالءمة املنطقة للمشروع. عالوة

رسل هيئة الطاقة 
ُ
ا في األنشطة املحيطة، وكذلك ضمان امتثال املوقع للقرارات الوزارية ذات الصلة بالنشاط. ت النشاط سلبيًّ

يوًما. تمثل هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة   30جددة الوثائق إلى جهاز شئون البيئة ملراجعتها والرد عليها في غضون مدة  الجديدة واملت

 الواجهة الرئيسية مع مقترحي املشروع في نظام تقييم األثر البيئي واالجتماعي. تكون السلطات اإلدارية املختصة ملزمة باآلتي:

 ترحي املشروع تقديم املساعدة الفنية ملق  ▪

 ضمان املوافقة على موقع املشروع ▪

 استالم وثائق تقييم األثر البيئي واالجتماعي وإرسالها إلى جهاز شئون البيئة  ▪

 اني عقب البناء )قبل ترخيص التشغيل(. د يئي واالجتماعي أثناء الفحص امليمتابعة تنفيذ متطلبات تقييم األثر الب ▪

 

 ذات الصلة  األخرى  التصريحالحكومة املحلية وسلطات  

 (2019: الحكومة املحلية وسلطات التصريح ذات الصلة األخرى )االستشاري، 1-6الجدول  

 النطاق الجهة 

الشركة املصرية لنقل  

 الكهرباء 

املستثمرين املحليين واألجانب شراء الطاقة الكهربائية املنتجة من محطات الطاقة، التي تخول 

 من إنشائها وبيعها في شبكات الجهد الفائق. 

 تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء. 

هيئة الطاقة الجديدة  

 واملتجددة 

تعمل هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة باعتبارها نقطة اتصال لتمديد الجهود إلعداد تقنيات  

اري، جنًبا إلى جنب مع تنفيذ برامج حفظ الطاقة  الطاقة املتجددة وتقديمها ملصر وفق مقياس تج

 ذات الصلة.

تكون هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة مفوضة في تخطيط برامج الطاقة املتجددة وتنفيذها  

 بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية والدولية املختصة األخرى ضمن إطار عمل تفويضها. 

في التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها وتنميتها، مسؤولة عن    مملوكة للدولة تعملشركة وطنية   الشركة العامة للبترول 

 عن الدولة. هي واحدة من الشركات  
ً
إدارة أنشطة التنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما نيابة

 التابعة للشركات التابعة لوزارة البترول. 
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 ملشروع واملناطق املجاورة. لها حق امتياز للتنقيب عن البترول في بعض أجزاء منطقة ا

 تمثل نشاط االستثمار األساس ي في منطقة املشروع 

وزارة الدفاع: قوات  

املخابرات الحربية وحرس  

 الحدود 

 تقدم أيًضا تصاريح للدخول إلى منطقة الصحراء 

 تأمين املشروع وتقديم الدعم الالزم

عن طريق تقديم التصاريح املختلفة الالزمة، وخرائط   الدور األساس ي للمحافظة هو دعم املشروع  محافظة البحر األحمر 

 البنية التحتية في حال طلبها.

 يمنح تراخيص أي عملية بناء مجلس مدينة رأس غارب 

 توفير خرائط السيول في املنطقة 

 اإلشراف واملتابعة من اإلدارة البيئية في مجلس مدينة رأس غارب أثناء مرحلة البناء. 

 البناء )في حالة التعاقد معهم(  مقاولين التنسيق معهم للتخلص من النفايات الصلبة من خالل 

والصرف  املياه شركة 

 في رأس غارب  الصحي

توفر احتياجات املشروع من املياه والتخلص من مياه الصرف أثناء مرحلة البناء، وذلك من خالل  

 البناء )في حالة التعاقد معهم(  ين مقاول

 إصدار تصاريح متطلبات االرتفاع والعالمات التحذيرية  الطيران املدني

الصحة العامة: مديرية  

الصحة في محافظة البحر  

 األحمر 

 رب املركزي مستشفى رأس غا

 توفر الخدمات واملرافق الصحية للمناطق املحلية 

مديرية القوى العاملة:  

مكتب العمل في محافظة  

 البحر األحمر 

 بيانات القوى العاملة في محافظة السويس وشكاوى العمال 

 مراقبة معايير متطلبات العمالة أثناء البناء 

مديرية الطرق في محافظة  

 البحر األحمر 

 الطرق الخارجية وتطويرها في املحافظة خدمات 

 إصدار التصاريح ألي أعمال بناء على الطرق الخارجية 

 عن املوافقة على خطط مكافحة   وزارة الداخلية 
ً

تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن األمن الوطني واملحلي، فضال

 الحرائق واالستجابة في حاالت الطوارئ للمنشآت/املشروعات 

 يصدر املوافقة البيئية على املشروع  البيئة جهاز شئون 

 يراقب االمتثال لشروط الحصول على املوافقة 

وزارة الكهرباء والطاقة  

 املتجددة 

تكون وزارة الكهرباء هي الجهة املسؤولة عن توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في مصر، ويعمل تحت  

القابضة لكهرباء مصر والشركة املصرية لنقل  مظلتها هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة والشركة 

 الكهرباء.

تكون وزارة البيئة هي الجهة املسؤولة عن صياغة السياسات البيئية. إعداد الخطط الالزمة  وزارة البيئة 

للحماية البيئية ومشروعات التطوير البيئي ومتابعة تنفيذ جميع ما سبق. يعمل جهاز شئون البيئة  

 تحت مظلة الوزارة. وقطاع حماية الطبيعة
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وزارة البترول والثروة  

 املعدنية

تكون وزارة البترول والثروة املعدنية هي الجهة املسؤولة عن اإلشراف على أعمال التنقيب عن  

 عن إنتاجها وتسويقها وتوزيعها. 
ً

 البترول والغاز وغيرهما من املوارد الطبيعية، فضال

ة املسؤولة عن الحفاظ على التراث والتاريخ املصري القديم وحمايته،  هي الجه تكون وزارة اآلثار  وزارة اآلثار 

 ويعمل تحت مظلتها جميع مكاتب مفتش ي اآلثار في املحافظات. 

مكاتب مفتش ي اآلثار في 

 األحمر   محافظة البحر

 هي جهة االتصال األولي في حالة العثور على أي آثار أثناء البناء. 

  في املنطقة مسؤولة عن حماية اآلثار وإدارتها

 

 عملية التراخيص البيئية املصرية 6.1.2

 1995وتعديالته، قانون حماية البيئة، ولوائحه التنفيذية لسنة  1994لسنة  4يحكم تقييم األثر البيئي واالجتماعي القانون رقم  

، بشأن طلبات الحصول على الترخيص املقدمة من فرد أو 1994لسنة    4(. وفًقا للقانون رقم  338وتعديالته )قرار رئيس الوزراء رقم  

تنفيذ تقييم لآلثار البيئية املحتملة ملشروعات التطوير. يكون تقييم األثر البيئي واالجتماعي الزًما لكل   شركة أو سلطة، يتعين

 مشروعات توليد الكهرباء، بما في ذلك مشروعات الطاقة املتجددة.

نة ضمن إرشادات تقييم األثر البيئي الصادر من جهاز شئون ال عد  2009بيئة في استناًدا لتصنيف مشروعات التطوير املتضم 
ُ
، ت

مزرعة الرياح ضمن فئة املشروعات ج )املشروعات ذات اآلثار املحتملة(، التي تتطلب مباشرة تقييم األثر البيئي واالجتماعي الكامل،  

 إلى اإلفصاح العام مع تقديم ملخص تنفيذي. 
ً
 بما في ذلك تحديد النطاق العام واألنشطة االستشارية، إضافة

عد عملية تقييم  
ُ
األثر البيئي واالجتماعي وفًقا للمبادئ التوجيهية الصادرة من جهاز شئون البيئة، بما في ذلك: إرشادات تقييم األثر ت

رصد مشروعات تطوير طاقة الرياح، جنًبا إلى جنب مع طول الوادي  وبروتوكوالت(، وإرشادات تقييم األثر البيئي 2009البيئي )

بحر األحمر مع مرجعية خاصة إلى طاقة الرياح لدعم الحفاظ على الطيور املحلقة املهاجرة املتصدع / مسار هجرة الطيور على ال

ح عملية تقييم 2013)  .1-6الشكل  األثر البيئي واالجتماعي في (. توض 

تقديم تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي من ممارس إعداد تقييمات األثر البيئي واالجتماعي إلى السلطات اإلدارية املختصة عند 

املسؤولة عن إصدار التراخيص، ُيرسل تقييم األثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة للتقييم. يتعين على جهاز شئون البيئة مراجعة  

يوًما. السلطات اإلدارية املختصة املسؤولة عن إصدار    30الجتماعي، وتقديم التعليقات أو التعقيبات في غضون  تقييم األثر البيئي وا 

 التراخيص في حالة مشروعات طاقة الرياح في هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة.

ي تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي عقب تقديم تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمراجعة، قد يطلب جهاز شئون البيئة مراجعات ف

 يوًما، بما في ذلك تدابير التخفيف اإلضافية قبل إصدار اعتماد التقرير.  30في غضون 

 على ذلك، من املهم ذكر أن املتطلبات القانونية املعينة لبناء محطة الرياح املحددة في القانون رقم 
ً
، بناء 1996لسنة  101عالوة

 .1997لسنة   326م اإلنشاء والقرار رق
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: عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي املتبعة ملشروعات التطوير في مصر )إرشادات تقييم األثر البيئي الخاص  1-6الشكل  

 (.2010بجهاز شئون البيئة، 
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 السياق التنظيمي البيئي واالجتماعي املصري  6.1.3

 باالمتثال البيئي واالجتماعي، الذي يتوجب على جميع األطراف املشاركة في  يضع هذا 
ً
الفصل هذه التشريعات، املرتبطة مباشرة

( تلك التشريعات 1املشروع االلتزام به طوال مراحل التخطيط والبناء والتشغيل وتفكيك املوقع. تشمل هذه التشريعات اآلتي: )

ت  ا ( التشريعات الوطنية ذات الصلة الصادرة من الوزار 2انين واللوائح والتعليمات(، و)الصادرة من جهاز شئون البيئة )القو 

 التنفيذية )القوانين واللوائح والتعليمات واملعايير(.

يخضع للدراسة   يوضح الجدول أدناه التشريع األساس ي ذا الصلة والجهة التنظيمية/الجهة املرتبطة بكل عامل بيئي واجتماعي

ر مرجع املتطلبات املنصوص عليها ضمن هذه التشريعات والتقييم ضمن 
 
تقييم األثر البيئي واالجتماعي. خالل الفصول اآلتية، ُيذك

 تحت كل عامل ذو صلة.

 

واالجتماعي بالنسبة للمشروع خالل جميع مراحل  : التشريعات الوطنية واإلرشادات التي تحكم االمتثال البيئي  2-6الجدول  

 ( 2019املشروع )االستشاري، 

 املتطلبات  البند ذو الصلة  التشريع 

 استخدام األرض 

لسنة   87قانون الكهرباء رقم 

2015 

توضح حق التعويض املناسب لألشخاص املتأثرة وفًقا   ▪ 53املادة 

 إلنشاء مشروعات الكهرباء 

الطريق، الذي يتعين تجنبه بالنسبة لخط نقل  توضح حق  ▪ 55املادة 

 الضغط العالي والكابالت تحت األرضية: 

متر من املركز لخطوط نقل الضغط العالي عالية   25 -

ا   الفولطية جدًّ

متر من املركز لخطوط نقل الضغط العالي عالية   13 -

 الفولطية

 أمتار لخطوط نقل الضغط العالي متوسطة الفولطية  5 -

ا أمتار  5 -  للكابالت عالية الفولطية وعالية الفولطية جدًّ

 متران لكابالت منخفضة ومتوسطة الفولطية  -

يتعين تعويض مالك األرض في حالة االستحواذ على األرض.   ▪

 .55يتعين االلتزام بحق الطريق املنصوص عليه في املادة 

ال ينطوي املشروع على أي    1990لسنة  10القانون رقم 

 أنشطة استحواذ أراض ي 

يقع املوقع األساس ي في أرض مملوكة للدولة، وال يتطلب أي   ▪

 .1990لسنة  10أنشطة نزع ملكية، وفًقا للقانون رقم 

لسنة   577القانون رقم  1954لسنة  577القانون رقم 

 فيما بعد، املعدل 1954

لسنة   252بالقانون رقم 

توضح األحكام املتعلقة بنزع ملكية املمتلكات العقارية   ▪

   للمصلحة العامة وعمليات التحسين.

 ال ينطوي املشروع على أي أنشطة استحواذ أراض ي  ▪
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لسنة   13م والقانون رق  1960

1962 

لسنة   131القانون املدني رقم 

1948 

 تعترف بحق امللكية الخاصة.   ▪ 805إلى  802املواد من  

بموجب القانون، يكون للمالك  أنه  802توضح املادة رقم  -

 الحق املنفرد في استخدام ملكيته و/أو التصرف فيها. 

 ماذا تعني ملكية األرض  803تحدد املادة رقم  -

أنه يمكن حرمان الشخص من   805توضح املادة رقم  -

ملكيته، باستثناء في الحاالت املنصوص عليها في القانون، 

 وقد تحدث وفًقا للتعويض العادل.

الطاقة الجديدة واملتجددة أرض املشروع،   خصصت هيئة  ▪

ولم تكن مملوكة مسبًقا، لذلك لن يكن هناك حاجة ألي  

 تعويض.

  119قانون البناء املحدد رقم 

 .2008لسنة 

 تطبيق تصريح البناء واستالمه قبل بداية التنفيذ.  ▪ 39املادة 

 ضمان أن جميع التصميمات تلتزم لقوانين البناء املصرية. ▪

 الجيولوجيا واملياه الجوفية وجيولوجيا املياه الجوفية 

من اللوائح   33املادة  1994لسنة  4القانون رقم  

  4التنفيذية للقانون رقم 

 1994لسنة 

 عن تطهير املنطقة/التربة، في  ▪
ً

يكون مالك املشروع مسؤوال

 حالة تغيير املوقع أو تفكيكه. 

 الناتجة عن املنشأة أثناء إنتاجها ومناولتها ونقلها والتخلص منهاإدارة املخلفات الصلبة والخطرة 

  1994لسنة  4القانون رقم 

لسنة   9املعدل بالقانون رقم 

ولالئحة التنفيذية رقم   2009

املعدلة   2011لسنة  1095

 2012لسنة  710بالقرار رقم 

 37و 33و 29و 28املواد أرقام 

 39و

املخلفات الخطرة الصادرة من  التحديد: استخدام قوائم  ▪

 السلطة املختصة. 

ا   ▪ التقليص: بذل الجهد لتقليل توليد املخلفات الخطرة كيفيًّ

ا  ونوعيًّ

ل املخلفات الخطرة عن غيرها من أنواع   ▪ فص 
ُ
العزل: ت

 إلى ذلك، يجب عدم خلط  
ً
املخلفات غير الخطرة. إضافة

 أنواع املخلفات الخطرة املختلفة مًعا.

خز ن املخلفات الخطرة في منطقة   عند التخزين في ▪
ُ
املوقع: ت

م  
 
مخصصة، ويتعين ُصنع الحاويات من مواد مناسبة، وُيحك

إغالقها على النحو املالئم لتجنب أي عمليات تسريب أو  

 انسكاب في املناطق املحيطة. 

النقل خارج املوقع: يتعين إعطاء املخلفات الخطرة إلى    ▪

 مقاولي املخلفات الخطرة املرخصين.
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الحصول على ترخيص من السلطة املختصة للتعامل مع   ▪

 املخلفات الخطرة 

من اللوائح   17و 22 املواد

 التنفيذية 

من    3يتعين على املنشأة حفظ سجل بيئي وفًقا للملحق رقم    ▪

 اللوائح التنفيذية 

من اللوائح   41و 39 املواد

 التنفيذية 

: يتعين على املنشأة الحفاظ على نظافة حاويات  39املادة   ▪

القمامة واملركبات الخاصة بها. يتوجب تغطية حاويات جمع  

القمامة على نحٍو شديد، ويتعين نقل القمامة على مدد  

 زمنية مناسبة. 

: يتعين على املنشأة اتخاذ التدابير الالزمة لتأمين  41املادة  ▪

 لها. تشمل هذه التدابير اآلتي:التخزين اآلمن للمخلفات ونق

ذ تخزين مخلفات البناء في املوقع بحيث ال تعوق   - ُينف 

 حركة املركبات واألفراد. 

يتعين تغطية املخلفات العرضة لالنبعاث لتجنب تلوث   -

 الهواء. 

 يتعين إعطاء املخلفات إلى مقاولي املخلفات املرخصين.  -

من اللوائح    29و  28و  26  املواد

 التنفيذية 

يتعين على املنشأة االحتفاظ بسجل للمخلفات الخطرة،   ▪

 عن تسجيل املواد الخطرة املستخدمة 
ً

 فضال

 السيطرة على التخلص من مياه الصرف في نظام الصرف الصحي والشبكة العامة. 

لسنة   44القرار الوزاري رقم  

  93، وقرار القانون رقم 2000

 1962لسنة 

يحظر القانون التخلص من مياه الصرف املنزلية والصناعية   ▪ 14املادة 

جة-والتجارية 
 
جة وغير املعال

 
في نظام الصرف الصحي  -املعال

 العام دون الحصول على موافقة مسبقة.

لعوامل املطلوبة فيما  من اللوائح التنفيذية ا 14تضع املادة  ▪

صرف في شبكة الصرف  
ُ
يتعلق بجودة مياه الصرف التي ت

 الصحي العامة.

يتعين على مالك املشروع االلتزام بالحدود املنصوص عليها في  ▪

 1962لسنة   93التنفيذية للقانون رقم 

 التنوع البيولوجي والطيور والخفافيش 

املعدلة بالقانون  ، 28املادة  1994لسنة  4القانون رقم 

. امللحق  2009لسنة  9رقم 

من اللوائح التنفيذية   4رقم 

، 1994لسنة  4للقانون رقم 

املعدل بقرار رئيس الوزراء  

 2011لسنة  1095رقم 

 تحديد النباتات والحيوانات، املمنوع اصطيادها أو توزيعها.  ▪

ضمان عدم توزيع أي أنواع، وتنفيذ جميع تدابير التخفيف   ▪

تقليل األثر في أي حيوانات ونباتات في املنطقة  املطلوبة ل

 القريبة من املشروع 
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إرشادات تقييم األثر البيئي  

رصد مشروعات   وبروتوكوالت

تطوير طاقة الرياح، جنًبا إلى  

جنب مع طول الوادي  

املتصدع / مسار هجرة  

الطيور على البحر األحمر مع  

مرجعية خاصة إلى طاقة  

الرياح لدعم الحفاظ على  

 الطيور املحلقة املهاجرة. 

يوضح القسم األول إرشادات  

تقييم األثر البيئي لتطوير  

 طاقة الرياح في مصر 

عناصر دراسة  تصنيف  1.5

تقييم األثر البيئي ملشروعات  

اإلعدادات   0.7 - مزرعة الرياح 

 البيئية للمشروع 

تحدد العناصر البيئية للمحطة والحيوانات وموائلها، بما في   ▪

حددة بوصفها  
ُ
ذلك األنواع املهددة باالنقراض، واملناطق امل

مناطق محمية أو مناطق طيور مهمة، وطلبات مراجعة  

القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة  بموجب  

 عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

تطلبات املعلومات األساسية للطيور في مشروعات  متحدد  ▪

 مزارع الرياح. 

يضع القسم الثاني إرشادات  

 التخفيف والرصد والتدريب 

 بروتوكوالت الرصد  2-2

مخاطر الطيور   لتوقعتحدد الطرق والنماذج املعيارية  ▪

 املهاجرة. 

تحدد الطرق املعيارية املستخدمة في دراسات ما قبل بناء   ▪

منشآت طاقة الرياح وبعده، التي تركز على تقييم اآلثار على  

 الطيور. 

وتوكول املعياري لتنفيذ البناء وفًقا لنتائج األنواع  رتحدد الب ▪

 ر العابرة املسجلة أثناء الدراسات. املسجلة وأعداد الطيو 

 

 اآلثار والتراث الثقافي 

منقولة نتجت عن   ملكيةتحدد أي أثر باعتباره مبنى أو  ▪ 1املادة  1983لسنة    117القانون رقم   

حضارات مختلفة أو بفضل الفنون والعلوم واآلداب  

واألديان من حقب ما قبل التاريخ وأثناء الحقب التاريخية  

 املتعاقبة إلى مئات السنين املاضية أو املباني التاريخية.

 2املادة 

 

توضح أنه يمكن اعتبار أي مبنى أو ملكية منقولة ذات قيمة    ▪

تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية، أثًرا حيثما  

تفرض املصلحة الوطنية الحفاظ عليه وصيانته دون  

 السابقة.  1االلتزام بحدود الوقت في املادة 

توضح أن املجلس األعلى لآلثار هو السلطة املختصة   ▪ 5املادة 

 املسؤولة عن اآلثار في مصر.

 20املادة 

 

توضح أن ترخيص البناء في املواقع أو األراض ي األثرية غير   ▪

مصرح به. ُيحظر طرح أي تركيبات أو مكبات نفايات أو  

قنوات حفر أو طرق بناء أو الطريق الزراعي للمصالح العامة  

 املعتمدة. في املواقع أو األراض ي األثرية ضمن خطوط الحدود  

أيًضا، تنص املادة على أن املناطق العازلة حول األثر أو    ▪

د بثالثة كيلومترات في املناطق غير املأهولة أو أي   حد 
ُ
املوقع ت

مسافة يحددها املجلس األعلى لآلثار لتحقيق الحماية  
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للعناصر األخرى الخاصة باألثر في املناطق املحيطة   البيئية

 (. 1الفصل رقم  -20)املادة 

على األرض، التي تظهر للمجلس   20تنطبق أحكام املادة   ▪

حيث يكون هناك   -استناًدا للدراسات املنفذة-األعلى لآلثار 

 تواجد محتمل لآلثار في الطبقة املوجودة تحت التربة.

تنطبق أيًضا أحكام هذه املادة على الصحراء واملناطق،    ▪

 حيث ُيصر ح بأعمال املحاجر. 

تصريح البناء في املنطقة القريبة املباشرة للمواقع   توضح أن ▪ 22املادة 

األثرية ضمن املناطق املأهولة، قد توفره السلطة املختصة،  

 عقب موافقة املجلس األعلى لآلثار. 

يجب أن توضح السلطة املختصة في الترخيص الشروط التي    ▪

يؤكد عليها املجلس األعلى لآلثار لضمان أن املبنى ليس له  

آثار بصرية سلبية على األثر ومنطقته العازلة املباشرة التي  

 تحمي املناطق املحيطة األثرية والتاريخية. 

  يتعين على املجلس األعلى لآلثار إعالن قراره حيال طلب   ▪

من تاريخ تقديم   يوًما 60الحصول على الترخيص في غضون 

 الطلب. بخالف ذلك، ُيعد انقضاء هذه املدة قراًرا بالرفض.

توضح أنه يتعين على املجلس األعلى لآلثار اتخاذ اإلجراءات   ▪ 23املادة 

الالزمة لنزع ملكية األراض ي املوجود فيها اآلثار أو اإلبقاء عليها  

 (.1الفصل رقم  -23وتسجيلها وفًقا ألحكام القانون. )املادة 

د هذه األحكام في الفصل الثاني من القانون رقم   حد 
ُ
 -  117]ت

 [.30-26املواد 

خطار وزارة الدولة لآلثار في حالة عثور أي شخص  يتوجب إ ▪

 (.23على بقايا أثرية غير مسجلة )املادة 

توضح أنه يتوجب على كل شخص يجد جزًءا أو أجزاء من   ▪ 24املادة 

األثر في مكانه بمحض الصدفة، أن يخطر أقرب سلطة  

 ساعة.  48إدارية فوًرا في غضون 

على الرغم من عدم وجود مناطق تراث ثقافي في املنطقة    ▪

القريبة من املوقع، سيشير تقرير تقييم األثر البيئي  

واالجتماعي إلى اللوائح ذات الصلة بالحاالت غير املتوقعة  

 إليجاد اآلثار بالصدفة.

 جودة الهواء والضوضاء
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،  1994لسنة  4القانون رقم  

لسنة   9املعدل بالقانون رقم 

والالئحة التنفيذية رقم   2009

 2012لسنة  710

  4من القانون رقم  42املادة 

، املعدل بالقانون  1994لسنة 

 9/2009رقم 

لالئحة التنفيذية   44املادة 

 2012لسنة  710رقم 

الحدود القصوى املسموح بها لشدة الضوضاء املحيطة   ▪

 ومدة التعرض القصوى 

ُيحظر، على نحٍو صارم، حرق القمامة واملخلفات الصلبة   ▪ لالئحة التنفيذية  38املادة 

غير الخطرة في الهواء الطلق، ويتعين التخلص من القمامة  

واملخلفات الصلبة أو التعامل معها في املناطق املخصصة  

لذلك بعيًدا عن مسارات املياه السكنية والصناعية  

 والزراعية. 

املخلفات محاطة بجدار  يتعين أن تكون مناطق التخلص من   ▪  

بعيًدا عن اإلعاقات واملرور واملشاة، على أن تراعي تغطية 

 التربة املتطايرة كي ال تسبب تلوث الهواء.

يكون نقل املخلفات والغبار النتاج عن عمليات الحفر   ▪

والهدم والبناء في حاويات خاصة أو استخدام مركبات نقل  

 ُمعدة ومرخصة لهذا الغرض. 

يد املركبة بصندوق خاص أو غطاء محكم يمنع  )أ( يتعين تزو  ▪

 انتشار الغبار والحطام في الهواء أو السقوط على الطريق. 

)ب( يتعين تزويد املركبة بمعدات خاصة لتحميل املخلفات   ▪

 وتفريغها.

وفًقا لقواعد   )ج( يتعين أن تكون السيارة في حالة جيدة  ▪

تكون مزودة  السالمة والقدرة على التحمل واألضواء، وان 

 بجميع أجهزة السالمة. 

ضمان أن األماكن املنقول لها هذا النوع من املخلفات تبعد   ▪

كم من املناطق السكنية، وأن تكون   1.5مسافة ال تقل عن 

ذات مستوى مناسيب منخفض، وضمان تسويتها عقب  

 التعبئة. 

اللوائح التنفيذية )املعدلة  

لسنة   1095بالقرار رقم 

القرار رقم  ، واملعدلة ب2011

 (2012لسنة  710

 مللوثات الهواء املحيط  ى الحدود القصو  ▪ 5امللحق 

 الحدود املسموح بها مللوثات الهواء في االنبعاثات  ▪ 6امللحق 

الحدود القصوى املسموح بها النبعاثات الهواء واإلجهاد   ▪ 9وامللحق  8امللحق 

   الحراري ومعدالت التهوية ضمن بيئة العمل 

  710اللوائح التنفيذية رقم )

( من القانون رقم  2012لسنة 

 1994لسنة  4

الحدود القصوى املسموح بها لغازات العادم من اآلالت    ▪ 37املادة 

 واملحركات واملركبات 
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ُيحظر استخدام اآلالت واملحركات واملركبات، التي تتخطى   ▪ 36املادة  1994لسنة  4القانون رقم 

الخاصة بها، الحدود املنصوص عليها  انبعاثات العادم 

 بموجب اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

  1994لسنة  4القانون رقم 

 ولوائحها التنفيذية املعدلة

  4من القانون رقم  35املادة 

من   34واملادة  1994لسنة 

 الئحتها التنفيذية املعدلة 

واملشغل الوفاء بالحدود القصوى   ين املقاوليتعين على  ▪

املسموح بها مللوثات الهواء املحيط املحددة طوال مدة بقاء  

 املحطة. 

رافق   البنية التحتية وامل

خطوط األنابيب البترولية،   

 1988لسنة  4القانون رقم 

يتعين على مالك املنشأة السماح بمرور خطوط األنابيب   ▪ 1988لسنة  292القرار رقم 

الناقلة للسوائل أو الهيدروكربونات الغازية تحت سطح  

 األرض وفًقا لإلجراء املتبع املذكور في اللوائح التنفيذية 

توضح أنه يتعين عدم إنشاء أي مباني أو زراعة أي أشجار    ▪ 2املادة 

م في كل  2بخالف أشجار األرض الزراعية في مسافة أقل من 

ناطق الحضرية  جانب من جوانب خط األنابيب داخل امل

م في كل جانب من جوانب خط األنابيب خارج املناطق  6و

 الحضرية. 

ا في مسافة أقرب    ▪ إذا كان وضع خطوط األنابيب ضروريًّ

بخالف املنصوص عليه في القانون، ُيسمح بذلك بموجب  

قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة املصرية العامة للبترول،  

 المة الالزمة.مع األخذ في االعتبار إجراءات الس

تحدد املادة أيًضا أنه في حالة حدوث ضرر للمنشأة بسبب   ▪

تنفيذ األنشطة وفًقا للقانون، يحق للمالك الحصول على  

لة بقرار من وزير البترول  
 
تعويٍض عادل تحدده لجنة ُمشك

 واللوائح التنفيذية بما يشمل إرشادات تقدير التعويض.

 الصحة والسالمة املهنية 

من القانون رقم   45-43املواد  1994لسنة  4القانون رقم  

تي تناقش  ، ال1994لسنة  4

جودة الهواء والضوضاء  

غط الحرارة وأحكام  ضو 

 التدابير الوقائية للعمال.

يتعين على مالك املشروع االلتزام بالحدود املنصوص عليها في  ▪

 من اللوائح التنفيذية 7امللحق 

الحدود، يتعين إتاحة معدات وقاية خاصة  في حال تجاوز  ▪

 (9)واقيات أذن وأقنعة....( )امللحق  

على راحة كما   في حال تجاوز الحدود، يتعين حصول العمال  ▪

 بالنسبة  
ً
هو منصوص عليه بموجب الحدود )خاصة

للضوضاء واالهتزاز بسبب الطرقة الثاقبة الكهربائية أو أي  

 معدات دك أخرى( 
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نتظمة للعمال، الذين يواجهون  إجراء فحوصات طبية م   ▪

الضوضاء أو االهتزاز أو اإلجهاد الحراري الذي يتجاوز  

 الحدود 

  2003لسنة  12القانون رقم 

بشأن العمالة وسالمة القوى  

 العاملة

 

 تنظم ساعات العمل وأوقات الراحة بالنسبة للعمال  ▪ 87إلى  80املواد من 

أكثر لتناول  يتعين أن تتضمن ساعات العمل مدة واحدة أو  ▪

الوجبات والراحة بحيث ال تقل عن ساعة في مجملها، على  

أال تتجاوز املدة خمس ساعات متتالية. يجوز للوزير  

املختص، بموجب قرار، تحديد الحاالت أو األعمال، التي  

 تكون إلزامية ألسباب فنية أو ظروف تشغيلية.

يتعين تنظيم ساعات العمل ومدد الراحة بحيث ال تتجاوز   ▪

 ملدة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات في اليوم. ا

يتعين تنظيم العمل في املنشأة، على أن يتلقى كل عام راحة   ▪

ساعة عقب كل ستة أيام عمل على    24أسبوعية ال تقل عن  

األكثر. في جميع الحاالت، يتعين أن تكون الراحة األسبوعية  

 مدفوعة.

لى األبواب الرئيسية  يتعين على صاحب العمل وضع جدول ع ▪

ا في    عن مكاًنا مرئيًّ
ً

التي يستخدمها العمال للدخول، فضال

املنشأة، موضًحا يوم الراحة األسبوعي وساعات العمل ومدد  

 الراحة لكل عامل والتعديالت التي تطرأ على هذا الجدول. 

عقد العامل   - 3السجل 

 الفردي:

 32املادة 

 باللغة العربية في يلتزم صاحب العمل بإصدار 
ً
العقد كتابة

ثالث نسخ. يتعين على املالك االحتفاظ بنسخة من العقد  

وتسليم نسخة منه للعامل. على نحٍو خاص، يتعين أن يتضمن  

 العقد البيانات اآلتية: 

 اسم صاحب العمل ومكان العمل.  ▪

 اسم العامل،  ▪

 مؤهالته،   ▪

 وظيفته أو حرفته،   ▪

 رقمه التأميني،   ▪

محل إقامته، وما يلزم إلثبات شخصيته. طبيعة العمل    ▪

 املتعاقد عليه ونوعه.

في حالة عدم وجود عقد مكتوب للعامل، وحدة إثبات    ▪

حقوقه، وجميع طرق اإلثبات. يتعين إعطاء صاحب  

 باألوراق والوثائق، التي أودعها لديه.
ً

 العامل إيصاال
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  2003لسنة  12القانون رقم 

ة القوى  بشأن العمالة وسالم

بشأن   5العاملة والسجل 

الصحة والسالمة املهنية،  

 وضمان كفاءة البيئة العمل 

لسنة    48قرار وزير العمل رقم  

1967 

لسنة    55قرار وزير العمل رقم   

1983 

  91قرار وزير الصناعة رقم  

 1985لسنة 

 116قرار وزير العمل رقم  

 1991لسنة 

ائية للعمال,  يلتزم مالك املشروع بتوفير املعدات الوق  ▪

وخطط مكافحة الحرائق / االستجابة في حالة الطوارئ.  

 على ذلك، يتعين مراعاة القوانين والقرارات اآلتية: 
ً
 عالوة

عدًدا من صناديق اإلسعافات   ينيتعين أن يكون للمقاول ▪

 األولية فيما يتعلق بحجم املوقع وعدد العمال في املوقع 

من قرار  34واملادة  211املادة 

وزير العمل والقوى العاملة  

 2003لسنة  211رقم 

يتعين على املنشأة إعداد تقارير/سجالت للسالمة   ▪

 الكيميائية وتسجيلها 

يتعين على صاحب العمل إخطار عماله باألخطار املرتبطة   ▪ 117املادة  1981لسنة  137القانون رقم 

 بعدم االمتثال لتدابير السالمة 

يتعين الوفاء بمعايير جودة مياه الشرب املصرية لكل املياه   ▪  2007لسنة  458القرار رقم  

 املشتراة واملخزنة في املوقع الستخدام العمال. 

 واالقتصاديةاألعمال االجتماعية  

يهدف قانون إنشاء املجلس القومي لحقوق اإلنسان إلى   ▪  2003لسنة  94القانون رقم 

ضمان احترام حقوق اإلنسان ووضع القيم الخاصة بها ورفع  

 الوعي املتعلق بها وضمان االلتزام بها. 

  يأتي في مقدمة الحقوق والحريات، حق الحياة وأمن األفراد   ▪

، وحرية امللكية الخاصة، وحق  وحرية االعتقاد والتعبير

اللجوء إلى القضاء، وحق التحقيق واملحاكمة العادلة عند  

 االتهام بجريمٍة ما. 

ا عقب استفتاء عام في    ▪ سبتمبر    11أصبح هذا الدستور ساريًّ

، 1980، وُعّدل في الثاني والعشرين من مايو عام 1971عام 

ّدم ملجلس الشورى والصحافة.
ُ
 وق

تقييم األثر البيئي  إرشادات 

 الخاص بجهاز شئون البيئة 

نطاق   1-3-4-6الفقرة  ▪

 العامة   شاوراتامل

منهجية   2-3-4-6الفقرة  ▪

 العامة   شاوراتامل

توثيق   3-3-4-6الفقرة  ▪

 شاورات نتائج امل

متطلبات   7الفقرة  ▪

 اإلفصاح العام ونطاقه

إجراء استشارة عامة باعتبارها جزًءا من دراسة تقييم األثر   ▪

البيئي واالجتماعي وفًقا ملنهجية إرشادات جهاز شئون البيئة.  

تكون مشاركة الجهات العامة واملختصة في مراحل تخطيط  

ا ملشروعات الفئة ج   تقييم األثر البيئي وتنفيذه، أمًرا إلزاميًّ

 من خالل عملية االستشارة العامة مع األطراف املعنية. 

نشطة االستشارة في  إعداد خطة االستشارة العامة قبل بدء أ ▪

مرحلة تحدد نطاق تقييم األثر البيئي، وُيعد مقترح املشروع  

خطة تشير إلى منهجية االستشارة العامة الواجب تبنيها في  
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مرحلتي استشارة عامة )مرحلة تحديد نطاق تقييم األثر  

البيئي واالستشارة بشأن مسودة تقييم األثر البيئي(. يتعين  

ملعنية، التي تؤخذ  األطراف اعلى الخطة اإلشارة إلى 

 يقة االستشارة وغيرها من النقاط األخرى. ر استشاراتها وط

 منفرًدا في تقييم األثر البيئي ▪
ً

 لالستشارة العامة  سُيعد فصال

▪   ،
ً
 مهمة

ً
تكون عملية اإلفصاح عن املادة ذات الصلة عملية

ويتعين تنفيذها في الوقت املناسب فيما يتعلق بجميع  

ذات   مشاوراتالفئة ج. تسمح هذه العملية بمشروعات 

مغذى بين مقترح املشروع واملجموعات املتأثرة باملشروع،  

ويتطلب األمر مشاركة املؤسسات غير الحكومية املحلية.  

قبل االستشارة العامة في مسودة تقييم األثر البيئي، يتعين  

 اإلفصاح عن امللخص الفني لجميع األطراف املعنية. 

 

 ات الدولية االتفاقي 6.1.4

لقد وقعت مصر وصدقت على عجًجا من املعاهدات الدولية، التي تلزم الدولة بالحفاظ على املوارد البيئية وحماية صحة العمال   

 إلى حماية حقوق العمال. يسرد الجدول اآلتي املعاهدات الرئيسية: 
ً
 وسالمتهم، إضافة

 (2019: املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي وقّعت عليها مصر )االستشاري، 3-6الجدول  

 التاريخ  اسم االتفاقية البيئية متعددة األطراف 

 التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية

 1951 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 1965 مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق األدنىاتفاقية إنشاء هيئة 

 للطيور املائية )اتفاقية رامسار(
ً

 باعتبارها موئال
ً
 1971 اتفاقية حول األراض ي ذات األهمية الدولية، خاصة

 1972 اتفاقية حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي

دة   1973 باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البّرِية )سايتس(اتفاقية التجارة الدولية في األنواع املهدَّ

 1979  اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية املهاجرة 

 للطيور املائية
ً

 باعتبارها موئال
ً
 1982 بروتوكول تعديل اتفاقية حول األراض ي ذات األهمية الدولية، خاصة

 1992 اتفاقية التنوع البيولوجي

 1993 إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنىاتفاقية 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في  

 أفريقيا 

1994 

 1995 بروتوكول بشأن املناطق املحمية الخاصة والتباين البيولوجي في البحر املتوسط 

 2003 االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية )منقحة( 
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 التاريخ  اسم االتفاقية البيئية متعددة األطراف 

 2006 االتفاقية الدولية لألخشاب املدارية

 املواد الخطرة والكيماويات

 1974 اتفاقية بشأن الحماية والوقاية من املخاطر املهنية الناتجة عن املواد والعوامل املتسببة في السرطان 

 1972 استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة اتفاقية حظر  

 1976 بروتوكول بشأن حماية البحر املتوسط من التلّوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 

 1976 أو ألية أغراض عدائية أخرى  اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية

 1989 اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها 

 1991 اتفاقية باماكو الخاصة بمنع االستيراد في أفريقيا والتحكم في عمليات نقل النفايات الخطر عبر الحدود وإدارتها 

 1995 التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها تعديل اتفاقية بازل بشأن 

 2002 اتفاقية استكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة 

 الغالف الجوي وتلوث الهواء والتغير املناخي

واألجرام  معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر 

 السماوية األخرى 

1967 

 1985 اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 

 1987 بروتوكول مونتريال بشأن املـواد املستنفدة لطبقـة األوزون 

 1990 )لندن( تعديل بروتوكول مونتريال بشأن املـواد املستنفدة لطبقـة األوزون 

 1992 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغير املناخ 

 1992 )كوبنهاجن( تعديل بروتوكول مونتريال بشأن املـواد املستنفدة لطبقـة األوزون 

 1997 بروتوكول كيوتو

 2015 اتفاق باريس بموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 

 الصحة وسالمة العامل 

 1936 معايير العمل األساسية ملنظمة العمل الدولية 

 1960 اتفاقية بشأن حماية العمال من اإلشعاعات املؤينة 

 1977 اتفاقية بشأن حماية العمال ضد املخاطر املهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء واالهتزاز 

 1979 اتفاقية السالمة والصحة املهنية 

 

   متطلبات تمويل املشروع 6.2

 واالجتماعية للمؤسسات املالية الدولية املختلفة ملخص باملتطلبات البيئية  6.2.1

حدد املؤسسات املالية الدولية التي تمول مشروع خليج السويس 
ُ
. نظر ممارس تقييم األثر البيئي واالجتماعي 2حتى اآلن، لم ت

 جدول أدناه: املؤسسات املالية الدولية املختلفة، وراجع املتطلبات البيئية واالجتماعية ملخص النتائج موضحة في ال
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 (2019: ملخص باملتطلبات البيئية واالجتماعية للمؤسسات املالية الدولية املختلفة )االستشاري، 4-6الجدول   

 البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية.

، يسعى البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية لضمان أن تكون  2014والتنمية لعام وفًقا لسياسة البنك األوروبي إلعادة البناء  ▪

 املشروعات التي يمولها، من خالل عمليات التقييم البيئي واالجتماعي والرصد: 

 مستدامة من الناحية االجتماعية والبيئية  -

 تحترم حقوق العمال واملجتمعات املتأثرة، و  -

ة وتعمل باالمتثال للمت -  طلبات التنظيمية واملمارسة الجيدة الدولية املطبقة. مصمم 

من أجل ترجمة هذا الهدف إلى مخرجات عملية ناجحة، تنبى البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية مجموعة شاملة من   ▪

 متطلبات األداء، التي تغطي املناطق األساسية لآلثار والقضايا البيئية واالجتماعية. 

 عن املبادئ األوروبية الخاصة بالبيئة،    يلتزم البنك األوروبي ▪
ً

إلعادة البناء والتنمية بترقية املعايير البيئية لالتحاد األوروبي، فضال

التي وقعها، والتي تنعكس في متطلبات األداء. يتوقع البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية أن ُيقّيم العمالء القضايا البيئية  

 عاتهم ويديرونها بحيث تلبي املشروعات متطلبات األداء. واالجتماعية املرتبطة بمشرو 

 تكون توجيهات االتحاد األوروبي املطبقة على هذا املشروع كاآلتي: ▪

 /االتحاد األوروبي(52/2014توجيه تقييم األثر البيئي الخاص باالتحاد األوروبي )توجيه  -

 /املفوضية األوربية(147/2009توجيه الطيور )توجيه  -

 /املفوضية األوربية(43/92املوائل )توجيه توجيه  -

 (1979اتفاقية برن )يونيو  -

 (1998اتفاقية آرهوس )يونيو  -

 تكون متطلبات أداء البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية املطبقة على هذا املشروع كاآلتي: ▪

 : تقييم اآلثار والقضايا البيئية واالجتماعية وإدارتها 1متطلب األداء رقم  -

 : العمال وظروف العمل 2متطلب األداء رقم  -

 : كفاءة املوارد والحماية من التلوث والسيطرة عليه3متطلب األداء رقم  -

 : الصحة والسالمة4متطلب األداء رقم  -

 : االستحواذ على األرض وإعادة التوطين اإللزامي والنزوح االقتصادي5متطلب األداء رقم  -

 بيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية الحية : حفظ التنوع ال6متطلب األداء رقم  -

 : التراث الثقافي8متطلب األداء رقم  -

 : اإلفصاح عن املعلومات ومشاركة أصحاب املصلحة 10متطلب األداء رقم  -

الدفيئة ألي   أعد البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية تقييم ملنهجية الغازات الدفيئة، الذي ُيقّيم من خالله تأثير الغازات ▪

 إلى توضيح  
ً
مشروع. تتمثل األهداف الرئيسية في تقدير التغيير في تأثير الغازات الدفيئة، التي تكون لدى كل مشروع، إضافة

م بعض مشروعات البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية لتحقيقها. توجه سياسة البنك   صم 
ُ
فوائد تخفيف التغير املناخي، التي ت

  25جتماعية جميع العمالء لجمع بيانات تقييم الغازات الدفيئة للمشروعات واإلبالغ عنها، التي قد تتجاوز انبعاثاتها  البيئية واال 
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  25كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/السنة. قد تخضع املشروعات املتوقع أن تقلل انبعاث الغازات الدفيئة ألقل من 

 السنة إلى تقييم الغازات الدفيئة. كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/

 )املرجع: بروتوكول البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة(

. إن الهدف الرئيس ي للبنك  2015أسس أيًضا البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية مدخل االنتقال إلى االقتصاد األخضر في  ▪

اء والتنمية هو حفظ البيئة وتحسنيها، حيث يسعى مدخل االنتقال إلى االقتصاد األخضر إلى زيادة حجم  األوروبي إلعادة البن

التمويل األخضر. يوسع مدخل االنتقال إلى االقتصاد األخضر الُبعد البيئي، ويؤكد االبتكار، ويعمل على تعظيم قنوات التسليم  

قتصاد األخضر نطاق أوسع من املشروعات، التي يكون غرضها الحد من  العامة على نحٍو انتقائي. يدعم مدخل االنتقال لال

التلوث وتخفيف األضرار لألنظمة البيئية. يقدم الجدول أدناه املوضوعات األساسية والفوائد البيئية ملشروعات االنتقال  

 لالقتصاد األخضر.

  )املرجع: 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395250237163&d=Mobile&pagename=EBRD%2FCon

tent%2FContentLayout 

 البنك الدولي 

الدولي بالتنمية املستدامة، من خالل سياسة البنك،   التزام البنكيوضح إطار العمل البيئي واالجتماعي الخاص بالبنك الدولي  ▪

ومجموعة من املعايير البيئية واالجتماعية املصممة لدعم مشروعات املقترضين، بهدف إنهاء الفقر املدقع وتعزيز الرخاء  

 املشترك. 

بات التي يتوجب على البنك اتباعها فيما  توضح السياسة البيئية واالجتماعية للبنك الدولي لتمويل مشروع االستثمار، املتطل ▪

 يتعلق باملشروعات التي تدعمها من خالل تمويل مشروع االستثمار 

توضح املعايير البيئية واالجتماعية متطلبات املقترضين ذات الصلة بتحديد املخاطر البيئية واالجتماعية وآثارها املرتبطة   ▪

 ل تمويل مشروع االستثمار. باملشروعات وتقييمها، التي يدعمها البنك من خال

 تؤسس املعايير البيئية واالجتماعية املعايير التي سيفي بها املفترض واملشروع، خالل دورة حياة املشروع، على النحو اآلتي:  ▪

 : تقييم املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وإدارتها 1املعيار البيئي واالجتماعي رقم  -

 : العمال وظروف العمل 2واالجتماعي رقم املعيار البيئي  -

 : كفاءة املوارد والحماية من التلوث وإدارتها 3املعيار البيئي واالجتماعي رقم  -

 : الصحة والسالمة املجتمعية 4املعيار البيئي واالجتماعي رقم  -

 ين اإللزامي : االستحواذ على األرض وقيود استخدام األرض وإعادة التوط5املعيار البيئي واالجتماعي رقم   -

 : حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية الحية6املعيار البيئي واالجتماعي رقم  -

 : التراث الثقافي، و8املعيار البيئي واالجتماعي رقم  -

 : مشاركة أصحاب املصلحة واإلفصاح عن املعلومات 10املعيار البيئي واالجتماعي رقم  -

 ون الدولي وكالة اليابان للتعا

 وكالة اليابان للتعاون الدولي هي وكالة حكومية تنفذ مساعدة التنمية الرسمية لليابان.  ▪

تساعد وكالة اليابان للتعاون الدولي في النمو االقتصادي واالجتماعي لتنمية الدول وتعزيز التعاون الدولي من خالل خطط    ▪

 تشمل التعاون الفني واملساعدة في القروض واملساعدة في املنح والبرامج التطوعية واإلغاثة من الكوارث الطارئة. 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395250237163&d=Mobile&pagename=EBRD/Content/ContentLayout
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395250237163&d=Mobile&pagename=EBRD/Content/ContentLayout
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395250237163&d=Mobile&pagename=EBRD/Content/ContentLayout
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لدولي مجموعة من إرشادات االعتبارات البيئية واالجتماعية لضمان أن مساعدتها  ، تبنت وكالة اليابان للتعاون ا2010في   ▪

 سوف تؤدي إلى التنمية املستدامة.

 تشمل املبادئ األساسية وراء إرشادات االعتبارات البيئية واالجتماعية ما يأتي:  ▪

ا ملساعدة وكالة اليابان للت - ا أساسيًّ
ً
عد االعتبارات البيئية واالجتماعية شرط

ُ
 عاون الدولي ت

 احترام حقوق اإلنسان للتنمية الشاملة -

 تجنب اآلثار السلبية  -

 تشمل النقاط الضرورية إلرشادات اعتبارات البيئية واالجتماعية ما يأتي:  ▪

 يجب التعامل مع مجموعة عريضة من اآلثار بما يشمل اآلثار على البيئة واملجتمع.  -

 ا تكون مشاركة أصحاب املصلحة املحليين أمًرا حاسًم  -

 يجب اإلفصاح عن معلومات االعتبارات البيئية واالجتماعية للجمهور.  -

 املعايير واملرجعيات  ▪

 قوانين الدولة املضيفة ومعاييرها وسياساتها وخططها  -

 سياسات حماية البنك الدولي -

ا  -  املعايير املقبولة دوليًّ

 بنك االستثمار األوروبي

ه الجزء األكبر من  يعمل بنك االستثمار األوروبي داخل  ▪ أوروبا و خارجها باعتباره ممثل التمويل الخاص باالتحاد األوروبي. يوج 

قروضه إلى املشروعات في الدول األعضاء، ولكن ُينظر إلى املشروعات في األماكن األخرى طاملا أنها تتوافق مع سياسات االتحاد  

للتنمية املستدامة، واتفاقية كوتونو، والتوافق األوروبي بشأن   األوروبي للتعاون الخارجي، واستراتيجية االتحاد األوروبي

 التنمية. 

تتطابق عمليات بنك االستثمار األوروبي مع املعايير واملبادئ املحددة بموجب الجوانب البيئية واالجتماعية الخاصة باالتحاد    ▪

 األوروبي.

للتعامل مع مسؤوليته املؤسسية عن طريق وضع الخطط   لقد تبنى بنك االستثمار األوروبي وأعد بيان بيئي ضمن مجهوداته  ▪

 العريضة للمتطلبات البيئية واالجتماعية املطبقة على املشروعات التي يمولها. 

 يكون البيان البيئي هو املرجع، الذي يكون تقييم املشروعات والحكم عليها من خاللها.   ▪

 بنك االستثمار األوروبي"، التي تغطي اآلتي:ُينص على تلك املتطلبات في "الدليل البيئي واالجتماعي ل  ▪

 تقييم اآلثار واملخاطر البيئية واالجتماعية وإدارتها   -

 الحد من التلوث وتقليله  -

 معايير بنك االستثمار األوروبي حول التنوع البيولوجي والنظام البيئي   -

 املعايير ذات الصلة باملناخ الخاصة ببنك االستثمار األوروبي   -

 التراث الثقافي  -

 إعادة التوطين اإللزامي   -

 حقوق املجموعات املعرضة للخطر ومصالحها   -
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 معايير العمل   -

 لصحة والسالمة املهنية والعامة األمن وا  -

 مشاركة أصحاب املصلحة   -

 مؤسسة التمويل الدولية 

عد أكثر  لقد أصبحت  ▪
ُ
ا املعيار الدولي البيئي واالجتماعي لتمويل املشروعات، وت متطلبات مؤسسة التمويل الدولية فعليًّ

 فيما يتعلق بعمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملشروعات الرياح. 
ً
 املتطلبات شمولية

عد عمليات التقييم ال  ▪
ُ
نفذ وفًقا ملتطلبات تقييم األثر البيئي  عموًما، بالنسبة للمؤسسات املالية الدولية األخرى، ت

ُ
تي ت

 واالجتماعي ذات الصلة بمؤسسة التمويل الدولية، شاملة وكافية.

لهذا السبب، يتبع تقييم األثر البيئي واالجتماعي هذا متطلبات مؤسسة التمويل الدولية. التفاصيل حول مؤسسة التمويل    ▪

  الدولية تتضمن الوارد أدناه:

 التمويل الدولية ومعايير األداء متطلبات مؤسسة  6.2.2

لّفت شركة ايكو كونسلت إلعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع لتطبيقه على التصريح البيئي الالزم. هذا التقرير هو تقرير  
ُ
ك

لسنة    4عي وفًقا "للقانون رقم  تقييم األثر البيئي واالجتماعي الواجب تقديمه إلى جهاز شئون البيئة. ُينّفذ تقييم األثر البيئي واالجتما

 عن غيره من التشريعات الوطنية األخرى ذات الصلة. 1994
ً

 " وتعديالته، فضال

 إلى املتطلبات الوطنية، تشمل املعايير الدولية التي تنطبق على املشروع "سياسة مؤسسة التمويل الدولية بشأن االستدامة   
ً
إضافة

( بما في ذلك، معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية وإرشادات بشأن البيئة  2012لدولية، البيئية واالجتماعية" )مؤسسة التمويل ا

 والصحة والسالمة. 

( متطلبات البيئة  2012توضح "سياسة مؤسسة التمويل الدولية بشأن االستدامة البيئية واالجتماعية" )مؤسسة التمويل الدولية،  

من خالل تنفيذ مبادئ خط االستواء،   وعات، التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية.والصحة والسالمة واملتطلبات االجتماعية للمشر 

ا املعيار الدولي البيئي واالجتماعي لتمويل املشروعات.  لقد أصبحت متطلبات مؤسسة التمويل الدولية فعليًّ

ح متطلبات مؤسسة التمويل الدولية في معايير أداء االستدامة البيئية واالجتماعية ا   لخاصة بها، امللخصة في الجدول أدناه: توض 
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 : نبذة عن معايير أداء االستدامة البيئية واالجتماعية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية 5-6الجدول  

معيار أداء مؤسسة   

 التمويل الدولية 

 باملشروع النقاط الرئيسية املرتبطة 

: تقييم  1معيار األداء رقم 

املخاطر واآلثار البيئية  

 واالجتماعية وإدارتها

على أهمية إدارة األداء االجتماعي والبيئي طوال مدة حياة املشروع عن   1يؤكد معيار األداء رقم  

تتمثل األهداف املحددة ملعيار األداء هذا    طريق استخدام نظام إدارة بيئية واجتماعية ديناميكية.

 في اآلتي:

جابية، في منطقة تأثير  تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية وتقييمها، سواًء السلبية أو اإلي ▪

 املشروع. 

تجنب اآلثار السلبية على العمال واملجتمعات املتأثرة والبيئة، أو ، عندما يكون التجنب غير   ▪

 ممكًنا، تقليلها أو تخفيفها أو تعويضها.

ضمان مشاركة املجتمعات املتضررة، على النحو املناسب، في القضايا التي قد تؤثر فيها على   ▪

 نحٍو محتمل، و

حسن من خالل االستخدام الفعال ألنظمة اإلدارة.   ▪
ُ
 ترقية أداء الشركات االجتماعي والبيئي امل

: العمال  2معيار األداء رقم 

 وظروف العمل 

 

ه املتطلبات املوضحة في معيار األداء هذا   من خالل عدد من االتفاقيات الدولية،   -في جزٍء منها-توج 

تتمثل األهداف املحددة ملعيار   لدولية واألمم املتحدة. التي تخضع للتفاوض عبر منظمة العمل ا

 األداء هذا في اآلتي:

 تأسيس عالقة اإلدارة بالعامل والحفاظ عليها وتحسينها.  ▪

تعزيز املعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ فرص العمال واالمتثال لقوانين العمل الوطنية   ▪

 والتوظيف. 

 حماية القوة العاملة عن طريق التعامل مع عمالة األطفال والعمل بالسخرة، و   ▪

 تحسين ظروف عمل آمنة وصحية، وحماية صحة العمال وتعزيزها.  ▪

: كفاءة  3معيار األداء رقم 

 املوارد والحماية من التلوث 

 

ا مع التقنيات واملمارسات    يوضح معيار األداء هذا مدخل املشروع للحد من التلوث وتقليله تماشيًّ

الدولية املتاحة. يعزز من قدرة القطاع الخاص على دمج هذه التقنيات واملمارسات طاملا كان  

 من حيث التكلفة في سياق امل
ً

ا من الناحية الفنية واملالية، وفعاال شروع الذي  استخدامها مجديًّ

ا. تتمثل األهداف املحددة ملعيار األداء هذا في اآلتي:   يعتمد على املهارات واملوارد املتاحة تجاريًّ

تجنب اآلثار السلبية على صحة اإلنسان والبيئة أو تقليلها عن طريق تجنب التلوث الناتج   ▪

 عن أنشطة املشروع أو تقليله، و

 التغير املناخي.تعزيز تقليل االنبعاثات التي تساهم في   ▪

: صحة  4معيار األداء رقم 

 املجتمع وسالمته وأمنه 

 

ُيقّدر معيار األداء هذا أن أنشطة املشروع واملعدات والبنية التحتية، غالًبا ما تحقق الفائدة 

مع هذا، يمكن   للمجتمعات بما في ذلك التوظيف والخدمات وفرص التنمية االقتصادية.

تزيد من املخاطر الناشئة عن الحوادث وإطالق املواد الخطرة والتعرض  للمشروعات أيًضا أن 

لألمراض واستخدام أفراد األمن. بينما يقر بدور السلطات في تعزيز صحة الجمهور وسالمته 

 وأمنه، يتناول معيار األداء هذا مسؤولية راعي املشروع بالنسبة للصحة والسالمة واألمن املجتمعي.
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معيار أداء مؤسسة   

 التمويل الدولية 

 باملشروع النقاط الرئيسية املرتبطة 

:  5 معيار األداء رقم  

االستحواذ على األرض  

 وإعادة التوطين اإللزامي 

تشير إعادة التوطين اإللزامي إلى كٍل من النزوح املادي واالقتصادي باعتبارهما نتيجة لالستحواذ  

على األرض ذات الصلة باملشروع. عندما يتعذر تجنب إعادة التوطين اإللزامي، يتعين تخطيط 

 شخاص النازحين واملجتمعات املضيفة وتنفيذها بعنايٍة. تدابير تخفيف اآلثار السلبية على األ

: حفظ  6معيار األداء رقم  

التنوع البيولوجي واإلدارة  

املستدامة للموارد  

 الطبيعية الحية 

يعكس معيار األداء هذا أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي للحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين  

الطبيعية املتجددة على نحٍو مستدام. يناقش معيار األداء هذا كيف يمكن لرعاة استخدام املوارد  

 عن 
ً

املشروع تجنب التهديدات املوجهة للتنوع البيولوجي الناشئة عن عملياتهم أو تخفيفها، فضال

 اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية املتجددة. تتمثل األهداف املحددة ملعيار األداء هذا في اآلتي: 

 حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه، و  ▪

ستدامة واستخدام املوارد الطبيعية من خالل تبني املمارسات التي تدمج  تحسين إدارة اال   ▪

 احتياجات الحفظ وأولويات التنمية. 

: التراث  8معيار األداء رقم 

 الثقافي 

والطبيعي، يهدف معيار األداء هذا إلى حماية باالتساق مع اتفاقية حماية التراث العاملي الثقافي 

التراث الثقافي الذي ال بديل عنه، وتوجيه رعاة املشروع حول حماية التراث الثقافي أثناء عمليات  

 األعمال الخاصة بهم. 

 

 على ذلك، أعدت مؤسسة التمويل الدولية مجموعة شاملة من اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة. ال توجد فقط  
ً
عالوة

وثيقة اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة، لكن يوجد أيًضا وثيقة اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة املحددة 

 القطاعات فيما يتعلق بطاقة الرياح.

توفر وثيقة توجيه البيئة والصحة والسالمة توصيات إدارة وفنية تفصيلية فيما يتعلق باآلثار القائمة على الصناعة وإدارتها )األداء  

البيئي والصحة والسالمة املهنية، والصحة والسالمة املجتمعية( ومؤشرات األداء والرصد )األداء البيئي والصحة والسالمة املهنية(. 

 اإلرشادات ذات الصلة باملشروع، اآلتي:  يشمل ملخص 

(: تقديم التوجيه واملعلومات العامة  2007اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة العامة )مؤسسة التمويل الدولية،  ▪

 للمستخدمين القابلة للتطبيق املحتمل في جميع قطاعات الصناعة، و

تقديم التوجيه واملعلومات العامة    (:2015ح، مؤسسة التمويل الدولية،  اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة لطاقة الريا ▪

للمستخدمين حول القضايا ذات الصلة بمنشآت طاقة الرياح البرية والبحرية. يقدم املبدأ التوجيهي ملخًصا لتأثيرات البيئة  

 إ
ً
لى مؤشرات األداء وبرامج الرصد للصحة  والصحة والسالمة املرتبطة بمنشآت طاقة الرياح إلى جانب توصيات بإدارتها، إضافة

ر متطلبات هذا املبدأ التوجيهي بوضوح   كر 
ُ
والسالمة البيئية واملهنية والصحة والسالمة املجتمعية. حيثما كان ذلك مناسًبا ، ت

 في الفصول الالحقة التي تناقش الخصائص البيئية التي تتعلق بها حيث ال تتوفر التشريعات الوطنية. 

توفر املعلومات ذات الصلة بنقل الطاقة   (:2007بشأن البيئة والصحة والسالمة لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها )اإلرشادات  ▪

 إلى توزيع الطاقة من  
ً
بين منشأة التوليد )مزرعة الرياح في هذه الحالة( واملحطة الفرعية التي تقع ضمن شبكة الكهرباء، إضافة

وجودين في املناطق السكنية والتجارية والصناعية. يقدم املبدأ التوجيهي ملخًصا لتأثيرات  املحطة الفرعية إلى املستهلكين امل
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 إلى تقديم  
ً
البيئة والصحة والسالمة املرتبطة بخطوط نقل الضغط العالي التي تربط مزرعة الرياح بأقرب محطة فرعية، إضافة

والسالمة البيئية واملهنية والصحة والسالمة املجتمعية.   التوصيات الخاصة بإدارتها، ومؤشرات األداء وبرامج الرصد للصحة

ر متطلبات هذا املبدأ التوجيهي بوضوح في الفصول الالحقة التي تناقش الخصائص البيئية التي   كر 
ُ
حيثما كان ذلك مناسًبا ، ت

 تتعلق بها حيث ال تتوفر التشريعات الوطنية. 

شروع، باعتبارها جزًءا من مراجعتها للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  عندما تكون مؤسسة التمويل الدولية مستثمر في امل

)يونيو  3لالستثمار املقترح، تستخدم عملية تصنيف بيئي واجتماعي. ينطبق التصنيف نفسه أيًضا بموجب مبادئ خط االستواء 

لبات املؤسسية الخاصة بمؤسسة التمويل ( عن طريق املؤسسات املالية الخاصة بخط االستواء. توضح الفئة أيًضا املتط2013

 الدولية لإلفصاح وفًقا لسياسة مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالوصول إلى املعلومات. الفئات القابلة للتطبيق الرئيسية هي: 

متنوعة وغير قابلة  الفئة أ: أنشطة األعمال ذات املخاطر و/أو اآلثار البيئية أو االجتماعية السلبية املهمة املحتملة، التي تكون  ▪

 وغير مسبوقة.  للعكس

الفئة ب: أنشطة األعمال ذات املخاطر و/أو اآلثار البيئية أو االجتماعية السلبية املحدودة املحتملة، التي تكون أعدادها قليلة   ▪

 على نحٍو كبير، وعلى استعداد للتعامل معها من خالل تدابير التخفيف، و للعكسوخاصة باملوقع على نحٍو عام وقابلة 

 الفئة ج: أنشطة األعمال ذات الحد األدنى أو بال مخاطر و/أو آثار بيئية أو اجتماعية سلبية.   ▪

 ُيراعى أنه من املحتمل تصنيف املشروع باعتباره مشروع من الفئة ب
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 تحليل البدائل  7

 بدائل اختيار املوقع  7.1

، األرض 2015( لسنة 14/15/4/37لقد خصصت الحكومة املصرية لهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة بموجب القرار الوزاري رقم )

 الخاصة بتطوير مشروعات الطاقة املتجددة من خالل حقوق االنتفاع. 

اقترح املركز الوطني لتخطيط استخدام أراض ي الدولة املنطقة واعتمدها مجلس الوزراء. تماشًيا مع القرار الوزاري، خصصت   

  2كم 5.700كيلومتر مربع في خليج السويس، شرق النيل وغربه، ومناطق بنبان وكوم أمبو، منها حوالي  7600الحكومة حوالي 

٪(، ويشمل   25ملشروعات الطاقة الشمسية )حصة بنسبة  2كم 1.900٪(، وحوالي 57مخصصة ملشروعات الرياح )حصة بنسبة 

وات ملشروعات طاقة الرياح )الوكالة الدولية   ميجا 3.550في خليج السويس بقدرة إجمالية تبلغ  2كم 1.220ذلك مساحة قدرها 

 (.2018للطاقة املتجددة، 

ا مساحة  2كم 1.220من ضمن مساحة  طّور حاليًّ
ُ
ملشروعات متعددة ملزارع الرياح، كما ُيالحظ في  2كم 284في خليج السويس، ت

خذت في االعتبار عند اختيار هذه املنطقة، اآلتي:
ُ
 الشكل أدناه. تشمل العوامل األساسية التي أ

 رض. مساحة األرض تقع ضمن ملكية الحكومة، لذا ال تتطلب أي إجراءات لالستحواذ على األ   ▪

 املنطقة خالية في األغلب من االستخدامات املنافسة.  ▪

 لوجود طاقة الرياح.  ▪
ً

 من املفترض أن تكون املنطقة أحد مناطق مصر األكثر احتماال

 تتكون املنطقة في املقام األول من أراض ي صحراوية شاسعة ذات غطاء نباتي متناثر، ُيعد ذو عالقة بيئية محدودة. ▪

األرض(في املنطقة مواتية إلنتاج طاقة الرياح، التي تتطلب تدابير محدودة للبناء وتعديل املسطحات  الجيومورفولوجيا )تشكل  ▪

 الطبيعية. 

، حيث يتطلب فقط تدابير محدودة إلنشاء الطرق.   ▪
ً

 ُيعد الوصول إلى املنطقة سهال

كر أعاله، لقد منحت هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة املطور حقق الوصو 
ُ
ل الكامل للمشروع املحدد لتطوير مشروع استناًدا ملا ذ

كر أعاله، ال توجد بدائل موقع ينظر فيها املطور في هذه الحالة.  500مزرعة رياح بقدرة 
ُ
 ميجا وات. لذلك، مع مراعاة ما ذ



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  71صفحة 

 

 
املخصصة ملشروعات تطوير مزارع الرياح   2كم 284مساحة موقع املشروع )باللون األحمر( باعتباره جزًءا من : 1-7  شكل

 ( 2019)االستشاري، 

 

 بدائل التقنيات  7.2

يناقش هذا القسم البدائل املتعددة بجانب تطوير مشروع مزرعة الرياح. يشمل هذا على نحٍو أساس ي بدائل الطاقة املتجددة 

 عن غيرها من البدائل التقنية لتوليد الطاق
ً

 ة مثل محطات الطاقة الحرارية التقليدية.املناسبة ملصر، فضال

 

 مشروعات تطوير الطاقة املتجددة 7.2.1

ة تعدد مصادر الطاقة مع تطوير متزايد للطاقة  يكما نوقش مسبًقا، اتخذت الحكومة املصرية خطوات جريئة لتبني استراتيج 

التأهيل والصيانة في قطاع الطاقة )الوكالة الدولية  املتجددة وتنفيذ فعالية استخدام الطاقة، بما في ذلك برامج متشددة إلعادة 

 (.2018للطاقة املتجددة، 

، أعدت جمهورية مصر العربية من خالل وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة وتبنت استراتيجية الطاقة  2013إلى هذا الحد، في عام 

% من نسبة الكهرباء املولدة 20طاقة املتجددة إلى ، التي تقدم خطة طموحة لزيادة مساهمة ال2035-2015املستدامة املتكاملة 

 ، من خالل الطاقة املائية والشمسية وطاقة الرياح.2020بحلول عام 

 الستغالل الطاقة الشمسية في كٍل من توليد ش تتمتع مصر بكثافة أشعة 
ً
عد واحًدا من األقاليم األكثر مالءمة

ُ
مسية مواتية، وت

الكهرباء وتطبيقات التسخين الحراري. مثل عملية إنتاج طاقة الرياح، يطور خليج السويس العديد من مشروعات إنتاج الطاقة  

ركزة( من خالل آلية البناء والتملك والتشغيل وغيرها من  الشمسية )لتشمل الطاقة الكهروضوئية الشمسية والطاقة ا
ُ
لشمسية امل

اآلليات )مثل آلية التعريفة حسب التغذية(. ُحددت مشروعات التطوير هذه ضمن املجاالت الرئيسية التي توفر أفضل اإلمكانات 
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وغرب النيل والغردقة والزعفرانة  م أمبووالظروف املواتية إلنتاج الطاقة الشمسية، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر، كو 

   وبنبان وغيرها من املناطق.

فيما يتعلق بالطاقة املائية، يمثل نهر النيل املصدر األساس ي للطاقة املائية في مصر، مع اإلمكانية األعلى في أسوان حيث توجد  

طو  
ُ
فذت مشروعات متعددة، وت

ُ
ر مجموعة أخرى من محطات الطاقة  مجموعة من محطات الطاقة. ضمن هذا السياق، لقد ن

 الكهرومائية. 

عد مشروعات طاقة الرياح أفضل استخ 
ُ
كر أعاله، فيما يتعلق بموقع املشروع تحديًدا، ت

ُ
اًما له. وفًقا ألطلس الرياح  د مع مراعاة ما ذ

 في منطقة خليج  (، تحظى الدولة بموارد وفيرة لطاقة الر 2005-1991املصري )أطلس الرياح للقياس والنمذجة املصرية 
ً
ياح، خاصة

 8املتوسط ما بين   السويس. هذا أحد أفضل املواقع في العالم الستغالل طاقة الرياح بسبب الثبات العالي لسرعة الرياح، التي تصل

 م، مع إمكانية املناطق الصحراوية الكبيرة غير املأهولة. يرجى االطالع على الشكل أدناه. 100متر/ثانية على ارتفاع  10و

بناًء على ذلك، كما نوقش مسبًقا، لقد خصصت الحكومة املصرية لهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة بموجب القرار الوزاري رقم   

 في خليج السويس ملشروعات تطوير الرياح.  2كم 1.220، مساحة 2015( لسنة 14/15/4/37)

 
 (2018أطلس الرياح املصري )املصدر: الوكالة الدولية للطاقة املتجددة, : 2-7  شكل

 

 محطات الطاقة الحرارية   7.2.2

تشمل البدائل املناسبة األخرى لتوليد الطاقة في مصر محطات الطاقة الحرارية التقليدية، املشابهة لغيرها املوجودة بالفعل في 

مثل قدرة التوليد األكبر املحتملة للطاقة أو خلق فرص عمل  -هذا النوع من الحلول  الدولة. بالرغم من املميزات التي قد ينطوي عليها  

 تلك املرتبطة باآلثار البيئية. محطات الطاقة الحرارية التقليدية   -أكثر أثناء مراحل البناء والتشغيل
ً
قد تكون العيوب خطيرة، خاصة

ملحوظ، وتوليد ملوثات الهواء   طوي على استهالك أكبر للمياه على نحوٍ معروفة بآثارها البيئية عند مقارنتها بهذا املشروع، وقد تن

 وانبعاثات الغازات الدفيئة، وغيرها.

، كما لوحظ مسبًقا، قد ال تكون هذه املشروعات متماشية مع "استراتيجية الطاقة املستدامة املتكاملة للحكومة  
ً
-2015األكثر أهمية

 .2020% بحلول عام 20تنوع موارد الطاقة، وزيادة نسبة الطاقة املتجددة إلى  "، التي تؤيد في بنوٍد عامة مسألة2035
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 بدائل التصميم  7.3

ا مساحة تبلغ تقريًبا  ر حاليًّ طو 
ُ
في خليج السويس ملشروعات متعددة ملزارع الرياح. لقد منحت هيئة   2كم 284كما نوقش مسبًقا، ت

 ميجا وات.  500الكامل للمشروع املحدد لتطوير مشروع مزرعة رياح بقدرة الطاقة الجديدة واملتجددة املطور حقق الوصول  

 عن هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة( ومطورو طاقة الرياح تقييًما بيئًيا 
ً
  نفذ املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )نيابة

 .2018 واعتمدها جهاز شئون البيئة في يوليو،  2كم 284واجتماعًيا استراتيجًيا وتراكمًيا ملساحة 

كان أحد أهداف التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي التحقيق في اآلثار التراكمية ملشروعات مزرعة الرياح وتحديد القيود التي  

 يتعين على املطورين املتعددين مراعاتها.

بيئية واالجتماعية الرئيسية لتشمل التنوع البيولوجي والطيور  حقق التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي في الخصائص ال

اآلثار والتراث الثقافي وغيرها. باختصار، ال يحدد التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي أي قيود على و والخفافيش واستخدام األرض  

ش بمزيٍد من التف 
 
 اصيل أدناه. منطقة املشروع باستثناء التوصيات الخاصة بالطيور، كما ُيناق

، 2كم 284يوص ي التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي بأنه لتقليل آثار الحد املحتملة ملزارع الرياح املتعددة بفعالية في مساحة 

ظ على مساحة كافية بين مزارع الرياح لتمكين هجرة الطيور املهاجرة املحلقة بأمان فوق األراض ي الصحراوية الساحلية أثناء 
 
ُيحاف

واسم الربيع والخريف. لذلك، ضمن موقع املشروع، يوص ي التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي بتجنب تركيب التوربينات ضمن  م

( قطعة كل  بين  كم 1.6 عن  تقل  ال عازلة بمسافة االحتفاظ  يتم  حيث) أدناه.في الشكل املناطق املخصصة املوضحة باللون األحمر 

 .  أرض  قطعة كل داخل التوربينات  صفوف بين عليها  الحفاظ  يتم  األقل  على كم  1 عازل  هناك يكون  أن أيًضا وتتطلب

 
 (2019: مناطق قيود الطيور كما يحددها التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )االستشاري، 3-7  شكل 

 

  املنطقة  داخل  توربينات  أي وضع يتم  ولم  هذه العازلة سافة امل متطلبات االعتبار في أخذ املطور  قبل  من  أولي تخطيط إعداد تم

  اعتمد  فقد  أعاله،  مناقشتها  تمت التي العوامل البيئية االجتماعية  عن  النظر بصرف . أدناه الشكل  في موضح  هو  كما  الحمراء
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 وضع  األولي  التصميم  تجنب  فقد  ،أدناه   الشكل  في  موضح  هو  كما.  املوقع  في  الرياح  موارد  لتشمل  الفنية  العوامل  على  األولي  التخطيط

 على  بناءً  التحديد  وجه  على  املنطقة هذه  في الرياح سرعة  انخفاض بسبب الغربية الجنوبية  األرض قطعة معظم  داخل  التوربينات 

 . الرياح موارد  تقييم

 
 (2019 ، استشاري )  للمشروع  األولي   التصميم: 4-7  شكل

 

  بشأن  مخاوف البيئة شئون  جهاز أثار ،"( 2.5.5 القسم" في سابًقا مناقشته تمت كما) العلني اإلفصاح جلسة طوال ذلك، ومع

  التصميم 
ً
  و  Q3 و  S1 التوربين  من  تحقق) متوازية خطوط  في دائًما  وضعها  يتم وال  مستقيمة  خطوط  تتبع  ال  التوربينات أن  إلى  مشيرا

P7 بالتوربينات املرتفعة املهاجرة الطيور  اصطدام خطر من تزيد قد تحديات توفر املشكلة هذه أن يعتقد(. كمثال .،
ً
  أن  يمكن  أوال

ا  هذا  يسبب
ً
  أوامر  في أخطاء  حتى  أو تأخيرات في يتسبب  أن  ويمكن  الطلب عند اإلغالق  يطبقون  الذين  املوقع في  للمراقبين ارتباك

. تشغيلية  بتوربينات   الطيور   اصطدام  في  تتسبب  أن  يمكن  وبالتالي  الخاطئة  التوربينات  إغالق  إلى  النهاية  في  تؤدي  أن  يمكن  التي   اإلغالق

  الخطوط  في تقع  ال التي التخطيط في التوربينات بعض ألن املرتفعة املهاجرة للطيور  االصطدام معدل ارتفاع يسبب أن يمكن  ، ثانًيا

 . التحديات هذه ملراعاة التخطيط تعديل يتم أن  البيئة شئون   جهاز  تطلب ، لذلك. للطيور  مادًيا  حاجًزا توفر أن  يمكن  املتوازية

التقييم البيئي   بتوصيات التصميم يفي. االعتبار في االعتبارات هذه يأخذ الذي النهائي التخطيط املطور  أعد سبق، ما على بناءً 

  تقل   ال   عازلة  مسافة  على  والحفاظ  املخصصة  الحمراء  املناطق  داخل  التوربينات  تركيب  تجنب(  1: )حيث   من  واالجتماعي االستراتيجي

  املناطق  التوربينات  هذه  مثل  في التوربينات بين  واألدنى األقرب على النهائي  التخطيط  على يعتمد  حيث) قطعة كل بين كم 1.6 عن

  حيث ) قطعة كل داخل التوربينات صفوف بين كم 1 تبلغ عازلة مسافة تجنب( ii) و ؛( أدناه الشكل في موضح هو كما كم 2 العازلة

 باإلضافة (.  أدناه  الشكل   في  موضح  هو  كما   كم   1.3  هي   النهائي  التخطيط  إلى  استناًدا  التوربينات  صف  بين   واألدنى  األقرب  املسافة   تكون 

ا تتبع التوربينات  جميع أن أيًضا  التصميم  يضمن ، ذلك إلى
ً
 . مستقيمة خطوط
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 سابًقا تقديمه  تم الذي  األولي بالتخطيط مقارنتها  عند صغيرة مثلثة مساحة  إضافة املطور  على كان ،  سبق ما الستيعاب ، ذلك ومع

التقييم البيئي   منطقة  من جزًءا وتعتبر  النطاق ضمن  تقع املنطقة تزال  ال (. أدناه الشكل في األحمر باللون  املثلث من تحقق)

 الطاقة الجديدة واملتجددة قبل من واعتمادها عليها االتفاق  تم وقد مربًعا كيلومتًرا 284 مساحتها  تبلغ  التي واالجتماعي االستراتيجي

NREA  الشركة املصرية لنقل الكهرباءو EETC .جميع  في أيًضا تضمينه تم قد التحديد وجه على املجال هذا أن  مالحظة  املهم من 

  الشكل  يعرض". 3.4 القسم" في سابًقا  إليه املشار   النحو  على إجراؤها  تم التي والسالمة والصحة  البيئة بشأن  األساس خط دراسات

  تقديمه  تم كما  التوربين وتخطيط النهائي املشروع  اآلن تعرض  والتي إضافتها  تمت التي الصغيرة املساحة مع النهائي التخطيط التالي

 ".3 الفصل" في سابًقا

( ESIA) واالجتماعي البيئي  التقييم هذا أهداف أحد فإن ، ذلك إلى باإلضافة. SESA في باملوقع خاصة  إضافية قيود أي  تحديد يتم لم

  خاصة   والسالمة  والصحة  بالبيئة  تتعلق  أخرى   قيود  أي  تحديد/    والتحقيق  التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  نتائج  على  البناء  هو

أقسام أ جميع في معروض هو  كما ذلك، ومع. للمشروع والتصميم التخطيط مرحلة طوال املشروع مطور  هاييراعي أن يجب باملوقع

  بدائل   توجد  ال   لذلك، .  املشروع  بموقع  يتعلق  فيما  باملوقع  خاصة   أخرى   قيود  أي  تحديد  يتم  لم  ،دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي تحدد ذلك، ومع. والسالمة والصحة البيئة بقضايا يتعلق فيما مراعاتها يجب إضافية تصميم

 . الوثيقة في موضح  هو  كما  االعتبار  في أخذها يجب  التي إضافية  بيئية واجتماعية متطلبات

 

 للمشروع  النهائي  التخطيط: 5-7  شكل
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 التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  ومتطلبات املشروع  تخطيط: 6-7  شكل

 

 بديل عدم تنفيذ املشروع  7.4

تبقى منطقة موقع ميجا وات. إذا كان هذا هو الوضع، قد  500يفترض بديل "عدم تنفيذ املشروع" عدم الشروع في تنفيذ مشروع 

 املشروع كما هي. قد تبقى مساحة األرض بخصائصها الحالية؛ أراض ي صحراوية شاسعة ذات غطاء نباتي متناثر. 

دًما في املشروع، سُيتجنب حينها اآلثار البيئية السلبية ذات الصلة باملشروع، التي نوقشت طوال تقييم األثر  
ُ
ض ي ق

ُ
في حالة عدم امل

مع ذلك، كما لوحظ طوال تقييم األثر البيئي واالجتماعي، ال تفرض هذه اآلثار عموًما أي مخاوف رئيسية، ويمكن  البيئي واالجتماعي.  

بغض   ".10"الفصل السيطرة عليها وتخفيفها على النحو املالئم من خالل تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي نوقشت في 

ق الفوائد البيئية واالقتصادية اإليجابية الحساسة واملهمة. تشمل   حق 
ُ
دًما في املشروع، لن ت

ُ
ض ي ق

ُ
النظر عن ذلك، في حالة عدم امل

 هذه الفوائد اآلتي: 

 ة، ويعرض التزام خليج السويس بتحقيق استراتيجية الطاقة.يسمح هذا التطوير بمزيٍد من التنمية املستدام ▪

 املساهمة في زيادة أمن الطاقة من خالل تنمية موارد الطاقة املحلية وتقليل االعتماد على موارد الطاقة الخارجية.  ▪

يلة لتوليد الكهرباء،  من املتوقع أن تقلل الطاقة النظيفة املنتجة من موارد الطاقة املتجددة من استهالك مصادر الوقود البد ▪

 عن انبعاثات امللوثات، و
ً

 وسيساعد ذلك حينها في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، فضال
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من املتوقع خالل مرحلة البناء والتشغيل خلق فرص توظيف محلية وااللتزام باملسؤوليات االجتماعية األخرى. على هذا النحو،   ▪

 يز الظروف واملعايير االقتصادية االجتماعية لحياة املجتمعات املحلية. من املتوقع إلى حٍد معين، فيما بعد، تعز 

ختاًما، يتعين على تقييم األثر البيئي واالجتماعي التحقيق في جميع اآلثار اإليجابية والسلبية املحتملة من تطوير املشروع. في حالة 

ا في اآلثار البيئية واالقتصاد ية اإليجابية املهمة املتكبدة من تطوير املشروع، فيما يتعلق باآلثار  هذا املشروع، من املهم التفكير مليًّ

ا في طبيعت ه،  البيئية السلبية املتوقعة على املستوى الخاص باملوقع، حيث يختتم تقييم األثر البيئي واالجتماعي عموًما بأن يكون ثانويًّ

. ويمكن التحكم فيه على نحٍو مالئم. تختتم املقارنة في هذا الفصل أ
ً

عد خياًرا مفضال
ُ
 ن بديل "عدم تنفيذ املشروع" ال ت
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 البيئة املادية والبيولوجية واالجتماعية املوجودة  8

 املسطحات الطبيعية والصورة البصرية   8.1

باملسطحات الطبيعية  يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق 

 والصور البصرية. 

 

 منهجية تقييم خط األساس 8.1.1

 إلى ذلك، ركز   
ً
فذ تقييم املوقع لتمييز املسطحات الطبيعية العامة والخصائص الطوبوغرافية ملوقع املشروع. إضافة

ُ
ن

طر 
ُ
كم من  2ها تقييم املوقع أيًضا على تحديد أي مستقِبل مرئي حساس رئيس ي ضمن موقع املشروع، ودائرة نصف ق

 على ذلك، استناًدا للمراجعات واالستشارات املكتبية مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة )لتشمل الوحدة  
ً
املنطقة. عالوة

 عن املستقِبالت  
ً

الحكومية املحلية لرأس غارب ومحافظة البحر األحمر(، ُحدّدت أي خطط حالية في املنطقة، فضال

طرها
ُ
 كم من موقع املشروع.  15 البصرية الرئيسية ضمن دائرة نصف ق

طرها 
ُ
كم(، علًما بأنه استناًدا إلى اإلرشادات واللوائح األوروبية املتعددة، ُحدّدت   15روعيت هذه املسافة )دائرة نصف ق

أربع مناطق بصرية محتملة، التي يمكن تمييزها كما ُيالحظ في الجدول أدناه )التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي،  

كم، ويمكن رؤيتها فقط باعتبارها عناصر ثانوية في املسطحات   10 ترتبط آثار الرؤية في املسافات األكبر من (. ال2018

 أساًسا(.  شوهدت الطبيعية )إذا 

 : تصنيف مناطق اآلثار البصرية املحتملة املختلفة1-8الجدول   

 األثر الهياكل الطويلة، التي من صنع اإلنسان إدراك  املسافة 

 أثر عاٍل  يمكن إدراكه، من املحتمل أن تكون خاصية بارزة في املسطح الطبيعي كم  2تصل إلى  

ا كم  5إلى    2من    أثر متوسط  يمكن إدراكه بانتظام، بارز نسبيًّ

  10إلى  5من 

 كم 

جزًءا من املسطح الطبيعي  يمكن إدراكه فقط في رؤية واضحة، ُيرى باعتباره 

 األوسع 

 أثر منخفض 

  10من  أكبر 

 كم 

ُيرى أحياًنا فقط في رؤية صافية فقط، فقط آثار ثانوية في املسطح األخضر )إذا  

 أساًسا(  شوهدت

ال يوجد أثر ذو  

 صلة

 

 النتائج  8.1.2

رافيا   املسطح الطبيعي والطوبوغ

( ثالث 3املسطحات الطبيعية والطوبوغرافيا، يمكن تقسيم املشروع إلى )استناًدا إلى تقييم املوقع، فيما يتعلق بخصائص 

ح في الشكل أدناه.  مناطق مميزة كما يوض 

 إلى ذلك، تتميز املنطقة    1يمكن تصنيف املنطقة  
ً
باعتبارها منطقة صحراوية ذات تربة تتشكل من الرمال والصخور. إضافة

ا. يمكن  باعتبارها منطقة صحراوية ذات تغطية صخرية   2تصنيف املنطقة رقم  بكونها مكونة من الهضاب الصغيرة نسبيًّ

عد أيًضا أكبر بكثير عن املوجودة في املنطقة  
ُ
 إلى الهضاب املوجودة، ت

ً
أعلى، ومناطق مسطحة أكبر، وأنظمة الوادي، إضافة

صنف املنطقة رقم 1رقم 
ُ
 ة في االرتفاع. باعتبارها منطقة صحراوية مسطحة ذات اختالفات صغير  3. أخيًرا، ت
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 (2019خصائص املسطح الطبيعي ملوقع املشروع )االستشاري،  :1-8الشكل   

 

 
 (2019)االستشاري،  1املسطح الطبيعي للمنطقة رقم  :2-8الشكل  
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 (2019)االستشاري،  2املسطح الطبيعي للمنطقة رقم  :3-8الشكل  

 

 
 (2019)االستشاري،  3: املسطح الطبيعي للمنطقة رقم 4-8الشكل  
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 البصرية الصورة 

 باعتبارها قّيمة لإلدراك البشري، وتشمل األنشطة االستجمامية   
ً
رى عادة

ُ
د املستقِبالت البصرية الحرجة باعتبارها ت حد 

ُ
ت

 أو االحتياطيات البيئية أو التجمعات السكنية املحلية أو املواقع التاريخية أو الثقافية امللحوظة وغيرها.

د أي مستقِبالت بصرية حرجة. تشمل املنشآت  2املشروع ونصف القطر    استناًدا إلى زيارة املوقع املنفذة ملنطقة  حد 
ُ
كم، لم ت

 عن حفارات البترول املتعددة، كما نوقش بتفاصيٍل أكثر في "القسم   املوجودة فقط منشأة
ً

تخزين املواد البترولية، فضال

 أدناه. 8.2.3

 إلى ذلك، وفًقا 
ً
د أي مستقِبالت بصرية حساسة ضمن دائرة نصف شاوراتالدراسات وامل  الستعراضإضافة حد 

ُ
، لم ت

طرها 
ُ
طرها  15ق

ُ
د على نحٍو أكثر   15كم. يوجد العديد من املستقِبالت، التي تقع ضمن دائرة نصف ق كم، كما هو محد 

 في "القسم اس
ً
ف باعتبارها مستقِبالت بصرية رئيسية. يشمل هذا وحدة دفاع جوي  8.2.3تفاضة

صن 
ُ
"، ومع هذا فهي ال ت

 ومحطات حفارة البترول، ومشروعات تطوير مزرعة الرياح األخرى، وغيرها. ومنشآت حفظ املواد البترولية املختلفة 

( أقرب تجمع  1تقع املستقِبالت البصرية الرئيسية األخرى على مسافة من منطقة املشروع. يشمل هذا على سبيل املثال: )

( أقرب  2ناحية الشمال(، )كم 45كم جنوب شرق وقرية الزعفرانة تقع على ُبعد 40سكني )مدينة رأس غارب تقع على ُبعد 

(، )20موقع أثري/تراث ثقافي )دير األنبا بوال، الذي يقع على ُبعد حوالي 
ً

( مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية  3كم شماال

. 17( منتجع سياحي يقع على ُبعد 4(، و)اكم جنوبً 20ر، التي تقع على ُبعد )منطقة جبل الزيت املهمة للطيو 
ً

 كم شماال

 

 استخدام األرض   8.2

 يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق باستخدام األرض. 

 

 منهجية تقييم خط األساس 8.2.1

استند تقييم خط األساس الستخدام األرض "الرسمي" على جمع البيانات والخطط الثانوية من الجهات الحكومية  

( تخطيط استخدام األراض ي  1لى وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم األثر البيئي واالجتماعي )املختصة، ويشمل هذا ع

  ( تخطيط منطقة االهتمام البيئية الحرجة.2الرسمي لرأس غارب، و)

استند فهم استخدام أرض ي موقع املشروع غير الرسمي أو "الفعلي" وتحديده أساًسا على مسح تفصيلي الستخدام األرض  

طرها ملوقع امل
ُ
رسمية وفهمها، التي تكون منفذة  كم، وذلك لتوثيق أي أنشطة استخدام أراض ي غير 2شروع ودائرة نصف ق

  أك 
ً
نشطة مادية )منازل وهياكل وغيرها( أو أنشطة اقتصادية مثل )رعي املاشية واألنشطة الزراعية والبترولية، إلخ(. إضافة

فذت امل
ُ
ٍد من فهم أي ممارسات استخدام األراض ي غير الرسمية  يمع أصحاب املصلحة ذوي الصلة ملز  شاورات إلى ذلك، ن

 " كما ُحدد طوال هذا الفصل. الفعليةأو "

 

 استخدام األراض ي الرسمي  8.2.2

 خطة استخدام األراض ي الرسمي لرأس غارب   (1)
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جري
ُ
ية املوضوعة ملنطقة املشروع. وفًقا  مع الوحدة املحلية لرأس غارب لفهم خطة استخدام األراض ي الرسم   شاوراتت املأ

صصت لهيئة  شاوراتهذه امل
ُ
، ال تقع املنطقة املحددة للمشروع ضمن خطة املدينة، واستناًدا إلى التخطيط الحالي، قد خ

 "(.7.1الطاقة الجديدة واملتجددة لتطوير مشروعات مزارع الرياح )كما نوقش سابًقا في "الفصل  

عدت خطة استخدام األراض ي للمنطقة بناًء على املعلومات املتاحة خالل مراجعة البيانات الثانوية. كما ُيالحظ في   
ُ
لقد أ

خصص 5-1الشكل أدناه، تمثل القطاعات )
ُ
عبر هيئة الطاقة الجديدة  للمطورين  ( قطع أراض ي مزرعة الرياح، التي ت

 إلى ذلك، كما ُيالحظ، توجد مناطق تعدين بترولية )موضحة    1واملتجددة )يمثل القطاع رقم  
ً
موقع املشروع تحديًدا(. إضافة

ش بمزيٍد من التفاصيل أدناه، لقد ُوِقع "اتفاق  
 
شغلها الشركة العامة للبترول في املقام األول. كما ُيناق

ُ
باللون األصفر( ت

 يق أعمال" بين هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة والشركة الشركة العامة للبترول بالنسبة للمنطقة. تنس

 
 ( 2019: خطة استخدام األراض ي املوضوعة ملنطقة املشروع )االستشاري، 5-8الشكل   
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 مناطق املخاوف البيئية الحرجة (2)

تخطيط مناطق املخاوف البيئية الحرجة تحت مسؤولية جهاز شئون البيئة، ويشمل ذلك مناطق الطيور املهمة  يقع 

 واملحميات الطبيعية. 

منطقة طيور مهمة، أقربها إلى موقع   34ال يقع موقع املشروع ضمن مناطق الطيور املهمة أو بالقرب منها. يوجد في مصر 

كم شمال رأس غارب    21كم على طول خط الشاطئ بدًءا من    100تغطي شريط بطول  املشروع هي منطقة جبل الزيت، التي  

 إلى نهايته على ُبعد 
ً

أبعد جزء في  كم عن   20كم شمال الغردقة. تبعد منطقة الطيور املهمة في جبل الزيت حوالي  50وصوال

 من املوقع، كما هو موضح في الشكل أدناه.   الجنوب

 
 (2019: منطقة الطيور املهمة في جبل الزيت )االستشاري، 6-8الشكل   

 إلى ذلك، في عام 
ً
، شر فريق حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة خريطة جميع املحميات الطبيعية  2013إضافة

ال يقع موقع املشروع ضمن أي محميات طبيعية حالية أو مخطط لها،   الحالية واملستقبلية، املوضحة أدناه. كما ُيالحظ،

 كم لتشكل املحمية الطبيعية املخطط لها في رأس شقير.  80حيث تقع أقرب محمية طبيعية على ُبعد 
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 (2019لية واملستقبلية )االستشاري، : خريطة جهاز شئون البيئة للمحميات الطبيعية الحا7-8الشكل  

 

 الفعلي  ض استخدام األر  8.2.3

طرها 
ُ
جري مسح تفصيلي الستخدام األرض ملوقع املشروع ودائرة نصف ق

ُ
كم، وذلك لتوثيق أي  2 كما نوقش مسبًقا، أ

أنشطة اقتصادية  نشطة مادية )منازل وهياكل وغيرها( أو  أأنشطة استخدام أراض ي غير رسمية وفهمها، التي تكون منفذة ك 

 مثل )رعي املاشية واألنشطة الزراعية والبترولية، إلخ(. 

طرها  
ُ
كر أعاله، يشمل نشاط استخدام األراض ي الوحيد ضمن موقع املشروع ودائرة نصف ق

ُ
كم ما يأتي،    2استناًدا إلى ما ذ

 املوضح أيًضا في األشكال اآلتية:

من موقع املشروع )يرجى االطالع   الغربية زء الشرقي لقطعة األرض منشأة تخزين املواد البترولية، التي تقع ضمن الج ▪

( تمد  2الخطوط ملحطة ضخ واملواد البترولية، و) بحيرات محددة( ثالث 1على الشكل أدناه(. تشمل املنشأة اآلتي: )

تكرير التي تقع  ( تنقل الشاحنات املواد البترولية إلى معامل ال3صهاريج تخزين باملواد البترولية، و) 5محطة الضخ 

عمال متواجدين في املوقع مللء  6-4( بيت متنقل )كرافان( ُيستخدم عند الحاجة لراحة 4بعيًدا على الساحل، و)

الشاحنات ومراقبة صهاريج التخزين. ال تشمل املنشأة أي بنايات للسكن أو اإلقامة. أيًضا، تقع منشأة تخزين املواد  

 في موقع املشروع.  الغربيةوب قطعة األرض كم تقريًبا جن2البترولية على ُبعد 

من موقع املشروع )يرجى االطالع على الشكل أدناه(.   الغربيةحفارة بترول تقع ضمن الجزء الشرقي لقطعة األرض   ▪

 إلى ذلك، يوجد حوالي 
ً
  الغربية محطات لحفارة البترول تقع خارج حدود املشروع بين قطعتي أراض ي املشروع  4إضافة

ستخدم أساًسا في ضخ املواد البترولية. والشرقية. ال
ُ
  تشمل هذه املنشآت أي مكاتب أو بنايات سكن/إقامة، وت
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 ( 2019: منشأة تخزين املواد البترولية )االستشاري، 8-8الشكل   

 

 
 (2019: حفارة البترول )االستشاري، 9-8الشكل  

 

بعيًدا عن تلك املستقِبالت املذكورة أعاله، تكون املنطقة عموًما غير مأهولة وخالية مع عدم وجود أي إشارات أو أدلة على  

طرها 
ُ
 كم.  2أي أنشطة استخدام أراض ي مادية أو اقتصادية خالل موقع املشروع ودائرة نصف ق

 إلى ذلك، ُبحثت أنشطة استخدام األراض ي في املنطقة أيًضا حول مراجعة البيانات الثانوية املتاحة. تشمل األنشطة   
ً
إضافة

الحظة اآلتي كما يوضح الشكل أدناه:
ُ
 الرئيسية امل

ا. استناًدا إلى البيانات املتاحة، تشمل وحدة الدفاع الجوي م  3.4وحدة دفاع جوي تقع على ُبعد   ▪
ً
كاتب ومالعب  كم شرق

 تدريب وأنظمة رادار ومسجد وثكنة إلقامة الجنود على أساس تناوبي.

. تشمل    4.6تقع األنشطة البترولية الحالية املتعددة أساًسا في الشمال والشرق، وأقربها يقع على ُبعد حوالي    ▪
ً

كم شماال

 ونقله وحفارات البترول.  تخزين املواد البتروليةهذه األنشطة 

 كم تقريًبا جنوًبا. 3.5ارة البترول األخرى على ُبعد تقع محطات حف  ▪

 كم تقريًبا ناحية الشمال.  17يقع منتجع سياحي على ُبعد   ▪

 .الغربكم تقريًبا من موقع املشروع ناحية   20تقع مواقع املحاجر الرملية على ُبعد   ▪

 مشروعات مزارع الرياح األخرى.  ▪
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 (2019ضمن منطقة املشروع واملناطق املحيطة )االستشاري،  ض : أنشطة استخدام األر 10-8الشكل   

 

جريت امل
ُ
 إلى ذلك، أ

ً
حة للتحقق من  مع املجموعات املستهدفة األساسية، مع مراجعة البيانات الثانوية املتا شاوراتإضافة

 في املوقع وبحثها على نحٍو أكثر.  أنشطة استخدام األرض

 

 ملكية األراض ي  

كما نوقش سابًقا، لقد خصصت الحكومة املصرية لهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة بموجب القرار الوزاري رقم   

، األرض الخاصة بتطوير مشروعات الطاقة املتجددة من خالل حقوق االنتفاع. اقترح املركز  2015( لسنة 14/15/4/37)

ا مع القرار، يشمل هذا منطقة  الوطني لتخطيط استخدام أراض ي الدولة املنطقة واعتمدها م   1.220جلس الوزراء. تماشيًّ

ا   2كم 1.220. من ضمن مساحة ميجا وات 3.550في خليج السويس بقدرة إجمالية  2كم طّور حاليًّ
ُ
في خليج السويس، ت

 ملشروعات متعددة ملزارع الرياح.  2كم 284مساحة 

كر أعاله، لقد منحت هيئة الطاقة الجديدة 
ُ
واملتجددة املطور حقق الوصول الكامل للمشروع املحدد لتطوير    استناًدا ملا ذ

ا تحت ملكية هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة. 500مشروع مزرعة رياح بقدرة   ميجا وات. لذلك، تقع األرض حاليًّ

 الوحدة املحلية لرأس غارب ومحافظة البحر األحمر 

جريت امل 
ُ
الوحدة املحلية لرأس غارب ومحافظة البحر األحمر. أوضحت  مع  شاوراتاستناًدا إلى ما نوقش سابًقا، أ

كما نوقش سابًقا، تخطيط استخدام األراض ي الرسمي للمنطقة بما يشمل مشروعات مزارع الرياح خالل   شاورات امل

نفذها  
ُ
 عن أنشطة التنقيب عن البترول وإنتاجه، التي ت

ً
األراض ي املخصصة لهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة، فضال



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  87صفحة 

 

رسمية أو غير   أخرى  ، ال توجد أي حقوق أو أنشطةشاوراتالشركة العامة للبترول في املقام األول. استناًدا إلى تلك امل

 في منطقة املشروع.  ستخدام أراض ي ال  رسمية 

فذت أنشطة امل 
ُ
مع رئيس مجلس مدينة رأس غارب والعالقات العامة ومدير مركز املعلومات في الوحدة املحلية   شاوراتن

 لرأس غارب ومدير إدارة االستثمار وسكرتير عام املحافظة ومدير اإلدارة الهندسية. 

 مجموعات البدو 

في نطاق الجبال غرب موقع املشروع،  مجموعة البدو املعروفة في املنطقة هي قبيلة املعازة، قبيلة من العرب اعتادت الحياة  

ا، تستقر قبيلة املعازة على نحٍو دائم في مدينة    عن الحياة ضمن نطاق الوحدة الحكومية املحلية في رأس غارب. حاليًّ
ً

فضال

نشطة االقتصادية التقليدية مثل الزراعة  ، تشترك مجموعات البدو هذه في األرأس غارب والزعفرانة ووادي داره. عموًما

 إلى عملهم في مشروعات التنمية في املنطقة )في شركات البترول على نحٍو أساس ي( إما بوظائف  و 
ً
تربية الحيوانات، إضافة

 مرشدين أو حراس أمن أو مقاولين.

، يطبق  عموًما، ال تخضع قبائل البدو املحلية )بما فيها قبيلة املعازة( للعملية القانونية الالزمة مللكية األراض ي. بناًء على ذلك

عد غير قانونية ومعروفة بنظام العقود العرفية 
ُ
 . ةوالغفر البدو نوع ملكية عرفية، ت

تطالب قبائل البدو بحقوق ملكية هذه األراض ي استناٍدا إلى معرفتهم باملنطقة والتاريخ املزعوم لعائلتهم، التي عاشت هناك   

تبع هذه املمارسة بعقود "عرفية"، ومع  دعاءاتاال ألجيال، على الرغم من عدم امتالكهم الوثائق الرسمية التي تدعم هذه  
ُ
. ت

 على ذلك، بهدف اإلعالن   هذا ال يعتبر خليج السويس هذه
ً
دعم من الناحية القانونية. عالوة

ُ
الوثائق وثائق رسمية، وال ت

بنى منازل منفصلة ومتفرقة في هذه األراض ي. يبني املقيمون املنازل دون رخصة قانونية 
ُ
عن ملكيتهم لألراض ي، ت

 (.2018)إكوكونسرف للحلول البيئية، أكتوبر 

ل الشركات املشتركة في مشروعات التطوير على األراض ي، التي يدعي البدو ملكيتها،  لتجنب النزاعات مع البدو، تحاو  

" العرفي، ةالوصول إلى ترتيبات معينة مع القبائل. لذلك، سيحتاج البدو إلى التعويض من مالك املشروع نظير "نظام الغفر 

األمن والحماية. يمكن أن يعملوا أيًضا في  الذي يتضمن سداد مبلغ مالي للبدو مقابل دعمهم في تنفيذ مشروعاتهم وتوفير

مهام متعددة مرتبطة باملشروع )مثل أن يصبحوا حراس أمن أو توفير املواد الخام أو إمدادات الطعام واملياه للعمال  

وغيرها(. فيما يتعلق باملشاركة واإلفصاح عن املعلومات، سيكون أهم شخص يشارك هو قائد مجتمعهم )أي رئيس العائلة 

 (.2018)إكوكونسرف للحلول البيئية، أكتوبر الذكور(   من

جريت امل 
ُ
ص املخرجات األساسية أدناه: شاوراتأ

 
لخ

ُ
 مع رئيس هذه العائالت البدوية وشيوخهم. ت

ا في مدينة رأس    ▪ ا، ال توجد عائالت بدوية مقيمة في موقع املشروع أو بالقرب منه. تستقر العائالت البدوية حاليًّ حاليًّ

في املاض ي، كانت هناك بعض املجتمعات البدوية في املنطقة، التي غادرت منذ بدء   الزعفرانة ووادي داره.غارب و 

 .1938أنشطة التنقيب عن البترول في املنطقة منذ عام 

ال توجد أي أنشطة اقتصادية تنفذها العائالت البدوية في موقع املشروع أو بالقرب منه مثل األنشطة الزراعية وتربية    ▪

 ملاشية، وغيرها. ا

تتولى العائالت البدوية ممارسات الحماية والحراسة للمشروعات القائمة واملشروعات قيد البناء، التي تقع في املناطق    ▪

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء    ون املسؤول  ون التي توجد بها، استناًدا إلى االتفاقات املوقعة بين املطور أو املقاول

 وممثل هذه العائالت البدوية.
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عندما يتعلق األمر بملكية األراض ي. لذلك، يعتمد الوضع اإليجابي أو السلبي   ةالغفر بع القبائل البدوية نظام تت  ▪

، وغيره من جوانب الثقافة البدوية. يلعب تفهم مالكي  ةالغفر للعائالت البدوية على مدى معرفة مالك املشروع بنظام  

ا في تنظيم العالقة بينهم وبين القبائل في  املنطقة.  املشروع للثقافة البدوية، دوًرا رئيسيًّ

 

 الشركة العامة للبترول 

ع اتفاق تنسيق أعمال بين هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة والشركة الشركة العامة للبترول في عام   
ّ
ملساحة   2005لقد وق

، حيث ستوجد مشروعات مزارع الرياح )بما يشمل موقع املشروع(. يشمل االتفاق عدة بنود حول مشروعات  2كم 700

 على سبيل املثال اآلتي:  التطوير لتشمل

لدى الشركة العامة للبترول اتفاقات للتنقيب عن البترول واستغالله ضمن مناطق االمتياز الواقعة ضمن مساحة   ▪

 املتفق عليها.  2كم 700

 كم بين كل صف واآلخر.1سُتوزع توربينات الرياح في صفوف بمسافة   ▪

راعى مسافة   ▪
ُ
 م بين كل توربين رياح. 260ست

 تفاق املواصفات واألعماق املسموح بها لقواعد األساسات والكابالت واملحطة الفرعية والطرق وغيرها.يوفر اال  ▪

أو قياسات أو أي أنشطة تنقيب أخرى بجانب أي شركة مرتبطة بها.   مسوحاتيحق للشركة العامة للبترول إجراء   ▪

( ضمان توافر املناطق املناسبة أعمال  1سح: )األحكام اآلتية سوف تكون مضمونة وتلبي أنشطة حفر اآلبار وأنشطة امل

( تزويد 3( إغالق التوربينات عند الحاجة ألسباب أمنية أو تقليل آثار الضوضاء على نتائج املسح، و)2املسح الالزمة، و)

الشركة العامة للبترول بمعلومات نهائية وتفصيلية ودقيقة حول جميع عناصر البنية التحتية فوق وتحت األرضية  

 لى سبيل املثال: الكابالت والطرق وغيرها(. )ع

 تحديد املناطق التي ال ُيسمح فيها بمشروعات تطوير مزارع الرياح   ▪

سوف تخطر هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة الشركة العامة للبترول قبل البدء في أي نشاط ملشروع إنشاء مزرعة    ▪

 رياح في املنطقة 

 

 الجيولوجيا واملياه الجوفية وجيولوجيا املياه الجوفية  8.3

ولوجيا واملياه  يبالج يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق 

 الجوفية وجيولوجيا املياه الجوفية.

 

 منهجية تقييم خط األساس 8.3.1

فيما يتعلق باملنشورات والدراسات السابقة   استعراض الدراسات  استند التقييم إلى مراجعة البيانات الثانوية لتشمل 

جري تقييم املوقع لتأكيد مخرجات ولوجيا واملياه الجوفية وجيولوجيا املياه الجوفية. ياملرتبطة بالج
ُ
 إلى ذلك، أ

ً
  إضافة

   وتوثيق الشروط على نحٍو فعلي والتحقق منها. استعراض الدراسات
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 ولوجيا يالج 8.3.2

ح وفًقا ملجموعات الخصائص   يوضح الشكل أدناه التشكيل الجيولوجي ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة، التي توض 

 العمر من الحقبة األولية إلى العصر الرباعي.الحجرية التي تتراوح في 

عد الوحدات الصخرية، التي قد تظهر في موقع املشروع، في األساس من رواسب العصر   
ُ
كما هو موضح في الشكل أدناه، ت

ل تلك الرواسب من الرمال والحص ى والط  الرباعي.
 
شك

ُ
فل  تغطي رواسب العصر الرباعي تقريًبا جميع مناطق موقع املشروع. ت

تتكون أساًسا من رواسب فتاتية لتركيبات مختلفة تتراوح ما بين حجم   والرواسب الرملية الهوائية والتراكمات الرملية.

الطمي إلى الصخور. تكون بنية رواسب العصر الرباعي أساًسا منتجات العوامل الجوية للصخور املكشوفة املحيطة.  

مصدر الرواسب. نظًرا ألن الصخور املكشوفة في االتجاهين الشمالي  يعكس لون غطاء التربة )رواسب العصر الرباعي(

والشمال الغربي )الجزء الجنوبي من شمال هضبة الجاللة( هي رسوبية وتتكون بشكٍل أساس ي من الكربونات الغنية  

نية بالطين  بطاقات الحجر الصوان )الحجر الجيري األيوسيني( وتتبخر، فإن منتجاتها املذابة تكون فاتحة اللون وغ

الجيري، وعقيدات الحجر الصوان، وفتات الحجر الجيري والدومليت. لكن في االتجاه الجنوبي، بسبب حدوث الصخور  

النارية لنطاق جبل البحر األحمر في أقص ى الغرب، تتكون أساًسا من صخور جرانيتية غنية بالفلسبار ُمحمرة اللون. في  

 ليم إلى الُحمرة، ألنها تتكون من منتجات العوامل الجوية وفتات الجرانيت.الغالب، يميل غطاء التربة في هذه اإلق

تمثل رواسب العصر الرباعي الغطاء األساس ي ملنطقة املشروع، التي سُيبنى عليها جميع األعمال اإلنشائية. أثناء املسح   

 خصائصها وأماكنها في منطقة املشروع. امليداني، وبمساعدة الخرائط والصور الجيولوجية، ُدرست أنواع التربة املختلفة و 

تكون التربة التي تغطي معظم منطقة موقع املشروع على شكل سالسل من مسطحات الطمي. تختلف املسطحات في  

 عن نوع عناصرها وحجمها. تقع 
ً

القريبة من املرتفعات في الشمال والغرب   املسطحات ارتفاعها عن سطح الوادي، فضال

ا من تلك في املصدر وكبيرة في الحجم. على ارتفاعات أعلى، وتك  ون عناصرها قريبة جدًّ

من حيث التكوينات الجيولوجية تحت السطحية، تتكون الطبقات تحت السطحية، التي تغطي موقع املشروع من ُسمك   

اه(،  متفاوت من دورات ترسب التكتالت والرمال والطين والطمي. يحدد حجم العناصر كثافة حامل الرواسب )تدفق املي 

 حية كما يأتي:ط ق الترسيب. توصف الطبقات تحت السحيث يشير ُسمك الطبقة إلى مدة تدف

رواسب الوادي: طبقة من الطفل الرملي الطيني البني املائل لإلحمرار، مع بعٍض من فتات الكربونات وحجم حص ى   ▪

 سطح األرض. م أسفل2و 0.5الحجر الصوان. تمتد الطبقة من سطح األرض إلى عمق يتراوح ما بين 

الحجر الطيني: حجر طيني بني مائل لإلحمرار أو حجر طيني وطبقة حجر رملي مع تداخل الطين مع الطمي الصلب.  ▪

 احتوى الحجر الطيني على عدسات من الرمل املليء بالطمي مع قطع من الرمل اإلسمنتي. 

مع أجزاء من الرمل اإلسمنتي و/أو  لرملي البني  الحجر الرملي: طبقة من الحجر الرملي البني املائل لإلحمرار أو الحجر ا ▪

 م أسفل سطح األرض.3.5و 1.00تداخل الطين مع الطمي. ُرصدت طبقة الحجر الرملي عند عمق يتراوح ما بين 

التكتالت: تكون هذه الطبقة موجودة تقريًبا في أساس كل دورة. تتكون من مزيج من الحص ى الحبيبي الخشن للفتات   ▪

خور الدولة ذات عقيدات الحجر الصوان، التي تتعرقل في مصفوفة من حبوب الرمال الناعمة  األكثر حجًما لص

 في الغرب. 3إلى أكثر من  0.5والطمي. تختلف هذه الطبقات في الُسمك من 
ً
 م، خاصة

ى الجنوب  أخيًرا، ال توجد أي صدوع نشطة في منطقة املشروع. مع هذا، تظهر بعض الصدوع ذات التوجه الشمالي الغربي إل 

 الشرقي في املنطقة بين القصير ورأس غارب. 
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الخريطة الجيولوجية اإلقليمية للمنطقة )ُمعدلة من الهيئة املصرية العامة للمساحة الجيولوجية   :11-8الشكل  

 (1981واملشروعات التعدينية، 

 

 املياه الجوفية  8.3.3

كم من موقع املشروع ووادي  3تشمل أنظمة الوادي األساسية في املنطقة وادي الدخل، الذي يقع على ُبعد حوالي 

املنطقة التي مزرعة الرياح، وقد كم جنوب موقع املشروع. تشمل الخصائص الفيزيوغرافية  12ُبعد الحواشية، يقع على 

ظ وُيوصف على نحٍو أكثر في الشكل   تتميز املناطق املحيطة إلى وحدات تضاريس عالية ومتوسطة ومنخفضة، كما ُيالح 

 أدناه.

دة من رواسب مفككة سميكة وتمتد على نحٍو  تتكون الوح وحدة التضاريس املنخفضة )حيث يقع موقع املشروع(. ▪

متًرا فوق مستوى سطح   350متوازٍي نحو خط شاط خليج السويس. يتراوح االرتفاع من الخط الشاطئي إلى حوالي 

كم. تتميز هذه الوحدة بميل    30البحر، ويمتد من منحدر الهضبة باتجاه خليج السويس في الشرق على مسافة حوالي  

٪ اجتازته العديد من خطوط التصريف العريضة  1ا نحو خليج السويس بميل متوسط يبلغ حوالي رقيق أو رقيق جدًّ 

 والضحلة.

يوجد العديد من خصائص تشكل األرض، التي تميز هذا السهل الساحلي مثل العديد من خطوط التصريف العريضة  

ا ويكون لها نمط  والضحلة ومراوح طميية غير واضحة، والسبخات والشواطئ. تكون قنوات املد و  الجزر ضحلة جدًّ

تكون    مستقيم. تقع السبخة في منطقة األرض املنخفضة بالقرب من خليج السويس، وبعيدة تماًما عن موقع املشروع.
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معظم املالحظات املهمة في هذه الوحدة هي خطوط تصريف عوائق عديدة ذات مسارات عريضة وضحلة مع إمكانية  

صّرف تجاه الجنوب والجنوب  امتداد محدودة وتشويه روافد 
ُ
املراوح الطميية. هذا يعني أن كمية مياه األمطار، التي ت

ا. يحدث هذا بسبب أن امليل اإلقليمي لهضبة الجاللة الجنوبية نحو الشرق  الجنوب  - الشرقي، تكون محدودة جدًّ

، بما يعني أنه ال يوجد تدفق  الشرقي، لذا فإن االتجاه األساس ي لتدفق السطح يكون ناجية وادي الدخل شمال املوقع

قوي للسطح وارتفاع منخفض في املرتفعات الغربية والشمالية الغربية يؤدي إلى تراكم كمية كبيرة من الرواسب في  

 أسفل املنحدرات التي تشكل املراوح الطميية. 

الشرقي والجنوبي   ; تمتد هذه الوحدة من انحدار الهضبة باتجاه الخليج في االتجاهينوحدة التضاريس املتوسطة ▪

م فوق مستوى سطح البحر. تكون الوحدة مقوسة   800إلى  350كم، وسطح يتراوح ما بين 10الشرقي على بعد حوالي 

ستبدل باملنحدرات، وتتكون من  
ُ
برفق أو مستقيمة )مستقيمة الخطوط( جزًءا من منحدر الهضبة، وربما تنقطع أو ت

صّرف انحدار  صخور طباشيرية. تتميز هذه الوحدة بوجود ا
ُ
لعديد من الروافد الصغيرة الضحلة والواسعة التي ت

الهضبة باتجاه وادي الدخل ووادي الحواشية ناحية الشمال والجنوب من موقع املشروع، على التوالي. تقع الوحدة  

هذه الوحدة  كم في اتجاهات الشمال والشمال الغربي والغرب. تتميز  15إلى  10بعيًدا عن حدود املوقع بمسافة تبلغ 

بوجود مرتفعات بسيطة )تالل ذات ارتفاع منخفض(، التي تبعد عن بعضها من خالل وديان جافة وضحلة. يبلغ 

  ٪ نحو خليج السويس. 2متوسط انحدار املنحدر لهذه الوحدة حوالي 

ض الش يء من  : تقع في الشمال الغربي على هضبة مرتفعة للغاية مع طوبوغرافيا خشنة بعوحدة التضاريس املرتفعة ▪

الحجر الجيري األيوسيني املقاوم )جنوب هضبة الجاللة( ويواجه انحدارها الجنوبي املشروع من االتجاه الشمالي  

م فوق مستوى سطح البحر. يبلغ متوسط انحدار املنحدر لهذه  800الغربي. يبلغ ارتفاع سطح هذه الوحدة أكثر من 

 كم من حدود املوقع الشمالية والغربية.30أكثر من %. تقع هذه الوحدة على ُبعد 7.5الوحدة حوالي 

 
  ( 2019: األنظمة الرئيسية وأنظمة وادي األساسية في املنطقة )االستشاري، 12-8الشكل   
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 (2019: وحدات تضاريس موقع املشروع واملناطق املحيطة )االستشاري، 13-8الشكل  

 

 
 (2019: نموذج ارتفاع ثالثي األبعاد ملنطقة املشروع واملناطق املحيطة )االستشاري، 14-8الشكل  

 

كر أعاله، توضح الدراسة األكثر ملوقع املشروع خالل مجموعة من زيارات املوقع، أن املنطقة يمكن تصنيفها  استناًدا ملا 
ُ
ذ

 كما يأتي: 

 منطقة تضاريس سهلية واسعة بسيطة مع منحدر خفيف نحو خليج السويس.  ▪

 غياب كامل ألي خطوط تصريف و/أو مراوح طميية ُمعدة جيًدا.  ▪
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ال تمر خطوط تصريف أو روافد ناشئة عن هضبة الجاللة الجنوبية عبر موقع املشروع، حيث األقرب هو وادي الدخل   ▪

 إلى ذلك، يقع موقع املشروع خارج خطوط التصريف
ً
وادي   -الذي ينطلق بالكامل من خارج املوقع في الشمال. إضافة

 كم ناحية الجنوب  12يقع على ُبعد حوالي  الحواشية

ا وضحلة، وتختفي عالمات السطح الخاصة  تكون    ▪ خطوط التصريف األساسية، التي تجتاز موقع املشروع ضعيفة جدًّ

ح في الشكل أدناه(  بتواجدها تجاه خليج السويس )كما يوض 

غياب كامل لخصائص تشكل األرض القوية واملعدة جيًدا مثل األودية العميقة واملنخفضات وميل شديد االنحدار   ▪

 ل بارزة. ومرتفعات تال

 
 (2019: منحدر ضحل وخفيف لخطوط التصريف القياسية في موقع املشروع )االستشاري، 15-8الشكل   

 

 جيولوجيا املياه الجوفية 8.3.4

يقدم الشكل أدناه ظروف املياه الجوفية ملوقع املشروع واملناطق املحيطة، استناًدا إلى خريطة املياه الجوفية في مصر   

. كما لوحظ، يقع موقع املشروع في منطقة رواسب الوادي ذات مخزون املياه الجوفية منخفضة اإلنتاج مع  1999لسنة 

ن محدودة للخزانات تحت السطحية. ينطوي هذا على عدم وجود  إعادة شحن ضئيلة للخزانات السطحية وإعادة شح 

خزانات مياه جوفية ضحلة مع مصدر مستمر إلعادة شحن املياه العذبة، وهذا بسبب نقص األمطار، وأحواض التصريف  

 الكبيرة لتجميع مياه األمطار. 

ترولية وشركات البترول التي تعمل في ال يوجد استخدام للمياه الجوفية في موقع املشروع، حتى مع شركات الخدمات الب 

 املنطقة. 

في املنطقة الواسعة التي تحيط باملوقع، يوضح مخزن البئر الحالي والدراسات املتاحة، أن آبار املياه الجوفية ُمركزة في 

جوفية عالية    كم شمال موقع املشروع. كان يعتبر وادي عربة باعتباره وادي ذو احتمالية مياه50وادي عربة، وتقع على ُبعد  

(. تمثل الصخور التي تنتمي ملكون الفحم والحجر الرملي الطباشيري، املصدر األساس ي للمياه في منخفضات  1990،  آجور )
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ستمد املياه من الينابيع واآلبار الضحلة واآلبار العميقة أحياًنا. تكشف املعلومات، التي ُجمعت من آبار املياه  وادي عربة
ُ
. ت

 جزًءا في املليون. 50.233جزًءا في املليون و  1025لينابيع في وادي عربة، أن ملوحة املياه تتراوح ما بين الجوفية الضحلة وا

ستخدم املياه الجوفية أساًسا لألغراض السياحية والصناعية. وفًقا ملعدالت سحب املياه الجوفية  
ُ
في خليج السويس، ت

% من إمدادات املياه املستخدمة.  40-10ناطق التي تمثل املياه فيها فيما يتعلق بمتطلبات املياه، تشمل منطقة الخليج امل

سويدان  الزعفرانة على التوالي )-/لليوم في وادي عربة ومواقع السخنة 3م 3000إلى  260يتراوح التصريف اليومي من 

 وجودتها. (. من املحتمل أن يؤكد االستخدام املستمر لهذه املياه على كميتها  1992وميساك، 

 

 
: خريطة املياه الجوفية ملوقع املشروع واملناطق املحيطة )معدلة من خريطة املياه الجوفية ملصر لسنة  16-8الشكل  

 ، معهد بحوث املياه الجوفية( 1999

 

 التنوع البيولوجي  8.4

 يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. 

من املهم مالحظة أن تقييم التنوع البيولوجي في هذا القسم، يستثني الطيور )مجموعة من الطيور في منطقة معينة(   

ش على نحٍو منفرد في "القس
 
ناق

ُ
 على التوالي. "8.6  " و"القسم8.5م  والخفافيش، التي ت

 

 منهجية تقييم خط األساس   8.4.1

 منها على   استعراض الدراسات استند تقييم خط األساس ملوقع املشروع على
ً
ش بالتفصيل كال

 
واملسح امليداني، التي ُيناق

 حدة أدناه.
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 استعراض الدراسات   (1)

لدوريات العلمية  استند ذلك إلى الدراسات والبيانات وعمليات املسح والتسجيالت السابقة املتاحة في األوراق والكتب وا

. من املهم مالحظة أنه بما أن الدراسات املتاحة حول  
ً
حول أنواع النباتات والحيوانات املسجلة ضمن دراسة اإلقليم عامة

ا، شملت الدراسات املراجعة طيًفا واسًعا من املراجع بما في ذلك املراجع   موقع املشروع واملنطقة القريبة منه محدودة نسبيًّ

عطي اهتماًما خاًصا لتقييم األثر البيئي واالجتماعي   الدولية، التي 
ُ
لها تركيًزا أوسع من إقليم املشروع. على نحٍو إضافي، أ

 (.2018في منطقة خليج السويس ) 2كم 284االستراتيجي والتراكمي ملساحة 

 

 املسح امليداني (2)

ا في موقع املشروع أثناء خريف   جري مسًحا ميدانيًّ
ُ
ا في فصل ربيع    2019أ . بما أن موسم الخريف  2020وتبعه مسًحا ميدانيًّ

 بالربيع(، كان تركيز املسح امليداني  
ً
 لتقييم عناصر املوائل والعناصر النباتية والحيوانية )مقارنة

ً
ال ُيعد أكثر الفصول مواتية

  . ائل األساسية وتحديد أي تصنيف تنوع بيولوجي قائم و/أو العناصر التي قد تتطلب تركيًزا محدًداأساًسا على تحديد املو 

خالل املسح امليداني في فصل الربيع، كان هنالك تركيز على تسجيل أي أنواع نبتية إضافية غيال تلك التي تم تسجيلها في 

 شمل املسح امليداني أساًسا الطرق اآلتية:  .فصل الخريف

حص املوقع بعناية فيما يتعلق بوجود الحيوانات النشطة وعالمات الحيوانات وأماكنها واملالجئ   ▪
ُ
املالحظات امليدانية: ف

النشطة والبقايا أو أي عالمات حيوية تشير إلى نشاط الحيوانات. بسبب كبر حجم موقع املشروع، ركز فريق البحث  

عد املمرات األساسية، التي قد تستخدمها الحيوانات حول املوقع.  على مناطق األولويات املرتفعة؛ أساًسا األودي
ُ
ة ألنها ت

ا عن أي إشارة من إشارات وجود الحيوانات املذكورة أعاله.  
ً
أجرى الفريق قطع استعراض للمسار بجانب األودية بحث

بع نهًجا متشابًها ملسح النباتات، حيث ركز املسح على جوانب األودية وأي مناطق، لوح
ُ
ظ فيها الغطاء النباتي. مع  ات

جري في الخريف، لم ُيتوقع تسجيل أنواع سنوية كثيرة ، وركز املسح على تحديد النباتات املعمرة.  
ُ
ذلك، ألن املسح أ

جري مسح املوقع ألنواع النباتات الناشئة، التي لوحظت وُسجلت لتشمل عدًدا من األنواع واعتراض  
ُ
 إلى ذلك، أ

ً
إضافة

 وغيرها.  التغطية لكل نوع،

جريت مقابالت مع األشخاص املحليين ووجهت إليهم أسئلة فيما يتعلق بأنواع طيور   ▪
ُ
املقابالت مع األشخاص املحليين: أ

 معروفة، التي من املحتمل أن تكون موجودة ضمن املوقع. 

 حالة أنواع الحيوانات والنباتات  (3)

و في املوقع أثناء املسح امليداني، ُحددت حالة حفظها أ استعراض الدراسات  جميع األنواع املسجلة باعتبارها جزًءا من

(، التي توفر حالة 2019وفًقا للقائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ) 

اإلقليمية ملنطقة   الحفظ العاملية لألنواع املقّيمة. ألن مصر ال تملك قائمة حمراء ملعظم التصنيفات، روجعت التقييمات

 البحر املتوسط وشمال إفريقيا ألي أنواع قد تكون ذات قيمة حفظ على املستوى اإلقليمي. 

 

 النتائج  8.4.2

  وفًقا للمنهجية املذكورة أعاله، تناقش النتائج أدناه النتائج واملخرجات املتعلقة بالنباتات والحيوانات استناًدا إلى  

 واملسح امليداني. استعراض الدراسات
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 النباتات   (1)

قاحلة وأكثر  (، تقع منطقة املشروع في الصحراء واألشجار الخفيضة في املناطق اإلحيائية ال2001وفًقا ألولسون وآخرون ) 

( 2015وآخرون. ) حرحشتحديًدا في املنطقة البيئية لصحراء لبحر األحمر الساحلية. تطبيق التصنيف الذي أعده 

ات ملوقع وعمليات املسح امليداني، يجب عزو جميع منطقة املشروع إلى نظام ر ء زياللموائل املوجودة في منطقة املشروع أثنا

" نظام فرعي:  ةحماد"صحراء  تصنيف الغالبية العظمى من منطقة املشروع باعتبارهااملوئل الرئيس ي "الصحراء". يمكن 

 "أرض سهلية"( تعبرها "أودية وأودية ضيقة" )أي أودية(، التي تخص نظام فرعي "أرض منخفضة".

(، تتكون منطقة  2018الطاقة، وفًقا للتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 

على النحو القياس ي بالنسبة   املشروع أساًسا من صحراء مسطحة من الحص ى تقطعها خطوط تصريف ضحلة؛ أودية.

ا من   للمناطق الصحراوية، تكون املوائل محدودة في التنوع البيولوجي والتغطية. تكون األودية ذات املستوى املرتفع نسبيًّ

اعمة ورواسب من الطمي ترسبت نتيجة التدفقات السطحية القديمة والبطيئة. ُوجد أن الغطاء التنوع مميزة برمال ن

النباتي في املشروع متناثر للغاية ومقتصر على قنوات التصريف. عموًما، يكون للغطاء النباتي ضمن منطقة املشروع تكوين  

ا. تميل األودية إلى د  عم معظم النباتات بسبب مستويات رطوبة التربة األعلى  أنواع وكثافة منخفضة وتوزيع غير منتظم جدًّ

 على نحٍو عام. 

(، يقع موقع املشروع فيما ُيعرف بالصحراء الشرقية املصرية. أكثر تحديًدا، تقع منطقة  2014وفًقا لعبد الغني وآخرون. )

املشروع في األراض ي الساحلية للبحر األحمر. من ناحية املناخ، تقع منطقة املشروع ضمن مناطق صحراوية قاحلة )عياد  

وأنه يتكون من إطار دائم من   باالنفتاحنباتي الصحراوي في منطقة املشروع (. عموًما، يتميز الغطاء ال1993وآخرون، 

، التي قد تزول سريًعا عقب أمطار الشتاء. تعتمد املساحات بين النباتات ومدة  واملساحات بين النباتاتالنباتات املعمرة، 

رطب  وجودها على سقوط األمطار غير املنتظم. تستمر عملية تغيير الغطاء النباتي بالت
ُ
زامن مع تغيير ُسمك التربة. سوف ت

التربة أثناء موسم األمطار، ولكنها تجف في وقٍت قصير. تسمح الترب العميقة بتخزين بعض املاء في تربة فرعية، بما يوفر  

 مصدًرا مستمًرا لرطوبة جذور النباتات املعمرة املستقرة على عمٍق كبير. 
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: موقع املشروع فيما يتعلق باألقاليم البيئية في العالم )املناطق البيئية األرضية في العالم( )أولسون  17-8الشكل  

 (2001وآخرون، 

 

 

نوًعا في موقع املشروع   68وفًقا ملراجعة دراسات النباتات املسجلة بجانب الصحراء الساحلية للبحر األحمر، ُسجل  

كر مسبًقا، 2-8الجدول  ( يرجى االطالع على 2014طقة القريبة منه )عبد الغني وآخرون، واملن
ُ
  املسح امليداني  خالل. كما ذ

جري في الخريف؛ الفصل غير املناسب على اإلطالق إلجراء مسح النباتات، ُسجلت سبعة أنواع نباتات معمرة فقط    الذي
ُ
أ

ق باملسح امليداني في فصل الربيع، فقد تم تسجيل أما بما يتع (.2019خالل هذا املسح )ايكو كونسلت، 
ّ
نوعا من   32ل

 النباتات. 

نوًعا وِثق تسجيلهم في منطقة املشروع واملنطقة القريبة منه، ُوجد خمسة أنواع فقط يمكن تقييمها على املستوى   68من 

(، وُصنفت  2019لي لحماية الطبيعة )الدولي وفًقا للقائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدو 

 جميعها باعتبارها أقل أهمية. 

 

 (2019)االستشاري،  استعراض الدراسات : قائمة أنواع النباتات املسجلة خالل الزيارة امليدانية و 2-8الجدول  

القائمة الحمراء لألنواع املهددة  الشائع االسم  االسم العلمي  العائلة

باالنقراض الصادرة عن االتحاد 

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات

 Ephedra aphylla العلندة
Forssk 

الدراسات   أقل أهمية  العلندة

واملسح  

 امليداني 
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة  الشائع االسم  االسم العلمي  العائلة

باالنقراض الصادرة عن االتحاد 

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات

 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. 
ُ
  الدراسات  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

Pulicaria incisa (Lam.) 
DC. 

قّيم  الرعراع 
ُ
 الدراسات  لم ت

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

قّيم   حشيشة البراغيث الكاذبة
ُ
 الدراسات  لم ت
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة  الشائع االسم  االسم العلمي  العائلة

باالنقراض الصادرة عن االتحاد 

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات

Reichardia tingitana 
(L.) Roth 

قّيم    الطنجيالنكد 
ُ
  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 لم  رقيب الشمس العنبي 
ُ
 الدراسات  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 
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة  الشائع االسم  االسم العلمي  العائلة

باالنقراض الصادرة عن االتحاد 

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات

 Anabasis articulata سرمقية 
(Forssk.) Moq. 

قّيم  الشنان املفصلي 
ُ
الدراسات   لم ت

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  الخرزة محيطية األوراق 
ُ
   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  

 امليداني 

 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 
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة  الشائع االسم  االسم العلمي  العائلة

باالنقراض الصادرة عن االتحاد 

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات

Lotus hebranicus 
Hochst. ex Brand 

قّيم  اللوتس
ُ
  الدراسات  لم ت

واملسح  

 امليداني 

البقولية  

 )ُيتبع(

Taverniera 
aegyptiaca Boiss. 

قّيم  الهجليج
ُ
 الدراسات  لم ت

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 

 العقدية

Calligonum 
polygonoides L. 

قّيم  األرطاة املضلعة
ُ
 الدراسات  لم ت

الفصيلة 

 البليحائية 

Ochradenus baccatus 
Delile 

قّيم لم   جردي توتية
ُ
 الدراسات  ت

Reseda pruinosa 
Delile 

قّيم  البليحاء الصقيعية 
ُ
 الدراسات  لم ت

ات  جاِنيَّ
ْ
 Hyoscyamus muticus الباِذن

L. 
قّيم  البنج املصري 

ُ
  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. 
ثل رباعي األخبي

 
قّيم  . ةاأل

ُ
 الدراسات  لم ت

فصيلة 

 قراصيات ال

Forsskaolea 
tenacissima L. 

قّيم  لصاق عنيد 
ُ
 الدراسات  لم ت
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة  الشائع االسم  االسم العلمي  العائلة

باالنقراض الصادرة عن االتحاد 

 ( 2019الدولي لحماية الطبيعة ) 

 مالحظات

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  

 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  

 امليداني 

صيلة الف

لية من   األس 

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  أقل أهمية  القيصوب الجنوبي

 

 الحيوانات  (2)

ش أدناه املخرجات املحددة للمسح امليداني فيما 
 
ناق

ُ
 يتعلق بأنواع النباتات، التي تشمل الثدييات والزواحف والبرمائيات. ت

 الثدييات   . أ

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

(، يرتبط توزيع الثدييات بوفرة الغطاء النباتي، لذلك توجد معظم  2018)املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة،  

 و جوانب التالل الصخرية أو املنحدرات الجبلية. األنواع في األودية النباتية أ
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(، يرجى االطالع على  2004نوع في موقع املشروع واملنطقة القريبة منه )هوث،  23مع هذا، أوضحت الدراسات وجود 

. يتعين ذكر أن بعض األنواع مدرجة ألن خرائط نطاق توزيعها قد أظهر أنها موجودة في املنطقة العامة ملوقع  3-8الجدول 

 إلى ذلك، بعض األنواع املدرجة معروف أنها  
ً
املشروع، على الرغم من عدم وجود دراسات محددة لتأكيد ذلك. إضافة

عد موجودة في املنطقة القريبة من موقع املشروع، حتى ولو  موجودة في األراض ي املرتفعة شرق موقع 
ُ
املشروع، وبناًء عليه ت

 كانت أعداد قليلة.

أقل أهمية وفًقا للقائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة   ًجا، ُيصنف عشرين نوًعا باعتبارهنوًعا مدر  23من  

ّيم 
ُ
الوعل  نوعين باعتبارهما مهددين باالنقراض )كالهما معرض للخطر(؛ عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في حين ق

قّيم األنواع املتبقية باعتبارها قريبة من االنقراض؛ النوبي وغزال األريل
ُ
الوعل النوبي وغزال  . يحظى الضباع، في حين ت

، تشمل موائل األنواع القياسية  بيبالوعل النو بمنطقة موقع املشروع باعتبارها جزًءا من نطاق توزيعها. فيما يتعلق  األريل

في غرب موقع املشروع في الجبال. بالنسبة لغزال األريل،   - إذا وجدت على اإلطالق-املناطق الجبلية، ومن املتوقع أن توجد 

 إمكانية  
ً
الوصول  نظًرا إلى املوائل املتدهورة في املنطقة العامة ملوقع املشروع واملستوى العالي لالضطرابات البشرية، وخاصة

ا أن تكون األنواع موجودة في املنطقة العامة ملوقع املشروع. أخيًرا ، فيما يتعلق بالضباع   إلى املوقع، فمن غير املرجح جدًّ

ا، من املعروف أن هذه األنواع ذات نطاق واسع للغاية يصل إلى   60املخططة )املهددة باالنقراض( املعرضة للخطر عامليًّ

 يزال من املمكن أن يكون موجوًدا في موقع املشروع، ُيعتقد أن تكون أعداده منخفضة للغاية،  كم. على الرغم من أنه ال

 وستقتصر عموًما على املناطق ذات التواجد البشري املنخفض للغاية.

نفذ.  
ُ
سجل أي ثدييات في املوقع أثناء املسح امليداني امل

ُ
 إلى ذلك، من املهم مالحظة أنه لم ت

ً
 إضافة

)باستثناء الخفافيش( املسجلة في موقع املشروع واملنطقة القريبة منه )االستشاري،   : أنواع الثدييات3-8الجدول 

2019) 

حالة االتحاد   االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة

الدولي لحماية  

 الطبيعة العاملية 

 أقل أهمية  قنفذ طويل األذن  قنفذ طويل األذن  القنفذيات 

 أقل أهمية  القواع الصحراوي  أرنب الصحراء البري  أرانب 

 أقل أهمية  اليربوع املصري الصغير  اليربوع املصري الصغير  الفأرية 

 أقل أهمية  العضل املصري الصغير  عضل مصري صغير 

 أقل أهمية  العضل القزم  العضل القزم 

 أهمية أقل  عضل وكنر  عضل وكنر 

 أقل أهمية  العضل املصري الكبير  عضل مصري كبير 

 أقل أهمية  عضل فالوري  عضل فالوري 

 الفأرية 

 )ُيتبع(

 أقل أهمية  الفأر ذو الذيل الكثيف  الفأر ذو الذيل الكثيف 

 أقل أهمية  الفأر الشوكي الذهبي  الفأر الشوكي الذهبي 

 أقل أهمية  الفأر الشوكي املصري  الفأر الشوكي املصري 

 أقل أهمية  الجرد الغليظ الجرد الغليظ

 أقل أهمية  النمس املصري  النمس املصري  السموريات 
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حالة االتحاد   االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة

الدولي لحماية  

 الطبيعة العاملية 

 أقل أهمية  السنور البري  القط البري   الكلبيات 

 أقل أهمية  ثعلب الرمال  ثعلب روبل

 أقل أهمية  ثعلب الصحراء ثعلب الصحراء

 ابن آوي اإلفريقي/ 

 ابن آوي الذهبي  

 الذئب اإلفريقي/ 

 ابن آوى الذهبي  

 أقل أهمية 

قريبة من خطر   ضبع مخطط الضبع

 التهديد

 أقل أهمية  الوبر الصخري  وبر صخري  وبريات

الفصيلة البقرية،  

 البقريات 

 عرضة للخطر  الوعل النوبي  الوعل النوبي 

 عرضة للخطر  غزال دوركاس  غزال دوركاس 

 

 والبرمائيات الزواحف  .ب

جرى دراسات محددة سابقة بشأن الزواحف والبرمائيات ضمن حدود موقع املشروع. وفًقا لتقييم البيئي  
ُ
ا، لن ت عمليًّ

عد الزواحف أكثر مجموعة متنوعة  2018واالجتماعي االستراتيجي )املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، 
ُ
(، ت

املوائل الصحراوية مثل منطقة املشروع، وتتكون تماًما من األنواع الصحراوية القياسية. تتكون هذه  من الفقاريات في 

 إلى ذلك، وفًقا   الزواحف والبرمائيات من السحالي والثعابين التي تتكيف مع املوائل الصحراوية والصخرية الرملية.
ً
إضافة

ع وجوده، في منطقة املشروع واملنطقة القريبة منها   نوًعا موثق وجوده أو على 34(، هناك 2006لبهاء الدين )
 
األقل متوق

الجانب    ى وجود األنواع البرمائية في منطقة املشروع. عل  ُيرصد)يرجى االطالع على الجدول أدناه(. بسبب جفاف املنطقة، لم  

نوًعا على املستوى العاملي للقائمة   نوًعا املدرج لثمان عائالت. من جميع هذه األنواع، ُيقّيم اثنا عشر 34اآلخر، ينتمي الـ 

الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ُيقّيم إحدى عشر نوًعا من هذه األنواع  

 الضب املصري. باعتبارها أقل أهمية، في حين ُيقّيم نوًعا واحًدا باعتباره مهدًدا باالنقراض )معرض للخطر(؛ 

  
ً
نفذ. إضافة

ُ
سجل أي ثدييات في املوقع أثناء املسح امليداني امل

ُ
 إلى ذلك، من املهم مالحظة أنه لم ت

 (2019)االستشاري,  : أنواع الزواحف املعروف وجودها ضمن منطقة الدراسة4-8الجدول  

القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض   االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة

الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  

 (2019) 

 برص حاد الذيل  برص حاد الذيل  ة يالوزغ

برص مقوس  

 األصابع 

 أقل أهمية 
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض   االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة

الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  

 (2019) 

برص املنازل  

 األصفر 

برص املنازل أصفر  

 البطن 

قّيم 
ُ
 لم ت

برص منازل البحر  

 املتوسط 

برص منازل البحر  

 املتوسط 

 أقل أهمية 

برص أبو كف  

 أرقط 

برص مروحي  

 القدمين 

قّيم 
ُ
 لم ت

برص أبو كف  

 مصري 

برص مروحي  

 القدمين مصري 

قّيم 
ُ
 لم ت

برص أبو كف  

 صحراوي 

برص مروحي  

 القدمين صحراوي 

قّيم 
ُ
 لم ت

برص الرمال  

 املصري 

برص واسع العين  

 رملي 

قّيم 
ُ
 لم ت

قّيم لم  برص واسع العين  برص واسع العين 
ُ
 ت

برص الرمال   برص تحت الحجر 

 الجزائري 

قّيم 
ُ
 لم ت

 أقل أهمية  الحرذون الشوكي  الحرذون  الحرذونيات 

قّيم  الحرذون السينائي الحرذون السينائي
ُ
 لم ت

قّيم  الحرذون املتقلب  قاض ي الجبل 
ُ
 لم ت

قاض ي الجبل  

 الباهت 

قاض ي الجبل  

 الباهت 

قّيم 
ُ
 لم ت

الضب  سحلية  الضب املصري 

 املصري 

 عرضة للخطر 

سحلية بوسك   سحالي حقيقية 

 هدبية األصابع 

قّيم  سحلية بوسك  
ُ
 لم ت

سحالي حقيقية  

 )ُيتبع(

سقنقر الرمل  

 الكبير 

قّيم  سقنقر الرمل الكبير 
ُ
 لم ت

سحلية صغيرة  

 منقطة 

سحلية صغيرة  

 منقطة 

قّيم 
ُ
 لم ت

سحلية عّداء   عّداء الصحراء

 الصحراء 

 أقل أهمية 

سحلية منقطة  

 بنقط حمراء 

سحلية منقطة  

 بنقط حمراء 

قّيم 
ُ
 لم ت
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القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض   االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة

الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  

 (2019) 

قّيم  الورل الصحراوي  الورل الصحراوي  الورليات
ُ
 لم ت

 أقل أهمية  سحلية دفانة سحلية دفانة السقنقورية

قّيم  سمكة الرمال  سمكة الرمال 
ُ
 لم ت

سحلية الرمال   سحلية ناعمة 

 الناعمة 

 أقل أهمية 

 أقل أهمية  بسباس جبلي  بسباس جبلي  األحناش 

قّيم  ثعبان أبو العيون  الكوبرا الكاذبة 
ُ
 لم ت

حية السف  

 الرمادي 

 أقل أهمية  األفعى املرقطة 

ثعبان األزرود  

 الصحراوي 

ثعبان األزرود  

 الصحراوي 

قّيم 
ُ
 لم ت

قّيم  بسباس صحراوي  الحية القرعاء
ُ
 لم ت

ُشقارّي عداء  

 الرمال 

قارّي عداء الرمال 
ُ
قّيم لم  ش

ُ
 ت

قّيم  ثعبان اإلكليل  ثعبان اإلكليل 
ُ
 لم ت

رابيد  أقل أهمية  كوبرا الصحراء  كوبرا الصحراء  الع 

فصيلة األفاعي  

 النافخة 

  األفعى املقرنة  األفعى املقرنة 

 )الطريشة(

 أقل أهمية 

 أقل أهمية  أفعى الرمل  أفعى الرمل 

أفعى الحراشف  

 املنشارية 

أفعى الحراشف  

 املنشارية 

قّيم 
ُ
 لم ت

 

 امللخص  (3)

املنفذة حتى تاريخه، يمكن الوصول لنتيجة أن موقع املشروع،   استعراض الدراسات للتلخيص، استناًدا لعملية املسح و

عموًما، يعتبر منخفض األهمية من الناحية البيئية، نتيجة لوضعها الطبيعي، الذي يتميز بوجود غطاء نباتي قليل في بيئة  

ظ أي موائل أساسية أو حساسة ضمن موقع  إلى ذلك، لم ُيالح 
ً
املشروع، وأن   قاحلة ذات مستوى تنوع منخفض. إضافة

جميع األنواع النباتية والحيوانية املسجلة، حيث تعتبر عموًما شائعة، وقياسية لهذه املوائل وأقل أهمية. على الرغم من  

ا منها   ا )عرضة للخطر(، ال ُيعتقد أن أيًّ قّيم على أنها مهددة عامليًّ
ُ
أن ثالثة أنواع ُيعتقد وجودها في موقع املشروع، فهي ت

املهدد   الضب املصري كبير على مستوى العالم. مع ذلك، يجب إيالء اعتبار خاص للسحلية شوكية الذيل موجود بعدد 

ا لهذا النوع، على الرغم من أنه ُيعتقد عدم وجوده بأعداد كبيرة   نموذجيًّ
ً

ا، ألن موقع املشروع يوفر موئال باالنقراض عامليًّ
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 ملًجأ كبيًرا لبسبب الغطاء النباتي املنخفض للنباتات  
ً
- 8في القسم    ألنواع. أخيًرا، كما نوقش سابًقااملعمرة، التي توفر عادة

   أو مخطط لها.  حالية ن أي محميات طبيعية (، ال يقع موقع املشروع ضمضاستخدام األر  )قسم 2

 

 الطيور )مجموعة من الطيور في منطقة معينة(  8.5

املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق بالطيور )مجموعة من  يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع 

 الطيور في منطقة معينة(.

 

 منهجية تقييم خط األساس 8.5.1

رصد مشروعات تطوير طاقة الرياح، جنًبا إلى جنب   وبروتوكوالتوفًقا للمنهجية املوضحة في إرشادات تقييم األثر البيئي 

مع طول الوادي املتصدع / مسار هجرة الطيور على البحر األحمر مع مرجعية خاصة إلى طاقة الرياح لدعم الحفاظ على  

اكمي وبرنامج  (، واملنهجية املطبقة في التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتر 2013الطيور املحلقة املهاجرة، املشروع )

(، استخدمت التقييمات نقاط رصد  2019إدارة التوربين النشط ملشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس )

 محددة مسبًقا )نقاط الرصد(، التي اسُتخدمت طوال الفصول لتحقيق أهداف الرصد. 

خطط إلقامة توربينات الرياح. لذلك،  يركز املسح فقط على تقييم حالة الطيور باستخدام مساحة موقع املشروع، حيث يُ 

يكون هدف املسح توفير تقييم باستخدام الطيور املهاجرة واملقيمة املحلقة في موقع املشروع، فيما يتعلق بتوربينات الرياح  

  ومنطقة مخاطر التصادم، في حين تقديم تحليل تفصيلي للمدد التي تستخدمها هذه األنواع في موقع املشروع، واالرتفاعات 

التي توجد فيها، التي قد توفر أخيًرا فهًما عميًقا لألثر املتوقع للمشروع حول أنواع الطيور. أيًضا، أبرزت عملية الرصد أي  

ا، املوجودة في موقع املشروع وتكرار استخدامها للموقع. قدمت نقاط الرصد تلك   ا أو إقليميًّ أنواع مهددة باالنقراض عامليًّ

 شاملة ملنطقة مسح 
ً
 الدوارات لكل التوربينات املوجودة في املخطط.  تغطية

بعد تحليل مجال الرؤية لطوبوغرافيا منطقة املشروع، تقرر أن هناك حاجة إلى ثماني نقاط رصد لتغطية منطقة املشروع.  

 ُحددت مواقع نقاط الرصد تلك استناًدا إلى حقيقة أنها قد توفر أكثر تغطية شاملة ملنطقة املشروع.

بق نظام  
ُ
تناوب، حيث ُرصدت أربع نقاط رصد من الثمان نقاط الكلية كل يوم لجميع مواسم الهجرة. بما أن نقاط  ط

ختيرت األربع نقاط الرصد املغطاة في اليوم نفسه، على نحٍو لتجنب  
ُ
الرصد، باعتبارها موضحة في الشكل أدناه، متداخلة، ا

 . أي نقاط متداخلة، لتقليص فرص العد املزدوج قدر اإلمكان



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  108صفحة 

 

 
 (2019: أماكن نقاط الرصد في موقع املشروع )االستشاري, 18-8الشكل  

 

كم كحد أقص ى حسب الطلب. أيًضا، يتعين أن تكون  2.5درجة ممتدة ملسافة    360كل نقطة رصد مساحة رؤية    تم تغطية

 . الجيدة طيور مؤهل، لتحديد الطائر في مستوى األنواع في ظروف الرؤية  ملراقباملسافة كافية 

صد مجموعة من الطيور في منطقة  مؤهلين من ذوي الخبرة السابقة في ر  مراقبينتكّون فريق التقييم امليداني من أربعة 

معينة أثناء الطيران بالنسبة ملشروعات طاقة الرياح. غطى مراقب واحد كل نقطة رصد خالل مدد الرصد، التي ستغطي  

ذروة الهجرة املتوقعة، استناًدا إلى التقييمات السابقة على النحو املبين في إرشادات تقييم األثر البيئي وتقييم البيئي  

الرصد    مسوحاتالخبرة بانتظام، لبناء قدراتهم في إجراء  ذوي    للمراقبين   مبتدؤون  مراقبون ي االستراتيجي. انضم  واالجتماع

 أثناء الطيران. 

ا خالل مدد موسم الهجرة املحددة بعد نظام التناوب لضمان تغطية نقاط   جريت عملية الرصد من نقاط الرصد يوميًّ
ُ
أ

 عن تغطية مدد النهار املختلفة من الصباح وبعد الظهر.   الرصد
ً

 الثمانية بانتظام خالل مواسم الهجرة في الخريف، فضال

. كان  املراقبينأربع ساعات لضمان أن جودة الرصد ال تتأثر بتعب امتدت مدد الرصد من كل نقطة رصد ملدة أقصاها 

غطى أربع نقاط رصد كحد أقص ى كل يوم، بحيث تغطي كل مدة  
ُ
، كانت ت

ً
هناك ساعة استراحة بين كل مدتي رصد. إجماال
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بعد الظهر.   رصد ثمان ساعات كل يوم كحٍد أدنى؛ أربع ساعات في الصباح، يتبعها ساعة استراحة، ثم أربع ساعات رصد

 تختلف مدد بدء الرصد ونهايتها اعتماًدا على الظروف اآلتية: 

ا، قد يبدأ   ▪ املوسم الذي يغطيه الرصد: ألن املوسم الذي يغطيه الرصد هو الخريف، وأن ساعات النهار محدودة نسبيًّ

لضمان توثيق أي  الرصد عموًما عقب شروق الشمس بساعة، وقد تنتهي قبل غروب الشمس بساعة بحد أقص ى، 

 طيور مهاجرة، قد تتجمع في موقع املشروع واملناطق القريبة منها. 

عد الرؤية ظرف الطقس األساس ي الذي قد يؤثر في تنفيذ الرصد أثناء الطيران. لذلك، في حالة كانت   ▪
ُ
ظروف الطقس: ت

ل مراقبة الرصد أو تأخيرها أو تمدي  دها. الرؤية ضعيفة بسبب الغبار أو الضباب، قد تؤج 

تسجيالت جلسات الرصد السابقة: على سبيل املثال، في حالة تسجيل تجمعات للطيور أثناء آخر ساعات بعد الظهر   ▪

 من اليوم السابق، قد يوص ى ببدء الرصد مبكًرا في اليوم التالي، لتوثيق حركة الطيور عندما تغادر موقع تجمعها.

ساعة خالل   360اني. في املتوسط، تمت تغطية كل نقطة رصد إلجمالي بمنظار ثنائي العينين وتلسكوب ميد املراقبينزّود 

ساعة في فصول الربيع، من نقاط   2900ساعة من الرصد في الخريف، وحوالي  2800كل موسم، أي ما مجموعه حوالي 

، وصل مستوى الجهد، الذي يغطي جميع نقاط الر  الرصد 
ً

صد لألربعة  الثمانية، يرجى االطالع على الجدول أدناه. إجماال

غطى جميع نقاط الرصد بمستوى الجهد نفسه، بحيث يمكن مقارنة مستوى الجهد املجموع    11.424مواسم، إلى  
ُ
ساعة. ت

 من نقاط الرصد املختلفة على نحٍو إحصائي. 

)االستشاري,   2019مستوى الجهد أثناء تقييمات مجموعة من الطيور في منطقة معينة في خريف  :5-8الجدول  

2019) 

 إجمال النقاط الحيوية/املوسم بعد الظهر الصباح نقطة حيوية  املوسم 

 2019خريف 

 يوم 88

 (2019نوفمبر  10 -أغسطس  17)

 352 176 176 1-نقطة الرصد 

 352 176 176 2-نقطة الرصد 

 352 176 176 3-نقطة الرصد 

 352 176 176 4-نقطة الرصد 

 352 176 176 5-نقطة الرصد 

 352 176 176 6-نقطة الرصد 

 352 176 176 7-نقطة الرصد 

 352 176 176 8-نقطة الرصد 

 2816 1408 1408 اإلجمالي 

 2020ربيع 

 يوم 91

 (2020 مايو 20 – فبراير 220)

 360 180 180 1-نقطة الرصد 

 360 180 180 2-نقطة الرصد 

 360 180 180 3-نقطة الرصد 

 360 180 180 4-نقطة الرصد 

 360 180 180 5-نقطة الرصد 

 360 180 180 6-نقطة الرصد 

 360 180 180 7-نقطة الرصد 



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  110صفحة 

 

 إجمال النقاط الحيوية/املوسم بعد الظهر الصباح نقطة حيوية  املوسم 

 360 180 180 8-نقطة الرصد 

 2912 1456 1456 اإلجمالي 

 

ا  لجميع األنواع   ا وإقليميًّ الفردية لألنواع الرئيسية ذات األولوية املحددة مسبًقا، بما في ذلك األنواع املهددة باالنقراض عامليًّ

والطيور املحلقة املهاجرة الكبيرة، املعروفة بهجرتها في أعداد كبيرة فوق منطقة املشروع واملناطق القريبة منه، جنًبا إلى  

 سار هجرة الطيور على البحر األحمر، ُجمعت البيانات اآلتية: جنب مع طول الوادي املتصدع / م

قدر بـ  ▪
ُ
 ثانية. 15ُيسجل الوقت الذي ُرصد فيه الطائر املستهدف ومدة الطيران إلى أقرب مدة زمنية ت

 .25.000:1ُيحدد مسار الطيران في املوقع بمقياس رسم  ▪

 ثانية. 15ى وبعدها بمدد زمنية كل ُيقّدر طيران الطائر فوق مستوى األرض عند نقطة الرصد األول ▪

ف ارتفاعات الطيران > ▪
صن 

ُ
م فوق مستوى األرض، مع مراعاة مواصفات  200م و<200-120م, و120-10م, و10ت

 عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء.ين املسؤول ين التوربينات الخاصة باملقاول

ق اتجاه الطائر و/أو سرب الطيور ألقرب اتجاه  ▪
 
والشرق والجنوب الشرقي  ،ال والشمال الشرقي؛ الشم8/1يوث

 والغرب والشمال الغربي. ،والجنوب الغربي والجنوب،

عدت أثناء تصميم  
ُ
نظًرا ألن مخطط التوربين النهائي لم يكن متاًحا قبل بدء املسح، تستند مواقع نقاط الرصد، التي أ

 إلى ذلك، بما  املسح، على افتراض أن نقاط الرصد غطت منطقة املشروع 
ً
بالكامل، وال تستند إلى مخطط التوربين. إضافة

فق على أن أي طائر يمر عبر موقع املشروع على ارتفاع أقل من  
ُ
م قبل بدء عملية املسح، ات قد 

ُ
أن مواصفات التوربين لم ت

 م فوق األرض، قد يعتبر في حالة طيران على ارتفاع ينطوي على خطر التصادم. 120

ِفذ تحليل إضافي للبيانات  
ُ
جري باعتباره جزًءا من تقييم األثر البيئي واالجتماعي، ن

ُ
 إلى املسح الذي أ

ً
ُجمعت أثناء    التي إضافة

جري باعتباره جزًءا من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي. صدر قرار بإجراء مقارنة بين نتائج  2016خريف 
ُ
، الذي أ

عوامل،    السابق، وذلك نتيجة لعدة  2016الحالي وتقييم خريف    2019أخذ الحيطة؛ تقييم خريف  كال التقييمين، ولكن مع  

 يمكن تلخيصها أداناه: 

لم يكن مكان نقاط الرصد املستخدمة أثناء التقييمات وعددها هو نفسه. اسُتخدم ثماني نقاط رصد أثناء التقييم   ▪

ًءا من نقاط الرصد، والتي غطت موقع املشروع. لذلك، لم  الحالي، في حين كان هناك تسع نقاط رصد، التي كانت جز

تكن املساحة املغطاة في كال املسحين هي نفسها. أيًضا، تختلف أماكن نقاط الرصد، وهذا بسبب حقيقة أن نقاط  

ختيرت تحديًدا لتغطية موقع املشروع، في حين كانت النقاط في املسح السابق م 
ُ
ختارة  الرصد املختارة في املسح الحالي ا

 لتغطية مساحة دراسة أكبر، وبناًء عليه كانت أكثر انتشاًرا، وال تغطي موقع املشروع على نحٍو شامل. 

  17من  شملت موسم هجرة الخريف بالكامل على نحٍو شامليمكن أن تعتبر املدة املغطاة في املسح الحالي أنها  ▪

نوفمبر. ما يزال   10سبتمبر حتى  10ة من السابق املد 2016نوفمبر، في حين غطى مسح خريف  10أغسطس حتى 

م في القسم الخاص بذلك أدناه.  للمقارنة، وسُيقد 
ً

 تحليل البيانات الزمنية قابال
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على الرغم من تشابه الطرق املطبقة في كال املسحين، على نحٍو عام، إال إنها ذات تفاصيل مختلفة، قد تجعل مقارنة   ▪

ى سبيل املثال، طبق التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي نظام تناوب، حيث البيانات غير دقيقة على نحٍو كاٍف. عل

بق  
ُ
قد ينتقل املراقبون بين نقاط الرصد أثناء اليوم لتغطية مدد زمنية مختلفة في اليوم، بينما أثناء املسح الحالي، ط

 ثناء اليوم نفسه.نظام التناوب بحيث قد يتناوب املالحظ على نقاط الرصد على أساس يومي، وليس أ

كر أعاله، ومع مراعاة مستوى الجهد األعلى الذي حدث أثناء املسح الحالي )
ُ
 بـ  5728استناًدا إلى ما ذ

ً
ساعة مقارنة

جري تحليل البيانات  2826
ُ
 عن كونها جزًءا من التقييم االستراتيجي، أ

ً
ساعة(، وألنها عملية مسح مخصصة للموقع فضال

 حول البيانات املجموعة على نحٍو مختلف.  استنتاجات قويةواملقارنات بين كال املسحين بحذر، لعدم الوصول إلى 

  على  املسح  فريق حرص. كله العالم  في األنشطة  معظم  لىع  أثر الذي ،  COVID-19 جائحة مع الربيع فصل مسح  تزامن 

  االلتزام  مع املطلوبة املطلوبة والسالمة الصحة إجراءات جميع مراعاة مع ، املسح أثناء املطلوب الجهد مستوى  تغطية

  التجول   حظر   بدأ   ،   الربيع  مسح   خالل.  مصر  أنحاء  جميع  في  تطبيقها   تم   التي   التجول   حظر  لساعات  الوطنية  باللوائح  أيًضا

 موقع إلى الفريق سيتوجه ،  بذلك االلتزام أجل من. التالي اليوم صباح 06:00 حتى 18:00 الساعة في الوطني الصعيد على

  املراقبة  من األقص ى الحد املراقبين جميع يبدأ أن املتوقع من. 6:00 الساعة بحلول  التجول  حظر رفع بمجرد املشروع

  بينما  مالحظته  سينهي املبكرة املراقبة  في بدأ  الذي املراقب فإن  ،  املطلوبة الساعات تغطية أجل  من. 8:00 الساعة  بحلول 

  مع  املطلوبة الساعات تغطية الفريق سيضمن ،  وبهذا . 16:00 الساعة  بحلول  أقص ى  كحد املراقبة  مراقب آخر  سيوقف

 . أخرى   مرة  التجوال حظر  فرض قبل غارب رأس مدينة  إلى الفريق  عودة ضمان 

 

 النتائج  8.5.2

 2019تقييم خط األساس لحركة الطيور املهاجرة أثناء الطيران خالل خريف 

 األنواع املسجلة والطيور املنفردة

طائر، تأكدت حركتهم    10088نوًعا بإجمالي عدد طيور بلغ    21نوفمبر، ُسجل    10أغسطس حتى    17، من  2019أثناء خريف  

. 6-8الجدول عملية، يرجى االطالع على    461تسجيالت عمليات رصد بلغت    في موقع املشروع واملنطقة القريبة منه من خالل

، ُسجل 
ً

% من جميع الطيور  43.1طائر من جميع األنواع، حتى ولو كانت تطير في ارتفاع خطر جزئي، بنسبة  4343إجماال

 الفردية املسجلة طوال مدة إعداد التقرير. 

طي باعتباره جزًءا من 2016أثناء خريف 
ُ
 2.180نوًعا، بإجمالي  21التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي، ُسجل ، الذي غ

، ُسجل  237طائر مسجل من خالل تسجيالت عمليات رصد بلغت 
ً

طائر من جميع األنواع، حتى ولو   683عملية. إجماال

 .6-8الجدول لى % من جميع الطيور الفردية املسجلة يرجى االطالع ع22.5كانت تطير في ارتفاع خطر جزئي، بنسبة 
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 ( 2019)االستشاري,  : ملخص تسجيالت رصد الطيور أثناء مدة إعداد التقرير 6-8الجدول 

ا للقائمة   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

الحمراء لألنواع  

املهددة باالنقراض  

الصادرة عن االتحاد  

الدولي لحماية  

 (2019الطبيعة ) 

 الحالة الوطنية 
 2019خريف   -تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  

 2016خريف  -

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

 الحدأة السوداء 

Milvus migrans 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
37 84 53.6 23 29 58.6 

 حدأة سوداء الجناح 
Elanus caerulus 

 100 2 1 - - - مقيم  أقل أهمية 

 عقاب نساري 

Pandion haliaetus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
2 2 0.0 - - - 

 حوام النحل األوروبي 

Pernis apivorus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
184 4694 12.3 110 999 36.1 

 عقاب املنتعلة 

Hieraaetus pennatus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
5 5 40.0 2 2 0.0 

 عقاب السهوب 

Aquila nipalensis 

طائر مهاجر عابر /   مهدد باالنقراض 

 زائر شتوي 
5 6 60.0 2 2 50.0 

مرزة املستنقعات  

 الغربية

Circus aeruginosus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 

45 60 71.7 17 19 63.2 
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ا للقائمة   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

الحمراء لألنواع  

املهددة باالنقراض  

الصادرة عن االتحاد  

الدولي لحماية  

 (2019الطبيعة ) 

 الحالة الوطنية 
 2019خريف   -تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  

 2016خريف  -

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

 أبو شودة

Circus pygargus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
9 16 31.3 7 8 75.0 

 مرزة باهتة 

Circus macrourus 

طائر مهاجر عابر /   قريبة من خطر التهديد 

 زائر شتوي 
11 12 66.7 10 10 80.0 

 عقاب الثعابين 

Circaetus gallicus 

طائر مهاجر عابر /   أقل أهمية 

 متكاثر صيفي 
3 3 0.0 1 1 100.0 

 باشق أوراس ي 

Accipiter nisus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
6 6 66.7 1 1 100.0 

 باشق مشرقي 

Accipiter brevipes 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
- - - 2 6 0.0 

 صقر جراح 

Buteo rufinus 

طائر مهاجر عابر /   أقل أهمية 

 زائر شتوي 
1 1 0.0 2 3 33.3 

 حوام السهول 

Buteo buteo 

vulpinus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 

10 11 10.0 6 11 72.7 
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ا للقائمة   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

الحمراء لألنواع  

املهددة باالنقراض  

الصادرة عن االتحاد  

الدولي لحماية  

 (2019الطبيعة ) 

 الحالة الوطنية 
 2019خريف   -تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  

 2016خريف  -

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

 وكري صقر 

Falco biarmicus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
3 3 66.7 2 2 100.0 

 صقر الغزال 

Falco cherrug 

 طائر مهاجر عابر  مهدد باالنقراض 
- - - 1 2 0.0 

 عوسق صغير 

Falco naumanni 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
5 8 50.0 2 2 100.0 

 شويهين 

Falco Subbuteo 

 عابر طائر مهاجر  أقل أهمية 
- - - 1 1 100.0 

 صقر أسحم 

Falco eleonorae 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
2 2 50.0 1 1 100.0 

 صقر الغروب

Falco concolor 

طائر مهاجر عابر /   عرضة للخطر 

 متكاثر صيفي 
4 4 75.0 13 19 100.0 

 عويسق أحمر 

Falco vespertinus 

 طائر مهاجر عابر  قريبة من خطر التهديد 
1 1 100.0 2 4 0.0 

 0.0 100 1 0.0 6 1 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية  الكركي
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ا للقائمة   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

الحمراء لألنواع  

املهددة باالنقراض  

الصادرة عن االتحاد  

الدولي لحماية  

 (2019الطبيعة ) 

 الحالة الوطنية 
 2019خريف   -تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  

 2016خريف  -

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

Grus grus 

 البجع األبيض الكبير 

Pelecanus 

onocrotalus 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 

6 296 49.7 3 244 0.0 

 لقلق أسود

Ciconia nigra 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
5 40 2.5 - - - 

 لقلق أبيض 

Ciconia ciconia 

 طائر مهاجر عابر  أقل أهمية 
11 4766 72.8 5 688 0.7 

 أنواع النسور 

Aquila sp. 

 ال يوجد  ال يوجد 
1 4 0.0 - - - 

 أنواع الصقور الحوامة 

Buteo sp. 

 ال يوجد  ال يوجد 
6 12 66.7 1 1 100.0 

 أنواع املرزة 

Circus sp. 

 ال يوجد  ال يوجد 
4 5 0.0 4 4 50.0 

 0.0 5 5 66.7 15 15 ال يوجد  ال يوجد  أنواع الصقور 
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ا للقائمة   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

الحمراء لألنواع  

املهددة باالنقراض  

الصادرة عن االتحاد  

الدولي لحماية  

 (2019الطبيعة ) 

 الحالة الوطنية 
 2019خريف   -تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  

 2016خريف  -

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 

عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور التي  

تطير عند  

ارتفاع  

 الخطر

Falco sp. 

 56.3 16 14 27.8 18 12 ال يوجد  ال يوجد  الطيور الجارحة 
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 التوزيع املكاني للطيور التي تطير في ارتفاع الخطر فوق نقاط الرصد

بالنظر إلى ملخص نتائج املالحظات، فيما يتعلق باألنواع املسجلة في كل نقطة رصد، توضح بالتفصيل عدد التسجيالت  

،  7و 6و 4و 1والطيور الفردية لكل نوع، يمكن بوضوح مالحظة أنه لوحظ عدد أكبر من الطيور من خالل نقاط الرصد 

 بالجانب  التي تقع على طول الجزء الشرقي من موقع املشروع، وا
ً
لتي تمثل الجزء املنبسط من منطقة املشروع، مقارنة

 .7-8الجدول بالتالل، يرجى االطالع على   املليءالغربي الجبلي 

 (2019والطيور الفردية املسجلة عبر نقاط الرصد )االستشاري,   التسجيالت: توزيع 7-8الجدول 

 عدد الطيور الفردية املسجلة  التسجيالت عدد  عدد األنواع املسجلة  عدد نقاط الرصد 

1 11 57 2509 

2 9 21 155 

3 10 48 560 

4 10 51 1582 

5 8 35 674 

6 15 98 2039 

7 14 54 1843 

8 10 37 726 

 

بالنظر إلى التوزيع املكاني لعدد الطيور عند املرور فوق موقع املشروع ككل، و وفًقا لألعداد التراكمية للطيور العابرة  

املسجلة من نقاط الرصد، يمكن بوضوح رؤية أن الجزء الشرقي من موقع املشروع يحظى بالرقم األعلى للعبور، في حين  

ب الغربي، بينما كان لدى الجزء الشمالي الغربي من موقع املشروع أقل عبور  تستمر األعداد في االنخفاض باتجاه الجنو 

% من إجمالي الطيور املسجلة أثناء عملية مسح جميع أنحاء موقع املشروع، يرجى 1ألعداد الطيور، التي تجاوزت بالكاد 

، مزيًدا من التفاصيل  2021وربيع  2020. سوف توفر عمليات املسح للمتابعة في ربيع وخريف 19-8الشكل االطالع على 

 بشأن التوزيع املكاني.

على   من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي، مع التركيز 2016بتطبيق التحليل نفسه على البيانات من مسح خريف 

نقاط الرصد التي غطت أجزاء من موقع املشروع، يمكن تأكيد عملية رصد مماثلة مفادها أن الجزء الشرقي من موقع  

 .19-8الشكل  املشروع يحتوي على أكبر عدد مرور بينما انخفضت األرقام أثناء اتجاهها ناحية الغرب، يرجى االطالع على

والطيور الفردية املسجلة عبر نقاط الرصد الخاصة بالتقييم االجتماعي والبيئي   التسجيالت: توزيع 8-8الجدول   

 (2019االستراتيجي )االستشاري, 

 عدد الطيور الفردية املسجلة  التسجيالت عدد  عدد األنواع املسجلة  نقاط الرصد عدد 

1 6 15 115 

2 4 21 81 

3 11 32 153 

4 5 17 174 

5 7 32 581 
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 عدد الطيور الفردية املسجلة  التسجيالت عدد  عدد األنواع املسجلة  نقاط الرصد عدد 

6 10 33 219 

7 8 18 168 

8 11 61 671 

9 6 15 25 

 

الطيور الفردية، بما في ذلك تلك غير املحددة على  بالنظر إلى الطيور التي تطير عند ارتفاع الخطر، ومع مراعاة جميع 

مستوى األنواع، يمكن مالحظة أن نقطة الرصد الشمالية الشرقية تمتلك أعلى نسبة من الطيور التي تطير عند ارتفاع  

ات تحليق  الخطر، في حين كانت نقطة الرصد ذات ثاني أكبر عدد تم حسابه. عموًما، استناًدا إلى النتائج اإلجمالية الرتفاع

الطيور، يمتلك الجزء الشمالي من موقع املشروع النسبة األعلى من تحليق الطيور عند ارتفاع مخاطر التصادم. بالتحرك  

ناحية الجنوب، ُسّجلت زيادة في ارتفاع الطيور، وبناًء عليه ُسجل ذلك فوق ارتفاع خطر التصادم. ال يبدو أن اتباع النهج  

ا واضًحا ملرور الطيور عند ارتفاع خطر  نفسه لتحليل البيانات من ال
ً
تقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي، يعرض نمط

في الجانب الشمالي الشرقي من موقع املشروع بنسبة    مالتصادم. تكون أعلى نسبة للطيور املحلقة عند ارتفاع خطر التصاد

املشروع ارتفاع عاٍل لخطر التصادم، حيث   % عند ارتفاع الخطر. ال توضح جميع العناصر األخرى من موقع6.7تحليق 

ا وال يتخطى نسبة  % من الطيور املسجلة في الشمال الغربي واألجزاء املركزية في موقع املشروع. كان لألجزاء  5يكون هامشيًّ

الذي  املتبقية من موقع املشروع في الجنوب والغرب والجنوب الشرقي نسب معتدلة من الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر  

 % من إجمالي طيور املسجلة في نقطة الرصد ذات الصلة.44% و25يتراوح بين 

  

 

ا: مناطق   : يساًرا:19-8الشكل  
ً
ا للعدد اإلجمالي من الطيور املسجلة عبر موقع املشروع، ويمين

ً
مناطق عبور الطيور وفق

ا للع 
ً
موقع املشروع أثناء عملية التقييم البيئي واالجتماعي دد اإلجمالي للطيور املسجلة عبر عبور الطيور وفق

 2016االستراتيجي لرصد هجرة فصل الخريف عام 
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ا إلجمالي عدد الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر عبر موقع املشروع 20-8الشكل  
ً
 : مناطق عبور الطيور وفق

 

 

 (2019االستشاري, : الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر في مختلف نقاط الرصد ) 21-8الشكل  
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( وقطاع غربي  7-ونقطة الرصد  6-ونقطة الرصد  4-ونقطة الرصد 1-تقسيم موقع املشروع إلى قطاع شرقي )نقطة الرصد 

كر سابًقا يحظى الجزء الشرقي ملوقع املشروع  8-ونقطة الرصد 5-ونقطة الرصد 3- ونقطة الرصد 2-)نقطة الرصد
ُ
(، كما ذ

   7973املسجلة، وله أيًضا عدد أكبر من الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر )بالعدد األكبر من الطيور 
ً
طائر( مقارنة

 بالجانب الغربي 49.1طائر(، ونسبة أعلى من الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر ) 2115بالجانب الغربي )
ً
%( مقارنة

(20.1.)% 

 

 ( 2019: الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر في الجانبين الشرقي والغربي من موقع املشروع )االستشاري, 22-8الشكل  

 

(  4-ونقطة الرصد 3-ونقطة الرصد 2-ونقطة الرصد 1-من خالل تقسيم موقع املشروع إلى قطاع شمالي )نقطة الرصد 

(، يمكن مالحظة أن االختالف في إجمالي  8-ونقطة الرصد  7-ونقطة الرصد  5-ة الرصدونقط  4-وقطاع جنوبي )نقطة الرصد

ا ألن  ا نسبيًّ % من الطيور تم تسجيلها في القطاع الشمالي من موقع املشروع، في حين  52.2الطيور املسجلة يكون هامشيًّ

بة للطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر،  % ُسجلت في القطاع الجنوبي من موقع املشروع. بالنس47.8باقي النسبة البالغة 

 بالطيور  56.0كانت نسبة أعلى من الطيور املسجلة في القطاع الشمالي من املشروع تحلق عند ارتفاع الخطر )
ً
%( مقارنة

 %(.28.9التي ُسجلت وهي تحلق عند ارتفاع الخطر في القطاع الجنوبي من موقع املشروع )

3918

425

4055

1690

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

East West

At Risk Height Above Risk Height



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقرير 
  121صفحة 

 

 

: الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر في القطاعين الشمالي والجنوبي من موقع املشروع )االستشاري,  23-8الشكل  

2019) 

 التوزيع املكاني ألنواع الطيور التي تطير عند ارتفاع الخطر

ح في % من الطيور املسجلة أثناء عملية املسح. تكون األنواع ذات  95, توجد ثالثة أنواع تمثل تقريًبا 9-8الجدول  كما ُيوض 

% من إجمالي الطيور التي تم  47.2طائر، بما يشكل  4766 مع إجمالي عدد اللقلق األبيض أعلى أرقام فردية مسجلة هي 

طائر من أنواع الطيور من خالل القطاع الشرقي من موقع املشروع   4.981عدها أثناء عملية املسح. تم تسجيل إجمالي 

 أخرى، كانت ال66.3طائر يحلق عند ارتفاع الخطر ) 3161%(. من هذه الطيور، كان إجمالي 93.0)
ً
طيور  %(. من ناحية

وهي تحلق عند ارتفاع  % 91.9بنسبة طائر( ُمسجلة  335املتبقية، التي ُسجلت من خالل الجزء الغربي من موقع املشروع ) 

% من اللقلق األبيض، املسجلة في موقع املشروع، تحلق عند ارتفاع الخطر، يرجى 72.8الخطر. في املجمل، كانت نسبة 

 .24-8الشكل  االطالع على  
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 فيما يتعلق بخطر التصادم  اللقلق األبيض: عبور 24-8الشكل  

 

عد  
ُ
% من إجمالي الطيور املسجلة(. 46.5طائر )  4694املسجلة هي ثاني أكثر األنواع شيوًعا بمجموع    حوام النحل األوروبيت

الشرقي من موقع املشروع، في حين تكون  % من إجمالي أنواع الطيور( في الجانب 64.3طائر ) 3020تم تسجيل إجمالي 

% من إجمالي الطيور املسجلة في  6.6طائر عند ارتفاع الخطر ) 199عموًما عند ارتفاع التصادم، حيث تم تسجيل تحليق 

لعبور الطيور ذات  من املمرات  من منطقة املشروع بها أقل عدد    الغربيالقطاع الشرقي من موقع املشروع. اتضح أن الجزء  

ا، مع خطر تصادم منخفض إلى متوسط،  الجنوبي  أقل خطر تصادم، في حين كان للجزء   الشكل  الغربي عبور متوسط نسبيًّ

8-25. 
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 فيما يتعلق بخطر التصادم حوام النحل األوروبي: عبور 25-8الشكل  

 

مع مراعاة تغطية نقاط الرصد، يمكن أن تكون النتائج املعروضة أعاله فقط لهجرة الخريف، التي تم تغطيتها طوال  

 قع املشروع. الفصل، ويمكن أن تمثل الحساسية في فصل الخريف في مو 
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 (2019: أعداد األنواع والنسب املئوية إلجمالي األعداد عند ارتفاع خطر التصادم في نقاط األفضلية املختلفة )االستشاري, 9-8الجدول  

 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

الحدأة  

 السوداء

Milvus 

migrans 

20 15 

(75.0) 

1 1 

(100 ) 

3 1 

(33.3) 

7 5 

(71.4) 

4 2 

(50.0) 

17 7 

(41.2 ) 

20 9 

(45 ) 

12 5 

(41.7 ) 

84 45 

(53.6) 

 عقاب نساري 

Pandion 

heliaetus 

- - - - 1 0 

(0) 

- - - - 1 0 

(0) 

- - - - 2 0 

(0) 

حوام النحل 

 األوروبي

Pernis 

apivorus 

686 397 

(57.9) 

130 1 

(0.8) 

235 23 

(9.8) 

344 1 

(0.3) 

642 0 

(0) 

1332 97 

(7.3) 

658 30 

 

(4.6) 

667 29 

(4.3) 

4694 578 

(12.3) 

عقاب  

 املنتعلة

Hieraaetus 

pennatus 

1 1 

(100 ) 

- - - - 1 0 

(0) 

- - 2 0 

(0) 

- - 1 1 

(100 ) 

5 2 

(40.0) 

عقاب  

 السهوب

Aquila 

nipalensis 

1 1 

(100 ) 

- - 2 0 

(0) 

1 1 

(100 ) 

1 1 

(100 ) 

- - - - 1 1 

(100 ) 

6 4 

(66.7) 
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 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

مرزة 

املستنقعات  

 الغربية

Circus 

aeruginosus 

5 4 

((80.0) 

1 1 

(100 ) 

4 4 

(100 ) 

16 11 

(68.8) 

9 9 

(100 ) 

12 8 

(66.7) 

9 8 

(88.9) 

4 3 

(75.0) 

60 48 

(80.0) 

 أبو شودة

Circus 

pygargus 

2 1 

(50.0) 

3 1 

(33.3 ) 

1 0 

(0) 

- - - - 8 1 

(12.5 ) 

1 1 

(100 ) 

1 1 

(100 ) 

16 5 

(31.1) 

 مرزة باهتة

Circus 

macrourus 

2 2 

(100 ) 

- - - - 1 1 

(100 ) 

- - 5 1 

(20.0) 

4 4 

(100 ) 

- - 12 8 

(66.7 ) 

عقاب  

 الثعابين

Circaetus 

gallicus 

- - - - - - - - 1 0 

(0) 

2 0 

(0) 

- - - - 3 0 

(0) 

 باشق أوراس ي

Accipiter 

nisus 

3 2 

(66.7) 

- - - - 1 0 

(0) 

1 1 

(100 ) 

- - 1 1 

(100) 

- - 6 4 

(66.7) 

 صقر جراح

Buteo 

rufinus 

- - - - - - 1 0 

(0) 

- - - - - - - - 1 0 

(0 ) 
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 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

 حوام السهول 

Buteo buteo 

1 0 

(0) 

4 0 

(0) 

1 0 

(0) 

1 0 

(0) 

2 1 

(50.0 ) 

2 0 

(0) 

- - - - 11 1 

(9.1) 

 صقر وكري 

Falco 

biarmicus 

- - - - - - - - - - 1 1 

(100 ) 

1 1 

(100 ) 

1 0 

(0) 

3 2 

(66.7) 

 عوسق صغير

Falco 

naumanni 

- - 1 1 

(100 ) 

1 1 

(100 ) 

- - - - 1 1 

(100 ) 

3 0 

(0) 

2 2 

(100 ) 

8 4 

(80.0) 

 صقر أسحم

Falco 

eleonorae 

- - - - 1 1 

(100 ) 

- - - - - - 1 0 

(0) 

- - 2 1 

(50 ) 

 صقر الغروب

Falco 

concolor 

- - 1 1 

(100 ) 

- - - - 2 1 

(50.0) 

- - 1 1 

(100) 

- - 4 3 

(75.0) 

 عويسق أحمر 

Falco 

vespertinus 

- - - - - - - - - - 1 1 

(100 ) 

- - - - 1 1 

(100 ) 

 الكركي

Grus grus 

- - - - - - - - - - - - 6 0 

(0) 

- - 6 0 

(0) 

البجع األبيض 

 الكبير

12 0 

(0) 

6 6 

(100 ) 

- - - - - - 143 86 

(60.1) 

135 55 

(40.7) 

- - 296 147 

(49.7) 
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 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

Pelecanus 

onocrotalus 

 أسودلقلق 

Ciconia 

nigra 

- - - - - - 1 0 

(0) 

- - 36 0 

(0) 

1 1 

(100 ) 

2 0 

(0) 

40 1 

(2.5) 

 لقلق أبيض 

Ciconia 

ciconia 

1770 1500 

(84.7) 

8 8 

(100 ) 

300 300 

(100 ) 

1200 200 

(16.7) 

- - 461 461 

(100 ) 

1000 1000 

(100 ) 

27 0 

(0) 

4766 3469 

(72.8) 

 أنواع النسور 

Aquila sp. 

- - - - - - - - - - - - - - 4 0 

(0) 

4 0 

(0 ) 

أنواع الصقور 

 الحوامة

Buteo sp. 

- - - - 2 1 

(50.0 ) 

8 7 

(87.5) 

- - 1 0 

(0) 

1 0 

(0) 

- - 12 8 

(66.7) 

 أنواع املرزة

Circus sp. 

1 0 

(0) 

- - - - 1 0 

(0) 

- - 3 0 

(0) 

- - - - 5 0 

(0) 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 

1 1 

(100 ) 

- - 2 2 

(100 ) 

1 1 

(100 ) 

4 3 

(75.0) 

3 0 

(0) 

- - 4 2 

(50.0) 

15 9 

(60.0) 

الطيور 

 الجارحة

4 0 

(0) 

- - 6 3 

(50.0) 

4 0 

(0) 

- - 3 2 

(66.7) 

1 0 

(0) 

- - 18 5 

(27.8) 
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 والطيور الفردية للتسجيالت التوزيع الزمني  

% من أعداد الطيور  80.3أسراب الطيور والطيور الفردية أثناء الشهر األول من مدة املسح بنسبة لوحظ أكبر عدد من 

ظ أيام الذروة أثناء الشهر الثاني من املسح من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، في   الح 
ُ
املسجلة في تلك املدة. لم ت

 نوفمبر.  5-4أكتوبر و 27-26حين لوحظت فترتي ذروة طفيفة في 

األوروبي، بينما كانت   النحلان التدفق املبكر للهجرة خالل الشهر األول من املسح يرجع إلى مرور اللقلق األبيض وحوام  ك  

 فترتي الذروة الطفيفة في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر بسبب مرور عدة أسراب من غراب البحر. 

 

 ( 2019: عدد التسجيالت والطيور الفردية املسجلة طوال مدة املسح )االستشاري, 26-8الشكل  

 

ا لعدد التسجيالت والطيور   مع األخذ في االعتبار تنوع األنواع طوال مدة املسح، يمكن مالحظة أن التنوع لم يكن دائًما نسبيًّ

جيالت في سبعة أنواع فقط، في حين كان للمدة الثانية، من أوائل سبتمبر حتى  الفردية. تم تقديم أول مدة مسح للتس

منتصفه، العدد األكبر للطيور الفردية والتسجيالت، ولكنها كانت ثاني أكبر رقم من األنواع. كان أكبر رقم لألنواع طوال  

ظ   مدة املسح أثناء املدة من أوائل أكتوبر حتى منتصفه، الذي أوضح تسجيل ستة عشر الح 
ُ
نوًعا، على الرغم من أنه لم ت

فترات ذروة للطيور الفردية أو تسجيالت أثناء هذه املدة. كانت آخر ذروة للمسح في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر، التي ظهرت  

ا من األنواع، تصل إلى ثالثة أنواع فقط في نهاية املسح، في وقت اقتراب موسم الهجرة على   في شكل عدد منخفض جدًّ

 االنتهاء.
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 (2019والطيور الفردية طوال مدة املسح )االستشاري،   والتسجيالت: توزيع األنواع 27-8الشكل  

 

الت والطيور الفردية طوال ساعات النهار إلى أنه بعيًدا عن التدفق املبكر للطيور القادمة من  يسجتيوضح تحليل توزيع ال

ا في الصباح، واستمر عدد التسجيالت   الشمال في الصباح الباكر، تم تسجيل الطيور عموًما بأعداد منخفضة نسبيًّ

ت لألعداد الفردية أثناء الساعة األخيرة من املسح  والطيور الفردية في الزيادة، حيث انقض ى اليوم للوصول إلى أكبر تسجيال 

 .28-8الشكل  بين الساعة الرابعة والخامسة، يرجى االطالع على 

طائر إلى املوقع من   900ًبا بين الثامنة والتاسعة، تم تسجيل مرور حوالي أثناء الساعة األولى من الصباح، التي تكون تقري

الشمال الغربي وطيرانها باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي ينطبق األمر نفسه على الطيور والتسجيالت في 

من الشمال الشرقي والشمال   الساعة األخيرة من املسح بين الساعة الرابعة والخامسة، حيث تم تسجيل طيران الطيور 

سجل تجمعات طيور في املوقع أثناء املسح، وتم تأكيد ذلك أثناء الساعات األولى من  
ُ
الغربي باتجاه الجنوب الغربي. لم ت

ظ أي طيور على األرض، وينطبق  عملية الرصد ذاته على الساعات األخيرة من بعد الظهيرة، حيث لم    الش يء، حيث لم ُيالح 

ظ حضور أي طيور للتجمع في املوقع. من ناحيٍة أخرى، لوحظ تسجيل تجمع أسراب كبيرة في الجنوب الغربي في التالل   ُيالح 

 خارج موقع املشروع. 
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 (2019والتسجيالت والطيور الفردية طوال الوقت )الساعات( )االستشاري، : توزيع األنواع 28-8الشكل  

 

 اتجاه الطيران للطيور الفردية 

%  52عموًما. كان أكثر من كما هو متوقع في مسح هجرة الخريف، كان االتجاه العام للطيور املسجلة هو اتجاه الجنوب 

 .الشرقي% باتجاه الجنوب  30من الطيور املسجلة، يطير باتجاه الجنوب الغربي، في حين كان يطير حوالي 

 

 ( 2019: اتجاه طيران الطيور املسجلة أثناء املسح )االستشاري, 29-8الشكل  
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بالنظر إلى اتجاه الطيور الوارد من نقاط الرصد املختلفة، يمكن رؤية متوسط اتجاه الطيور بين الجنوب والجنوب الشرقي،  

 .19-8الشكل  في جميع أنجاء موقع املشروع، يرجى االطالع على

 

 : متوسط اتجاهات الطيور فوق موقع املشروع 30-8الشكل  

 

 سلوك الطيور 

، قد يوفر توثيق سلوك الطيور أثناء عمليات الرصد أثناء الطيران، أرقاًما تتخطى بعيًدا إجمالي عدد الطيور املسجلة.  
ً
عامة

هذا بسبب حقيقة أن الطيور قد يتم تسجيلها لتعرض أكثر من سلوك واحد أثناء الطيران عبر حقل الرصد. كان أكبر عدد  

ا منفرًدا  
ً
. 10-8الجدول طائر منزلق، يرجى االطالع على   7186طائر محلق، متبوًعا بـ 8084 هو  من الطيور التي تعرض سلوك

طائًرا كان يعرض السلوك املشترك من التحليق واالنزالق، أثناء املرور من موقع املشروع الجدير   5280يتعين مالحظة أن 

ا منها  طائًرا، وهي تهبط في موقع املشروع،    87بما مجموعه    ينباملالحظة أنه ُسّجلت فقط تسجيل لكن لم يتم التأكد من أن أيًّ

 كان يتجمع في املوقع، ألنها جميًعا تركت األرض واستمرت في الطيران ناحية الجنوب الشرقي.

ا للسلوك 10-8الجدول 
ً
 : عدد الطيور املسجلة وفق

 الفردية عدد الطيور  التسجيالت عدد  السلوك 

 948 119 الطيران النشط 

 7186 223 االنزالق 

 8084 288 التحليق 

 87 2 االستراحة / الهبوط 

 3 3 البحث عن الطعام
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 2020ربيع تقييم خط األساس لحركة الطيور املهاجرة أثناء الطيران خالل 

 األنواع املسجلة والطيور املنفردة

طائر، تأكدت حركتهم في   325882نوًعا بإجمالي عدد طيور بلغ  30 ، ُسجلمايو 20فبراير حتى  20، من 2020ربيع أثناء 

. 6-8الجدول عملية، يرجى االطالع على    8701موقع املشروع واملنطقة القريبة منه من خالل تسجيالت عمليات رصد بلغت  

، ُسجل  
ً

% من جميع الطيور  35.0طائر من جميع األنواع، حتى ولو كانت تطير في ارتفاع خطر جزئي، بنسبة    114029إجماال

 الفردية املسجلة طوال مدة إعداد التقرير. 

طي باعتباره جزًءا من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي2016  ربيعأثناء  
ُ
إبريل    15حيث تم تغطية الفترة من    ، الذي غ

،    1004طائر مسجل من خالل تسجيالت عمليات رصد بلغت    64605نوًعا، بإجمالي    25، ُسجل  مايو  25حتى  
ً

عملية. إجماال

% من جميع الطيور الفردية 37.3تطير في ارتفاع خطر جزئي، بنسبة  طائر من جميع األنواع، حتى ولو كانت    24070ُسجل  

 .6-8الجدول املسجلة يرجى االطالع على  

طي باعتباره جزًءا من  2017  ربيعأثناء  
ُ
حيث تم تغطية نفس الفترة التي تم    التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي، الذي غ

طائر مسجل من خالل تسجيالت عمليات رصد بلغت  131399نوًعا، بإجمالي  25، ُسجل تغطيتها خالل الدراسة الحالية 

، ُسجل    2356
ً

% من  21.9طر جزئي، بنسبة  طائر من جميع األنواع، حتى ولو كانت تطير في ارتفاع خ  28739عملية. إجماال

 .ادناه  6-8الجدول جميع الطيور الفردية املسجلة يرجى االطالع على 
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 (2019: ملخص تسجيالت رصد الطيور أثناء مدة إعداد التقرير )االستشاري, 11-8الجدول 

ا   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

للقائمة  

الحمراء  

لألنواع  

املهددة  

باالنقراض  

الصادرة عن  

االتحاد 

الدولي  

لحماية  

الطبيعة  

 (2019) 

الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 النسر األسمر 

Gyps fulvus 

 مهاجر عابر  أقل أهمية 
8 8 37.5 - - - - - - 

 الرخمة املصرية

Neohpron 

percnopterus 

مهدد  

 باإلنقراض

 مهاجر عابر 

213 395 13.9 34 52 23.1 27 32 37.5 

 الحدأة السوداء 

Milvus 

migrans 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 17.2 3381 271 15.2 640 134 13.1 16229 1190 عابر
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ا   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

للقائمة  

الحمراء  

لألنواع  

املهددة  

باالنقراض  

الصادرة عن  

االتحاد 

الدولي  

لحماية  

الطبيعة  

 (2019) 

الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 عقاب نساري 

Pandion 

haliaetus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 89.5 19 17 100 10 6 20.0 5 5 عابر

حوام النحل  

 األوروبي

Pernis 

apivorus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 عابر
259 21626 38.1 181 11926 50.3 225 5010 38.0 

 عقاب املنتعلة 

Hieraaetus 

pennatus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 56.5 108 69 30.5 59 53 12.1 858 431 عابر
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ا   اسم النوع 
ً
الحالة وفق

للقائمة  

الحمراء  

لألنواع  

املهددة  

باالنقراض  

الصادرة عن  

االتحاد 

الدولي  

لحماية  

الطبيعة  

 (2019) 

الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 عقاب السهوب 

Aquila 

nipalensis 

مهدد  

 باالنقراض

طائر مهاجر  

عابر / زائر  

 شتوي 

1746 17152 15.6 46 94 45.7 519 3363 26.6 

 ملك العقبان 

Aquila heliaca 

معّرض  

 للتهديد

 مهاجر عابر 
42 44 15.9 5 6 83.3 9 11 27.3 

 عقاب باهت 

Aquila rapax 

معّرض  

 للتهديد

 مهاجر عابر 
1 1 0 - - - - - - 

عقاب أسفع  

 كبير 

Clanga clanga 

معّرض  

 للتهديد

 مهاجر عابر 

121 341 5.0 2 2 0 5 5 0 
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لحماية  

الطبيعة  

 (2019) 

الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

عقاب أسفع  

 صغير 

Clanga 

pomarina 

 مهاجر عابر  أهمية أقل 

329 1705 5.9 52 137 13.1 20 35 42.9 

مرزة  

املستنقعات  

 الغربية

Circus 

aeruginosus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 عابر

59 67 45.1 10 11 72.7 21 24 87.5 
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الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 أبو شودة

Circus 

pygargus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 84.2 19 17 0.0 1 1 90.9 23 22 عابر

 مرزة باهتة 

Circus 

macrourus 

قريبة من  

 خطر التهديد 

طائر مهاجر  

عابر / زائر  

 شتوي 

24 24 76.9 3 3 33.3 10 10 90.0 

 عقاب الثعابين 

Circaetus 

gallicus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

عابر / متكاثر  

 صيفي 

732 1563 14.0 48 67 54.2 188 275 42.2 
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لحماية  

الطبيعة  

 (2019) 

الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 باشق أوراس ي 

Accipiter 

nisus 

مهاجر  طائر  أقل أهمية 

 75.0 12 10 23.8 21 16 17.4 108 63 عابر

 باشق مشرقي 

Accipiter 

brevipes 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 93.3 15 9 0.4 239 9 52.1 4230 15 عابر

 صقر جراح 

Buteo rufinus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

عابر / زائر  

 شتوي 

298 548 14.0 2 2 0.0 19 19 52.6 
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الطبيعة  

 (2019) 

الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 حوام السهول 

Buteo buteo 

vulpinus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 23.1 29699 669 54.4 4777 209 11.9 86740 2140 عابر

 صقر وكري 

Falco 

biarmicus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 100 2 2 100 2 2 100 2 2 عابر

 صقر بربري 

Falco 

pelegrinoides 

 مقيم  أقل أهمية 

- - - - - - 1 1 100 
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  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 عوسق صغير 

Falco 

naumanni 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 100 1 1 0.0 3 2 20.0 10 10 عابر

 يؤيؤ

Falco 

columbarius 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 - - - - - - 100 1 1 عابر

 شويهين 

Falco 

subbuteo 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 100 1 1 75.0 5 4 - - - عابر
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  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 صقر أسحم 

Falco 

eleonorae 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 100 1 1 50.0 2 2 100 1 1 عابر

 صقر الغروب

Falco 

concolor 

عرضة  

 للخطر 

طائر مهاجر  

عابر / متكاثر  

 صيفي 

2 2 100 2 2 100 1 1 100 

 عويسق أحمر 

Falco 

vespertinus 

قريبة من  

 خطر التهديد 

طائر مهاجر  

 - - - - - - 100 1 1 عابر
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  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 الكركي

Grus grus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 عابر
3 8 0 100 0 100 8 1191 33.3 

البجع األبيض  

 الكبير 

Pelecanus 

onocrotalus 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 عابر
12 936 15.1 11 1465 87.2 7 938 95.4 

بجعة وردية 

 الظهر 

Pelecanus 

rufescens 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 عابر
1 1 0 - - - - - - 
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الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 لقلق أسود

Ciconia nigra 

مهاجر  طائر  أقل أهمية 

 عابر
108 2156 18.4 18 174 44.8 31 186 57.0 

 لقلق أبيض 

Ciconia 

ciconia 

طائر مهاجر   أقل أهمية 

 55.1 86470 111 38.9 44183 94 55.9 154545 261 عابر

 أنواع النسور 

Aquila sp. 

 ال يوجد  ال يوجد 
285 3361 1.7 18 36 47.2 14 64 34.4 

أنواع الصقور  

 الحوامة 

Buteo sp. 

 ال يوجد  ال يوجد 

146 7166 5.4 3 18 27.8 22 239 6.7 
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 (2019) 

الحالة  

 الوطنية 
 2020ربيع  –تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

  ربيع  - التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

2016 

التقييم البيئي واالجتماعي  

 2017 ربيع  -االستراتيجي 

 عدد الطيور  عدد التسجيالت 

نسبة الطيور التي  

تطير عند ارتفاع  

 الخطر

 عدد التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي تطير  

عند ارتفاع  

 الخطر

عدد  

 التسجيالت 
عدد  

 الطيور 

نسبة  

الطيور 

التي  

تطير 

عند  

ارتفاع  

 الخطر

 أنواع املرزة 

Circus sp. 

 ال يوجد  ال يوجد 
18 20 75.0 3 3 33.3 6 6 83.3 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 

 ال يوجد  ال يوجد 
20 21 33.3 6 7 71.4 5 5 60.0 

 أنواع الباشق 

Sparrowhawk 

species 

Accipiter sp. 

 يوجد ال  ال يوجد 

- - - 1 2 100 2 5 20.0 

الطيور  

 الجارحة 

 ال يوجد  ال يوجد 
132 5984 4.7 29 657 33.9 41 192 58.9 
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  146صفحة 

 

 التوزيع املكاني للطيور التي تطير في ارتفاع الخطر فوق نقاط الرصد

رصد، توضح بالتفصيل عدد التسجيالت  بالنظر إلى ملخص نتائج املالحظات، فيما يتعلق باألنواع املسجلة في كل نقطة 

،  8و 7و 3و 2 والطيور الفردية لكل نوع، يمكن بوضوح مالحظة أنه لوحظ عدد أكبر من الطيور من خالل نقاط الرصد 

من   املناطق األكثر ارتفاعاي من موقع املشروع، والتي تمثل غربعلى طول الجزء ال 8و 3و 2منها نقاط الرصد التي تقع و 

 بالجانب منطقة املشرو 
ً
وينبغي التأكيد على أن األجزاء األخرى   الجدول ادناه.، يرجى االطالع على نبسطامل الشرقي ع، مقارنة

. وكان أقل عدد من الطيور املسجلة في نقطة الرصد
ً
مع ما   4-من موقع املشروع ال تزال تمر عبرها أعداد كبيرة نسبيا

شكال. ومع ذلك، يمكن االستنتاج عموما أن الجزء الغربي من  ، وهو عدد ليس منخفضا بأي شكل من األ 19575مجموعه  

 .موقع املشروع كان به أكبر عدد من الطيور 

  

 (2019والطيور الفردية املسجلة عبر نقاط الرصد )االستشاري,  التسجيالت: توزيع 12-8الجدول 

 عدد الطيور الفردية املسجلة  التسجيالت عدد  عدد األنواع املسجلة  عدد نقاط الرصد 

1 19 1240 41297 

2 24 1672 55949 

3 25 1298 46530 

4 21 944 19575 

5 22 1028 40841 

6 20 768 23292 

7 19 618 51088 

8 24 1133 47310 

 

النظر إلى التوزيع املكاني لعدد الطيور عند املرور فوق موقع املشروع ككل، و  عكس ما تم تسجيله في موسم الخرييف، ب

من موقع املشروع   الغربيوفًقا لألعداد التراكمية للطيور العابرة املسجلة من نقاط الرصد، يمكن بوضوح رؤية أن الجزء 

. 19-8الشكل  ، يرجى االطالع على  الشرقي  الشمال يحظى بالرقم األعلى للعبور، في حين تستمر األعداد في االنخفاض باتجاه  

 ، مزيًدا من التفاصيل بشأن التوزيع املكاني.2021وربيع  2020سوف توفر عمليات املسح للمتابعة في خريف 

من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي، مع   2017وربيع  2016 ربيعفسه على البيانات من مسح بتطبيق التحليل ن

من    الغربيالتركيز على نقاط الرصد التي غطت أجزاء من موقع املشروع، يمكن تأكيد عملية رصد مماثلة مفادها أن الجزء  

،  الشرق ناحية   في وسط املشروع وعادت للتزايد باالتجاه  موقع املشروع يحتوي على أكبر عدد مرور بينما انخفضت األرقام

 .19-8الشكل   يرجى االطالع على 

والطيور الفردية املسجلة عبر نقاط الرصد الخاصة بالتقييم االجتماعي والبيئي   التسجيالت: توزيع 13-8الجدول   

 (2019االستراتيجي )االستشاري, 

 الرصد   ةنقط  رقم
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 الفردية املسجلة عدد الطيور  التسجيالت عدد  عدد األنواع املسجلة 

1 13 16 68 246 10225 3863 
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 الرصد   ةنقط  رقم
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 الفردية املسجلة عدد الطيور  التسجيالت عدد  عدد األنواع املسجلة 

2 3 15 9 131 302 11992 

3 7 18 28 308 950 34417 

4 15 11 82 140 5297 3631 

5 14 13 51 91 1820 12604 

F6 19 20 358 578 13771 42464 

7 13 18 58 234 11779 6880 

F8 17 21 263 368 19329 8796 

9 15 16 87 260 1132 6692 

 

بالنظر إلى الطيور التي تطير عند ارتفاع الخطر، ومع مراعاة جميع الطيور الفردية، بما في ذلك تلك غير املحددة على  

.  رطيور التي تطير عند ارتفاع الخط مستوى األنواع، يمكن مالحظة أن نقطة الرصد الشرقية تمتلك أعلى نسبة من ال

من موقع املشروع النسبة األعلى من   الغربية الرتفاعات تحليق الطيور، يمتلك الجزء عموًما، استناًدا إلى النتائج اإلجمالي

اتباع النهج نفسه لتحليل البيانات من التقييم البيئي واالجتماعي   معتحليق الطيور عند ارتفاع مخاطر التصادم. 

ا واضًحا ملرور الطيور عند ارتفاع خطر التصادم. تكون أعلى نسبة للطيور املحلقة عند ارتفاع  
ً
االستراتيجي، يعرض نمط

تطير على ارتفاع التصادم  بشكل عام، نسبة الطيور املسجلة    في الجانب الشمالي الشرقي من موقع املشروع.   مخطر التصاد

أقل من التي تم تسجيلها خالل موسم الربيع   2017في موسم ربيع  التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجيخالل دراسات 

 .2020الحالي لعام 

 

ا: مناطق   : يساًرا:31-8الشكل  
ً
ا للعدد اإلجمالي من الطيور املسجلة عبر موقع املشروع، ويمين

ً
مناطق عبور الطيور وفق

ا للع 
ً
موقع املشروع أثناء عملية التقييم البيئي واالجتماعي دد اإلجمالي للطيور املسجلة عبر عبور الطيور وفق

 2017عام   ربيع االستراتيجي لرصد هجرة فصل 
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ا للعدد اإلجمالي من الطيور املسجلة  يساًرا:: 32-8الشكل  
ً
على ارتفاعات التصادم في موسم  مناطق عبور الطيور وفق

ا للع 2020ربيع 
ً
ا: مناطق عبور الطيور وفق

ً
  موقع املشروعدد اإلجمالي للطيور املسجلة عبر عبر موقع املشروع، ويمين

 2017عام   ربيع أثناء عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي لرصد هجرة فصل   على ارتفاعات التصادم

  بنسبة  املشروع موقع من الشرقي الجنوبي الركن في االصطدام خطر ارتفاع في تحلق التي الطيور  من نسبة أعلى توجد

  ارتفاع  في تحلق  التي  الطيور  من  عالية  نسب  على  يحتوي  املشروع  موقع من الشرقي الجزء. جًدا عالية  نسبة  وهي ،٪ 81.3

  لم  أنه  إال  ، املارة   الطيور  من  جًدا  كبير  عدد  به كان  الغربي  الجزء   أن  من   الرغم على . املسجلة  الطيور  نصف إلى  يصل خطر

 ٪. 7.8 بنسبة OP-2 في نسبة أقل  مع  خطر ارتفاع  على تحلق التي   الطيور   من٪ 27.3 من أكثر املراقبة نقاط  من  أي  تسجل

 

 (2019: الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر في مختلف نقاط الرصد )االستشاري, 33-8الشكل  

 

 

( وقطاع غربي  7-ونقطة الرصد  6-ونقطة الرصد  4-ونقطة الرصد 1-تقسيم موقع املشروع إلى قطاع شرقي )نقطة الرصد 

كر سابًقا يحظى الجزء 8-ونقطة الرصد 5-ونقطة الرصد 3- ونقطة الرصد 2-)نقطة الرصد
ُ
ملوقع املشروع   الغربي(، كما ذ
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   30462بر من الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر )بالعدد األكبر من الطيور املسجلة، وله أيًضا عدد أك
ً
طائر( مقارنة

 . طير 83564، ونسبة أعلى من الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر الشرقيبالجانب 

 

 ( 2020موقع املشروع )االستشاري,  : الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر في الجانبين الشرقي والغربي من34-8الشكل  

 

(  6-ونقطة الرصد 3-ونقطة الرصد 2-ونقطة الرصد 1-من خالل تقسيم موقع املشروع إلى قطاع شمالي )نقطة الرصد 

 الشمالي  الجزء أن مالحظة يمكن (، ي 8-ونقطة الرصد  7-ونقطة الرصد 5-ونقطة الرصد  4-وقطاع جنوبي )نقطة الرصد 

  نسبة   كانت   فقد  ،  خطر  ارتفاع  على  تحلق   التي  للطيور   بالنسبة  أما .  تمر  التي   الطيور   من  أكبر  عدد  به  كان   املشروع   موقع  من

  املسجلة  بالطيور  مقارنة٪( 41.1) خطر ارتفاع على تحلق املشروع موقع من الجنوبي الجزء في املسجلة الطيور  من أعلى

 ٪(.29.1. )املشروع موقع من  الجنوبي الجزء في الخطر   ارتفاع في تحلق  التي

 

: الطيور املحلقة عند ارتفاع الخطر في القطاعين الشمالي والجنوبي من موقع املشروع )االستشاري,  35-8الشكل  

2019) 
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 التوزيع املكاني ألنواع الطيور التي تطير عند ارتفاع الخطر

  التي  األنواع. املسح خالل املسجلة الطيور  من ٪  74 من يقرب  ما يشكالن نوعان هناك ، 14 -8 الجدول  في موضح هو كما

  الطيور  إجمالي من٪ 47.4 وتشكل ، طائًرا 154،545 بإجمالي اللقلق األبيض هي املسجلين األفراد من عدد أكبر لديها

  األكثر  األنواع ثاني أن حين  في ، املسح خالل املحسوبة
ً

  من  يقرب ما أي ، 86،740 بمجموع الصقر الحوام هي تسجيال

  ، ٪  6.6 تشكل  طائًرا 21،626 مجموعه ما  مع  عسل ال هي صقر إليها اإلشارة تجدر التي األخرى  األنواع . الطيور  من. 26.6٪

 16229 سجلت بإجماليالحدأة السوداء  وأخيًرا٪  5.3 تشكل طائًرا 17،152 مجموعه  ما مععقاب السهول املهدد عامليا و 

 .املسجلة الطيور  جميع من٪  5.0 تشكل

  املشروع  موقع  من  الغربي الجزء قبل  من  األنواع من  طائًرا 71،995 إجمالي تسجيل  تم ، اللقلق األبيضبـ يتعلق  فيما

 ، أخرى  ناحية من٪(.  28.3) خطر ارتفاع على تحلق طائًرا 20347 مجموعه ما هناك كان ، الطيور  هذه بين من٪(. 46.6)

 66،067 لديها٪( 53.4 ، طائر 82،550) املشروع موقع من الشرقي الجزء قبل من تسجيلها تم التي املتبقية الطيور  فإن

  طيور  من٪ 55.9 املجموع في(. املشروع موقع من الجزء هذا  في املسجلة الطيور  من٪ 80.0) خطر ارتفاع في تحلق طائًرا

  الجنوبي   الجزء  ،  باختصار.  24-8  الشكل  انظر  ،  الخطر  ارتفاع  على  تحلق  كانت  املشروع  موقع  في  املسجلة  البيضاء  اللقالق

  مخاطر   تكون   ،  عام  بشكل.  البيضاء  اللقالق  طيور   من  ممر  أعلى  مع  االصطدام  مخاطر  أعلى  لديه  املشروع  موقع  من  الشرقي

  طول   على  مستوياتها  أدنى  في  واملرور  االصطدام  مخاطر  تكون   بينما  الغربي  والجنوب  الشمال  في  عالية  إلى  معتدلة  االصطدام

 . املشروع موقع  من  املركزي   الجزء
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 فيما يتعلق بخطر التصادم  اللقلق األبيض: عبور 36-8الشكل  

 

% من إجمالي الطيور املسجلة(. تم تسجيل  26.6طائر ) 86740ثاني أكثر األنواع شيوًعا بمجموع الصقر الحوام هو عد ي

حيث ماتم تسجيله ما نسبته  من موقع املشروع،    الغربي% من إجمالي أنواع الطيور( في الجانب  71.1طائر )  61692إجمالي  

طيرا    25048)الطيور  من  من منطقة املشروع بها أقل عدد    الشرقي. اتضح أن الجزء  ارتفاع التصادم  % من الطيور على6.5

%(. بامللخص، فإ نه تم  25.4)% من املجموع الكلي( ولكن مع نسبة أعلى التي تسجلت على ارتفاع تصادم 28.9ما نسبته 

ارتفاع التثدم في حين أنه تم تسجيل    تسجيل أعداد أكبر من الطيور في الجزء الغربي من املشروع لكن بنس ضئيلة تطير على

 .37-8 25-8الشكل  ، أعداد أقل في الجانب الشرقي ولكن بنس أعلى تطير على ارتفاع التصادم
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 فيما يتعلق بخطر التصادم   الصقر الحوام: عبور 37-8الشكل  

 

  الطيور  إجمالي من٪ 5.4) طائًرا 21،626 بإجمالي األوروبي العسل  صقر  هو شيوًعا  املسجلة األنواع  أكثر  ثالث وكان

  فقط (. املسجلة  الطيور   إجمالي من٪ 57.8) الطيور  هذه من  12495 املشروع موقع من الغربي  الجزء  سجل وقد(. املسجلة

  موقع   من  الشرقي  الجزء  في  املسجلة  للطيور   بالنسبة  أما.  خطر   ارتفاع  على  تحلق  كانت(  طائًرا  240)  ،  الطيور   هذه  من٪    1.9

  خطر  ارتفاع على املشروع موقع من  الجزء  هذا في مسجلة طائر 9،131 أصل  من  طائر 8،008 طارت  فقد  ، املشروع 

الصقر    نمط  نفس  تقريًبا  هو   االصطدام  خطر  ارتفاع  في  تحلق  التي  واألرقام  املمرات  بأرقام  يتعلق  فيما  األنواع   نمط٪(.  87.7)

 .38-8 الشكل   ، الحوام
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 فيما يتعلق بخطر التصادم صقر العسل األوروبي: عبور 38-8الشكل  

 

   املهددة  األنواع  أكثر  أما
ً
   املسجلة  عامليا

ً
 من ٪  5.3)  طائًرا  17،152  مجموعه  ما  األنواع  لدى  كان  ،عقاب السهوب  وهو  شيوعا

٪ 61.4)  املشروع  موقع  من  الغربي  الجزء  قبل  من  الطيور   هذه  من  10525  مجموعه  ما  تسجيل  تم(.  املسجلة  الطيور   إجمالي

  تسجيل  وتم ، خطر ارتفاع على تحلق( طائًرا 1،692) الطيور  هذه من٪ 16.1 نسبة كانت(. املسجلة الطيور  إجمالي من

  فإن   ،  املشروع   موقع  من  الشرقي  الجزء  في  املسجلة  للطيور   بالنسبة  أما.  املشروع  موقع  من  الغربي  الشمالي  الجزء  في  معظمها 

  وهو  ،٪( 15.7) خطر  ارتفاع على تحلق كانت  املشروع  موقع من الجزء هذا  في مسجلة طائًرا 6،627 أصل من طائًرا 1038

  الشمالي  الجزء عن  النظر وبصرف ، ذلك على بناءً . املشروع موقع من  جزء الغرب في الخطر رحلة كبير حد إلى يشبه ما

 .39-8 الشكل انظر  ، املشروع   موقع معظم في التصادم خطر  ارتفاع  فوق  األنواع  تمر ، املشروع  موقع من الغربي
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 فيما يتعلق بخطر التصادم  عقاب السهوب: عبور 39-8الشكل  
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 ( 2019األعداد عند ارتفاع خطر التصادم في نقاط األفضلية املختلفة )االستشاري, : أعداد األنواع والنسب املئوية إلجمالي 14-8الجدول  

 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع
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 النسر األسمر 

Gyps fulvus 

0 0 

(0 ) 

3 1 

(33.3

) 

1 0 

(0 ) 

1 1 

(100 ) 

1 0 

(0 ) 

- - - - 2 1 

(50.0 ) 

8 3 

(37.5 ) 

الرخمة  

 املصرية

Neohpron 

percnopteru

s 

25 6 

(24.0 ) 

123 8 

(6.5 ) 

75 12 

(16.0

) 

30 6 

(20.0

) 

60 4 

(6.7 ) 

28 13 

(46.4

) 

21 6 

(28.6 ) 

33 0 

(0 ) 

395 55 

(13.9 ) 

 الحدأة السوداء

Milvus migrans 

1662 491 

(29.5 ) 

3021 460 

(15.2 ) 

3014 140 

(4.6) 

1433 367 

(25.6 ) 

1918 15 

(0.8) 

1868 86 

(4.6) 

1002 364 

(36.3 ) 

2311 194 

(7.4) 

16229 2117 

(13.0 ) 

 عقاب نساري 

Pandion 

heliaetus 

- - 1 0 

(0) 

2 0 

(0) 

- - - - 1 1 

(100 ) 

- - 1 0 

(0) 

5 1 

(20 ) 

حوام النحل 

 األوروبي

Pernis apivorus 

3858 3231 

(83.7 ) 

6554 155 

(2.4) 

2075 56 

(2.7) 

621 382 

(61.5 ) 

2134 15 

(0.7) 

3586 3355 

(93.6 ) 

1066 1039 

(97.5 ) 

1732 14 

(0.8) 

21626 8247 

(38.1 ) 

 املنتعلةعقاب 

Hieraaetus 

pennatus 

48 24 

(50.0 ) 

247 30 

(12.1 ) 

155 9 

(5.8) 

42 13 

(31.0 ) 

90 5 

(5.6) 

 

16 4 

(25.0 ) 

29 12 

(41.4 ) 

231 5 

(2.2) 

858 102 

(11.9 ) 



 

  156صفحة ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                        500مشروع محطة رياح بقدرة   - تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

 

 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

 عقاب السهوب 

Aquila 

nipalensis 

2071 231 

(11.2 ) 

3886 1204 

(30.1 ) 

3209 292 

(9.1) 

1701 229 

(13.5 ) 

2121 163 

(7.7) 

1697 422 

(24.9 ) 

1158 156 

(13.5 ) 

1309 33 

(2.5) 

17152 2730 

(15.9 ) 

 عقاب أشقر 

Tawny rapax 

- - - - 1 0 

(0) 

- - - - - - - - - - 1 0 

(0) 

 ملك العقبان 

Aquila heliaca 

2 0 

(0) 

9 1 

(11.1 ) 

5 0 

(0) 

5 2 

(40.0 ) 

11 1 

(9.1) 

1 0 

(0) 

4 3 

(75.0 ) 

7 0 

(0) 

44 7 

(15.9 ) 

 عقاب أسفع كبير

Clanga clanga 

10 0 

(0) 

74 2 

(2.7) 

160 2 

(1.3) 

26 4 

(15.4 ) 

20 2 

(10.0

) 

12 2 

(16.7 ) 

19 4 

(21.1 ) 

20 1 

(5.0) 

341 17 

(5.0) 

عقاب أسفع  

 صغير 

Clanga 

pomarina 

108 6 

(5.6) 

689 39 

(5.7) 

436 33 

(7.6) 

25 4 

(16.0 ) 

163 1 

(0.6) 

175 9 

(5.1) 

8 5 

(62.5 ) 

101 4 

(4.0) 

1705 101 

(5.9) 

مرزة املستنقعات  

 الغربية

Circus 

aeruginosus 

10 6 

(60.0 ) 

11 5 

(45.5 ) 

15 3 

(20.0 ) 

3 2 

(66.7 ) 

5 1 

(20.0

) 

16 10 

(62.5 ) 

2 2 

(100 ) 

5 1 

(20.0 ) 

67 30 

(44.8 ) 

 أبو شودة

Circus 

pygargus 

6 5 

(83.3 ) 

2 2 

(100 ) 

2 1 

(50.0 ) 

4 4 

(100 ) 

1 1 

(100 ) 

4 4 

(100 ) 

2 2 

(100 ) 

2 1 

(50.0 ) 

23 20 

(87.0 ) 
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 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

 مرزة باهتة

Circus 

macrourus 

2 1 

(50.0 ) 

5 3 

(60.0 ) 

1 1 

(100 ) 

4 4 

(100 ) 

3 2 

(66.7

) 

5 4 

(80.0 ) 

2 2 

(100 ) 

2 0 

(0) 

24 17 

(70.8 ) 

 عقاب الثعابين 

Circaetus 

gallicus 

136 58 

(42.6 ) 

384 30 

(7.8) 

342 55 

(16.1 ) 

109 11 

(10.1 ) 

220 7 

(3.2) 

60 6 

(10.0 ) 

93 28 

(30.1 ) 

219 21 

(9.6) 

1563 216 

(13.8 ) 

 باشق أوراس ي

Accipiter nisus 

5 1 

(20.0 ) 

24 9 

(37.5 ) 

26 1 

(3.8) 

9 6 

(66.7 ) 

17 0 

(0) 

4 0 

(0) 

10 2 

(20.0 ) 

13 0 

(0) 

108 19 

(17.6 ) 

 باشق شرقي

Accipiter 

brevipes 

2000 0 

)0( 

- - 2217 2200 

)99.2( 

3 2 

)66.7( 

- - - - 5 2 

)40.0( 

5 0 

)0( 

4230 2204 

)52.1( 

 صقر جراح

Buteo rufinus 

9 7 

(77.8 ) 

103 16 

(15.5 ) 

119 12 

(10.1 ) 

99 11 

(11.1 ) 

58 2 

(3.4) 

15 4 

(26.7 ) 

82 16 

(19.5 ) 

63 8 

(12.7 ) 

548 76 

(13.9 ) 

 حوام السهول 

Buteo buteo 

7762 2268 

(29.2 ) 

2077

7 

1834 

(8.8) 

1460

5 

836 

(5.7) 

8085 1647 

(20.4 ) 

1285

8 

666 

(5.2) 

4694 320 

(6.8) 

4507 2130 

(47.3 ) 

1345

2 

655 

(4.9) 

86740 1035

6 

(11.9 ) 

 صقر وكري 

Falco 

biarmicus 

- - - - - - - - - - - - - - 2 0 

(0) 

2 0 

(0 ) 

 1 1 - - - - - - - - يؤيؤ

(100 ) 

- - - - - - 1 1 

(100 ) 
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 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

Falco 

columbarius 

 عوسق صغير

Falco 

naumanni 

- - 3 2 

(66.7 ) 

3 0 

(0) 

- - 2 0 

(0) 

- - - - 2 0 

(0) 

10 2 

(20.0 ) 

 صقر أسحم

F-alco 

eleonorae 

- - 1 1 

(100 ) 

- - - - - - - - - - - - 1 1 

(100 ) 

 صقر الغروب

Falco concolor 

- - - - - - 1 1 

(100 ) 

1 1 

(100 ) 

- - - - - - 2 2 

(100 ) 

 عويسق أحمر 

Falco 

vespertinus 

- - - - - - 1 1 

(100 ) 

- - - - - - - - 1 1 

(100 ) 

 الكركي

Grus grus 

1 (0) - - 7 0 

(0) 

- - - - - - - - - - 8 0 

(0) 

البجع األبيض 

 الكبير

Pelecanus 

onocrotalus 

455 4 

(0.9) 

98 17 

(17.3 ) 

- - - - - - 252 2 

(0.8) 

- - 131 120 

(91.6 ) 

936 143 

(15.3 ) 

 0 1 - - بجع وردي الظهر

(0) 

- - - - - - - - - - - - 1 0 

(0 ) 



 

  159صفحة ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                        500مشروع محطة رياح بقدرة   - تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

 

 اإلجمالي 8نقطة الرصد  7نقطة الرصد  6نقطة الرصد  5نقطة الرصد  4نقطة الرصد  3نقطة الرصد  2نقطة الرصد  1نقطة الرصد  األنواع

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

الطيو

 ر

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

إجمالي 

عدد 

 الطيور 

عند 

ارتفاع 

الخطر 

 )%( 

Pelecanus 

rufescens 

 لقلق أسود

Ciconia nigra 

234 72 

(30.8 ) 

646 79 

(12.2 ) 

235 23 

(9.8) 

156 13 

(8.3) 

190 6 

(3.2) 

47 2 

(4.3) 

265 195 

(73.6 ) 

383 7 

(1.8) 

2156 397 

(18.4 ) 

 لقلق أبيض 

Ciconia ciconia 

2201

1 

2010

0 

(91.3 ) 

1829

6 

167 

(0.9) 

1863

9 

3440 

(18.5 ) 

7213 2155 

(29.9 ) 

1712

4 

5085 

(29.7

) 

1051

5 

6249 

(59.4 ) 

4281

1 

3756

3 

(87.7 ) 

1793

6 

1165

5 

(39.5 ) 

15454

5 

8641

4 

(55.9 ) 

 أنواع النسور 

Aquila sp. 

289 12 

(4.2) 

197 27 

(13.7 ) 

153 3 

(2.0) 

2 0 

(0) 

1167 0 

(0) 

108 11 

(10.2 ) 

- - 1445 4 

(0.3) 

3361 57 

)1.7 ( 

أنواع الصقور 

 الحوامة

Buteo sp. 

397 91 

(22.9 ) 

237 95 

(40.1 ) 

428 44 

(10.3 ) 

- - 1107 51 

(4.6) 

154 12 

(7.8) 

- - 4843 95 

(2.0) 

7166 388 

(5.4 ) 

 أنواع املرزة

Circus sp. 

2 1 

(50.0 ) 

7 5 

(71.4 ) 

3 2 

(66.7 ) 

- - 2 2 

(100 ) 

4 3 

(75.0 ) 

- - 2 2 

(100 ) 

20 15 

(75.0 ) 

 أنواع الصقور 

Falco sp. 

1 0 

(0) 

5 2 

(40.0 ) 

4 2 

(50.0 ) 

- - 3 2 

(66.7

) 

- - - - 8 1 

(12.5 ) 

21 7 

(33.3 ) 

 31 193 الطيور الجارحة

(16.1 ) 

545 162 

(29.7 ) 

598 3 

(0.5) 

2 0 

(0) 

1564 8 

(0.5) 

30 3 

(10.0 ) 

2 2 

(100 ) 

3050 72 

(2.4) 

5984 281 

(4.7 ) 
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 والطيور الفردية للتسجيالت التوزيع الزمني  

% من أعداد الطيور املسجلة في 68.3من مدة املسح بنسبة  الثانيلوحظ أكبر عدد من أسراب الطيور والطيور الفردية أثناء الشهر 

كان هنالك العديد من فترات الذروة ابتداء من األسبوع الرابع من شهر مارس لتصل إلى أعلى مستويات الذروة في الشهر  تلك املدة. 

 الثالث من شهر أبريل.

 

 ( 2019: عدد التسجيالت والطيور الفردية املسجلة طوال مدة املسح )االستشاري, 40-8الشكل  

 

ا لعدد التسجيالت والطيور الفردي  كانمع األخذ في االعتبار تنوع األنواع طوال مدة املسح، يمكن مالحظة أن التنوع   كما  ة.  دائًما نسبيًّ

تم ذكره سابقا فقد كانت فترات الذروة التي ابتدأت من األسبوع الرابع من شهر مراس تظهر تزايد في أعداد األفراد وكذك أظهرت 

 تزايدا في أعداد التسجيالت واألنواع واستمر هذا التزايد النسبي ما بين العوامل الثالثة على طول فترة الدراسة. 
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 (2019والطيور الفردية طوال مدة املسح )االستشاري،   والتسجيالت: توزيع األنواع 41-8الشكل  

 

يبين الذروات خالل الساعات الت والطيور الفردية طوال ساعات النهار إلى أن التدفق للطيور القادمة من  يسجتيوضح تحليل توزيع ال

تم تسجيل أعلى أعداد من الطيور ما بين الساعة التاسعة والعاشرة   املتأخرة من الصباح ابتداًءا من الساعة الساعة التاسعة. 

% من الطيور قبل منتصف النهار في 70تسجيلها. كذلك تم تسجيل ما يزيد عن % من جميع الطيور التي تم 30لتصل إلى ما يقارب 

 . حين أن التسجيالت استمرن باإلنخفاض إلى حين نهاية ساعات املراقبة خالل النهار

 و 10:00 بين ذروة مع  األفراد عدد من  الصباح في السجالت  من  عدد أكبر عليه  كان  الذي  النمط  نفس املراقبة سجالت  عدد يتبع  لم

. املراقبة   سجالت  إجمالي   من٪    77  من   يقرب   ما   إلى   وصلت   نسبة   مع  الظهر   قبل  املراقبة  سجالت   غالبية  تسجيل   تم  ،  ذلك  ومع.  11:00

  أعداد تسجيل  وتم  الربيع  موسم  خالل متأخر  وقت في ذروة  أي  يالحظ لم  ،  الخريف  هجرة موسم عكس على أنه إلى اإلشارة وتجدر

 .بالخريف مقارنة تجثم للغاية منخفضة
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 (2019: توزيع األنواع والتسجيالت والطيور الفردية طوال الوقت )الساعات( )االستشاري، 42-8الشكل  

 

 اتجاه الطيران للطيور الفردية 

  املسجلة  للطيور  العام  االتجاه  كان ، الربيع  هجرة مسح   في متوقع  هو كما 
ً

  كانت  املسجلة الطيور   من٪  67 من  أكثر. عام بشكل شماال

 . غرب شمال تحلق  تقريًبا٪  23 كانت بينما شرق  شمال تحلق
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 ( 2019: اتجاه طيران الطيور املسجلة أثناء املسح )االستشاري, 43-8الشكل  

 

اء  حالشرقي، في جميع أن  من الشمالبالنظر إلى اتجاه الطيور الوارد من نقاط الرصد املختلفة، يمكن رؤية متوسط اتجاه الطيور 

 .الشكل أدناه موقع املشروع، يرجى االطالع على 
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 شروع : متوسط اتجاهات الطيور فوق موقع امل44-8الشكل  

 

 سلوك الطيور 

، قد يوفر توثيق سلوك الطيور أثناء عمليات الرصد أثناء الطيران، أرقاًما تتخطى بعيًدا إجمالي عدد الطيور  كما تم ذكره سابقا،  
ً
عامة

املسجلة. هذا بسبب حقيقة أن الطيور قد يتم تسجيلها لتعرض أكثر من سلوك واحد أثناء الطيران عبر حقل الرصد. كان أكبر عدد 

ا منفرًدا 
ً
. 10-8الجدول طائر منزلق، يرجى االطالع على  362836طائر محلق، متبوًعا بـ  369905هو من الطيور التي تعرض سلوك

% من الطيور التي  70.2بدون طيران نشط ) الق،طائًرا كان يعرض السلوك املشترك من التحليق واالنز  280630يتعين مالحظة أن 

 .كما هو الحال خالل موسم الخريف، تم توثيق عدد قليل من التسجيالت لطيور جاثمة في املوقع تم تسجيلها خالل املسح(.

ا للسلوك 15-8الجدول 
ً
 : عدد الطيور املسجلة وفق

 عدد الطيور الفردية  التسجيالت عدد  السلوك 

 91694 1878 الطيران النشط 

 362846 7698 االنزالق 

 369905 7259 التحليق 

 841 18 االستراحة / الهبوط 
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 الخفافيش 8.6

 يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن مزرعة الرياح واملناطق املحيطة فيما يتعلق بالخفافيش.

 

 األساس منهجية تقييم خط    8.6.1

ش بالتفصيل أدناه.استعراض الدراسات  استند تقييم خط األساس ملوقع املشروع على
 
 ، الذي ُيناق

 استعراض الدراسات   (1)

استند ذلك إلى الدراسات والبيانات وعمليات املسح والسجالت السابقة املتاحة في األوراق والكتب والدوريات العلمية حول   

 الخفافيش في مصر وخليج السويس.

 

 املسح امليداني (2)

لم ُيجرى أي مسح ميداني في موقع املشروع، علًما بأن تقييم األثر البيئي واالجتماعي قد اكتمل أثناء وقت الخريف / الشتاء. عموًما، 

قد تكون أفضل مدة مناسبة لتقييم نشاط الخفاش وإجراء مسح للخفافيش أثناء فصلي الربيع/الصيف )أي من أبريل حتى  

 ار أن الخفافيش تنشط عقب السبات، الذي قد يستمر من ديسمبر إلى مارس.أغسطس(، باعتب

 هي املصدر الرئيس ي بشأن الخفافيش في موقع املشروع واملنطقة القريبة منها.  استعراض الدراسات لذلك، في هذه املرحلة، تكون  

جري مسح للخفافيش أثناء ربيع   2020من املهم مالحظة أن االستشاري سوف يُ
 

ر تفاصيل إضافية حول هذا املوضوع طوال  ، وتوف

 هذا القسم.

 

 فافيشخحالة أنواع ال  (3)

، إلى قائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة  استعراض الدراسات تستند حالة حفظ الخفافيش ألنواع الخفافيش من 

 (.2019عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 

 

 النتائج  8.6.2

ا من الخفافيش في مصر ككل. على األقل، عشرة أنواع منها معروف أن لها حضور في موقع  22وفًقا للدراسات، يوجد  
ً
نوًعا معروف

 إلى هذه األنواع العشرة، يوجد على األقل أربعة أنواع أخرى  
ً
املشروع واملنطقة القربة منه باعتبارها جزًءا من نطاق توزيعها. إضافة

نواع العشرة املدرجة في الدراسات هي أنواع ذات أهمية ضئيلة وفًقا يكون نطاق توزيعها بالقرب من منطقة خليج السويس. جميع األ 

 .16-8الجدول للقائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يرجى االطالع على 
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ا 16-8الجدول 
ً
الدراسات   الستعراض: قائمة أنواع الخفافيش املسجلة في موقع املشروع واملنطقة القريبة منه وفق

 ( 2019)االستشاري، 

القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض الصادرة عن   االسم الشائع  االسم العلمي  العائلة

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة )االتحاد الدولي لحماية  

 (2019الطبيعة( ) 

حدوة   خفافيش

 الفرس 

خفاش حدوة  

 الفرس 

خفاش ترايدنت  

 عاري البطن 

 أقل أهمية 

الخفاش املصري  

 مشقوق الوجه 

الخفاش املصري  

 مشقوق الوجه 

خفاش ذو أذن  

 طويلة

 أقل أهمية 

 أقل أهمية  خفاش كوهل  خفاش كوهل   خفافيش الليل 

 أقل أهمية  خفاش الرمال  خفاش الرمال 

 أقل أهمية  خفاش شليفين  خفاش شليفين 

 أقل أهمية  خفاش بني كبير  خفاش بني كبير 

خفافيش ذيل   خفافيش ذيل الفأر 

 الفأر 

خفاش ذيل  

 الفأر الكبير 

 أقل أهمية 

خفاش ذيل الفأر  

 الصغير 

خفاش ذيل  

 الفأر الصغير 

 أقل أهمية 

خفاش ذيل الفأر  

 املصري 

خفاش ذيل  

 الفأر املصري 

 أهمية أقل 

الخفافيش ذات  

 األجنحة الكيسية 

خفاش القبر  

 العاري 

خفاش القبر  

 العاري 

 أقل أهمية 

 

من املهم مالحظة أن نشاط الخفاش يرتبط عموًما بنشاط الحشرات. عند وجود الحشرات، من املحتمل وجود نشاط للخفافيش، 

من املتوقع أن يكون نشاط الحشرات الليلية منخفًضا للغاية، نظًرا للطبيعة القاحلة    حيث إنها تتغذى عليها. ضمن منطقة املشروع، 

ا )كما نوقش في القسم  يكون الغطاء النباتي هو املصدر   التنوع البيولوجي(. 8.4ملوقع املشروع والتغطية النباتية املنخفضة جدًّ

 الرئيس ي للعديد من الحشرات )على سبيل املثال: العثة(، حيث تتكاثر وتتغذى. 

جرّي سابًقا، ال يبدو   
ُ
 إلى ذلك، وفًقا ملسح لتنوع البيولوجي الذي أ

ً
أن موقع املشروع يدعم أي مواقع تجمعات للخفافيش )ومع  إضافة

ش أدناه(. قد تكون املناطق املحتملة ملواقع 
 
هذا، سيتطلب ذلك التحقق من خالل مسح الخفافيش، الذي سيكون مطلوًبا كما ُيناق

 التجمعات ضمن املناطق الجبلية ناحية الغرب من موقع املشروع.

 

 اآلثار والتراث الثقافي   8.7

 هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق باآلثار والتراث الثقافي. يقدم  
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 منهجية تقييم خط األساس   8.7.1

 منها على حدة أدناه. استعراض الدراسات  استند تقييم خط األساس ملوقع املشروع على 
ً
ش كال

 
 واملسح امليداني، التي ُيناق

 استعراض الدراسات   (1)

 شاملة للمحفوظات واملنشورات والدراسات املتعلقة بأعمال التراث األثري والثقافي السابقة   استعراض شمل 
ً
الدراسات مراجعة

تاح من خالل املراجعة املكتبية، وكذلك من خالل مكتب تفتيش آثار البحر األح
ُ
جريت في املنطقة، والتي ت

ُ
مر  وعمليات املسح، التي أ

الدراسات هذه املعلومات املتاحة من خالل املعهد العلمي الفرنس ي لآلثار الشرقية في   راضاستع  ومكتب تفتيش آثار السويس. شمل

 القاهرة، والبيانات املنشورة من البعثة الفرنسية التي تعمل في مدينة السخنة. 

 

 املسح امليداني  (2)

ا. كان الهدف من املسح امليداني هو تأكيد وجود أي أثريات سطحية أو بقايا تراث ثقافي   أجرى خبير تراث أثري وثقافي مسًحا ميدانيًّ

جرى املسح ليغطي حدود موقع مشروع مزرعة الرياح بالكامل. مش ى الخبير على املساحة السطحية لفحص  
ُ
ضمن موقع املشروع. أ

 ا للمسح، في حالة تسجيل أي مواقع اهتمام، سُيجرى اآلتي:سطح األرض بالكامل. وفًق 

 مخططات مبدئية و/أو صورة حسب الحاجة   ▪

 إحداثيات نظام املعلومات الجغرافية للمنطقة  ▪

 إجراء تحليل لتصنيف املواقع والخصائص األثرية، وإجراء تقييم ألهميتها.   ▪

كر  
ُ
 ملا ذ

ً
جريت امل أإضافة

ُ
( مكتب تفتيش آثار البحر األحمر، 1لجهات الحكومية ذات الصلة لتشمل: )املستهدفة مع ا شاوراتعاله، أ

( مكتب تفتيش آثار السويس. كان الهدف هو مناقشة نتائج التقييم ومخرجاته، وتحديد أي مخاوف رئيسية أو متطلبات إضافية  2)

 قد تكون لديهم. 

 

 النتائج   8.7.2

 شاورات الدراسات من خالل البحث املكتبي، وكذلك امل  الستعراضاله. وفًقا  يقدم هذا القسم النتائج وفًقا للمنهجية التي نوقشت أع  

ي مواقع أثرية مسجلة  أتوصل إلى نتيجة مفادها عدم وجود مع مكتب تفتيش آثار البحر األحمر ومكتب تفتيش آثار السويس، تم ال

، وموضحة في 17-8الجدول   أثرية وتاريخية وثقافية كبيرة فيمع منطقة املشروع نفسها. توصف املواقع األقرب، التي تعتبر ذات قيمة  

 الشكل اآلتي:

واقع  17-8الجدول    (2019األثرية األقرب للمشروع )االستشاري، : وصف امل

املسافة   الوصف املوقع 

 للمشروع 
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وادي الجرف /  

ساحل البحر  

 األحمر 

 

مجمع امليناء، الذي كان يستخدم بانتظام خالل النصف الثاني من اململكة القديمة واململكة   

قبل امليالد(. كانت تستخدمه البعثات االستكشافية، التي تبحث    1700إلى    2550الوسطى )من  

 على ذلك، فهو معروف أيًضا بأوراق  
ً
عن الفيروز وغيره من املنتجات من جنوب سيناء. عالوة

ا، التي تعود إلى حكم امللك خوفو، والتي تصف تنظيم العمال  بردي  وادي الجرف املشهورة جدًّ

 تحت إشراف قائدهم ميرير، الذي سجل يوميات الحملة في ورقة بردية طويلة.

كم  19

باتجاه 

 الشمال 

دير األنبا   

أنطونيوس )دير 

 القديس أنطون( 

 (2012:205، )ستاركي 36و 361أسس حواري القديس أنطون الدير بين 

 

كم  40

باتجاه 

 الشمال 

دير األنبا بوال   

)دير القديس 

 نولوس(:

 

ستخدم من الرهبان  
ُ
يقع الدير في مقدمة جبل الجاللة. كانت الكهوف في هذه املنطقة ت

املسيحيين، الذين استخدموا موارد محدودة متاحة في الصحراء القاسية للمعيشة، بينما كان  

 (.207: 2012ومعبده أساس الدير الحالي )ستاركي، ُيعد كهف القديس بوال 

 

كم  19

باتجاه 

 الشمال 

 

 
واقع األثرية األقرب للمشروع )االستشاري،  :45-8الشكل    (2019مكان امل

 

د أي مواقع أثرية أو  حد 
ُ
جرّي، لم ت

ُ
ل ضمن موقع مشروع مزرعة الرياح. نوقشت  أخيًرا، وفًقا ملسح املوقع الذي أ سج 

ُ
تراث ثقافي أو ت

( مكتب تفتيش آثار السويس. 2( مكتب تفتيش آثار البحر األحمر، )1مخرجات التقييم مع أصحاب املصلحة الرئيسيين، بما في ذلك: )

د أي متطلبات إضافية من هذه الجهات.  حد 
ُ
طرح أي مخاوف رئيسية، ولم ت

ُ
   وباملثل، لم ت

 

 جودة الهواء والضوضاء 8.8

 يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق بجودة الهواء والضوضاء.  
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 منهجية تقييم خط األساس   8.8.1

جري في موقع املشروع 
ُ
ش أدناه استند تقييم الظروف األساسية إلى برنامج رصد جودة الهواء والضوضاء في املوقع، الذي أ

 
ناق

ُ
. ت

   تفاصيل إضافية. 

 اختيار العوامل  (1)

جريت عملية الرصد للعوامل اآلتية: ) 
ُ
( 2أكسيد النيتروجين و) وثانيأكسيد الكبريت  وثاني( الغازات لتشمل أول أكسيد الكربون 1أ

املواد الجسيمية املعلقة لتشمل مجموع الجسيمات املعلقة والجسيمات التي يمكن استنشاقها )أي املواد الجسيمية األصغر من  

طرها أو مواد جسيمية  10.0
ُ
 ضغط الضوضاء. استند اختيار العوامل إلى األسباب اآلتية:   تمستويا (3(، و)10ميكرون في ق

جود تلك العوامل ضمن موقع املشروع، نظًرا لصفاتها وخصائصها. من املتوقع وجود املواد الجسيمية املعلقة، نظًرا  من املرجح و  ▪

أكسيد الكبريت    وثانيللطبيعة القاحلة في املوقع. من ناحيٍة أخرى، من املتوقع وجود ملوثات في املوقع )مثل أول أكسيد الكربون  

ا في منطقة بعيدة، ناهيك عن انبعاثات  أكسيد النيتروجين(، لكن بتر  وثاني كيزات تصل للحد األدنى، باعتبار أن املوقع يقع نسبيًّ

 )أو من الطريق الرئيس ي(، التي قد تكون مصدًرا لتلك  
ً
 من املركبات التي تعبر من خالل املوقع مصادفة

ً
املحركات، وخاصة

   حٍد ما من األنشطة في املوقع واملناطق املحيطة.   املركبات، وإلىامللوثات. أخيًرا، من املتوقع حدوث مستويات الضوضاء من حركة  

من املرجح تأثر هذه العوامل، على نجٍو أساس ي، أثناء أنشطة بناء املشروع وأثناء أنشطته التشغيلية. من املتوقع تأثر جميع   ▪

 أثناء أنشطة بناء امل
ً
، وأن تزيد، خاصة

ً
شروع. ستؤدي االنبعاثات من املركبات واآلالت  عوامل ملوثات الهواء املختارة تأثًرا قليال

 عن مستويات ضغط الضوضاء. 
ً

 املستخدمة في املوقع وحركتها إلى زيادة االنبعاثات الغازية واملواد الجسيمية املعلقة، فضال

 

 اختيار املواقع   (2)

رصد، مع مراعاة املعايير اآلتية: تم  نقاط  4لتقييم الظروف األساسية لجودة الهواء والضوضاء ضمن منطقة املشروع، تم اختيار  

ح مكان النقاط في الشكل التالي.  96ساعة في كل نقطة على التوالي؛ بإجمالي  24إجراء عملية الرصد ملدة   ساعة رصد. يوض 

: على نحٍو قياس ي: يتعين على برنامج رصد جودة الهواء والضوضاء مراعاة موقع املستقِبالت  القرب من أقرب مستقِبل  ▪

اسة. مع ذلك، كما لوحظ سابًقا، توجد مستقِبالت حساسة ضمن موقع املشروع. بناًء عليه، أثناء اختيار النقاط، تم  الحس

(. كما  2 الرصد تحديد موقع نقطة واحدة في حدود املشروع، بحيث تعتبر األقرب إلى املستقِبالت الحساسة املحتملة )نقطة 

كم من موقع   3.4نوقش سابًقا، قد يكون أقرب مستقِبل حساس محتمل هو وحدة الدفاع الجوي، التي تقع تقريًبا على ُبعد 

 "(.8.2.3املشروع )يرجى االطالع على "القسم " 

 إلى ذلك، راعت تغطية  3التي تم اختيار نقطة واحدة فيها في كل منطقة أرض من مناطق املشروع الثالثة )  تغطية املوقع،  ▪
ً
(. إضافة

املوقع، إلى أقص ى حد ممكن، ضمان وجود نقطة ضمن كل موقع جغرافي رئيس ي من املشروع، ليشمل الشمال والجنوب والشرق  

   والغرب.

البيانات الثانوية فيما يتعلق بهبوب الرياح في موقع املشروع، إلى أن االتجاه السائد   : تشير مراجعاتاتجاهات الرياح السائدة ▪

( وواحدة في عكس  1 الرصدهو الشمال والشمال الغربي. لذلك، تم اختيار نقطتين، بحيث تكون واحدة في اتجاه الريح )نقطة 

 ( 2 الرصداتجاه الريح )نقطة 
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لألدوات املستخدمة في جمع العينات، وأيًضا تم مراعاة املوارد املتاحة والوصول املادي    : مثل الطريقة الخاصةاألمور اللوجستية  ▪

 والتأمين ضد الخسارة والعبث 

 
 (2019)االستشاري،  الرصد: موقع نقاط 46-8الشكل   

 

 أجهزة القياس  (3)

فيما يتعلق بجودة الهواء، اسُتخدمت وحدة معملية متنقلة )يرجى االطالع على الشكل أدناه( إلجراء قياسات جودة الهواء املحيط،  

 وكانت مزودة باآلتي:

 42i NO-NO2-NOx  محلل حراري طراز  ▪

 43i SO2 محلل حراري طراز  ▪

 48i CO محلل حراري طراز  ▪

 FH62 C14 PM-10جهاز رصد حراري طراز   ▪

 5014i TSP  جهاز رصد حراري طراز ▪

 .2270، ومحلل محمول باليد من نوع 2238فيما يتعلق بالضوضاء، اسُتخدم محلل دقة صوت قياس ي من برويل وكاجير، نوع 
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راقبة املوقع )االستشاري، ياس ق: أجهزة ال 47-8الشكل     (2019املستخدمة في م

 

 

 املتطلبات التشريعية   (4)

من الالئحة التنفيذية   5فيما يتعلق بجودة الهواء، قورنت نتائج القياسات بالحدود الوطنية املنصوص عليها في امللحق  

( بشأن جودة الهواء املحيط. يوضح الجدول أدناه الحدود الوطنية ذات الصلة املطبقة واملسموح بها لجودة الهواء 1095/2011د)

ستخدم للمقارنة، مع األخذ في االعتبار الطبيعة الصناعية للموقع، التي  املحيط. الحدود املشمولة 
ُ
للمناطق "الصناعية"، حيث ت

 تشمل األنشطة البترولية ومزارع الرياح. 

( 1095/2011دمن الالئحة التنفيذية )  5: الحدود الوطنية املطبقة واملسموح بها لجودة الهواء املحيط )امللحق 18-8الجدول  

 بشأن جودة الهواء املحيط( 

 املوقع  امللوث 

 أقص ى حد )ميكرو جرام/متر مكعب( 

 ساعة  8 ساعة واحدة 
24 

 ساعة 

عام  

 واحد 

 أكسيد الكبريت  ثاني
 املناطق الحضرية 

 املناطق الصناعية 

300 

350 

 --- 

 --- 

125 

150 

50 

60 

 أول أكسيد الكربون 
 املناطق الحضرية 

 املناطق الصناعية 

ميكروجرام/متر   30

 مكعب

ميكروجرام/متر   10

 مكعب

 --- 

 --- 

 --- 

 --- 

 أكسيد النيتروجين  ثاني
 املناطق الحضرية 

 املناطق الصناعية 

300 

300 

 --- 

 --- 

150 

150 

60 

80 

 125 230 ---  ---  املناطق الحضرية  مجموع الجسيمات املعلقة
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 125 230 ---  ---  املناطق الصناعية 

الجسيمات التي يمكن استنشاقها  

 ميكرومتر(   10)مواد جسيمية، 

 املناطق الحضرية 

 املناطق الصناعية 

 --- 

 --- 

 --- 

 --- 

150 

150 

70 

 70 

 2.5ة > بالجسيمات الصل

 ميكرومتر 

 املناطق الحضرية 

 املناطق الصناعية 

 --- 

 --- 

 --- 

 --- 

80 

80 

50 

50 

 

( بشأن الفترات 2012/710من الالئحة التنفيذية )د 7بالضوضاء، قورنت النتائج بالحدود الوطنية املوضحة في امللحق فيما يتعلق 

الزمنية في "النهار" و"الليل". يدرج الجدول أدناه تصنيفات املنطقة املختلفة والحدود ذات الصلة املسموح بها واملطبقة بالنسبة  

ستخدم للمقارنة، مع األخذ في االعتبار الطبيعة الصناعية  وباملثل، الحدود املشم للضوضاء.
ُ
ولة للمناطق "الصناعية"، حيث ت

 ديسيبل )أ( في الليل والنهار.  70للموقع، التي تشمل األنشطة البترولية ومزارع الرياح، املحدد لها  

 

 ((710/2012دمن الالئحة التنفيذية )  7: الحدود الوطنية املسموح بها واملطبقة بشأن الضوضاء )امللحق 19-8الجدول  

 نوع املنطقة

الحد املسموح به لشدة الضوضاء  

 ]ديسيبل )أ([

صباًحا  7نهاًرا )من 

 مساًء(  10إلى 

 )من 
ً

مساًء  10ليال

 صباًحا(  7إلى 

 40 50  املناطق الحساسة للضوضاء

 45 55  الضواحي السكنية ذات االزدحام القليل وخدمات األنشطة املحدودة

 50 60  املناطق السكنية في املدن ذات األنشطة التجارية

كم، ويكون بها ورش عمل أو أنشطة   12تقع املناطق السكنية على طرق أقل من 

 ترفيهية...إلخ.تجارية أو إدارية أو 
 65 55 

كم أو أكثر من ذلك، أو املناطق   12ي تقع على طرق تساوي املناطق السكنية الت 

 الصناعية ذات الصناعات الخفيفة أو بعض األنشطة األخرى 
70 60 

 70 70  املناطق الصناعية )الصناعات الثقيلة( 

 النتائج  8.8.2

جريت.  
ُ
 يوضح الجدول أدناه النتائج اإلجمالية لعملية رصد جودة الهواء التي أ

ظ في الجدول أدناه، في جميع نقاط الرصد وبالنسبة لجميع العوامل التي ُرصدت، النتائج منخفضة بشكٍل كبير عن    كما ُيالح 

 من الحدود بالساعة وكذلك  مستويات الهواء املحيط القصوى املسموح بها، واملوضحة ضمن الحدود القانوني
ً

ة. يشمل هذا كال

   ساعة كما تتطلبه الحدود القانونية. 24حدود متوسط 

ظ نقاط مصادر النبعاثات امللوثات، التي قد تؤثر في مستوى   من املهم مالحظة أنه ضمن موقع املشروع واملناطق املحية به، لم ُيالح 

كر سابًقا، يوج
ُ
 إلى ذلك، كما ذ

ً
 عن حفارة بترول؛ ومع  النتائج. إضافة

ً
د داخل موقع املشروع منشأة لتخزين املواد البترولية، فضال
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ذلك فإن األنشطة املنفذة في مثل هذه املناطق تكون في حدها األدنى ومحدودة وتستخدم الحد األدنى من املعدات واآلالت، وال  

عدة الوحيدة املستخدمة، التي يمكن  تتضمن أي مصادر انبعاثات مهمة أو رئيسية، التي يمكن أن تؤثر في نتا
ُ
ئج الرصد. كانت امل

 مالحظتها، والتي قد تؤثر في مستويات النتيجة، هي املولدات التي ال تعمل طوال اليوم. 

كر أعاله، يرجع املصدر الرئيس ي لهذه امللوثات في املوقع إلى قيمة أثرها في الغالف الجوي، التي قد تكون محتملة من 
ُ
  مع مراعاة ما ذ

 عن االنبعاثات الضئيلة الناتجة عن املولدات 
ً

حركة املركبات قليلة الحدوث أو الدورية ضمن شبكة الطرق في املوقع، فضال

بغض النظر عن ذلك، كما نوقش سابًقا، تكون جميع نتائج الرصد جيدة وضمن الحدود املحددة، ولم يتخط   املستخدمة في املوقع.

ا منها الحدود القصوى املسم  ء املحيط.اوح بها بالنسبة لجودة الهو أيًّ

جريت )متوسط مستوى الضوضاء املكافئة في كل نقطة رصد(.   
ُ
يوضح الجدول اآلتي النتائج اإلجمالية لعملية رصد الضوضاء التي أ

ظ في الجدول أدناه، تكون جميع النتائج عموًما ضمن حدود الضوضاء القصوى املسموح بها، واملحددة بالنسبة للمنطقة،   كما ُيالح 

طة به، ال توجد نقاط مصادر إلصدار ضوضاء، ياملهم مالحظة أنه ضمن موقع املشروع واملناطق املح من  دون تسجيل أي تجاوزات. 

حِدث األنشطة املنفذة في منشأة تخزين املواد البترولية وحفارة  
ُ
 على ذلك، لم ت

ً
التي قد تؤثر في نتائج مستويات الضوضاء. عالوة

  ء مدة الرصد.البترول في املوقع، أي مصادر رئيسية للضوضاء أثنا

 
ً
كان مصدر الضوضاء الوحيد الذي يمكن تسجيله في املوقع هو املركبات غير النظامية ضمن شبكة الطرق الخاصة باملوقع، إضافة

 إلى سرعات الرياح العالية، التي يمكن أن تؤثر في مستويات الضوضاء األساسية على نحٍو كبير. 
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 (2019: مخرجات عملية رصد جودة الهواء املحيط )االستشاري، 20-8الجدول   
 4النقطة  3النقطة  2النقطة  1النقطة  الوقت  التاريخ

أكسيد    ثاني

 النيتروجين

 ثاني

أكسيد  

 الكبريت 

 

أول 

أكسيد  

 الكربون 

مجموع   

الجسيمات  

 املعلقة 

الجسيمات  

التي يمكن 

 استنشاقها

 ثاني

أكسيد  

 النيتروجين

 

 ثاني

أكسيد  

 الكبريت 

 

أول  

أكسيد  

 الكربون 

 

مجموع   

الجسيمات  

 املعلقة 

الجسيمات  

التي يمكن 

 استنشاقها

 ثاني

أكسيد  

 النيتروجين

 ثاني 

أكسيد  

 الكبريت 

 

أول  

أكسيد  

 الكربون 

 

مجموع   

الجسيمات  

 املعلقة 

الجسيمات  

التي يمكن 

 استنشاقها

 ثاني

أكسيد  

 النيتروجين

 ثاني 

أكسيد  

 الكبريت 

 

أول  

أكسيد  

 الكربون 

 

مجموع   

الجسيمات  

 املعلقة 

الجسيمات  

التي يمكن 

 استنشاقها

1/11 - 

2/11 

النقطة   

1 

 

 2/11 - 

3/11 

النقطة   

2 

 

3/11 - 

4/11 

النقطة   

3 

 

 4/11 - 

5/11 

 4النقطة  

 12:00 

 م
2 1 4 

60 23 
1 6 2 

40 17 
1 3 2 

41 16 
1 1 2 

93 40 

 2 1 1 2 3 1 3 6 1 4 0 1 م 01:00

 2 5 2 2 0 1 2 10 1 4 0 1 م 02:00

 2 5 1 2 1 1 2 26 1 4 0 1 م 03:00

 2 1 1 2 1 1 2 33 1 3 0 1 م 04:00

 2 1 2 2 1 1 1 4 4 3 0 1 م 05:00

 2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 1 2 م 06:00

 1 1 2 2 2 2 2 1 1 4 0 1 م 07:00

 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 0 2 م 08:00

 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 0 4 م 09:00

 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 0 2 م 10:00

 2 1 1 2 1 0 2 1 2 4 0 3 م 11:00

12:00 

 ص
3 0 4 1 1 2 0 1 2 12 1 1 

01:00 

 ص
5 1 3 1 1 2 0 1 2 2 1 1 

02:00 

 ص
2 1 3 1 0 2 1 1 2 1 0 1 

03:00 

 ص
1 1 3 1 1 2 1 0 2 1 0 1 

04:00 

 ص
1 1 3 1 0 2 0 0 2 3 1 1 

5:00 

 ص
4 1 3 1 0 2 1 0 2 2 1 1 

06:00 

 ص
3 1 3 1 0 2 1 1 2 1 1 1 

07:00 

 ص
5 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 

08:00 

 ص
4 0 3 1 1 2 0 1 2 2 2 1 
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09:00 

 ص
2 0 3 1 12 2 0 1 2 3 2 1 

10:00 

 ص
2 0 3 1 10 2 0 1 2 2 4 1 

11:00 

 ص
2 0 3 1 4 2 1 1 2 2 7 2 

ساعة واحدة كحٍد  

 أقص ى
5 1 4  

 
4 33 3  

 
2 3 2  

 
3 7 2  

 

   1 - -   1 - -   1 - -   1 - - ساعات كحٍد أقص ى 8

   - 2 2   - 1 1   - 5 1   - 0 2 ساعة  24متوسط 

الحدود 

 القانونية 

ساعة   

واحدة  

كحٍد  

 أقص ى

300 350 30 - - 300 350 30 - - 300 350 30 - - 300 350 30 - - 

8 

ساعات 

كحٍد  

 أقص ى

- - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - 

متوسط 

24 

 ساعة 

 150 150 - 230 150 150 150 - 230 150 150 150 - 230 150 150 150 - 230 150 

 .   3 باستثناء أول أكسيد الكربون التي يتم تسجيلها بوحدة ملجم/ م 3  تكون جميع الوحدات في الجدول أعاله بوحدة ميكروجرام / م
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 ( 2019: نتائج رصد مستويات الضوضاء املحيطة )االستشاري، 21-8الجدول  

 ديسيبل )أ( في وقت الليل  متوسط ديسيبل )أ( في وقت النهار متوسط  نقطة الرصد 

1 69 64 

2 65 63 

3 59 64 

4 61 45 

 70 70 الحد القانوني ]ديسيبل )أ([  

 

رافق  8.9  البنية التحتية وامل

 يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق بالبنية البنية التحتية واملرافق.  

 

 منهجية تقييم خط األساس   8.9.1

تحتية  مع الجهات ذات الصلة، التي تدير عناصر هذه البنية ال  شاوراتاستند تقييم الشروط األساسية على مسح املوقع للمشروع وامل 

ش أدناه تفاصيل إضافية.
 
ناق

ُ
   واملرافق. ت

 

 الطرق الحالية وشبكات الطرق  8.9.2

جري على موقع املشروع، أشير إلى أن هناك نوعان من الطرق في منطقة  
ُ
الشكل    مزرعة الرياح )يرجى االطالع على  بناًء على املسح الذي أ

ا نوقش كم من منطقة املشروع )كم 20( طريق ترابي ُيستخدم من قبل مواقع املحاجر التي تبعد حوالي 1أدناه(. يشمل هذا: ) 8-48

 من موقع املشروع، و)8.2.1 سابًقا في "القسم
ً
( شبكات الطرق املوجودة في موقع 2"(، ويقع الطريق الترابي باتجاه الشمال مباشرة

 ول لتنفيذ أنشطتها في املنطقة.املشروع وحوله، التي تستخدمها الشركة العامة للبتر

 

 خطوط الكهرباء  8.9.3

أبراج تقع داخل املوقع )يرجى االطالع على  4هناك خط كهرباء نشط داخل األجزاء الشرقية من منطقة محطة الرياح، بما في ذلك 

 أدناه(. يقع خط الكهرباء تحت مسؤولية الشركة املصرية لنقل الكهرباء 52-8الشكل  
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 (2019)االستشاري، : شبكات الطرق املوجودة داخل منطقة مزرعة الرياح 48-8الشكل  

 

 
 (2019: الطرق الترابية املستخدمة من قبل املحاجر )االستشاري، 49-8الشكل  

 

 
 (،2019: الطرق املستخدمة لألنشطة البترولية )االستشاري، 50-8الشكل  
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 (2019خط الكهرباء ضمن موقع املشروع )االستشاري،  :51-8الشكل  

 

 
 (2019أبراج الكهرباء ضمن موقع املشروع )االستشاري،  :52-8الشكل  

 

 خط الغاز الطبيعي  8.9.4

 كم عند أضيق نقطة كما هو موضح في الشكل أدناه. 1أنابيب الغاز الطبيعي إلى الشرق من موقع املشروع بحوالي يمتد خط 
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 (2019خط أنابيب الغاز )االستشاري،  :53-8الشكل   

 

 إدارة املياه 8.9.5

شير   
ُ
 على ذلك، أ

ً
بناًء على املشاورات مع شركة مياه رأس غارب، ال توجد وصالت مياه موجودة أو مخطط لها بمنطقة املشروع. عالوة

إلى أن مشروعات التطوير، عموًما، في مثل هذه املناطق تعتمد على شاحنات وصهاريج نقل املياه من رأس غارب لتوفير متطلبات 

 املياه للموقع.

 

 النفايات )النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والنفايات الخطرة(   إدارة  8.9.6

فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، يوجد لدى محافظة البحر األحمر مكب نفايات واحد فقط ُمراقب للتخلص من النفايات  

رأس غارب. تعود ملكية املكب   مدينة غرب كم  4الصلبة. هذا املكب معروف بمكب النفايات العامة في رأس غارب، الذي يبعد 

 وتشغيله إلى مجلس مدينة رأس غارب. 

فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي، يكون التخلص منها من خالل شركة مياه رأس غارب، التي تمتلك شاحنات لجمع مياه الصرف 

 الصحي والتخلص منها في محطة رأس غارب ملعالجة مياه الصرف الصحي.

ا مرفقين معتمدين للتخلص من النفايات الخطرة في اإلسكندرية   أخيًرا، فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة، يوجد في مصر حاليًّ

 كم على التوالي.  400و  600وحلوان، التي تبعد عن املوقع بحوالي 

رة في اإلسكندرية، ومنشأتين خاصتين في عرب تتم إدارة مرافق النفايات الخطرة عن طريق مركز الناصرية ملعالجة النفايات الخط 

   فرست سيرفيسز وإكوكونسرف.أبو سعيد تملكهما وتديرهما 

 



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                           500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
  180صفحة 

 السلكية والالسلكية   أبراج االتصاالت 8.9.7

بناًء على تقييم املوقع، لوحظ وجود برج اتصاالت واحد فقط داخل موقع املشروع، الذي يقع ضمن منشأة تخزين املواد البترولية في  

 إلى ذلك، ال تتوفر تفاصيل حول  
ً
املوقع. يوضح الشكل أدناه البرج. لم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول برج االتصاالت املذكور. إضافة

 الت في املنطقة عموًما، بما في ذلك وصالت خط الرؤية.أبراج بث االتصا

أبراج لألرصاد الجوية، التي تم تركيبها لرصد سرعة الرياح واتجاهها لتطوير مشروعات مزرعة الرياح   5ا، تقع داخل موقع املشروع أخيرً 

 في املنطقة. 

 
 (2019: برج االتصاالت ضمن منشأة تخزين املواد البترولية في املوقع )االستشاري، 54-8الشكل   
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 (2019: أبراج القياس املوجودة في املوقع )االستشاري،  55-8الشكل  

   الرادارات والطيران املدني والعسكري  8.9.8

كم تقريًبا من موقع املشروع. لوحظ أثناء تقييم املوقع أن الوحدة تتضمن   3.5كما نوقش سابًقا، تقع وحدة دفاع جوي على ُبعد 

 إلى ذلك، ال تتوفر أي تفاصيل حول  
ً
رادار عسكري. ومع هذا، ال يمكن الحصول على أي تفاصيل إضافية حول هذا املوضوع. إضافة

 ي املنطقة.رادارات الطيران املدني ف

 

 الصحة والسالمة املهنية   8.10

 إلى ذلك، فمن املهم أن نالحظ  ُيعد تقييم الشروط األساسية فيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية غير ذي صلة باملوضوع.
ً
إضافة

عة الرياح، وبالتالي ال  عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء ذات الصلة بمزر  يناملسؤول ينأنه في هذه املرحلة لم يتم اختيار املقاول

 تتوافر أي تفاصيل حول استراتيجية إقامة العمال. 

 

 الصحة والسالمة العامة  8.11

 يقدم هذا القسم تقييًما للظروف األساسية ضمن موقع املشروع واملناطق املحيطة فيما يتعلق بالصحة والسالمة العامة.  
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 تقييم الشروط األساسية   8.11.1

باتجاه كم    40كم باتجاه الشمال )الزعفرانة( و  45كما نوقش سابًقا، تقع التجمعات البشرية بالنسبة ملوقع املشروع على ُبعد حوالي   

عد كلتا املنطقتين على مسافة بعيدة من املنطقة. 
ُ
 الجنوب الشرقي )رأس غارب(؛ وت

جري داخل موقع  
ُ
 إلى ذلك، كما نوقش في قسم استخدام األراض ي )يرجى الرجوع إلى جزء مسح استخدام األراض ي الذي أ

ً
إضافة

 اآلتية: كم حوله(، تم تحديد املستقِبالت  2مزرعة الرياح ودائرة نصف قطرها 

 . من موقع املشروع الغربيةمنشأة تخزين مواد بترولية قائمة، التي تقع ضمن الجزء الشرقي لقطعة األرض    ▪

 . من موقع املشروع الغربيةحفارة بترول تقع ضمن الجزء الشرقي لقطعة األرض    ▪

مع عدم وجود أي إشارات أو أدلة على أي أنشطة بعيًدا عن تلك املستقِبالت املذكورة أعاله، تكون املنطقة عموًما غير مأهولة وخالية   

 إلى ذلك، ُبحثت أنشطة استخدام األراض ي في املنطقة أيًضا حول مراجعة البيانات 
ً
استخدام أراض ي مادية أو اقتصادية إضافة

الحظة اآلتي كما يوضح الشكل أدناه:
ُ
 الثانوية املتاحة. تشمل األنشطة الرئيسية امل

ا. 3.4ُبعد وحدة دفاع جوي تقع على  ▪
ً
 كم شرق

. تشمل هذه   4.6تقع األنشطة البترولية الحالية املتعددة أساًسا في الشمال والشرق، وأقربها يقع على ُبعد حوالي   ▪
ً

كم شماال

 وحفارات البترول.  اونقله  تخزين املواد البتروليةاألنشطة 

 كم تقريًبا جنوًبا. 3.5تقع محطات حفارة البترول األخرى على ُبعد  ▪

عد املستقِبالت املذكورة أعاله مستقِبالت حساسة رئيسية، التي تعرف بأنها ال 
ُ
املناطق التي يكون شاغلوها أكثر عرضة لآلثار   ت

املنشآت التعليمية )مثل املدارس أو الجامعات( وأماكن العبادة )مثل   يشمل هذا على سبيل املثال ال الحصر السلبية ملزرعة الرياح. 

 والبيوت أو الوحدات السكنية ومنشآت الرعاية الصحية )مثل مستشفى أو مركز صحي(، وإقامة القوى العاملة، إلخ. املسجد(، 

 

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية  8.12

 يعرض هذا القسم تقييًما لخط أساس موقع املشروع بالنسبة لآلثار االجتماعية واالقتصادية  

 

 منهجية تقييم خط األساس   8.12.1

مع أصحاب املصلحة    شاوراتالظروف االجتماعية واالقتصادية من خالل الجمع بين الدراسة املكتبية والزيارات امليدانية واملتم تقييم  

يانات املعنيين. على أساس مزيج من البيانات األولية املجموعة من الزيارات امليدانية واملوارد الثانوية التي تم مراجعتها، بما في ذلك الب

سلط هذا القسم يسلط الضوء على املعلومات األساسية عن الخصائص الديموغرافية وطبيعة التنمية البشرية، اإلحصائية، ي

 والوصول إلى الخدمات الصحية األساسية والخصائص االقتصادية والطرق والنقل، وغيرها من الخدمات. 
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 النتائج  8.12.2

 الخصائص الديموغرافية األساسية  

 الطبيعة السكانية:  ▪

نسـمة، وهو ما  366.000، بلغ عدد السـكان في محافظة البحر األحمر  2018اسـتناًدا إلى معلومات من كتاب اإلحصـاء السـنوي لعام  

 ٪ من مجموع سكان الدولة. ُيقدم الجدول اآلتي مزيًدا من املعلومات عن السكان في منطقة املشروع.0.39يمثل 

 ( 2018محافظة البحر األحمر، ودعم اتخاذ القرار في  علومات امل: أرقام السكان واألسر في منطقة املشروع )مركز 22-8الجدول  

 عدد األسر املنطقة 
 عدد السكان 

 إجمال عدد السكان 
 إناث ذكور 

 363,000 173,919 189,081 90,748 محافظة البحر األحمر 

 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 

 68,345 33,424 34,921 17,086 الُقصير 

 18,216 7,951 10,265 4,554 مرس ى علم 

 26,868 12,412 14,456 6,717 شالتين

 24,660 11,439 13,221 6,165 حاليب

 

٪ من مجموع ســـكان محافظة البحر األحمر، حيث تقع غالبية الســـكان في الغردقة، بســـبب األنشـــطة الســـياحية 17تمثل رأس غارب  

 واسعة النطاق في املدينة. ومع ذلك، تتركز الخدمات واألنشطة السكانية في مدينة رأس غارب.

 يوضح الشكل التالي توزيع السكان في محافظة البحر األحمر وفًقا لكل مدينة:
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 (2019: توزيع الكثافة السكانية حسب املناطق في محافظة البحر األحمر )االستشاري،  56-8الشكل    

 

 يوجد غالبية سكان املحافظة في املراكز الحضرية، ويوجد فقط عدد قليل في املناطق الريفية في الزعفرانة ووادي داره. 

والعبابدة. هذه القبائل غير مستقرة في معظم األحيان، وتعيش في   تتمثل مجتمعات البدو في رأس غارب في قبائل املعازة والبشارية  

ا، تستقر القبائل على نحٍو دائم في مدينة رأس غارب والزعفرانة ووادي داره. عموًما،   عمق الصحراء، بعيًدا عن املدينة والقرى. حاليًّ

 إلى عملهم في مشروعات عات البدو هذه في األمو تشترك مج 
ً
نشطة االقتصادية التقليدية مثل الزراعة وتربية الحيوانات، إضافة

التنمية في املنطقة )في شركات البترول على نحٍو أساس ي( إما بوظائف مرشدين أو حراس أمن أو مقاولين، يوجد مزيد من التفاصيل  

 (.8.2.3في القسم  

أيًضا، يشمل هذا االتجاه الديموغرافي العمال املهاجرين من املحافظات املجاورة. تعمل الغالبية الغالبة من هؤالء العمال املهاجرين  

ا منهم ف  ي املزارع في قرية وادي داره.لصالح شركات النفط املوجودة في املنطقة، ويعمل عدد قليل جدًّ

 

 توزيع السكان حسب السن والجنس ▪

والخاص بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إلى أن السكان في محافظة  2018وتشير بيانات كتاب اإلحصاء السنوي لعام 

٪ من سكان  86.7بة ما يصل إلى ، قرا2014البحر األحمر في الغالب من الشباب. بناًء على مخرجات اإلحصاء الرسمي للسكان 

 .45محافظة البحر األحمر تحت سن الـ 

 (.171,241: 194.759فيما يتعلق بالجنس، تشير البيانات اإلحصائية إلى معدل غير متناسب بين الذكور / اإلناث في املحافظة )
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 معدل الزيادة الطبيعية  ▪

في  ودعم اتخاذ القرار علوماتاملمركز  )املصدر: 25.30/1000 األحمر بمعدل ان في محافظة البحر لقد نما إجمالي عدد السك 

(، وهو أعلى معدل على مدى السنوات الخمس 2018-2017محافظة البحر األحمر، كتاب اإلحصاء السنوي ملحافظة البحر األحمر،  

عد من أقل 
ُ
 محافظات من حيث معدل املواليد.  10املاضية من حيث معدل الزيادة الطبيعية. ومع ذلك، فهي ت

 يوضح الجدول التالي االتجاهات الديموغرافية في محافظة البحر األحمر:  

 

 

رافية في محافظة البحر األحمر ) 23-8الجدول      ذ القرار في محافظة البحر مركز املعلومات ودعم اتخا: االتجاهات الديموغ

 (2018-2017، كتاب اإلحصاء السنوي ملحافظة البحر األحمر، األحمر

 القيمة  االتجاهات الديموغرافية 

 3.8 متوسط حجم األسرة )األفراد(

 25.30 شخص( 1000معدل النمو الطبيعي )لكل 

 0.39  سكان املناطق الحضرية )٪ من إجمالي سكان مصر( 

 29.60 شخص( 1000معدل املواليد )املواليد لكل 

 4.30 شخص( 1000معدل الوفيات )الوفيات لكل 

 

 يتم تعريف الوحدة السكنية كأفراد أسرة )وغير األسرة(، الذين يشتركون في اإلقامة ويعملون كوحدة اجتماعية واقتصادية واحدة.

 واإلحصاء، ُيقّدر حجم العائلة في راس غارب بأربعة أفراد. الصادرة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة    2013وفًقا لخريطة الفقر لعام  

 

 وصف العمل 

٪ في الربع 9.9تشــــير البيانات اإلحصــــائية الخاصــــة بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصــــاء أن معدل البطالة الرســــمي انخفض إلى 

 أقـل معـدل في الســـــــــــــنوات الثمـانيـة املـاضـــــــــــــيـة. لقـد تحســـــــــــــنـت توقعـات الوظـائف نظًرا لتســـــــــــــارع النمو 2018الثـاني من عـام 
ً

، مســـــــــــــجال

)من يناير  2017/2018من العام ٪ من عاٍم آلخر في الربع الثالث  5.4الناتج املحلي اإلجمالي بنســـبة  االقتصـــادي بشـــكٍل ثابت، مع نمو  

 إلى مارس(، وفًقا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري.

ـــــبــة   ـــ ٪ على التوالي، في الربعين األول والثــاني، وعلى الرغم من الــدخــل املنخفض لألســـــــــــــر وارتفــاع 5.3٪ و 5.2جــاء ذلــك بعــد نمو بنســـــ

ير العاملين، على الرغم من انخفاض األجور. يوضــــح الجدول أدناه معدالت التضــــخم، يســــتوعب ســــوق العمل الكثير من الشــــباب غ

 في مصر. 2018يونيو( من عام -نتائج بحوث القوى العاملة للربع الثاني )أبريل

عبئة العامة واإلحصاء، نتائج بحث القوى )الجهاز املركزي للت 2018: نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من 24-8الجدول  

 (2018العاملة للربع الثاني من 

إجمالي عدد األشخاص  

 العاملين 

إجمالي عدد األشخاص  

 غير العاملين 

معدل البطالة  

9.9% 
 القوى العاملة )حسب املهنة( 
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القوى  

 1العاملة

 مليون نسمة  2.875 مليون نسمة  26.161

الذكور  

80.8٪ 

اإلناث  

19.2٪ 

الذكور  

53.1% 

اإلناث  

46.9% 
 الخدمات  الصناعة  الزراعة  3إناث 2ذكور 

29.036 

 مليون نسمة 

21.138 

مليون  

 نسمة

5.023 

مليون  

 نسمة

1.527 

مليون  

 نسمة

1.348 

مليون  

 نسمة

6.7% 21.2% 28.2% 24.7% 47.1% 

 

٪ من القوى 47يوضـــــــــــــح الجـدول أعاله أن قطـاع الخـدمـات يشـــــــــــــكـل الجزء األكبر من قطـاع التوظيف في املحـافظـة، بمـا يمثـل حوالي 

ـــــكـل قطـاع الزراعـة حوالي  ـــ ـــــكـان  أعلى٪ من مجموع القوى العـاملـة، في حين يشـــــــــــــكـل قطـاع الخـدمـات  28العـاملـة. يشـــــ ـــ ـــــبـة من الســـــ ـــ نســـــ

 ٪. 25 حوالي  يمثل  حيث  العاملين،  الســـكان  من  نســـبة  أقل  الصـــناعة  قطاع  يشـــكل  حين في٪. 47العاملين، وهو ما يمثل حوالي  
ً
إضـــافة

 بالذكور.
ً
ظهر البيانات أن معدل البطالة أعلى بين اإلناث مقارنة

ُ
 إلى ذلك، ت

قّدر القوة العاملة يوضــــح الجدول التالي بيانات من مديرية القوى العاملة بمحا
ُ
فظة البحر األحمر، باســــتثناء القطاع غير الرســــمي. ت

 ٪.34.61كنسبة مئوية من السكان املحليين في املحافظة بحوالي 

ر األحمر )مديرية القوى العاملة : توزيع السكان في منطقة املشروع حسب حالة العمل والجنس في محافظة البح 25-8الجدول  

 (2018محافظة البحر األحمر، في 

القوى  

 العاملة

 89.20إجمالي عدد األشخاص العاملين 

 ألف نسمة 

  25.7إجمالي عدد األشخاص غير العاملين  

 ألف نسمة 

معدل البطالة  

21.7% 

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

116.60 

 ألف نسمة 
77.5% 22.5% 59.8% 40.2% 17.6% 27.3% 

 

٪ من القوى العاملة في 60.3الصادر عن محافظة البحر األحمر، يشكل قطاع الخدمات  2018وفًقا لكتاب اإلحصاء السنوي 

 املحافظة. تمثل مدينة الغردقة أكبر نسبة من فرص العمل، وذلك بسبب وجود املناطق السياحية الساحلية، تليها مدينة سفاجا. 

ملسؤولي مجلس مدينة رأس غارب، يمكن تقسيم الغالبية العظمى من القوى العاملة إلى ثالث فئات رئيسية هي: الحكومة /  وفًقا 

 والخدمات البترولية، وصيد األسماك.  القطاع العام، وقطاع البترول والغاز

ا، مقار   عد األنشطة الزراعية صغيرة نسبيًّ
ُ
 أيًضا، توجد نسبة من العاملين باألجر. ت

ً
 باألنشطة ذات الصلة بقطاع البترول. إضافة

ً
نة

إلى ذلك، فإن األنشطة ذات الصلة بالسياحة محدودة في رأس غارب، على الرغم من أن بعض السكان يعملون في قطاع السياحة في 

 مدٍن أخرى في املحافظة، مثل الغردقة وسفاجا.

 
 بما يشمل عدد األشخاص العاملين وغير العاملين. 1
 سنة وما فوق( على الصعيد الوطني. 15من إجمالي عدد الذكور ) 2
 سنة وما فوق( على الصعيد الوطني. 15من إجمالي عدد اإلناث ) 3
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شير إلى  
ُ
أن هناك ارتفاًعا في معدل البطالة في مدينة رأس غارب ألن السياحة بناًء على املناقشات مع مسؤولي مجلس املدينة، أ

 محدودة في املحافظة خالل السنوات األخيرة، مما أدى إلى زيادة انعدام فرص العمل. 

عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، : حالة العمل في رأس غارب والزعفرانة )خريطة الفقر الصادرة  26-8الجدول  

2013) 

 قرية الزعفرانة  مدينة رأس غارب   معلومات التوظيف 

 %55.5 %48 سنة( من إجمالي السكان  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 24العاملين )أكثر من نسبة البالغين 

 توزيع القوى العاملة حسب القطاع

 %20 %48 ذكور يعملون لحسابهم الخاص 

 %33.3 %23.2 إناث يعملن لحسابهن الخاص 

 %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 املهاجرين من املحافظات املجاورة، مثل بني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا 

واألقصر. أيًضا، يأتي العمال من محافظات الدلتا وسيناء، ويعمل معظمهم لصالح شركات النفط، في حين يعمل عدد قليل منهم  

 
ً
 في قرية وادي داره.  كمزارعين، خاصة

 

 يةاألنشطة االقتصادية والرفاه 

 عن األنشطة الزراعية. وفًقا ملمثل  
ً

تشمل األنشطة االقتصادية في مدينة رأس غارب والقرى التابعة لها إنتاج البترول والغاز، فضال

 بمناطق أخرى في محافظة البحر األحمر. مجلس مدينة رأس غارب، ليست السياحة النشاط االقتصادي الرئيس ي في املدين
ً
 ة، مقارنة

ا، في حين يحصل    3000و    1200وفًقا ملسؤولي مجلس مدينة رأس غارب، يحصل موظفو الحكومة على رواتب بين   جنيه مصري شهريًّ

ا. أما بالنسبة  20000و  6000العاملون في شركات البترول والغاز على رواتب بين  للعاملين باألجر )مثل السباكين  جنيه شهريًّ

 جنيه عن كل يوم عمل.  120و   80والكهربائيين وعمال الخدمات(، يحصلون على أجر ما بين 

 بمستوى الدخل الحالي. أشارت    5000وفًقا ملسؤولي مجلس املدينة، يمكن أن تصل نفقات األسرة إلى  
ً
جنيه، وهو غير متناسب مقارنة

في مدينة رأس غارب سجل   4، إلى أن االستهالك 2013املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام خطة الفقر الصادرة عن الجهاز 

 بـ  7320.52
ً
 في قرية الزعفرانة. 6066.47للفرد الواحد، مقارنة

 
لملبس والسكن )اإليجار(، والطاقة، والمواصالت والسلع المعمرة إنفاق األسرة هو مقدار اإلنفاق االستهالكي النهائي الذي تدفعه األسر المقيمة لتلبية االحتياجات اليومية الخاصة بها، مثل المأكل وا 4

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي هو متغير أساسي للتحليل االقتصادي للطلب )المصدر:  60عادةً، يكون حوالي )خاصةً السيارات(، وتكاليف الرعاية الصحية، والترفيه، والخدمات المتنوعة. 

https://data.oecd.org/hha/household-, نظرة سريعة على الحسابات القومية إحصائيات الحسابات القومية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
).spending.htm 

 

https://data.oecd.org/hha/household-spending.htm
https://data.oecd.org/hha/household-spending.htm
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ض ي  ٪ من إجمالي األرا0.02تقريًبا  2012/2013: تبلغ مساحة األراض ي املزروعة في محافظة البحر األحمر في األراض ي املزروعة

املزروعة على مستوى الدولة. تعتمد محافظة البحر األحمر على األمطار واملياه الجوفية في الزراعة، األمر الذي يسبب تقلبات في 

 املناطق املزروعة. 

كم.   240كم وعرض  1080مصايد األسماك: تساهم محافظة البحر األحمر في توريد األسماك، ألن ساحل املحافظة يمتد بطول 

 جنوبي من املحافظة غني باملوارد السمكية. الجزء ال

٪ من إجمالي عدد حيوانات الثروة الحيوانية في املجازر اململوكة للدولة. ال يوجد في محافظة البحر  78.74الثروة الحيوانية: ُيذبح 

ذبح في املجازر اململوكة35األحمر مصانع أعالف للماشية أو الدواجن. تمثل األبقار 
ُ
 للدولة.  ٪ من املاشية، وت

شركة، وتعمل في أربع مناطق صناعية. يبلغ العدد اإلجمالي  53يبلغ العدد اإلجمالي للشركات الصناعية املسجلة  النشاط الصناعي:

 (2018: املوقع الرسمي ملحافظة البحر األحمر، املصدرعامل ) 4340للعاملين في الشركات الصناعية املسجلة 

 

 الخدمات االجتماعية  طبيعة

 التعليم  ▪

التعليم هو أحد أكثر املعايير الهامة لقياس تقدم األشخاص وقدرتهم على تنمية مستوى معيشتهم وتحسينه. وفًقا للجهاز املركزي  

علن في سبتم
ُ
، 2006% عام 29.7إلى  1996% عام 39.4أن معدل األمية في مصر انخفض من  2018 رب للتعبئة العامة واإلحصاء، أ

 .2017% عام 25.8ثم إلى 

مدرسة تغطي املراحل الثالث األساسية من التعليم )االبتدائية واإلعدادية والثانوية(، التي تشمل   18تضم مدينة رأس غارب 

 إلى ذلك، هناك نوعان من مدارس التدريب املنهي الثانوية. وفًقا ملسؤولي مجلس مدينة رأس غارب،
ً
الذين    مدرستين تجريبيتين. إضافة

أجرى فريق البحث امليداني مقابالت معهم، إن الهدف الرئيس ي من مدرستي التدريب املنهي الثانوي هو تزويد الطالب باملهارات 

نهم من العمل في شركات البترول.
ّ
 األساسية الالزمة، التي تمك

% من  19.44% من الذكور و19.22ء، أن ، الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصا2013توضح خريطة الفقر لعام 

اإلناث حصلوا على التعليم األساس ي في مدينة رأس غارب. وباملثل، فإن نسبة الذكور واإلناث، ممن أنهوا تعليمهم األساس ي في 

 .٪ على التوالي. يوضح الجدول التالي بالتفصيل الوضع التعليمي لسكان رأس غارب والزعفرانة16٪ و 18الزعفرانة حوالي 

: خريطة التعليم في رأس غارب والزعفرانة )خريطة الفقر الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة  27-8الجدول  

 (2013واإلحصاء، 

 قرية الزعفرانة  مدينة رأس غارب  معلومات التعليم 

 %8 %16 الجامعية/ذكور حاملو الشهادات  

 %0 %13.45 حاملو الشهادات الجامعية/إناث

 %71.4 %99.26 سنة(  18 - 6االلتحاق بمدارس الذكور/ذكور )السن: من 

 %73.3 %99.35 سنة(  18 -  6االلتحاق باملدارس /إناث )السن: من 

 %0 %0.22 التسرب من التعليم/ذكور 

 %0 %0.25 التسرب من التعليم/إناث 
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قّدر نسبة األمية في مدينة رأس غارب 2013وفًقا لخريطة الفقر لعام 
ُ
، الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ت

٪ بين  48% بين الذكور و 40.17% بالنسبة لإلناث، في حين بلغ معدل األمية في الزعفرانة 18.1% بالنسبة للذكور، و23.3بحوالي 

 اإلناث. 

 ( 2018: خريطة التعليم ملدينة رأس غارب )كتاب اإلحصاء السنوي، مركز معلومات مدينة رأس غارب، 28-8الجدول  

 املنطقة 

الشهادات  

 الجامعية 

التعليم فوق  

 املتوسط 
 التعليم املتوسط 

أقل من  التعليم  

 املتوسط 
 العمال 

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

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

 

 الصحة  ▪

 أظهرت بيانات من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر األحمر أن املحافظة خالية من األمراض اآلتية:

 األمراض املستوطنة  ▪

 األمراض املعدية  ▪

 األمراض املتعلقة باملياه وجودة الهواء  ▪

البيانات إلى أن األمراض غير املعدية وتشمل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم. تشمل األمراض الشائعة األخرى أمراض أشارت 

الجهاز الهضمي وأمراض القلب واألوعية الدموية. أيًضا، مرض السرطان في تزايد، وتشمل أكثر أنواع السرطان شيوًعا سرطان الثدي  

 عند األطفال(، والبرد  والكبد واملثانة والغدد الليمفاوي 
ً
 إلى ذلك، هناك أمراض أخرى معدية تشمل أمراض اإلسهال )خاصة

ً
ة. إضافة

 واإلنفلونزا والحمى وااللتهابات أو عدوى األذن، واألنف أو الحلق، وكذلك الطفح وااللتهابات الجلدية.

 على ذلك،  تعاني محافظة البحر األحمر من نقٍص في الخدمات الصحية املتخصصة، التي 
ً
تكون مناسبة للطبقة الوسطى. عالوة

تتركز هذه الخدمات في مدينة الغردقة، وتغيب في بعض املدن األخرى، مثل شالتين وحاليب. توضح الجداول اآلتية الخدمات 

 الصحية املتوفرة في املحافظة. 

سرير، وهي  330ات في املحافظة، بها حوالي مستشفي 7وفًقا إلحصائيات مديرية الشئون الصحية في محافظة البحر األحمر، توجد 

 إلى 
ً
 سرير. 399مستشفى خاصة بها  13مستشفيات حكومية؛ إحداها مستشفى عامة مركزية، إضافة

مركز املعلومات  : مستشفيات وزارة الصحة والجهات األخرى في محافظة البحر األحمر )كتاب اإلحصاء السنوي، 29-8الجدول  

 (2018، ذ القرار في محافظة البحر األحمرودعم اتخا

 القيمة  البند 

 7 املستشفيات التابعة لوزارة الصحة

 0 ات الهيئة العامة للتأمين الصحييمستشف 

 0 الطبي مؤسسات العالج 

 0 املستشفيات التعليمية 
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 القيمة  البند 

 1 عدد املستشفيات العامة واملركزية

 1 عدد املستشفيات املتخصصة 

 4 مستشفيات القطاع العام )بما في ذلك املستشفيات العسكرية(

 13 مستشفيات القطاع الخاص

لى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي
ُ
 0 عدد مراكز غسيل الك

 48 اإلسعاف عدد سيارات 

 

 إلى عدد محدود متحتوي 
ً
دينة رأس غارب على مستشفى مركزي واحد، ومحطة إسعاف واحدة، ووحدة دفاع مدني واحدة، إضافة

كم من منطقة   40من العيادات الخاصة واملراكز الصحية. تتركز جميع الخدمات الصحية في مدينة رأس غارب، على ُبعد حوالي 

ا للوحدة املحلية الحكومية ملدينة رأس غارب. تم تجهيز  املشروع. يخدم  املستشفى املركزي جميع املناطق والقرى التابعة إداريًّ

رأس   -املستشفى بقسم غرفة الطوارئ، ويوجد باملستشفى قسم للعيادات الخارجية. توجد وحدة إسعاف على طريق الزعفرانة 

 من منطقة املشروع، وهذه هي أقرب وحدة إسعاف ملنطقة املشروع.كم  15غارب شمال مدينة رأس غارب، وتبعد حوالي 

عد املوارد البشرية أحد العوامل الرئيسية لنجاح الخدمات الصحية واستمراريتها، ويؤثر غياب الطاقم الطبي املؤهل في جودة 
ُ
ت

 ظة البحر األحمر. الخدمات املقدمة. يوضح الجدول اآلتي املوارد البشرية املتاحة في القطاع الصحي في محاف

: عدد العاملين في القطاع الصحي في محافظة البحر األحمر وفئاتهم )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 30-8الجدول   

 ( 2016إحصاء رسمي لألنشطة السكانية في املحافظة، جمهورية مصر العربية، 

 املنطقة 
 عدد املساعدين  عدد طاقم التمريض  عدد أطباء األسنان  عدد الصيادلة  عدد األطباء

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

 0 102 412 79 29 49 170 60 137 255 محافظة البحر األحمر 

 البنية التحتية 

توِضح الجداول اآلتية ملخًصا موجًزا عن الوصول إلى البنية التحتية    البحر األحمر،، محافظة  وفًقا لبيانات كتاب اإلحصاء السنوي 

 . محافظة البحر األحمر األساسية املتوفرة في

 

 ميــاه الشرب والصرف الصحي  ▪

 عن سعة الصرف الصحي في محافظة البحر األحمر 
ً

 يعرض الجدول اآلتي معدالت إنتاج مياه الشرب واستهالكها، فضال

وصف مصر   - : الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحر األحمر )محافظة البحر األحمر 31-8الجدول   

 (2014باملعلومات، 

 القيمة  الوحدة البند 

 107.57 ألف متر مكعب/يوم إنتاج مياه الشرب 
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 81.96 متر مكعب/يومألف  استهالك مياه الشرب 

 249.24 لتر يوم / شخص  استهالك املياه لكل فرد 

 16.57 ألف متر مكعب/يوم سعة الصرف الصحي

 50.39 لتر يوم / شخص  سعة الصرف الصحي لكل فرد 

 

 .2014/2015/ يوم في 3م 18.000كان إجمالي سعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة البحر األحمر 

 .2014/2015% في 92.06كان إجمالي سعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفعلية في محافظة البحر األحمر 

 .2014/2015٪ في 76.19كانت كمية استهالك مياه الشرب إلى متوسط املياه املنتجة في محافظة البحر األحمر 

 
 (2014وصف مصر باملعلومات،  -: الحدود اإلدارية ملحافظة البحر األحمر )املصدر: محافظة البحر األحمر  57-8الشكل   

 

رأس غارب. توضح خريطة الفقر  -الزعفرانة-يتم توصيل مدينة رأس غارب بمحطة ضخ املياه في بني سويف عبر خط أنابيب الكريمات

الوصول إلى شبكة املياه العامة في مدينة    % من األفراد يمكنهم 100ن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن  ، الصادرة ع2013

 % في قرية الزعفرانة. 69.4رأس غارب، وتقريًبا 

لزعفرانة  % من السكان في قرية ا6.1% من السكان في رأس غارب، و6.66، 2013وفًقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

متصلين بشبكات الصرف الصحي. ومع ذلك، صّرح ممثل وزارة البيئة في مجلس مدينة رأس غارب، أنه سيتم االنتهاء من أنظمة  

 ٪ من األسر في املدينة بأنظمة الصرف الصحي.90الصرف الصحي، وقريًبا سوف يتصل 

 

 الكهرباء

٪، حتى املناطق  99.0حصول على الكهرباء في محافظات صعيد مصر حوالي ، يبلغ ال2010وفًقا لتقرير التنمية البشرية املصري عام 

 العشوائية يمكنها الحصول على الكهرباء، بغض النظر عن عدم شرعيتها. 

تخدم شركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء محافظات )دمياط واإلسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر  

 األحمر(. 
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 ( 2014وصف مصر باملعلومات،  -: الوصول إلى الكهرباء في محافظة البحر األحمر )محافظة البحر األحمر  32-8الجدول  

 القيمة  الوحدة البند 

 730.00 مليون كيلو وات ساعة / سنة  إجمالي إنتاج الكهرباء 

 621.90 مليون كيلو وات ساعة / سنة  الكهرباء إجمالي استهالك  

 424.27 مليون كيلو وات ساعة / سنة  استهالك الكهرباء لإلنارة 

 197.63 مليون كيلو وات ساعة / سنة  استهالك الكهرباء لألغراض الصناعية 

 157.05 ألف مشترك  عدد املشتركين في شبكة الكهرباء

ا / شخص  املستخدمة لإلنارة نصيب الفرد من الكهرباء    1290.21 كيلو وات ساعة سنويًّ

 

% في رأس 99.3وفًقا لبيانات خريطة الفقر الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ُيقّدر الوصول إلى الكهرباء بنسبة  

 في الزعفرانة. % 73.65غارب و

 

 الطرق   ▪

كم، التي تخدم جميع مناطق املحافظة. هناك عدد من الطرق   6.252املعبدة تبلغ تضم محافظة البحر األحمر شبكة من الطرق 

٪ من إجمالي الطرق. يوجد فقط طريقان رئيسيان في 98.33السريعة الرئيسية والطرق التي تخدم املنطقة. تشكل الطرق املعبدة 

رأس  -اإلسماعيلية وطريق الزعفرانة  -لغردقة كم )طريق ا 198مدينة رأس غارب، ُيصنفان على أنهما من الطرق السريعة، بطول 

 غارب( كما هو مبين في الشكل أدناه.

 
 (2019رأس غارب )االستشاري،  -طريق الزعفرانة   :58-8الشكل  
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 االتصاالت  ▪

 إلى شبكات الهاتف املحمول التي تخدم جميع املحافظات. ٪ من السكان بخطوط الهاتف 24تخدم املحافظة حوالي 
ً
الثابت، إضافة

 (. 2018، األحمر  البحر   محافظة في القرار   اتخاذ ودعم  املعلومات مركز كتاب اإلحصاء السنوي،  :املصدر)

 

 البيئة  ▪

 الشمالية وعلبة.يوجد في محافظة البحر األحمر ثالث محميات طبيعية: وادي الجمال وحماطة والجزر 

وصف مصر باملعلومات،   - : الوصول إلى املنشآت البيئية في محافظة البحر األحمر )محافظة البحر األحمر 33-8الجدول  

2014) 

 الرقم البند 

 3 املحميات الطبيعية 

 0 شركات جمع القمامة 

 1 القمامة مصانع إعادة تدوير 

 0 محطات رصد الهواء 

 0 مكبات النفايات الصلبة. 

 0 محطات رصد الضوضاء 

 1098 وقود السيارات املحولة إلى الغاز الطبيعي

 0 الحافالت العامة التي تستخدم الغاز الطبيعي 

 2 محطات التزويد بالغاز الطبيعي

 

 االستثمار والتنمية 

االستثمار في محافظة البحر األحمر، وهناك العديد من مجاالت االستثمار املتاحة )السياحية والصناعية  هناك تركيز كبير على 

 والخدمات(، التي تؤثر بشكٍل إيجابي في التنمية الشاملة في املحافظة.

 يبين الجدول اآلتي مجاالت االستثمار في محافظة البحر األحمر ومدينة رأس غارب 

 (2018: مجاالت االستثمار في محافظة البحر األحمر ومدينة رأس غارب )املوقع الرسمي ملحافظة البحر األحمر، 34-8الجدول  

 رأس غارب  محافظة البحر األحمر  البند 

اإلنتاج  

 املعدني 

عد محافظة البحر األحمر واحدة من املحافظات  
ُ
ت

املصرية املهمة في مجال اإلنتاج املعدني، حيث إنها  

تحتوي على رواسب ملعظم املعادن الفلزية والالفلزية،  

 وأحجار الزينة ومواد البناء.

تمتد محافظة البحر األحمر عبر الجزء األكبر من  

الصحراء الشرقية، التي تشكل ربع مساحة مصر  

هناك العديد من مواقع إنتاج املعادن في رأس غارب، بما  

 في ذلك:

 الذهب في أبو مروات  ▪

 الحديد في أبو مروات  ▪

 البيضاء في وادي الدخل الرمال  ▪

 الجبس في شمال غرب وادي الدب ▪
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 رأس غارب  محافظة البحر األحمر  البند 

(، وتحتوي على املوارد  2كم 250.000الكلية )حوالي 

 املعدنية الضخمة. 

 الرخام في طريق الشيخ فضل ووادي الدب  ▪

 الجرانيت في طريق الشيخ فضل  ▪
 

اإلنتاج  

 السمكي 

تمثل محافظة البحر األحمر منطقة مهمة، التي يمكن  

استخدامها لزيادة اإلنتاج السمكي، حيث لديها خط  

  240مع متوسط عرض  كم،    1080ساحلي يمتد بطول  

كم، ويوجد العديد من مواقع الشعاب املرجانية، مع  

ميل مربع ميل لكل منها. تمر أنواع مختلفة    5-3مساحة  

من األسماك في هذه املواقع في مواسم معينة. يكون  

 في الجزء الجنوبي من ساحل  
ً
طعام األسماك أكثر وفرة

 بالجزء الشمالي
ً
 .البحر األحمر بأربع مرات مقارنة

هناك العديد من مواقع اإلنتاج السمكي في رأس غارب،   

 بما في ذلك:

مزرعة أسماك املالحة، التي تقع بين رأس غارب   ▪

فدان، وإجمالي   15.000وشقير، وتبلغ مساحتها 

 طن. 250اإلنتاج السنوي أكثر من 

مزرعة أسماك خليج السويس وتبلغ مساحتها   ▪

اإلنتاج السنوي أكثر  فدان، ويبلغ مجموع  12.000

 طن.  400من 

 12.000مزرعة أسماك خليج جمشة وتبلغ مساحتها   ▪

 350فدان، ويبلغ مجموع اإلنتاج السنوي أكثر من 

 طن. 

املشروعات  

الزراعية  

والثروة  

 الحيوانية 

ا في التنمية الشاملة   تمثل الزراعة عنصًرا أساسيًّ

اًء  واملتكاملة اإلقليمية في محافظة البحر األحمر، سو 

من خالل توفير اإلمدادات الغذائية الالزمة للتنمية في  

املنطقة أو املشاركة في جذب السكان الجدد من  

األماكن املزدحمة على ضفاف النيل، ومواجهة الزيادة  

املتوقعة في عدد السكان واالستهالك. ُيعد املثلث  

الجنوبي )شالتين وحاليب وأبو رماد( واحًدا من أكثر  

 إلى مدن  األماكن أهمي
ً
ة لالستثمار الزراعي، إضافة

 أخرى في املحافظة. 

تشمل املجاالت املقترحة لالستثمار الزراعي في رأس غارب  

 اآلتي:

فدان في وادي عربة )جنوب   500.000زراعة  ▪

الزعفرانة(، التي يمكن ريها باملياه الجوفية من بئر  

 البويرات.

زراعة حوض غريب باستخدام املياه الجوفية في  ▪

 3م 4.000نطقة، حيث إنه من املمكن استخراج امل

من املياه متوسطة امللوحة في اليوم، التي يمكن  

 استخدامها في ري الفواكه الحمضية والشعير. 

 زراعة قرية وادي داره.  ▪

االستثمار  

 السياحي 

 التخطيط السياحي العام ملحافظة البحر األحمر 

املناطق  تضم محافظة البحر األحمر عدًدا من 

 السياحية املخطط لها. 

 قطاع الزعفرانة  ▪

 قطاع جمشة  ▪

 عناصر متاحة لدعم إنشاء مشروعات سياحية في محافظة البحر األحمر: 

سلسلة جبال صخرية ملونة ممتدة على طول ساحل البحر األحمر، توفر خلفية رائعة إلى الشاطئ. تعج   ▪

قديمة؛ املناجم، التي جعلت مصر في السابق واحدة من  املنطقة باملناجم التي تم استغاللها خالل العصور ال

ستخدم للتنقيب عن الذهب واملاس واألحجار الثمينة مثل  
ُ
أغنى الدول في العصور القديمة، والتي كانت ت

 الشيست والجرانيت األبيض، وغيرها.
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الشعاب املرجانية  تشتهر شواطئ ساحل البحر األحمر بمياهها الزرقاء الصافية واألمواج الهادئة، وجنة من  ▪

 امللونة تحت املاء، التي تحتوي على عدٍد وافر من األسماك النادرة وامللونة.

يجذب املناخ املعتدل طوال العام السياح، على حٍد سواء في الصيف والشتاء، للمنتجعات في محافظة البحر   ▪

 األحمر. 

 فر من التنوع البيولوجي. تضم املحافظة العديد من الحدائق الوطنية، التي تحتوي على عدٍد وا ▪

 تحتوي املحافظة على الوديان واملواقع األثرية والدينية والعالجية. ▪

ستخدم لعالج الروماتويد والصدفية.  ▪
ُ
 أيًضا، يشتهر البحر األحمر برماله السوداء، التي ت

 السياحية املقترحة للتنفيذ في املحافظة:  شروعاتامل

القرى السياحية والفنادق واملوتيالت واملخيمات في سفاجا، والُقصير ومرس ى علم، واملثلث الجنوبي )شالتين  ▪

خصص أراض ي املشروع وفًقا للمناطق الشاغرة. 
ُ
 وأبو رماد وحاليب(، وكذلك الزعفرانة. ت

رح إنشاء دور السينما والحدائق التر  ▪
ُ
 فيهية ومراكز التسوق في الغردقة وسفاجا والُقصير ومرس ى علم. اقث

من املقترح إقامة املعارض وأحواض السمك )أكواريوم(، واملراكز الرياضية ومالعب الجولف وقاعات البلياردو   ▪

 وصاالت البولينج في الغردقة وسفاجا والُقصير ومرس ى علم والزعفرانة.

 ة وسفاجا والُقصير ومرس ى علم. مراكز لتوفير معدات الغطس في الغردق ▪

 شركات سياحية لتوفير رحالت السفاري في الغردقة وسفاجا والُقصير ومرس ى علم.  ▪

 أحواض بناء السفن وتصليحها في الغردقة وسفاجا والُقصير ومرس ى علم. ▪

رم  خطوط الشحن الداخلي، التي تربط موانئ الغردقة وسفاجا ومرس ى علم مع موانئ الطور ونويبع وطابا وش ▪

 إلى ذلك، ُيقترح خط شحن دولي لربط موانئ املحافظة مع  
ً
الشيخ، وكذلك بور توفيق في السويس. إضافة

 موانئ البحر األحمر والخليج العربي.

 إقامة مشروعات متكاملة للتصوير تحت املاء في الغردقة ومرس ى علم. ▪

 مركز دولي للمؤتمرات في مدينة الغردقة. ▪

 الغردقة والُقصير. مدرسة فندقية في  ▪

مدارس لتعليم الغطس والسباحة، اعتماًدا على غواصين من الخريجين ومدربين متخصصين في الغردقة  ▪

 وسفاجا ومرس ى علم.

 االستفادة من الجزر في بناء املشروعات املناسبة وفًقا للقوانين البيئية.  ▪

 الصناعات الصغيرة واملتوسطة لتوفير معدات الفنادق.  ▪

 

 التسهيالت املقدمة لالستثمار في املحافظة 

 يقدم مكتب خدمة املستثمرين الخدمات اآلتية للمستثمرين: 

 تقديم املشورة الفنية واإلدارية بحيث تتوافق املشروعات مع طبيعة املحافظة وتتناسب مع إمكانات املستثمرين.  ▪

 ثمرين في املحافظة. تقديم التسهيالت والدعم لتوفير مواد البناء من خالل رابطة املست ▪

 مساعدة املستثمرين لتسريع الحصول على التصاريح الالزمة للبناء. ▪
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 منح خطابات الرهن الخاصة بالبنية الفوقية للمشروعات، التي تتطلب قروض من البنوك. ▪

 الدعم املعلوماتي من خالل توفير البيانات والخرائط وصور األقمار الصناعية الالزمة.  ▪
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 األثر تقییم  9

 ملحة عامة عن اآلثار البيئية واالقتصادية االستراتيجية  9.1

 الرؤية الحكومية لقطاع الطاقة  9.1.1

ة تعدد مصادر الطاقة مع تطوير متزايد للطاقة املتجددة وتنفيذ فعالية  ياتخذت الحكومة املصرية خطوات جريئة لتبني استراتيج 

 (.2018إلعادة التأهيل والصيانة في قطاع الطاقة )الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، استخدام الطاقة، بما في ذلك برامج متشددة 

، أعدت جمهورية مصر العربية )من خالل املجلس األعلى للطاقة( وتبنت استراتيجية الطاقة املستدامة  2013إلى هذا الحد، في عام 

% من نسبة الكهرباء املولدة بحلول عام 20قة املتجددة إلى ، التي تقدم خطة طموحة لزيادة مساهمة الطا2035-2015املتكاملة 

 % من خالل طاقة الرياح. 12، متوقع أن يكون منها 2020

لتعزيز مصادر الطاقة املتجددة ومن أجل فتح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات للطاقة املتجددة، 

تيحت الفرصة للمستثمرين لتحديد 203/2014م بقانون رقم قد صدر قانون الطاقة املتجددة )مرسو 
ُ
(. بموجب هذا القانون، أ

إنتاج الكهرباء املتصلة بالشبكة من خالل الطاقة املتجددة، وتطويرها عن طريق خطة البناء والتملك والتشغيل، كما نوقش سابًقا  

 ". 7.2في "القسم  

كر أعاله، تسمح عملية تطوير املشروع هذه بمزيٍد من التنمية املستدامة، وتوضح التزام الحكومة املصرية 
ُ
ا مع ما ذ تماشيًّ

 ة. بتحقيق استراتيجية الطاقة الخاصة بها وتلبية األهداف املوضوعة ملوارد الطاقة املتجدد

 

 أمن الطاقة 9.1.2

في اآلونة األخيرة، يتصارع معظم صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم مع القضايا املتعلقة بأمن الطاقة، وفقر الطاقة والزيادة  

ومصر ليست استثناًء. يكاد يكون من املؤكد، أن أكثر خطابات  -املتوقعة في الطلب في املستقبل بالنسبة لجميع مصادر الطاقة 

 يئات الحكومية في مصر في العامين املاضيين كانت تدور حول "أمن الطاقة".صانعي السياسات واله 

من خالل استراتيجيات ورؤى مختلفة، لقد أكدت مصر على أهمية أمن الطاقة. يشمل ذلك على سبيل املثال، استراتيجية مصر   

ة الطاقة، والتي يتناول هدفها األول تحديًدا  ، التي تشمل أهداف التنمية املستدامة فيها مسأل2030للتنمية املستدامة، رؤية مصر 

مسألة أمن اإلمدادات، لضمان توافر إمدادات طاقة موثوقة لتلبية احتياجات التنمية املستقبلية في الدولة من خالل تبني مزيًجا  

لة اعتماد الطاقة على ، تتناول مسأ2035-2015من الطاقة أكثر تنوًعا. وباملثل، فإن استراتيجية الطاقة املستدامة املتكاملة 

 االستيراد وتنويع مصادر توليد الكهرباء.

كر أعاله، سيساهم املشروع  
ُ
في زيادة أمن الطاقة من خالل االعتماد على مصدر طاقة محلي ال ينضب  -تحديًدا-تماشًيا مع ما ذ

قّدر أن تكون قوة توليد الكهرباء من املشروع  
ُ
ا،   2500  -ساعة  جيجا وات    2200ومستقل عن االستيراد. ت جيجا وات ساعة سنويًّ

 وحدة سكنية محلية.  800.000في املتوسط، التي من شأنها أن توفر احتياجات الكهرباء السنوية ألكثر من 

ُحسبت األرقام املذكورة أعاله على أساس اإلحصائيات الواردة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. بلغ االستهالك اإلجمالي 

جيجا وات في  64.100)وفًقا ألحدث إحصائية متوفرة على اإلنترنت(  2017-2016هرباء في الوحدات السكنية في مصر في عام للك

 على ذلك، بلغ العدد اإلجمالي للوحدات السكنية املستفيدة من  2018الساعة )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
ً
(. عالوة
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(. لذا، يمكن تقدير متوسط 2017وحدة سكنية )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  23.383.521الشبكة العامة للكهرباء 

 كيلو وات في الساعة/ لكل وحدة سكنية. 2.700استهالك الكهرباء لكل وحدة سكنية في العام بحوالي 

 

 املكاسب البيئية  9.1.3

اآلثار البيئية السلبية من توليد الكهرباء عن طريق حرق الوقود األحفوري التقليدي في محطات توليد الطاقة الحرارية معروفة  

أكسيد النيتروجين واملواد   وثانيأكسيد الكبريت،    وثانيجيًدا. هذا يشمل، على نحٍو أكثر أهمية، انبعاثات ملوثات الهواء مثل األوزون  

ازات األخرى، التي تمثل سبب بعض املخاوف البيئية الخطيرة مثل الضباب الدخاني واألمطار الحمضية واآلثار  الجسيمية، والغ

   الصحية، وغيرها الكثير.

 إلى ذلك، يؤدي حرق الوقود األحفوري إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وهو من الغازات الدفيئة الرئيسية املنبعثة من  
ً
إضافة

يمثل احتراق الوقود األحفوري إلنتاج الكهرباء واملواصالت، النشاط   .االحتباس الحراري  بشرية، التي تساهم فياألنشطة ال خالل

لتغير املناخي العاملي مسألة مثيرة للقلق؛ لذلك  البشري الرئيس ي الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه، أصبح ا

ظهرت أيًضا مسألة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة باعتبارها من القضايا األساسية، التي يتعين معالجتها، بما أن العالم يبحث عن  

 مستقبل مستدام للطاقة.

واقع، إن توليد الكهرباء من خالل طاقة الرياح يخلو من التلوث أث   بالطريقة التقليدية الحالية إلنتاج في ال
ً
ناء التشغيل. مقارنة

الكهرباء في مصر من خالل الطاقة الحرارية، من املتوقع أن تقلل الطاقة النظيفة املنتجة من مصادر الطاقة املتجددة من  

اثات امللوثة للهواء. وعلى استهالك الوقود األحفوري، وبالتالي ستساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك االنبع

ا.   األرجح، سيزيح املشروع أكثر من مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًّ

ُحسبت األرقام أعاله على أساس اإلحصائيات الواردة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. بلغت انبعاثات ثاني أكسيد  

 91% من )حوالي 43.3مليون طن، التي فسرها قطاع الكهرباء بنسبة  210إحصائية متوفرة( )أحدث  2017-2016الكربون لعام 

دة لعام 2019مليون طن( )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
ّ
حوالي  2017-2016(. أضف إلى ذلك، بلغ إجمالي الكهرباء املول

(. لذلك، تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  2018مة واإلحصاء، جيجا وات في الساعة )الجهاز املركزي للتعبئة العا  190.000

 جرام لكل كيلو وات في الساعة.  479)بالطن( لكل كيلو وات في الساعة حوالي 

يعتزم املطور تسجيل املشروع بموجب آلية التنمية النظيفة ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي. بين  

اتفاق شراء الطاقة واإلقفال املالي، سوف ُيقدم "االعتبار املسبق" ملشروع آلية التنمية النظيفة إلى اتفاقية األمم املتحدة توقيع 

يٍخ  اإلطارية بشأن التغير املناخي لتحقيق الهدف النهائي لتسجيل املشروع مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي في تار 

 اريخ التشغيل التجاري.أقرب إلى ت

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
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 البصريةالصورة  الطبيعية و  املسطحات 9.2

البصرية للمشروع خالل مراحله املختلفة. لكل أثر، يتم تحديد  الصورة  الطبيعية و   املسطحاتيحدد هذا القسم اآلثار املتوقعة على  

تخفيف، ومتطلبات إضافية، وغير ذلك( وتدابير املراقبة إلزالة أو تقليل التأثير  مجموعة من التدابير اإلدارية )التي قد تشمل تدابير 

   إلى مستويات مقبولة.

 

 اآلثار املتوقعة خالل مرحلة البناء 9.2.1

ل املقاول  عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء  ين املسؤولين من املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقب 

محطة الرياح تركيب توربينات الرياح ومكونات املشروع املختلفة لتشمل املحطات الفرعية وكابالت نقل الكهرباء والطرق الرئيسية  ب

وشبكة الطرق الداخلية واملباني وغيرها والتي من املتوقع أن تشمل أيًضا أنشطة إخالء األرض من العوائق، والتسوية، والحفر، 

 والتمهيد، إلخ. 

أنشطة البناء تأثيًرا مؤقًتا على الجودة البصرية للموقع واملناطق املحيطة به. ستشمل البيئة البصرية خالل مرحلة البناء ستخلق  

 وجود عناصر مناسبة ملوقع البناء مثل املعدات واآلالت التي تشمل الحفارات والشاحنات والرافعات األمامية والضواغط وغيرها. 

 " ال توجد مستقبالت بصرية حساسة رئيسية في موقع املشروع وال في املنطقة املجاورة املحيطة به. 8.1.1في "القسم   نوقشوكما 

وبالنسبة ملدة البناء،  وتقتصر فقط على مرحلة البناء.  قصيرة املدىستكون البيئة البصرية التي تم إنشاؤها خالل فترة البناء مؤقتة و  

. ونظًرا لعدم وجود مستقبالت ذات حجم متوسطوستكون ملحوظة؛ لذلك ستكون  طبيعة سلبيةستكون التأثيرات البصرية ذات 

. وبالنظر ملا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو ذات حساسية ضعيفةأن تتأثر، فإن البيئة املتلقية ستكون بصرية حساسة رئيسية يمكن 

 .أهمية ثانوية

 تدابير التخفيف 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء في محطة   ين املسؤول ينتحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يجب أن يطبقها املقاول

 الرياح خالل مرحلة البناء والتي تشمل: 

 ضمان تنفيذ التدابير اإلدارية املناسبة وإدارة شؤون املوظفين والتي قد تشمل:   ▪

 التأكد من ترك موقع البناء في حالة منظمة في نهاية كل يوم عمل.   -

ات غير املستخدمة إلى أقص ى حد ممكن في الوقت املناسب واالحتفاظ بها في أماكنها  يجب إزالة آالت البناء واملعدات واملركب -

 لتقليل التأثيرات املرئية على املنطقة.

 ".9.4.2ضمان التخزين السليم وجمع والتخلص من النفايات السائلة الناتجة كما هو موضح بالتفصيل في "القسم   -

 . غير مهمة إلىاملتبقي  األثرأهمية    يمكنبعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه،  

 

 الرصد وإعداد التقاريرمتطلبات 
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ل املقاول الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات  عن عقود الهندسة   يناملسؤول ينالتي يجب االلتزام بها من ِقب 

 واملشتريات والبناء بمزرعة الرياح أثناء مرحلة البناء والتي تشمل: 

 يجب إجراء تفتيش على األعمال في جميع األوقات للتأكد من تنفيذ التدابير املذكورة أعاله. ▪

 

 التشغيل اآلثار املحتملة خالل مرحلة  9.2.2

محطات الرياح تتعلق بالتوربينات نفسها )على سبيل املثال: اللون واالرتفاع وعدد  مشروعاتالتأثيرات البصرية املرتبطة ب 

الطبيعية املحيطة واملستقبالت البصرية التي قد تكون موجودة.   املسطحاتالتوربينات( والتأثيرات التي تتعلق بتفاعالتها مع عناصر  

ذا املشروع( ويمكن رؤيتها من على بعد عدة كيلومترات وتفرض تغييًرا  متر في ه   120التوربينات هي عبارة عن إنشاءات عالية )تصل إلى  

الطبيعية في املنطقة التي يتم تثبيتها فيها؛ لذلك تعتمد التأثيرات البصرية على عدة عوامل مثل املسافة والحجم   املسطحاتعلى 

 الطبيعية والجغرافيا ووجود مستقبالت بصرية حساسة محتملة.  املسطحاتوالوضوح و 

 بالرغم من ذلك، ال تعتبر اآلثار البصرية التي تم إنشاؤها نتيجة لتطوير املشروع مسألة مثيرة للقلق بسبب ما يلي: و 

كيلومترا أي مستقبالت بصرية حساسة، مثل األنشطة   ١٥ال يوجد داخل منطقة املشروع وعلى مسافة نصف دائرة تبلغ   ▪

ية أو الثقافية البارزة، واملجاري املائية، أو غيرها من اإلنشاءات الطبيعية التي  الترفيهية، واملحميات البيئية، واملواقع التاريخ

ينظر إليها عادة على أنها ذات قيمة من قبل البشر. باإلضافة إلى ذلك، وكما تمت مناقشته من قبل، فإن التأثيرات البصرية بعد  

 ا عناصر ثانوية في املشهد )إن شوهدت على اإلطالق(. كيلومترات تعتبر غير ذات صلة وال يمكن النظر إليها إال بوصفه ١٠

تعتبر منطقة املشروع منطقة قاحلة وصحراوية، وتقع عموًما في منطقة صناعية تتميز بأنشطة بترولية تفقد قيمتها الجمالية    ▪

 بعض األهمية. 

 عن العديد من خطوط توزيع  ▪
ً

ونقل الكهرباء بحيث ال يكون هذا  هناك العديد من التطورات في محطة الرياح في املنطقة، فضال

   الطبيعية للمنطقة.  املسطحاتاملشروع ذو أثر كبير على الخصائص البصرية و 

أن تكون هذه التطورات مرئية ليس بالضرورة مثلما تكون مقحمة، فالقضايا الجمالية بطبيعتها ذاتية للغاية. بالنسبة لبعض  ▪

إنشاءات من صنع اإلنسان ذات أعباء بصرية بينما بالنسبة آلخرين تمثل  املشاهدين، يمكن اعتبار محطة الرياح عبارة عن 

ا بمعنى أنها تقدم تغييًرا في الرؤية الرتيبة واململة.   تأثيًرا إيجابيًّ

وتستمر طوال مرحلة تشغيل    طويلة املدىالبصرية  الصورة  الطبيعية و   املسطحاتوبالنظر إلى كل ما سبق، فإن اآلثار املحتملة على  

نظًرا ألن عناصر املشروع هذه ستكون مرئية. ومع ذلك، ال توجد   متوسط الحجم و  ذات طبيعة سلبيةاملشروع. وستكون التأثيرات 

. وبالنظر ملا  ذات حساسية منخفضةمستقبالت بصرية رئيسية في طريق املشروع وال في محيطه؛ لذلك فإن البيئة املتلقية تعتبر 

 . أهمية منخفضةيعتبر هذا التأثير ذو  سبق،

 

 

 تدابير التخفيف 
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ال توجد تدابير تخفيف في حد ذاتها يمكن تنفيذها للقضاء على اآلثار البصرية املترتبة على املشروع. وعلى الرغم من ذلك، ونظًرا   

 لنتائج التقييم الواردة أعاله، ال توجد تدابير تخفيف مطلوبة.
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 ض األر دام  استخ 9.3

يحدد هذا القسم اآلثار املتوقعة على استخدام األرض جراء املشروع خالل مراحله املختلفة. لكل أثر، يتم تحديد مجموعة من   

التدابير اإلدارية )التي قد تشمل تدابير تخفيف، ومتطلبات إضافية، وغير ذلك( وتدابير مراقبة إلزالة أو تقليل التأثير إلى مستويات 

   مقبولة.

 

 ت املتوقعة خالل مرحلة التخطيط والبناء والتشغيل التأثيرا 9.3.1

سابًقا، ال يتعارض موقع املشروع مع أي من الجهات الحكومية ذات الصلة بالتخطيط الرسمي. لذلك، ال توجد تأثيرات   لوحظكما 

 على االستخدام الرسمي لألرض لصالح املشروع. 

 وبالنسبة لالستخدام الرسمي أو الفعلي كما تمت مناقشته فيما سبق، نخلص إلى ما يلي:

مل محطة الرياح بما في ذلك منطقة املحطات الفرعية( غير مأهول وخالي، وال يشمل أي  إن موقع املشروع نفسه )الذي يش ▪

على النحو املبين أدناه(. لذلك، تعتبر اآلثار   منشآت تخزين املواد البترولية أنشطة مادية أو اقتصادية على األراض ي )باستثناء 

 ة.التي تتعلق بالتهجير البشري أو املنشآت االقتصادية غير ذات صل

موقع املشروع ملك لهيئة الطاقة املتجددة وسيتم استخدامه لتطوير املشروع غير أن املجموعات البدوية، كما تمت مناقشته    ▪

بنظام  في وقت سابق، تنفذ بشكل عام نظام الغفرة في هذه املناطق لتشمل موقع املشروع. لذلك، يجب أن يكون املطور على علم  

ا في تنظيم العالقة بين العاملين في  وغيرها من جوانب الثقا  الغفرة فة البدوية. فهم املطور للثقافة البدوية يلعب دوًرا رئيسيًّ

املوقع وبين قبائل املنطقة. يمكن أن تؤدي اإلدارة غير املناسبة ملثل هذه األمور إلى صراعات محتملة مع هذه املجموعات. ومع  

إلى أن التنسيق واملناقشات األولية التي أجريت مع هذه املجموعات البدوية   ذلك، بناء على املناقشات التي تمت مع املطور أشير 

لتوفير فرص العمل والخدمات )الخدمات األمنية، وبعض خدمات البناء واستئجار املعدات واملواد الغذائية واملواد  

 االستهالكية، وغير ذلك(.

بترول. وقد تجنب التخطيط األولي الذي أعده   وحفارة  املواد البتروليةتخزين سابًقا، يوجد داخل املوقع منشأة ل لوحظكما   ▪

املطور هذه املنطقة تماًما؛ لذلك ال توجد أية تأثيرات تتعلق بالتهجير البشري أو املنشآت االقتصادية. كما ذكرنا سابًقا، بناًء  

، تمتلك الشركة  2005كة الشركة العامة للبترول في  " التي تم توقيعها بين هيئة الطاقة املتجددة والشر اتفاق تنسيق أعمالعلى "

حقوق االستكشاف داخل املنطقة املخصصة )تشمل موقع املشروع( ويطلب من املطورين تنفيذ إجراءات محددة كجزء من  

ة العامة  االتفاقية. يمكن أن تؤدي اإلدارة غير املناسبة لهذه املتطلبات في تأثيرات ونزاعات على استخدام األراض ي مع الشرك

 للبترول وكذلك التأثيرات غير املباشرة املتعلقة بالصحة واألمان. 

طويلة غير أنه إذا لم تؤخذ املسائل املذكورة أعاله في االعتبار كجزء من مرحلة التخطيط للمشروع، يمكن أن تؤدي إلى آثار تعتبر 

يمكن أن تؤدي إلى آثار ومنازعات على استخدام األراض ي    ، نظًرا ألنهاحساسية عالية و   ذات حجم متوسط ، و ذات طبيعة سلبيةو   املدى

 . أهمية متوسطةمع كل من املجموعات البدوية والشركة العامة للبترول. وبالنظر إلى كل ما سبق، يعتبر التأثير ذا  

 

 تدابير التخفيف  
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 لتخطيط والتي تشمل: تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يتعين على املطور تطبيقها أثناء مرحلة ا 

التنسيق مع املجموعات البدوية إلدماجها واملشاركة في فرص التوظيف واملشتريات. تمت مناقشة هذه املسألة بمزيد من   ▪

 ".8.12التفاصيل في "القسم  

التنسيق عبر هيئة الطاقة املتجددة / الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهة املعنية على مستوى املشروع املحدد من أجل:   ▪

اتفاق تنسيق  ( املوافقة على املتطلبات النهائية التي يتعين أخذها في االعتبار كجزء من التصميم املفصل الذي يستند إلى "1)

سبيل املثال املسافات بين صفوف التوربينات وبين التوربينات الفردية وكذلك املخزن املؤقت املتفق   " والتي تتضمن علىأعمال

( تقديم وتوفير تصميم مفصل يشمل مواقع التوربينات  2(، )تخزين املواد البترولية عليه من املنشآت املوجودة )مثل منشأة 

( زيادة تحديد إمكانية الحصول  ٣( السابق، )1ية املحددة في البند )والكابالت والطرق وغير ذلك، إلى جانب املتطلبات الرئيس

( إظهار مدى امتثال جميع عناصر املشروع للسالمة  ٤على متطلبات األرض وشروطها وبروتوكول االتصال الخاص باملشروع، )

( وأي مسائل  ٥ة الحفر واملسح( )استناًدا إلى األنشطة املستثناة التي يمكن أن تضطلع بها الشركة العامة للبترول )مثل أنشط

 أخرى حسب الحاجة. 

 .غير مهمة إلىاملتبقي  األثرأهمية   يمكن تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، 

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

ل املقاول وإعداد التقارير الرصدتحدد اإلجراءات التالية متطلبات  عن عقود الهندسة   يناملسؤول ينالتي يجب االلتزام بها من ِقب 

 واملشتريات والبناء أثناء مرحلة البناء والتي تشمل: 

 للمزيد من التفاصيل(. 8.12تطبيق خطة تكامل املجتمع مع املجموعات البدوية )انظر القسم  ▪

 وتقديم خطاب اتصال رسمي )أو ما شابه( مع الشركة العامة للبترول.  ▪

 

 املياه الجوفية جيولوجيا  و   واملياه الجوفيةالجيولوجيا   9.4

للمشروع خالل مراحله املختلفة. لكل أثر، يتم تحديد    املياه الجوفية  جيولوجياو   املياه الجوفيةيحدد هذا القسم اآلثار املتوقعة على   

مجموعة من التدابير اإلدارية )التي يمكن أن تشمل تدابير تخفيف، ومتطلبات إضافية، وغير ذلك( وتدابير مراقبة إلزالة أو تقليل  

   مستويات مقبولة.التأثير إلى 

 

 على موقع املشروع   السيول التأثيرات املتوقعة من مخاطر  9.4.1

املفاجئة    السيول املحلية خالل موسم األمطار، وال سيما خالل أحداث    للسيول بصفة عامة، من املهم التحقيق في املخاطر املحتملة  

التي يمكن أن تؤثر بدورها على عناصر املشروع. والبد من مراعاة هذه املخاطر طوال مرحلة التخطيط للمشروع؛ ألنها قد تلحق ضرًرا  

 باملشروع وبمختلف مكوناته. 

شة هذه اآلثار  ، كجزء من هذه االتفاقية للتحقق من هذه املخاطر، ويتم مناقالسيول وفي هذا الصدد، أجري تقييم أولي ملخاطر 

 أدناه.
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 استعراض الدراسات 

سريع النمو في غضون بضع دقائق أو ساعات فقط من سقوط األمطار الغزيرة دون ظهور عالمات  سيلعلى أنه  السيليعرف 

مفاجئ خالل حدث سقوط األمطار أو بعده بوقت قصير،    سيلواضحة على املطر، أو وقوع حادث مثل كسر السدود. يمكن حدوث  

ا عندما تسقط األمطار الشديدة على املنحدرات شديدة االنحدار ذات التربة الضحلة غير املنيعة والصخور املكشوفة  ال سيم

 (.١٩٩٩والنباتات الفقيرة أو املتناثرة )لين، 

ليج  (، يصنف حوض البحر األحمر وخ1992استناًدا إلى التحليل الجيومورفومتري ألحواض الصرف في الصحراء الشرقية )الشامي 

ل  خ وادي الد. كما هو موضح في الشكل أدناه، يشار إلى أن السيول السويس إلى ثالث فئات وفًقا إلمكانات املياه الجوفية واحتماالت  

   في أوقات سقوط األمطار الغزيرة. سيول حدوث عالية ل يتميز باحتماالت وجود مياه جوفية أقل واحتمالية  الحواشيةووادي 

ومع ذلك، من املهم اإلشارة إلى أن موقع املشروع بعيد جًدا عن أحواض الصرف الصغيرة التي يمكن أن تجمع كمية كبيرة من األمطار  

 بينما يقع وادي   3ل على بعد خ)يقع وادي الد
ً

 كم جنوًبا(. 12على بعد  الحواشيةكم شماال

ا مما تسبب في خسائر في األرواح وحدوث أضرار كبيرة. حدثت   السيول صبحت في السنوات األخيرة، أ
ً
املفاجئة في مصر أكثر حدوث

على النحو الوارد في الجدول أدناه:   2016و  1972بين عامي   مدمرة مفاجئة على طول املناطق الساحلية للبحر األحمر في مصر  سيول 

ارير املتاحة والصحف والرسائل العلمية واملقاالت املنشورة باسم عليوه وآخرون تم جمع املعلومات املدرجة في هذا الجدول من التق

 مدمرة تم اإلبالغ عنها داخل منطقة املشروع بشكل عام. سيول (. وكما هو موضح في الجدول أدناه، ال توجد 2015)

 

 
ظهر أحواض الصرف في 1-9الشكل  

ُ
 (1992الصحراء الشرقية )الشامي : خريطة ت
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 ( 2019املفاجئة على طول املناطق الساحلية للبحر األحمر )االستشاري  للسيول السجالت التاريخية  :1-9الجدول  

 املراجع / الجهة االستشارية   األضرار املسجلة  املنطقة  التاريخ 

 الوحدة املحلية   رأس غارب  2016أكتوبر 

  أضرار بالطرق  سيناء ومنطقة البحر األحمر  2015فبراير 

الزعفرانة وجبل الزيت وطابا  2014مايو 

مبو  أوأسوان وكوم  وسوهاج

 وسفاجا

انهيار السد في سوهاج  

 الوفد  -وأضرار بالطريق 

 الصحف  

حالة وفاة وضرر   2 سيناء جنوب  2013

 بالطريق

 

 الصحف انهيار السد وتدمير املنازل  وادي دهب ومنطقة كاترين  2012

 معهد بحوث املوارد املائية   على طول البحر األحمر  2010يناير 

 الوحدة املحلية 

 الصحف ضرر بالطريق وادي وتير  2004أكتوبر 

املعلومات ودعم اتخاذ القرار في مركز  -  سفاجا والقصير  1997مايو 

 .2009محافظة البحر األحمر 

الهيئة الوطنية لالستشعار عن بعد وعلوم   - 

 1997محافظة البحر األحمر  -الفضاء 

 الغردقة ومرس ى علم  1996نوفمبر 

دهب، سوهاج، قنا، سفاجا،   1994نوفمبر 

 القصير 

أغسطس  

1991 

 أفراد القبائل العربية   مرس ى علم 

أكتوبر   20

1990 

وادي الجمال بين مرس ى علم  

 وشالتين

أكتوبر   23

1979 

 مرس ى علم والقصير 

 وحدة اإلسعاف املحلية  وفيات 5 وادي سدر  1988يناير 

حالة وفاة واحدة وضرر   جنوب سيناء  1987أكتوبر 

 بالطريق

 الصحف

مايو / أكتوبر  

1979 

أمبو، إدفو، أسيوط،  أسوان، كوم  

 مرس ى علم، القصير 

وهدم   حالة وفاة 23

 للمنازل 

 الصحف

حالة وفاة وضرر   20 وادي العريش 1975فبراير 

 بالطريق

 

تدمير املنازل والطرق   الجيزة  1972

 واملزارع 
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 ، تشاور الفريق مع ما يلي: سيول عند جمع البيانات الالزمة لتقييم مخاطر ال

 االستشارية الجهة   ▪

 أفراد القبائل العربية املحلية  ▪

 رأس غارب - مركز إسعاف محلي على طريق الزعفرانة  ▪

 الشركة العامة للبترول  ▪

 الوحدة املحلية برأس غارب  ▪

 محافظة البحر األحمر  ▪

 معهد بحوث املوارد املائية  ▪

 

 نتائج الزيارة امليدانية

ل املسح الجوي ونماذج االرتفاعات الرقمية   التي   قبل إجراء الزيارة امليدانية والخرائط الطبوغرافية والصور التي التقطت من ِقب 

 ملنطقة املشروع باستخدام صور الرادار التي أخذتها البعثة الطبوغرافية.  وضعت

بوغرافيا بسيطة جًدا ذات انحدار لطيف ومنتظم باتجاه كما هو موضح أدناه، توضح هذه الخرائط أن موقع املشروع يتميز بطو  

نوات تصريف قصيرة وصغيرة مقارنة خليج السويس. باإلضافة إلى ذلك، تتميز أحواض الصرف التي تعبر موقع املشروع بأنها عدة ق

يمر خارج موقع  الذي وادي الدخلعلى سبيل املثال. وال توجد أحواض صرف كبيرة تعبر املوقع )م(، وأقربها هو  بوادي الدخل

   املشروع.

في منطقة املشروع. ركزت الزيارة امليدانية على توثيق   سيول لتقييم إمكانية حدوث  بزيارة ميدانية تم القيام  بناًء على ما سبق، 

 . تشمل النتائج الرئيسية ما يلي:السيول يؤكد حدوث  فعلي دليل أي

ا مع الغياب التام لشقوق سطح عميقة ذات تدفق سطحي قوي. تتكون  الجزء الشرقي من موقع املشروع واسع وأفقي تقريبً  ▪

الرواسب الرباعية بشكل أساس ي من الطين الحبيبي الناعم والخشن والرمل، والرسم البياني الذي يعكس شدة التدفق في 

 (.4-9الشكل  األسبوع والتي ال يمكن أن تحمل شظايا بحجم الصخرة )

األجزاء الوسطى من املنطقة ضحلة وبها قنوات تصريف عريضة للغاية والتي تعرضت لرواسب حبيبية متعددة األحجام   ▪

 (.5-9الشكل  ومتعرجة في بعض األجزاء مما يعكس ضعف تدفق السطح )

تشتمل األجزاء الغربية من املنطقة على روافد صغيرة ضحلة للغاية ومتعرجة وال تحتوي على مراوح طميية كبيرة مما يعكس   ▪

 (.6-9لشكل االاالستيعاب القليل للمياه وتباطؤ تدفق املياه السطحية )

 املفاجأة حتى في أوقات هطول األمطار الغزيرة.   للسيول إن موقع املشروع بعيد عن التعرض   يمكن القول  بناًء على الدراسة امليدانية،
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 (2019 ،: أحواض الصرف التي تعبر موقع املشروع واملناطق املجاورة )االستشاري 2-9الشكل  

 

 

 
 (2019 ،: أحواض التصريف الكبيرة في املنطقة )االستشاري 3-9الشكل  
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 (2019 ،: الجزء الشرقي من موقع املشروع )االستشاري 4-9الشكل  

 

 

 
 ( 2019 ،من موقع املشروع مع قنوات ضحلة وعريضة )االستشاري  الغربي: الجزء 5-9الشكل  
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 (2019 ،الغربية )االستشاري الجنوبية : روافد واسعة في األجزاء 6-9الشكل  

 املشاورات 

التي يمكن أن   السيول أجرى "فريق تقييم األثر البيئي واالجتماعي" عدة مشاورات مع أصحاب املصلحة تركز على مشكلة مخاطر 

( مجلس مدينة رأس 1تحدث في منطقة املشروع واملناطق املحيطة بها. ويشمل هذا على وجه الخصوص أصحاب املصلحة التاليين: )

 ( والشركة العامة للبترول التي تعمل في املنطقة لسنوات. 3) وجودة في املنطقة،( وحدة الدفاع املدني امل2) غارب،

 بشكل عام، أشارت النتائج الرئيسية لهذه املشاورات إلى ما يلي:  

، ولكن يوجد بها فقط تدفقات سطح ضعيفة خالل فترة هطول  للسيول منطقة املشروع على وجه الخصوص ليست حساسة  ▪

 عة من خالل تسربها تحت سطح األرض أو الجريان السطحي إلى الخليج. األمطار والتي تختفي بسر 

 كم جنوب املوقع. 35على أساس نصف سنوي هي منطقة رأس غارب التي تبعد حوالي   السيول التي يحدث فيها   املناطق ▪

 كم شمال املوقع.  3على بعد  ووادي الدخلكم جنوب املوقع  10على بعد  وادي الحواشيةقد يحدث جريان شديد في  ▪

سجللم  ▪
ُ
 خطيرة في منطقة املشروع خالل السنوات العشر املاضية.  سيول  ت

 . للسيول أي ضرر في أي منشأة في منطقة املشروع بشكل عام أو أي وفيات نتيجة   ُيسجللم  ▪

ى مناطق التدفق السطحي املتوقع عل  تم تطبيقها باإلضافة إلى ذلك، قدم مجلس مدينة رأس غارب خريطة لإلنشاءات املحلية التي 

ظهر الخريطة مواقع القنوات على طول الطريق الساحلي بالقرب  السيول إلنقاذ الطريق الساحلي من خطر 
ُ
)راجع الشكل أدناه(. ت

وادي الدخل ووادي  من موقع املشروع، ويمكن للمرء أن يالحظ أن أقرب مواقع للقناطر بالنسبة ملوقع املشروع تقع في منفذ 

 . لحواشيةا
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 (2019في خليج السويس )مجلس مدينة رأس غارب  للسيول : مجاالت تطبيق السالمة 7-9الشكل 

 

 االستنتاجات 

 في موقع املشروع وتم استنتاج ما يلي:  السيلتمت دراسة إمكانية حدوث 

األساس غنية بالطين والرمل والحص ى وشظايا الصخور املعدلة ذات  الخاصة باملوقع رواسب كلسية في  تعتبر صخور األساس ▪

مسامية ونفاذ عاليتين. وهذه الرواسب تمتد إلى عمق كبير وهذا يعني أن الطبقات السطحية للمنطقة لديها ميل كبير المتصاص  

 كمية كبيرة من املياه السطحية في أوقات املطر. 

إلى  تتجه إلى الجنوب الشرقي وهذا يعني أن الوديان الجافة التي تصرف مياه الهضبةاملنحدر اإلقليمي لجنوب هضبة جاللة يميل   ▪

 من موقع املشروع إلى الشمال نحو خليج السويس. وادي الدخلالجنوب الشرقي باتجاه 

 املوقع في منطقة إغاثة بسيطة للغاية مع منحدر لطيف للغاية في االتجاه الشرقي والجنوبي الشرقي. ▪

المات على أن األودية الجافة العميقة تعبر موقع االمتياز أو حتى رواسب املروحة الطميية الكبيرة التي تعكس ال توجد أي ع ▪

 التدفق القوي للسطح. 

 فيه.  سيل الذي قد يتوقع حدوث  لوادي الحواشية يقع موقع االمتياز "شمال" املسار الرئيس ي  ▪

 . للسيول اية وعريضة وضحلة والتي تعكس الغياب التام قنوات التصريف التي تصرف مياه موقع املشروع قصيرة للغ ▪

 في منطقة املشروع أو حتى في املناطق القريبة.  بشكل شائع الخطيرة  للسيول  ال يوجد تسجيل ▪

لذلك،  خطيرة في منطقة املشروع في ظل الظروف املناخية الحالية. سيول لذلك، مع مراعاة ما ورد أعاله، ال يوجد دليل يدعم وجود  

وال يلزم إجراء مزيد من تدابير التخفيف أو مراقبة التدابير باعتبارها جزءا من   السيول جد آثار متوقعة فيما يتعلق بمخاطر ال تو 

 مرحلة التخطيط أو التصميم للمشروع. 
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 اآلثار املتوقعة لإلدارة غير السليمة للنفايات السائلة أثناء البناء والتشغيل   9.4.2

والتشغيل(، تم تحديد تلك العوامل   بالنظر إلى الطبيعة العامة للتأثيرات على التربة واملياه الجوفية بالنسبة ملرحلتي املشروع )البناء 

مجتمعة في هذا القسم. بشكل عام، يتضمن هذا التأثيرات املحتملة من ممارسات التدابير اإلدارية غير املناسبة )مثل اإلدارة غير  

   لنفايات السائلة والتخزين غير السليم ملواد البناء واملواد الخطرة، إلخ(.السليمة ل

قد تؤدي التدابير اإلدارية غير الصحيحة أثناء البناء والتشغيل )مثل التخلص غير القانوني من النفايات إلى األرض( إلى 

ك أيًضا بشكل غير مباشر على النباتات / الحيوانات وعلى بدورها يمكن أن تلوث موارد املياه الجوفية. وقد يؤثر ذل والتي  التربة تلويث

بشكل مناسب   هذه التأثيرات في يمكن التحكم ملثل هذه النفايات السائلة(. بشكل عام، التعرض الصحة العامة وسالمة العمال )من

من املتوقع أن يتم تنفيذها بواسطة خالل تنفيذ التدابير اإلدارية العامة ألفضل املمارسات كما هو موضح في هذا القسم، والتي   من

 عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء طوال مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح أثناء مرحلة التشغيل.  يناملسؤول ين املقاول

ء والتشغيل.  طوال مرحلة البنا املدى الطويلعلى  يمكن أن تكون اآلثار املحتملة الناتجة عن اإلدارة غير السليمة للنفايات السائلة 

 حساسية منخفضة. ومع ذلك، فهي تعتبر ذات وبالتالي فهي متوسطة الحجم، ويمكن أن تكون ملحوظة سلبية بطبيعتهاهذه اآلثار 

حيث يتم التحكم فيها بشكل عام من خالل تطبيق أفضل املمارسات للتدابير اإلدارية العامة. وبالنظر ملا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو 

 .يةأهمية ثانو 

 . غير مهمةبعد تنفيذ تدابير التخفيف التي تم تسليط الضوء عليها في هذا القسم، يمكن خفض األهمية املتبقية إلى 

 

 توليد النفايات الصلبة (1)

من أنشطة البناء والتشغيل. ومن املرجح أن تشمل النفايات الصلبة الناتجة نفايات البناء )مثل   النفايات الصلبة املتوقع توليد من

 الحطام( والنفايات الصلبة البلدية )أثناء البناء والتشغيل مثل الورق املقوى والبالستيك ونفايات الطعام، إلخ(.

وتخزينها في املوقع ومن ثم التخلص منها في أقرب مكب نفايات معتمد   النفايات البلدية الصلبة ونفايات البناء املرجح أن يتم جمع  من

 غارب( أو إعادة استخدامها في أنشطة البناء إن أمكن.  )مكب النفايات العامة في رأس

 

 

 

 تدابير التخفيف  

ل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاول  عن   يناملسؤول ين تحدد اإلجراءات التالية متطلبات التخفيف التي يجب االلتزام بها من ِقب 

شغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل ما لم ينص على عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء وم

 خالف ذلك:

التنسيق مع مجلس مدينة رأس غريب لجمع النفايات الصلبة من املوقع إلى مكب النفايات املعتمد من البلدية )أقرب مكب   ▪

 يل أدناه(.نفايات هو مكب النفايات العامة في رأس غارب( أو إلعادة التدوير )كما هو موضح بمزيد من التفاص

 حظر إلقاء أي نفايات صلبة على األرض.  ▪
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 توزيع العدد املناسب من صناديق القمامة والحاويات املكتوب عليها "النفايات البلدية". ▪

أثناء البناء، قم بتوزيع عدد كاٍف من الحاويات التي تحمل عالمة    -عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء فقط    ين املسؤول  ين املقاول ▪

 واضحة على أنها "نفايات البناء" إللقاء نفايات البناء والتخلص منها.

تدابير إعادة التدوير. يوص ى بإعادة  أثناء البناء، يوص ى بإجراء   -عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء فقط  يناملسؤول ين املقاول ▪

املواد القابلة إلعادة التدوير والتخلص منها في حاوية منفصلة )الورق املقوى، الورق،   فصل (1التدوير بالطريقة التالية: )

الطعام(. يجب  ( وفصل املواد غير القابلة إلعادة التدوير والتخلص منها في حاوية منفصلة )مثل نفايات  2) الزجاج، املعادن، إلخ(،

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء    ين املسؤول  ينوضع عالمة واضحة على كل حاوية. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يبحث املقاول

عن طرق لتقليل نفايات البناء من خالل إعادة استخدام املواد )على سبيل املثال من خالل إعادة تدوير الخرسانة لقاعدة الطرق  

 الخشنة(.

 تنفيذ املمارسات اإلدارية املناسبة في موقع البناء في جميع األوقات. ▪

، والتخلص  ينوالحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم النفايات الناتجة في املوقع، والتي تم جمعها من قبل املقاول ▪

تخلص غير القانوني للنفايات في املوقع أو في منها في املكب. يجب أن تكون األرقام املوجودة في السجالت متسقة لضمان عدم ال

 مناطق أخرى. 

 

 التقارير وإعداد   الرصدمتطلبات 

ل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاول الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات    ين التي يجب االلتزام بها من ِقب 

الرياح أثناء مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل ما   عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة ين املسؤول

 لم ينص على خالف ذلك: 

 التفتيش على ممارسات إدارة النفايات في املوقع. ▪

 مراجعة السجالت والبيانات املتعلقة بحجم النفايات املتولدة لضمان االتساق.  ▪

 ت إدارة النفايات في املوقع.تقديم التقارير البيئية بصفة منتظمة عن تنفيذ ممارسا ▪

 توليد املياه العادمة (2)

من املتوقع أن تشمل املياه العادمة بشكل رئيس ي املياه السوداء )مياه الصرف الصحي من دورات املياه ومرافق الصرف الصحي(،  

أن   وكذلك املياه الرمادية )من املصارف، واالستحمام، وما إلى ذلك( الناتجة عن العمال أثناء مرحلة البناء والتشغيل. من املتوقع

ثم يتم جمعها ونقلها   وتخزينها في خزانات الصرف الصحي املياه العادمة يتم جمع ضئيلة. ومن املتوقع أن لعادمةكميات املياه ا تكون 

 بواسطة صهاريج النقل للتخلص منها في أقرب محطة ملعالجة املياه العادمة )كونها محطة رأس غارب ملعالجة مياه الصرف الصحي(.

 

 تدابير التخفيف 
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ل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاولتحدد اإلجراءات التالي عن   يناملسؤول  ين ة متطلبات التخفيف التي يجب االلتزام بها من ِقب 

عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل ما لم ينص على 

 خالف ذلك:

ظيف مقاول خاص لجمع مياه الصرف الصحي من املوقع إلى أقرب محطة مياه صرف  التنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتو  ▪

 صحي )كونها محطة رأس غارب ملعالجة مياه الصرف الصحي(.

 حظر التخلص غير املشروع من املياه العادمة إلى األرض.  ▪

لتي تم جمعها من قبل املقاول، والتخلص  الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم املياه العادمة الناتجة في املوقع، وا ▪

منها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي. يجب أن تكون األرقام املوجودة في السجالت متسقة لضمان عدم التخلص غير  

 القانوني في املوقع أو في مناطق أخرى.

خزانات الصرف الصحي التي شيدت أثناء   التأكد من احتواء - عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء فقط  ين املسؤول ين املقاول ▪

 البناء وتلك التي سيتم استخدامها أثناء التشغيل بشكل جيد وإحكامها ملنع تسرب املياه العادمة إلى التربة.

التأكد من إفراغ خزانات الصرف الصحي وجمعها بواسطة مقاول مياه الصرف الصحي على فترات زمنية مناسبة لتجنب امتالء  ▪

 الخزان. 

 التقارير وإعداد الرصد متطلبات  

ل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاول الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات    ين التي يجب االلتزام بها من ِقب 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل ما   ين املسؤول

 لم ينص على خالف ذلك: 

 التفتيش على ممارسات إدارة مياه الصرف الصحي في املوقع. ▪

 اق. مراجعة السجالت والبيانات املتعلقة بحجم املياه العادمة الناتجة لضمان االتس ▪

 تقديم التقارير البيئية بشكل منتظم حول تنفيذ ممارسات إدارة مياه الصرف الصحي التي نوقشت أعاله. ▪

 

 توليد النفايات الخطرة  (3)

من املتوقع أن يتم إنتاج النفايات الخطرة في كل من مرحلة البناء والتشغيل، وقد يشمل ذلك الزيوت املستهلكة، واملواد الكيميائية،  

وتخزينها في املوقع ومن ثم التخلص منها في مرافق   النفايات الخطرة الناتجة املحتمل أن يتم جمع غير ذلك. ومنوعلب الطالء و 

 التخلص من النفايات الخطرة املعتمدة والتي تديرها مشروع إدارة النفايات الخطرة وتشرف عليه املحافظة وجهاز شؤون البيئة.

 

 تدابير التخفيف 
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ل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاولتحدد  عن   يناملسؤول  ين اإلجراءات التالية متطلبات التخفيف التي يجب االلتزام بها من ِقب 

عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل ما لم ينص على 

 خالف ذلك:

 مقاول خاص لجمع النفايات الخطرة من املوقع إلى مرافق التخلص من النفايات الخطرة املعتمدة. التنسيق واستئجار  ▪

التأكد من أن النفايات الخطرة يتم التخلص منها في منطقة مخصصة محاطة بسطح صلب، مع وجود الفتات مناسبة وحاويات  ▪

 لنفايات الخطرة. مناسبة وفًقا لتصنيفات النفايات الخطرة وأن يتم تصنيف كل نوع من ا

التأكد من أن منطقة تخزين النفايات الخطرة مجهزة بأدوات ملعالجة االنسكابات، ومطفأة حريق وأحواض مضادة لالنسكاب،   ▪

 ويتوفر مخزون للنفايات الخطرة.

 حظر التخلص غير املشروع للنفايات الخطرة على األرض.  ▪

ان السطحي من املناطق املمهدة( إلى املنشآت املناسبة )مثل البالوعات  يجب أن يتم تصريف املياه امللوثة املحتملة )مثل الجري ▪

 والحفر(. يجب التخلص من الصرف امللوث بشكل منظم باعتباره نفايات خطرة.

 التأكد من إفراغ الحاويات وجمعها من قبل املقاول على فترات زمنية مناسبة ملنع التدفق.  ▪

إلى حجم النفايات الخطرة الناتجة عن املوقع، والتي تم جمعها من قبل املقاول،  الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير  ▪

والتخلص منها في مرافق التخلص من النفايات الخطرة. يجب أن تكون األرقام املوجودة في السجالت متسقة لضمان عدم  

 التخلص غير القانوني في املوقع أو في مناطق أخرى. 

 

 التقارير وإعداد   الرصدمتطلبات 

ل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاول الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات    ين التي يجب االلتزام بها من ِقب 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل ما   ين املسؤول

 ى خالف ذلك: لم ينص عل

 التفتيش على ممارسات إدارة النفايات الخطرة في املوقع. ▪

 مراجعة السجالت والبيانات املتعلقة بحجم النفايات الخطرة الناتجة لضمان االتساق.  ▪

 تقديم التقارير البيئية بشكل منتظم حول تنفيذ ممارسات إدارة النفايات الخطرة في املوقع. ▪

 

 املواد الخطرة  (4)

طبيعة أنشطة البناء والتشغيل استخدام املواد الخطرة املختلفة مثل البترول واملواد الكيميائية والوقود ملختلف املعدات تستلزم 

واآلالت. تنطوي اإلدارة غير السليمة للمواد الخطرة على خطر التسرب إلى البيئة املحيطة سواء من مناطق التخزين أو من خالل  

 استخدام املعدات واآلالت. 
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 تدابير التخفيف  

ل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاول عن   يناملسؤول  ين تحدد اإلجراءات التالية متطلبات التخفيف التي يجب االلتزام بها من ِقب 

عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل ما لم ينص على 

 ك:خالف ذل

التأكد من تخزين املواد الخطرة في املناطق املناسبة وفي املوقع وأنها ال يمكنها الوصول إلى األرض في حالة حدوث انسكاب عرض ي.   ▪

يتضمن ذلك منشآت تخزين ذات سطح صلب غير قابل للنفاذ، ومقاوم للهب، وال يمكن الوصول إليها إال لألفراد املصرح لهم  

 تخدامها، ومنع املواد غير املتوافقة من االتصال ببعضها البعض.فقط، وإغالقها عند عدم اس

االحتفاظ بسجل لجميع املواد الخطرة املستخدمة واملرفقة مع صحيفة بيانات سالمة املواد والتي يجب أن تكون موجودة في   ▪

 ويجب تتبع املواد املنسكبة ووضعها في االعتبار.  ،جميع األوقات

 ت واملعدات واملناطق املعرضة للتلوث بسبب تسرب املواد الخطرة )مثل الزيت والوقود وغيرها(.وضع أحواض التقطير في اآلال  ▪

الصيانة الدورية لجميع املعدات واآلالت املستخدمة في املوقع. يجب إجراء أنشطة الصيانة وغيرها من األنشطة التي تشكل خطر   ▪

 ب )سطح صلب( مع اتخاذ التدابير املناسبة الحتواء املواد املنسكبة. انسكاب املواد الخطرة )مثل التزود بالوقود( في مكان مناس

لتر من مادة امتصاص االنسكابات لألغراض العامة في منشأة تخزين املواد الخطرة. تشمل   1000التأكد من توفر ما ال يقل عن  ▪

 ت املصنعة لهذا الغرض. املواد املاصة املناسبة الزيوليت والطين والخث )فحم املستنقعات( وغيرها من املنتجا

في حالة حدوث انسكابات على التربة، يجب احتواء االنسكابات على الفور وتنظيفها والتخلص من التربة امللوثة باعتبارها نفايات   ▪

 خطرة.
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 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

  ين التي يجب االلتزام بها من قبل جميع الجهات املعنية لتشمل املقاول وإعداد التقارير الرصدتحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء، وكذلك مشغل محطة الرياح خالل مرحلة   ين املسؤول

 التشغيل ما لم ُينص على خالف ذلك:

 ش على االنسكابات أو التسربات املحتملة. التفتيش على تخزين املواد الخطرة لتشمل التفتي  ▪

 اإلبالغ عن أي انسكابات والتدابير املتخذة لتقليل األثر ومنع حدوث ذلك مرة أخرى.  ▪

 

 اآلثار المحتملة جراء التآكل والجريان السطحي خالل مرحلة البناء  9.4.3

ل مقا   العقود الهندسية واملشتريات والبناء تركيب   ينولمن املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع املقرر إجراؤها في املوقع من ِقب 

مكونات املشروع املختلفة لتشمل توربينات الرياح واملحطات الفرعية والكابالت وغيرها، وكذلك أنشطة إزالة العوائق من األرض 

 والحفر والتمهيد وغير ذلك. 

مما يعرضها إلى زيادة التآكل أثناء هطول األمطار. وإذا    يمكن لطبيعة أنشطة البناء التي تمت مناقشتها في األعلى أن تعكر صفو التربة،

لم يتم التحكم في التآكل والجريان السطحي في املوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب املياه السطحية. وبشكل عام، يمكن التحكم في هذه 

كما هو موضح في هذا القسم، والتي  التأثيرات بشكل مناسب من خالل تطبيق أفضل املمارسات الخاصة بالتدابير اإلدارية العامة 

 ُيتوقع تنفيذها خالل مرحلة البناء.

، سلبية بطبيعتها ألنها تقتصر على مرحلة البناء. هذه اآلثار  ملدة قصيرة املدى؛اآلثار املحتملة جراء التآكل والجريان السطحي تكون  

حيث يتم التحكم فيها بشكل    حساسية منخفضةر ذات  ويمكن أن تكون ملحوظة وبالتالي فهي متوسطة الحجم. ومع ذلك، فهي تعتب

 .أهمية ثانويةعام من خالل تطبيق أفضل املمارسات للتدابير اإلدارية العامة. وبالنظر ملا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو  

 . ا غير مهمةأنه علىاألهمية املتبقية  تصنيف بعد تنفيذ تدابير التخفيف التي تم تسليط الضوء عليها في هذا القسم، يمكن 

 

 تدابير التخفيف 

عن عقود  يناملسؤول  ين تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يجب على جميع الجهات املعنية تطبيقها بما في ذلك املقاول

 الهندسة واملشتريات والبناء الخاص بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء:

 تجنب تنفيذ أعمال الحفر في ظل ظروف الطقس القاسية.  ▪

وضع عالمات واضحة تشير إلى منطقة أعمال الحفر لتقييد حركة املعدات واألفراد، وبالتالي الحد من االضطرابات املادية على   ▪

 املناطق املجاورة.األرض والتربة في 

 تركيب حواجز للسيطرة على التآكل حول موقع العمل أثناء تجهيز املوقع وبناؤه ملنع جريان الطمي عند الحاجة.  ▪

 إعادة األسطح املضطربة أثناء البناء إلى حالتها األصلية )أو أفضل( إلى أقص ى حد ممكن.  ▪

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 
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عن   ين املسؤول ين التي يجب على الجهات املعنية االلتزام بها وخاصة املقاول الرصد وإعداد التقارير تحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

 عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء:

 تنفيذ تدابير التخفيف.التفتيش على التآكل والتحكم في الجريان السطحي لتشمل عمليات التفتيش ل  ▪

 

 التنوع البيولوجي 9.5

يحدد هذا القسم اآلثار املتوقعة على التنوع البيولوجي جراء املشروع خالل مراحله املختلفة. ولكل أثر، يتم تحديد مجموعة من   

إلى التدابير اإلدارية )التي يمكن أن تشمل تدابير التخفيف، واملتطلبات اإلضافية، وغير ذلك( وتدابير املراقبة إلزالة أو تقليل التأثير 

 قبولة. مستويات م

بشكل منفصل   نوقشتمن املهم اإلشارة إلى أن التنوع البيولوجي الذي تم تقييمه في هذا الفصل يستبعد الطيور والخفافيش، التي 

 " على التوالي. 9.7" و"القسم  8.59.6في "القسم  

 

 حلة البناء اآلثار المحتملة خالل مر 9.5.1

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء  يناملسؤول ينمن املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقبل املقاول

بمحطة الرياح تركيب توربينات الرياح ومكونات املشروع املختلفة لتشمل املحطات الفرعية وكابالت النقل والطرق الرئيسية وشبكة  

 . الطرق الداخلية واملباني وغيرها والتي من املتوقع أن تشمل أيًضا األنشطة، والتسوية، والحفر، والتمهيد، إلخ

ا في هذه املرافق، كما أن املساحة الفعلية لالضطراب ضئيلة   وتقتصر هذه األنشطة على إحداث آثار أقدام فردية صغيرة نسبيًّ

للغاية. ومع ذلك، على الرغم من أن هذه التغييرات تعتبر طفيفة، إال أن هذه األنشطة ستؤدي على األرجح إلى تغيير املوائل املوجودة 

الي قد تخل باملوائل املوجودة. كما أن هناك تأثيرات أخرى على التنوع البيولوجي للموقع ناتجة بشكل أساس ي عن  في املوقع، وبالت

اإلدارة غير السليمة للموقع، والتي قد تشمل تصرفات وممارسات غير سليمة من قبل العمال )مثل صيد الحيوانات، وتصريف 

 النفايات الخطرة على األرض، وغير ذلك(. 

ك، كما ذكرنا سابًقا، يعتبر موقع املشروع عامة ذو أهمية بيئية منخفضة، لكن يجب إيالء اعتبار خاص إلى األشياء العاملية  ومع ذل

ا ملثل هذه األنواع.    نموذجيًّ
ً

 املهددة للضب املصري حيث إن موقع املشروع يوفر موئال

حيث إنها   طويلة املدىولوجي التي تنشأ خالل مرحلة البناء ستكون وبالنظر إلى كل ما سبق، فإن التأثيرات املحتملة على التنوع البي

ألن التغير في  متوسط وذات حجم  طبيعة سلبية ستؤدي إلى تغيير دائم في التنوع البيولوجي الطبيعي للموقع. وتعتبر هذه اآلثار ذات 

ا بسبب اآلثار املحدودة ألقدام ا
ً
ألفراد. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن املوقع يعتبر ذا  التنوع البيولوجي الطبيعي للموقع سيكون ملحوظ

أهمية  . وبالنظر ملا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو حساسية منخفضةأهمية بيئية منخفضة، فإن البيئة املتلقية ينبغي أن تكون ذات 

 .ثانوية

 

 دراسات إضافية 

 مرحلة التخطيط: يحدد ما يلي الدراسات اإلضافية التي سيجريها االستشاري خالل  
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والتي تعتبر الفترة األنسب لتقييم التنوع البيولوجي للموقع.  2020سيجري االستشاري دراسة استقصائية أخرى خالل ربيع عام  ▪

والهدف من ذلك هو تسجيل أنواع  واالجتماعي وستكون املنهجية مشابهة لتلك التي تم تنفيذها كجزء من تقييم األثر البيئي 

ت وتأكيد/التحقق من نتائج موقع املشروع على النحو املحدد في تقييم األثر البيئي )أي أن مساحة املشروع ذات  الزهور والحيوانا

خاص على الضب املصري وكذلك جحوره لتحديد ما إذا كان   أهمية إيكولوجية منخفضة(. وسوف يركز املسح أيًضا بشكٍل 

 موجوًدا داخل منطقة املشروع أم ال. 

كإضافة إلى تقييم األثر  2020بناًء على ما سبق، سيتم تقديم تقرير عن تقييم التنوع البيولوجي بصورة مستقلة في ربيع عام   ▪

قد تكون    والرصدالبيئي. ويجب أن يحدد التقرير الشروط األساسية وأن يقدم أيًضا تحديثات حول أي تدابير محددة للتخفيف  

 . واالجتماعي املحددة في تقييم األثر البيئيمطلوبة، باإلضافة إلى التدابير  

 تدابير التخفيف  

عن عقود الهندسة واملشتريات  يناملسؤول ينتحدد اإلجراءات التالية الدراسات اإلضافية وتدابير التخفيف التي يتعين على املقاول 

 والبناء بمحطة الرياح تطبيقها أثناء مرحلة البناء والتي تشمل: 

ارية املناسبة ملنع الضرر الذي يلحق التنوع البيولوجي للموقع والذي يشمل وضع مدونة قواعد سلوك مناسبة  تنفيذ التدابير اإلد ▪

 ورفع مستوى الوعي/تدريب العاملين واإلدارة الجيدة التي تشمل ما يلي:

 حظر صيد أي من الحيوانات البرية في أي وقت وفي أي حالة من قبل عمال البناء في املوقع. -

 .9.4.2زين السليم وجمع والتخلص من النفايات السائلة الناتجة كما هو موضح بالتفصيل في القسم  ضمان التخ  -

حركة العمال واملركبات على الطرق املخصصة داخل املوقع  قصر األنشطة على مناطق البناء املخصصة فقط، بما في ذلك  -

 وحظر الخروج عن الطرق املمهدة لتقليل االضطرابات إلى أدنى حد.

تجنب مستويات الضوضاء املرتفعة غير الضرورية في جميع األوقات. باإلضافة إلى ذلك، تطبيق تدابير مناسبة لخفض   -

 ".8.8  الضوضاء العامة على النحو املفصل في "القسم

 .ةغير مهم  إلىاملتبقي  األثرأهمية   يمكن تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، 

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

عن عقود الهندسة   يناملسؤول ينالتي يجب االلتزام بها من ِقبل املقاول الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

 واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء والتي تشمل:

 وجوب التفتيش على األعمال في جميع األوقات. ▪

 

 غيل اآلثار المحتملة خالل مرحلة التش 9.5.2

سابًقا والذي قد يشمل التصرفات وممارسات   نوقشترتبط التأثيرات الوحيدة املتوقعة خالل مرحلة التشغيل بسوء إدارة املوقع كما  

 اإلدارة غير السليمة من قبل العمال )مثل صيد الحيوانات، وتصريف النفايات الخطرة على األرض، وغير ذلك(. 
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وذات  طبيعة سلبيةخالل مرحلة تشغيل املشروع. وهذه اآلثار ذات  طويلة املدىإن اآلثار املحتملة على التنوع البيولوجي ستكون  

حساسية  . باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن املوقع يعتبر ذا أهمية بيئية منخفضة، فإن البيئة املتلقية ينبغي أن تكون ذات  حجم متوسط

 .أهمية ثانويةا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو . وبالنظر ملمنخفضة

 تدابير التخفيف 

 تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يجب أن يطبقها مشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل والتي تشمل:  

ضع مدونة قواعد سلوك  تنفيذ التدابير اإلدارية املناسبة ملنع الضرر الذي يلحق التنوع البيولوجي للموقع والذي قد يشمل و  ▪

 مناسبة ورفع مستوى الوعي/تدريب العاملين واإلدارة الجيدة التي تشمل ما يلي: 

 حظر صيد أي من الحيوانات البرية في أي وقت وفي أي حالة من قبل عمال البناء في املوقع. -

 .9.4.2ل في القسم  ضمان التخزين السليم وجمع والتخلص من النفايات السائلة الناتجة كما هو موضح بالتفصي  -

قصر األنشطة على املناطق املخصصة فقط، بما في ذلك حركة العمال واملركبات على الطرق املخصصة داخل املوقع وحظر   -

 لتقليل االضطرابات إلى أدنى حد.  الخروج عن الطرق املمهدة

 .ةغير مهم  إلىاملتبقي  األثرأهمية   يمكن تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، 

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

التي يجب االلتزام بها من ِقبل مشغل محطة الرياح أثناء مرحلة التشغيل   الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

 والتي تشمل: 

 وجوب التفتيش على األعمال في جميع األوقات. ▪

 

 الطيور 9.6

يحدد هذا القسم التأثيرات املتوقعة على الطيور الناجمة عن املشروع خالل مراحله املختلفة. ولكل أثر، يتم تحديد مجموعة من  

، واملتطلبات اإلضافية، وغير ذلك( إلزالة أو تقليل التأثير إلى مستويات والرصدالتدابير اإلدارية )التي قد تشمل تدابير التخفيف 

 مقبولة. 

نتائج ما سبق، من املهم للدولة اإلشارة إلى أن األثر املحتمل لتوربينات الرياح على الطيور يعتبر إحدى القضايا الرئيسية    قبل مناقشة 

 . واالجتماعي  املتعلقة بتطوير محطات الرياح والتي يجب معالجتها بدقة ضمن تقييم األثر البيئي

 

 اآلثار المحتملة خالل مرحلة البناء  9.6.1

ل املقاولمن املتوقع أن تش   عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء  ين املسؤول ين مل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقب 

تركيب توربينات الرياح ومكونات املشروع املختلفة التي تشمل املحطات الفرعية وكابالت النقل والطرق الرئيسية وشبكة الطرق  

 املتوقع أن تشمل أيًضا األنشطة، والتسوية، والحفر، والتمهيد، إلخ. الداخلية واملباني وغيرها والتي من 
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يمكن أن تؤثر مثل هذه األنشطة على وجه الخصوص على الطيور التي تستخدم املوقع كمكان للبحث عن الغذاء وللتكاثر لتشمل  

ملسح الذي جرى في الخريف. وُيعتقد أن  األنواع املقيمة واملهاجرة. لم يسجل املسح أي مناطق لتجمعات األنواع املهاجرة خالل ا

 مناطق التجمع يمكن أن تكون بعيدة ناحية جنوب وغرب موقع املشروع. 

من ناحية أخرى، لم يتم إجراء مسح للطيور حتى اآلن في موقع املشروع حيث إن املوسم املناسب للمسح يكون في الربيع وليس  

ل  الخريف. ويجب أن يقدم هذا املسح الذي سيجريه اال  ستشاري في وقت الحق تقييًما واضًحا عن استخدام موقع املشروع من ِقب 

 أنواع الطيور، بما في ذلك العصفوريات التي يمكن أن تعتمد بشكل مباشر على املوائل املوجودة في املوقع.

مناطق الغذاء الخاصة بهذه األنواع؛   بشكل عام، لن تؤدي أنشطة البناء هذه إلى أي تغيير كبير في موائل املوقع، وبالتالي لن تؤثر على

نظًرا ألن هذه األنشطة تقتصر على آثار أقدام األفراد الصغيرة نسبًيا في هذه املنشآت وحيث تكون املساحة الفعلية لالضطراب في 

وطبيعته  شديد ويتميز بانخفاضه ال أدنى مستوياتها نسبًيا. يعتبر موقع املشروع ذا أهمية بيئية منخفضة بسبب محيطه الطبيعي،

 .القاحلة

ومن ناحية أخرى، هناك تأثيرات إضافية محتملة خالل مرحلة البناء على تكاثر الطيور داخل املوقع. ويمكن أن تزعج أنشطة البناء 

متد لفترة تكاثر املوائل املوجودة داخل موقع املشروع. يتم إنشاء مثل هذه التأثيرات املحتملة خالل مرحلة البناء فقط، وبالتالي فهي ت

نظًرا ألن املساحة الفعلية لالضطراب نتيجة   حجم منخفض وذات  طبيعة سلبية . ومع ذلك، تعتبر هذه اآلثار ذات طويلة املدى

ألنشطة البناء ضئيلة للغاية. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن أنشطة التكاثر من املحتمل أن تكون داخل موقع املشروع، فإن البيئة  

 .أهمية ثانوية. وبالنظر ملا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو  حساسية متوسطةن تكون ذات املتلقية ينبغي أ

 دراسات إضافية/املسح الذي يجريه االستشاري 

 تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يتعين على االستشاري تطبيقها: 

، والذي يكون قبل البناء. وسيتم تطبيق  2020يتم إجراء مسح للطيور خالل موسم التكاثر املناسب من مارس حتى مايو من عام   ▪

وقع املشروع. والهدف من املسح هو  هذا املسح باستخدام مجموعة من النقاط على شكل تقاطعات ومسارات تنتشر حول م

تقديم تقييم لتكاثر أنواع الطيور في موقع املشروع بما في ذلك وفرة وكثافة الطيور وتوزيعاتها النسبية، باإلضافة إلى تحديد أي  

ر. وفي كل  نوع من األنواع املهددة يمكن أن تتكاثر في موقع املشروع. ويجب أن يتم املسح من قبل مختصين مؤهلين بعلم الطيو 

نقطة من نقاط املسح، يجب تسجيل جميع أنشطة التكاثر. ويهدف املسح إلى تحديد مناطق التكاثر املهمة داخل موقع املشروع.  

استناًدا إلى نتائج املسح، وفي حالة تحديد مناطق التكاثر املهمة، يجب تخطيط أنشطة البناء بشكل صحيح لتجنب أي اضطراب  

سم التكاثر. يجب تقديم تقرير عن هذا املسح كإضافة إلى تقييم األثر البيئي وستوفر النتيجة تقييًما  في هذه املناطق خالل مو 

 . الرصدلألثر البيئي وبناًء عليها سيتم مراجعة تدابير التخفيف ومتطلبات 

 

 عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء يناملسؤول ين تدابير التخفيف من قبل املطور/املقاول

 تنفيذ التدابير اإلدارية املناسبة للحد من اآلثار بما في ذلك: ▪

 تجنب أي أنشطة في أي مناطق حساسة يمكن تحديدها وفًقا ملسح تكاثر الطيور املذكور سابًقا.   -



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                           500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
  221صفحة 

العمال واملركبات على الطرق املخصصة  حصر األنشطة في مناطق البناء التي ال يوجد بها أنشطة تكاثر، بما في ذلك حركة  -

 داخل املوقع وحظر الخروج عن الطرق املمهدة لتقليل االضطرابات إلى الحد األدنى.

 يحظر صيد الطيور في أي وقت وفي أي حالة من قبل عمال البناء في املوقع.  -

تدابير مثل حظر إلقاء النفايات عن غير   تنفيذ التدابير املناسبة، والتي من شأنها منع جذب الطيور إلى املوقع. ويشمل ذلك -

 ".9.4.2علم وضمان التخلص من النفايات السائلة بشكل مناسب وفًقا لإلجراءات املحددة في "القسم  

تجنب مستويات الضوضاء املرتفعة غير الضرورية في جميع األوقات. باإلضافة إلى ذلك، تطبيق تدابير كافية لخفض    -

الضوضاء العامة. يمكن أن يشمل ذلك استخدام كواتم الصوت التي يتم صيانتها جيًدا ومثبطات الضوضاء للمعدات واآلالت  

لجميع املركبات واآلالت واملعدات للكشف املبكر عن املشكالت لتجنب  التي تسبب ضوضاء عالية، ووضع جدول صيانة منتظم  

 ارتفاع مستوى الضوضاء غير الضروري، إلخ. 

 .ةغير مهم  إلىتبقي األثر امل   أهمية تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن 

 

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

 تنفيذها والتي تشمل: ملشروعات التي يجب ا  رصديلخص ما يلي متطلبات 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بتقديم جدول البناء ومخططاته وتوضيح أنه تم التخطيط   ون املسؤول ون يقوم املقاول  ▪

 للبناء لتجنب املجاالت املثيرة للقلق خالل موسم التكاثر. 

 

 اآلثار المحتملة خالل مرحلة التشغيل  9.6.2

ترتبط توربينات الرياح بالتأثير على الطيور والذي يشمل مخاطر االصطدام والصعق الكهربائي لكل من الطيور املحلقة املهاجرة  

)التي يمكن أن تمر عبر املوقع خالل مواسم هجرة الربيع والخريف( والطيور املحلية املحلقة في املنطقة. يقدم هذا القسم تقييًما  

ا لهذه اآلثار . كما نوقش سابًقا، لتحديد أهمية التأثير، من املهم فهم حساسية البيئة املتلقية وحجم التأثير وكالهما تمت  نوعيًّ

 مناقشته بمزيد من التفاصيل أدناه.

 

 حساسية موقع املشروع  (1)

. 2020  الربيع  وموسم  2019  الخريف  موسم  ؛  موسمين  مراقبة  واالجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  في  املتضمن   األساس ي  التقييم  يغطي

  قد  بالفعل تغطيتهما تمت اللذين املوسمين أن من الرغم  على. املستقبل في 2021 وربيع 2020 خريف ، موسمين تغطية سيتم 

  تقييًما يوفر مما املوسمين طوال واسع نطاق على إجراؤهما تم
ً
  أن  يعتقد أنه إال ، املشروع موقع في الطيور  هجرة لحالة شامال

  أن  جيًدا املوثق من. avifauna يتعلق فيما املشروع ملوقع أفضل فهًما سيوفر اإلضافيين للموسمين التقييمات من املزيد إجراء

  جيًدا  فهًما هناك أن يعتقد ،  الحالي الوقت وفي الربيع هجرة موسم خالل املمرات لترحيل بكثير أكبر أهمية لها GoS منطقة

 . املغطين املوسمين  كال في املوقع  بناء avifauna ل للغاية
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  أكبر  أحد  يكون  ربما  واالجتماعي البيئي األثر تقييم عملية خالل تغطيته تمت  الذي الخريف هجرة مسح أن إلى اإلشارة وتجدر

  رئيسيتين  نقطتين  إلى يرجع  هذا. السويس خليج  منطقة في الخريف هجرة موسم  في تغطيتها  تم التي الفضائي الطيران  تقييمات 

   ؛
ً
  منتصف   حتى  أغسطس  منتصف  من   السودان   حكومة  طول   على  بأكملها  الخريف  لهجرة  للغاية  شاملة  تغطية  املسح  قدم  ،  أوال

  -  ضعف حيث بأكمله املشروع ملوقع شاملة تغطية املسح  أثناء استخدامها  تم التي الثماني املراقبة نقاط قدمت ، وثانًيا  نوفمبر

  البيانات   يجعل  مما  املراقبة   نقاط  عبر  بالتساوي   الجهد  مستوى   تقسيم  تم  ذلك  من  واألهم  سابًقا  موضح  هو  كما  العد  تجنب  تم

 . إضافية مضاعفات  أو افتراضات   أي دون  إحصائًيا   للمقارنة قابلة املختلفة  املراقبة نقاط من جمعها تم التي

   عدًدا املسح  سجل ، عام بشكل
ً

  املشروع موقع فوق  املرتفعة املهاجرة  الطيور   من نسبًيا معتدال
ً
.  املجاورة  املشروع بمواقع مقارنة

  على  هام وضع لها املسجلة األنواع هذه بعض. نوًعا 21 مجموعه بما متوقع ولكنه عام بشكل مرتفًعا  املسجلة األنواع عدد كان

 .الوطني  أو/   و الدولي املستوى 

.  2020 مايو  أواخر  حتى  فبراير   أواخر  من   للموسم شاملة تغطية تغطية  وتمت  الربيع  هجرة موسم  خالل  املنهجية   نفس اتباع   تم

  ،  أظهرت  وقد الطيران  مسار ومستويات املحلي  املستوى  على كبيرة أهمية  ذات  املشروع  موقع في املسجلة واألنواع  األعداد كانت

  فصل  خالل خاصة ، الطيور  لهجرة الرئيس ي الطريق هو  هذا فإن ،  السودان حكومة طول  على املنطقة لبقية بالنسبة مماثلة

  خليج  طول  على  املمتد  املكثف  الهجرة  طريق  من جزء هو املشروع  موقع أن  أخرى  مناطق  مع  النتائج هذه مقارنة تكشف.الربيع

 السويس.

 . عاليةحساسية مع أخذ كل ما سبق في االعتبار واستناًدا إلى نتائج مسح موسم الخريف، تعتبر البيئة املتلقية ذات 

 

 حجم التأثير  (2)

من املتوقع حدوث تصادم بين الطيور املهاجرة واملحلقة وتوربينات الرياح. وبناًء على التقييمات التي أجريت ملراقبة الطيور املحلقة  

 كبيًرا للطيران عند ارتفاع مخاطر االصطدام خالل فترات معينة من السنة.أثناء  
ً

بشكل عام،   الطيران، أظهرت بعض األنواع احتماال

 لتحديد حجم التأثير، يتم النظر في ثالثة عوامل رئيسية، وهي:

 تطير ضمن ارتفاع خطر االصطدام. أعداد الطيور من األنواع املختلفة املسجلة داخل موقع املشروع وأعداد هذه األنواع التي   .1

 وضع املحافظة على األنواع )وضع االتحاد العاملي للحفاظ على البيئة والوضع واألهمية املحلية(.   .2

سلوكيات التجنب ومخاطر االصطدام لألنواع املسجلة. تم إجراء تحليل مقارن من أجل تحديد األنواع التي تم تسجيلها ولديها    .3

 ت والصدمات الكهربائية ومقارنتها باألنواع املسجلة في موقع املشروع. عدد أكبر من االصطداما

الرخمة  الطيور املهاجرة املحلقة؛ الستةأنواع لديها حجم تأثر كبير. وتشمل هذه األنواع  ستة من بين جميع األنواع املسجلة، هناك 

 صقر الغروب. ول و وملك العقبان والعقاب األسفع الكبير والعقاب املسر ُعقاب السهوب املصرية و 

 مع نظرة أعمق على األنواع املذكورة أع 
ً

 ملالحظات هذه األنواع:  اله، فيما يلي تفسير أكثر تفصيال

   املهددة  األنواع  أحد  هو   Neophron percnopterus  الرخمة املصرية ▪
ً
  موسم   في  األنواع  تسجيل   يتم   لم (.  باالنقراض  املهددة)   عامليا

  املرتفعة   املهاجرة  الطيور   معظم  غرار  على.  العالم  سكان  من٪    3-1  إلى  تصل  كبيرة  أعداد  تسجيل  تم  ،  2020  ربيع  في  ولكن  الخريف

  الشمالي الجزء في التركيزات أعلى مع املشروع  موقع من الغربي الجزء في السجالت من األكبر النسبة كانت  ، املسح  في املسجلة

  أي  في املسجلة  الطيور  من ٪  50 من  أكثر أبًدا تتجاوز  لم  االصطدام خطر ارتفاع عند  تمر  التي الطيور . املشروع موقع من الغربي
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  تم  الخطر  ارتفاع عند  تمر  التي للطيور  املئوية  النسب  أعلى مع معتدلة  إلى منخفضة املخاطر  تعتبر  وبالتالي ،  املشروع  في مكان 

 . منخفض مرور  ذات أجزاء في فقط تسجيلها

 

 

 مرور الرخمة املصرية عبر موقع املشروع : 8-9الشكل 

 

ا )باالنقراض( والتي تم تسجيلها بأعداد منخفضة للغاية والتي سجلت ستة  ُعقاب السهوب،   ▪   طيور فردية من األنواع املهددة عامليًّ

الطيور  املسجلين كانوا في هجرة عبور دون أي إشارة إلى  الطيور الفرديةفي خمسة تسجيالت في شهر أكتوبر، مما يشير إلى أن 

  هجرة  خالل تم تسجيلهم وهم يطيرون ضمن االرتفاع الخطر. الطيور الفرديةن جميع املوجودون في التشتية. واملهم أ الفردية

  على . العالم سكان من٪ 35-23 تشكل تقريًبا طائًرا 17،152 إلى تصل التي لألنواع عاملية أهمية ذات أعداد تسجيل تم ، الربيع

  الكبير   العدد  مراعاة  مع  ولكن  جزئًيا   كان  لو  حتى  ،  خطر  ارتفاع  في  تحلق  كانت  املسجلة  الطيور   من  فقط٪    15  حوالي  أن  من  الرغم

  ،  الرياح لطاقة التحتية البنية مع للتصادم عرضة ليكون  النوع هذا توثيق تم. مهم الرقم هذا فإن ، يمرون الذين األفراد من

تم توثيق هذه األنواع لتكون عرضة   .العالم سكان عدد انخفاض على  أثرت التي  التهديدات من يحص ى ال  عدًدا مؤخًرا ويواجه

للتصادم مع البنية التحتية ملحطة الرياح، وقد واجهت في اآلونة األخيرة عدًدا ال يحص ى من التهديدات التي أثرت على تعدادها في 



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                           500مشروع محطة رياح بقدرة  -تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
  224صفحة 

  عمليات املسح ُيعتقد أن  العالم. واستناًدا إلى الدراسات، من املعروف أن األنواع تعبر بشكل أكبر خالل هجرة الربيع، وبالتالي،

 التالية ستؤكد فقط املالحظات املذكورة سابًقا. 

 
 في فصلي الخريف )يمين( والربيع )يسار(  : مرور ُعقاب السهوب عبر موقع املشروع 9-9الشكل

 

هو مهاجر يمر عبر املنطقة بشكل منتظم وُيعرف بأنه يمر فوق خليج السويس بأعداد كبيرة على مستوى العالم   ملك العقبان ▪

خالل موسم هجرة الربيع. على غرار ُعقاب السهوب، ُيعرف هذا النوع بأعداد أكبر بكثير في موسم هجرة الربيع مقارنة بموسم  

معرض لخطر االصطدام مع البنية التحتية ملحطة الرياح، حيث من املعروف  هجرة الخريف. ومن املعروف أيًضا أن هذا النوع 

  املوسمين  في اإلضافي البحث يوفر أن يجب أنه يهاجر على ارتفاعات منخفضة مما يجعله عرضة للتصادم مع توربينات الرياح.

 . املشروع موقع في األنواع  لحالة صالبة  أكثر  فهًما والربيع الخريف في القادمين 

  في  كبيرة أعداد لديه كان  ولكن الخريف في تسجيله  يتم  لم  أنه في ملك العقبان  يشبه  ،  Clanga clanga العقاب األسفع الكبير ▪

  الجزء  في السجالت معظم كانت ، أخرى  مرة. األنواع من العالم سكان من٪  10-4 يشكلون  فرًدا 341 مجموعه ما مع الربيع

.  الخطر ارتفاع  في فقط٪  5 تحليق مع الخطر ارتفاع فوق  تحلق كانت الطيور  غالبية  ولكن  ، املشروع موقع من الغربي الشمالي

  التصادم  تأثير  فإن  ،  املنخفض  السكان  عدد  ذات  عاملًيا  املهددة األنواع  هذه  ملثل  بالنسبة ولكن صغيرة نسبة  أنها من  الرغم  على

 .عالية أهمية  ذو يعتبر األنواع على

  خالل  العاملي الصعيد على كبيرة بأعداد السويس خليج فوق  يمر أنه املعروف ومن منتظم مرور مهاجر  هوالعقاب املسرول  ▪

عرف ، Steppe Eagle غرار على. الربيعي الهجرة موسم
ُ
  الربيع هجرة موسم في بكثير أكبر بأعداد األنواع ت

ً
  هجرة  بموسم مقارنة

  مع  للتصادم معرضة  األنواع أن أيًضا املعروف ومن. جًدا رائعة الربيع موسم خالل  تسجيلها  تم  التي  األنواع وكانت ، الخريف 

  ومع . الرياح توربينات  مع للتصادم عرضة يجعلها  مما  منخفضة   ارتفاعات   على بالهجرة معروفة  ألنها الرياح  لطاقة  التحتية  البنية 

 ، ٪( 12.1) املتوقع من أقل  الربيعية الهجرة مسح خالل  االصطدام خطر ارتفاع  في تحلق  التي للطيور  املئوية النسبة  كانت ، ذلك

  من  الغربية والجنوبية الغربية الشمالية  الزوايا. املخاوف من عدًدا هذا اعتبار  يمكن يزال ال ، املارة األعداد االعتبار في األخذ مع

 . منخفض ممر   به كان املتبقي  الجزء  بينما املشروع  موقع
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 في فصلي الخريف )يمين( والربيع )يسار(  عبر موقع املشروع املسرولقاب عُ ال: مرور 10-9الشكل

 

ا )بشكل ضعيف( والذي تم تسجيله أيًضا بأعداد قليلة في خمسة تسجيالت فقط،   ▪ إن صقر الغروب من األنواع املهددة عامليًّ

منتشرة عبر موقع املشروع في  رصد حيث تم تسجيلها جميًعا عند ارتفاع خطر االصطدام. تم تسجيل مشاهدته في ثالث نقاط 

لشرقي. ومن املعروف أن هذا النوع يتكاثر في غرب آسيا وشمال أفريقيا أثناء فصل  الشمال الغربي والجنوب الغربي والجنوب ا

الذين تم تسجيلهم قد ال يعتبر   الطيور الفرديةالشتاء في مدغشقر والساحل الشرقي لشرق أفريقيا. وعلى الرغم من أن عدد 

ا وتواجه أعداده  املسجلين في املسح   الطيور الفرديةكون ت ومن املمكن أن انخفاًضا مستمًرا مهًما، إال أن هذا النوع يتكاثر محليًّ

ا في خليج السويس. ويبلغ عدد األنواع في العالم من   نوع، وبالتالي فإن أي وفيات لهذا    4000إلى    2800من األنواع التي تتكاثر محليًّ

 النوع يمكن أن تؤثر على تناقص أعدادها. 

هي الحدأة السوداء، وحوام النحل األوربي، باإلضافة إلى ذلك، هناك ستة أنواع إضافية ذات حجم تأثير متوسط. وهذه األنواع  

والحوام الشائع، واملرزة الباهتة، )قريبة من أن تكون مهددة باالنقراض(، وأبو شودة، واللزيق )قريبة من أن تكون مهددة باالنقراض(. 

وهو نموذجي للغاية  تم تسجيل الطيور في جميع أنحاء موقع املشروع وكانت غالبية الطيور تحلق على ارتفاع خطر االصطدام، 

رزة )الصقر السالب( على وجه التحديد. األنواع املسجلة املهددة باالنقراض
ُ
مثل املرزة الباهتة واللزيق تم تسجيلها   بالنسبة ألنواع امل

ا، لكن يجب مراعاة وجودهما ومراقبتهما خالل   التالية.   عمليات املسحبأعداد منخفضة نسبيًّ

ي، تم تسجيل جميع األنواع بأعداد متواضعة ال تذكر على مستوى العالم. أما بالنسبة إلى حوام النحل  باستثناء حوام النحل األورب

٪ من أعدادها على مستوى العالم،  1األوربي، فقد كانت األرقام املسجلة ذات أهمية كبيرة بشكل عاملي حيث تشكل ما ال يقل عن 

األخرى التي يجب تسليط الضوء عليها توقيت هذه التسجيالت التي تركزت وهذا الرقم مهم للغاية في فصل الخريف. ومن النقاط 

 أسابيع قبل املوعد املعروف عموًما. 3-2أساًسا على أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، أي ما يقرب من 

ا على الرغم من أن تعرضها للت صادم مع البنية  وهناك ثالثة أنواع أخرى جديرة باملالحظة حيث تم تسجيلها بأعداد كبيرة نسبيًّ

التحتية ملحطة الرياح ال يعتبر مرتفًعا، وهي البجعة البيضاء الكبيرة واللقلق األبيض والغاقة الكبيرة. وعلى الرغم من أن البجعات 
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٪ من  4منها تم تسجيلها خالل املسح؛ ألنها تمثل حوالي  381البيضاء الكبيرة سجلت أقل عدد من بين هذه األنواع الثالثة، فإن 

ا لهجرة الخريف في خليج السويس.األ 
ً
 عداد البالغة على مستوى العالم، والتي تعتبر عدًدا ملحوظ

فرًدا   5،316بالنسبة إلى اللقلق األبيض، فإن هجرة األنواع في الربيع ظاهرة موثقة جيًدا. ومع ذلك، في الخريف، يعد ما مجموعه 

٪ تقريًبا من األعداد العابرة من هذا النوع. ما هو أكثر  1ا حيث يمثلون سرب يحلقون فوق موقع املشروع مهم نسبيً  12مسجلين في 

 من رائع هو أن جميع األسراب التي ُسجلت كانت تحلق ولو بشكل جزئي ضمن ارتفاع خطر االصطدام.

ا حيث لم يسجل أي مسح سابق تم في الخريف هذه األرقام.  وعلى الرغم من أن  أخيًرا، تم تسجيل الغاقة الكبيرة بعدد ملحوظ محليًّ

٪ من أعدادها على مستوى العالم، إال أنه يستحق تقييم وجود هذه األنواع  0.2ال يمثل أكثر من  1993إجمالي الطيور املسجلة عام 

 خالل هجرة الربيع حيث من املتوقع أن تكون موجودة بأعداد أكبر. 

يئي واجتماعي استراتيجي، كانت األرقام املسجلة في موقع كجزء من تقييم ب 2016باإلشارة إلى مسح الخريف الذي أجري في عام 

٪ مما تم تسجيله خالل املسح الحالي. من ناحية أخرى، سجل مسح  16طائًرا، والتي تشكل حوالي  2،180نوًعا بإجمالي  21املشروع 

تسجيلها خالل املسح الحالي، بما في الخريف للتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي جميع أنواع التي يجب الحفاظ عليها والتي تم 

ذلك ُعقاب السهوب. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض األنواع قد تغيرت حالتها منذ ذلك الحين، بما في ذلك صقر الغروب الذي تم ترشيحه  

ولكن ليس أثناء ليصبح ضعيًفا بينما تم تسجيل صقر الغزال، والذي تم تسجيله خالل مسح التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  

 املسح الحالي والذي تراجع من األقل تأثًرا إلى املهدد باالنقراض.

النقطة الرئيسية التي يمكن تسليط الضوء عليها في مسح التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي هي أن الجزء الشمالي الشرقي من  

مناطق الدراسة الخاصة بالتقييم البيئي واالجتماعي  موقع املشروع قد سجل أكبر عدد من الطيور وسجل تواجًدا في جميع 

االستراتيجي خالل فصل الخريف. وهذا ما يؤكده املسح الحالية الذي يبرز مرة أخرى أهمية كل من املناطق الشرقية والشمالية ملوقع 

 املشروع. 

حظة أن األجزاء الشمالية والوسطى من موقع بالنظر إلى مسح التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي خالل فصل الربيع، يمكن مال 

 2020املشروع يمكن أن يكون لديها أسراب كبيرة من الطيور تمر خالل فصل الربيع. وسيتم تحليل تقييمات املتابعة خالل ربيع 

 . ومقارنتها بنتائج التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي للحصول على مزيد من التوجيه لتطوير املشروع 2021و

طاملا كانت توربينات   مرحلة التشغيل ستكون طويلة املدىبالنظر إلى كل ما سبق، فإن التأثيرات املحتملة على الطيور التي تنشأ خالل  

)تم أخذ الحجم الكبير في االعتبار   حجم كبير وتتراوح من حجم منخفض إلى  طبيعة سلبيةالرياح تعمل. تعتبر هذه التأثيرات ذات 

. وبالنظر ملا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو متوسطة الحساسيةالحاالت(. ومع ذلك، فإن البيئة املتلقية ينبغي أن تكون  كسيناريو ألسوأ  

 .أهمية ثانوية

 

 إضافية من قبل االستشاري  مسوحات 

( 1الواجب تطبيقها أثناء مرحلة التشغيل. ويشمل ذلك بشكل أساس ي التعهد: )  والرصد تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف 

 ( مراقبة الطيور أثناء موسم هجرة الربيع:2بإجراء مسح للتكاثر و)

 .ةغير مهم  إلىاألثر املتبقي   أهمية تقليل  يمكنبعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، 
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 الربيع والخريفمراقبة الطيور خالل مواسم الهجرة في فصلي  (1)

 2020، يجب مراقبة الطيور خالل فصلي الربيع والخريف 2019باتباع نفس األساليب التي تم تطبيقها خالل مسح الخريف لعام 

ل األنواع املعرضة للخطر. البيانات التي   2021وربيع  من أجل توفير تقييم أفضل وأكثر دقة ملستوى استخدام موقع املشروع من ِقب 

ليها من موسم هجرة الخريف الحالي غير كافية بشكل عام لتقديم توصيات قوية حول التأثير املحتمل لتطوير املشروع  تم الحصول ع

على الطيور التي تستخدم املوقع. لذلك، من األهمية بمكان إجراء تقييمات للطيور في فصل الربيع لتوفير فهم أكثر شمولية حول 

 حساسية موقع املشروع. 

، وسيتم تقديمها  2021وربيع عام  2020وخريف عام  2020ا ورد أعاله، هناك تقارير مستقلة خاصة بربيع عام استناًدا إلى م

. ينبغي أن تحدد التقارير الشروط األساسية وأن تقدم أيًضا تحديثات حول أي تدابير  واالجتماعي كإضافات إلى تقييم األثر البيئي 

 قد تكون مطلوبة. والرصدمحددة للتخفيف 
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 والرصد تدابير التخفيف 

 مراقبة الطيور وإيقاف التوربينات عند الطلب  (1)

يجب استكمال املراقبة أثناء تشغيل محطة الرياح بغرض اإلبالغ عن التأثير الفعلي الناجم عن محطة الرياح على الطيور املقيمة  

 طدام وهدف ثانوي أيًضا وهو سلوك مراقبة الهجرة.واملهاجرة. ويجب إجراء املراقبة بهدف رئيس ي وهو تجنب االص

يجب أن تتم املراقبة خالل موسم هجرة الربيع )من أواخر شهر فبراير وحتى منتصف شهر مايو( وموسم هجرة الخريف )من  

ا.   منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر نوفمبر(، وطوال هذه الفترات، يجب أن تتم املراقبة بشكل مستمر يوميًّ

على النتائج التفصيلية ملتابعة الطيور، سيتم إعداد مسح تفصيلي لإليقاف عند الطلب بمساعدة الرادار. استناًدا إلى النتائج  بناءً 

املتراكمة لعمليات تقييم املواسم املختلفة، سيتم تحديد أعلى املناطق حساسية وسيتم تحديد األنواع الرئيسية املثيرة للقلق بشكل  

 ظر فيها أثناء إجراءات اإليقاف عند الطلب. أكبر بحيث يمكن الن

 

 البحث عن الطيور امليتة أثناء التشغيل  (2)

خالل مرحلة التشغيل، يجب إجراء مسوحات ملعدالت الوفيات من خالل مسوحات البحث عن الطيور امليتة التي تغطي محطة  

الرياح بأكملها. سيوضح بحث الطيور امليتة فعالية تدابير التخفيف مثل إغالق التوربينات والسماح بتقدير العدد السنوي لوفيات 

 الطيور الناجمة عن التوربين. 

 

 سوح البحث عن الطيور امليتة م  .أ 

يجب إجراء مسوح البحث عن الطيور امليتة في بداية مرحلة التشغيل على أساس أسبوعي خالل موسم الهجرة في الربيع والخريف  

ا خالل فصل الصيف والشتاء. وسيتم تحديد مساحة  متر حول كل توربين للبحث عن الطيور امليتة،   100متر ×  100ومرتين شهريًّ

 أمتار على كال الجانبين.   5أمتار، مع البحث بمسافة  10تم تغطية قطعة األرض بتقاطعات بحثية بقطر وسي

يجب تسجيل جميع الطيور امليتة التي تم العثور عليها في ورقة سجل تحتوي على معلومات تتضمن ما يلي: األنواع، والجنس، والعمر،  

حداثيات، والتاريخ، والصور حسب الحالة )سليمة، تم تمزيقها، بقع من الريش، والحالة، وسبب الوفاة )إلى أقص ى حد ممكن(، واإل 

 إلخ(. 

 يجب إعداد تقرير سنوي بالنتائج الستكمال التقرير الذي تم إعداده ملراقبة الهجرة كما تمت مناقشته مسبًقا. 

لى من التشغيل. بعد السنة الثالثة، سيتم  يجب إجراء مسوح البحث عن الطيور امليتة املذكورة أعاله خالل السنوات الثالث األو  

مراجعة مسوح البحث عن الطيور امليتة وإعادة تقييمها. على سبيل املثال، استناًدا إلى النتائج، قد يتقرر إيقاف املسوحات الخريفية  

 أو تقليل فتراتها بسبب عدم وجود طيور ميتة مسجلة.

 

 املتحيزة لكفاءة الباحثين   إزالة الطيور امليتة واالختبارات التجريبية غير .ب
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قبل بدء عملية البحث عن الطيور امليتة خالل مرحلة التشغيل، يجب إزالة الطيور امليتة وإجراء اختبار تجريبي لكفاءة الباحثين.  

وانات التي  والهدف من هذا االختبار هو تحديد عوامل وفاة الطيور وإزالتها من موقع املشروع واستبعاد العوامل الخارجية )مثل الحي

 قد تتغذى على مثل هذه الطيور( وكذلك بغرض تحديد كفاءة الباحث في تحديد مكان الطيور امليتة. 

كما يجب إزالة الطيور امليتة وإجراء اختبار تجريبي غير متحيز ملعرفة كفاءة الباحثين في محطة الرياح بغرض تقييم كفاءة فريق 

يعمل هذا االختبار التجريبي على تحديد الطيور امليتة التي تمت إزالتها من موقع املشروع واستبعاد البحث عن الطيور امليتة. ويجب أن  

العوامل الخارجية )مثل الحيوانات التي قد تتغذى على هذه الطيور امليتة( وكذلك بغرض معرفة كفاءة الباحثين في تحديد موقع 

 الطيور امليتة. 

ي منطقة محطة الرياح، وتجنب تشبع املنطقة بجيفها حتى ال تجذب الحيوانات إلى املوقع. كما  سيتم وضع الطيور امليتة وتفريقها ف

ا على مدار خمسة عشر يوًما أو حتى تتم إزالة الجيف بأكملها قبل ذلك.  يجب فحص تلك الجيف يوميًّ

عملية بحث ملعرفة عدد الطيور امليتة  في الوقت نفسه، يجب أال يكون الباحثون على دراية بموقع الطيور امليتة وعليهم إجراء  

املوضوعة التي وجدوها. بعد اختبار كل باحث، سيتم فحص الجيف مرة أخرى ملعرفة ما إذا كانت ال تزال موجودة )ولم يتم تسجيلها  

ل الباحث( أو تمت إزالتها )بواسطة الحيوانات(. وبناًء على ما سبق، يمكن حساب معدالت إزالة الطيور امل يتة ومعرفة كفاءة من ِقب 

 الباحث. 

 

 الخفافيش 9.7

يحدد هذا القسم اآلثار املتوقعة على الخفافيش جراء املشروع خالل مراحله املختلفة. لكل أثر، يتم تحديد مجموعة من التدابير  

التأثير إلى مستويات   إلزالة أو تقليل  الرصداإلدارية )التي يمكن أن تشمل تدابير التخفيف، واملتطلبات اإلضافية، وغير ذلك( وتدابير  

 مقبولة. 

 

 اآلثار المحتملة خالل مرحلة البناء  9.7.1

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء  يناملسؤول  ينمن املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقبل املقاول

بمحطة الرياح تركيب توربينات الرياح ومكونات املشروع املختلفة لتشمل املحطات الفرعية وكابالت النقل والطرق الرئيسية وشبكة  

 . الطرق الداخلية واملباني وغيرها والتي من املتوقع أن تشمل أيًضا األنشطة، والتسوية، والحفر، والتمهيد، إلخ

ا في هذه املرافق، كما أن املساحة الفعلية لالضطراب ضئيلة للغاية. ومع   وتقتصر هذه األنشطة على آثار أقدام فردية صغيرة نسبيًّ

ال سيما من خالل فقدان   ذلك، من املحتمل أن تؤدي هذه األنشطة إلى تغيير موائل املوقع وبالتالي التأثير املحتمل على الخفافيش،

 لخاصة بالخفافيش وكذلك أماكن تواجدها. موائل الصيد ا 

حيث إنها ستؤدي إلى تغيير    طويلة املدىومع ذلك، فإن مثل هذه التأثيرات على الخفافيش التي تم إحداثها أثناء مرحلة البناء ستكون   

ذات ، و وحجمها منخفض طبيعة سلبية،دائم في التنوع البيولوجي الطبيعي للموقع. ومع ذلك، من املتوقع أن تكون هذه اآلثار ذات 

ومع ذلك، كما ذكر سابًقا، سيتطلب ذلك تحقًقا كجزء   وبالتالي فهي ليست كبيرة بسبب األسباب املذكورة أدناه.   حساسية منخفضة

 الذي سيتم إجراؤه. 2020من مسح الخفافيش الربيعي لعام 
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ي منطقة املشروع من األقل تأثًرا وفًقا للقائمة  ، تعتبر جميع أنواع الخفافيش املتوقعة فاستعراض الدراسات واستناًدا إلى   ▪

 الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض التابعة لالتحاد العاملي للحفاظ على البيئة. 

ومن املتوقع أن يكون موقع املشروع مكاًنا لتغذية الخفافيش )والذي يرتبط بدوره بنشاط الخفافيش( املتوقع أن تكون   ▪

نشاط الحشرات الليلية املنخفض جًدا يرجع إلى الطبيعة القاحلة ملوقع املشروع والتغطية  قليلة وغير مهمة نظًرا ألن 

 النباتية املنخفضة جًدا. 

 استناًدا إلى الزيارات األولية ملنطقة املشروع، ال يبدو أنها تدعم أي مواقع لتواجد الخفافيش.  ▪

كر أعاله في االعتبار، فمن غير املتوقع اتخاذ تد 
ُ
 ابير تخفيف. مع أخذ ما ذ

 

 اآلثار المحتملة خالل مرحلة التشغيل   9.7.2

ترتبط التأثيرات املحتملة للمشروع أثناء التشغيل بشكل رئيس ي بخطر ضربات الخفافيش واصطدامها بشفرات توربينات الرياح   

 أثناء التشغيل. 

، تراب 2001قارير أجريت في أملانيا )ُدور وهذا يشمل ت فقد أكدت العديد من التقارير نتائج اصطدام الخفافيش بتوربينات الرياح. 

(. تم إثبات أن التوربينات ال تقتل فقط 2003( وفي إسبانيا )ألكالد 2002(، وفي السويد )أهلين 2004ُدور وباخ  ،2002وآخرين 

 (.2012الخفافيش املحلية ولكن أيًضا الخفافيش اآلتية من مناطق أخرى بعيدة )فويجت وآخرون 

محطات الرياح    مشروعاتلك، باإلشارة إلى إرشادات الخفافيش األوروبية الخاصة باالعتبارات املتعلقة بالخفافيش في  باإلضافة إلى ذ 

(، فقد تم توثيق بعض األنواع املدرجة في قائمة نطاق توزيعها في منطقة املشروع واملناطق املجاورة لها لتكون  2014)رودريجيز وآخرون  

تكون عرضة لخطر االصطدام بتوربينات  لرياح. على سبيل املثال، من املعروف أن الخفافيش الصغيرةعرضة للتصادم مع توربينات ا

خفاش كوهل وببغاء رويبل. وأيًضا، تم توثيق   الرياح. تبين الدراسات أن نوعين من هذا الجنس لهما نطاق توزيع جغرافي في املنطقة:

فاش إينس واملعروف بأنه ذو خطورة متوسطة لالصطدام بتوربينات الرياح. ال  وجود الخفافيش البنية الكبيرة في املنطقة ومنها خ

ا من األنواع املدرجة في الدراسات لديه خطر االصطدام بتوربينات الرياح. وفي الواقع، فإن مدى تعرض األنواع السبعة   ُيعرف أن أيًّ

 املتبقية للتصادم بتوربينات الرياح غير معروف.

ومع ذلك، ال يمكن التحقق من مدى وحجم هذا التأثير في هذه املرحلة بسبب عدم إجراء مسح للخفافيش. ومع ذلك، من املتوقع أن  

 ذات أهمية ثانوية وبالتالي فهي  الحساسية املنخفضةو الطبيعة السلبية والحجم املتوسط مثل  طويلة املدىتكون هذه التأثيرات 

الذي    2020ومع ذلك، كما ذكر سابًقا، سيتطلب ذلك تحقًقا كجزء من مسح الخفافيش الربيعي لعام    بسبب األسباب املذكورة أدناه.

 سيتم إجراؤه.

إن خطر اصطدام الخفافيش يمكن أن يترتب عليه آثار على األنواع املحلية خالل فترات محددة من السنة، وخاصة في    ▪

إلى الدراسات، تعتبر جميع أنواع الخفافيش املتوقعة في منطقة املشروع من األقل تأثًرا وفًقا للقائمة فصل الربيع. واستناًدا  

 الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض التابعة لالتحاد العاملي للحفاظ على البيئة. 

فيش( املتوقع أن تكون  ومن املتوقع أن يكون موقع املشروع أرض لتغذية الخفافيش )والذي يرتبط بدوره بنشاط الخفا  ▪

قليلة وغير مهمة نظًرا ألن نشاط الحشرات الليلية املنخفض جًدا يرجع إلى الطبيعة القاحلة ملوقع املشروع والتغطية  

 النباتية املنخفضة جًدا. 
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 استناًدا إلى الزيارات األولية ملنطقة املشروع، ال يبدو أنها تدعم أي مواقع لتواجد الخفافيش.  ▪

 

 فيةدراسات إضا 

( التحقق من االستنتاجات التي تمت مناقشتها  1مع األخذ في االعتبار النتائج املذكورة أعاله، يوص ى بإجراء مسح للخفافيش بغرض: )

( وتحديد حجم اآلثار  3) ( تقديم فهم حقيقي ألهمية موقع املشروع واملناطق املجاورة له فيما يتعلق بالخفافيش،2وتأكيدها، )

 من املشروع. املتوقعة الناجمة 

. وسوف يشمل املسح استخدام كاشف 2020لذلك، سيتم إجراء مسح للخفافيش من قبل االستشاري خالل موسم ربيع عام  

الخفافيش املتنقل وتتبع مساراتها التي سيتم توزيعها في جميع أنحاء منطقة املشروع )في اتجاه الشرق والغرب( مع األخذ بعين االعتبار  

 يلومتر واحد حول املنطقة املقترحة أيًضا. دائرة نصف قطرها ك

املسح من شهر أبريل وحتى أغسطس حيث تعتبر هذه الفترة أنسب فترة من السنة لتقييم نشاط الخفافيش حيث تصبح   سُيجرى  

 35 أيام كل شهر )أي ما مجموعه 7الخفافيش نشطة بعد السبات الذي قد يستمر من ديسمبر إلى مارس. سيتم إجراء املسح ملدة 

 يوًما موزعة على الفترة املذكورة(.

متر. وفي كل نقطة، سوف يستخدم املسجل كاشف الخفافيش لتوثيق أي نشاط    500وعلى طول كل مسار، ستنتشر نقاط املسح كل  

ا ب  30لها وسوف تستمر كل نقطة ملدة   واسطة دقيقة. وفي حالة وجود نشاط للخفافيش، سيتم تسجيل اإلحداثيات والبيانات تلقائيًّ

من تقاطعات املسارات وسيتم إجراء املسح   2-1كاشف الخفافيش ملزيد من التحليل املكتبي املتعمق. وفي كل شهر، سيتم تغطية 

بالتناوب. كما سيتم إجراء املسح أثناء الليل حيث إن الخفافيش عادة ما تستريح وتنام أثناء النهار وتكون نشطة أثناء الليل ألنها  

 تتغذى عليها. تبحث عن فريسة ل

ثم يتم تحليل تسجيالت املوجات الصوتية ومقارنتها بقاعدة بيانات شاملة للموجات الصوتية لجميع أنواع الخفافيش املعروفة 

 ملطابقتها وتحديد أنواع الخفافيش املسجلة وفًقا لذلك. يوفر التقييم بيانات كمية ونوعية عن الخفافيش من حيث ما يلي:

 تحديد األنواع.  ▪

 ف األنواع. تصني ▪

 توقعات االرتفاع )تهدف املالحظات امليدانية إلى تحديد أقص ى ارتفاع تم تسجيل الخفافيش فيه(.  ▪

 مؤشر النشاط )تعتمد أهمية نشاط الخفافيش على مفهوم مؤشر النشاط وهو عدد الخفافيش لكل ساعة مسح(.   ▪

 الخريطة وعليها مواقع الخفافيش املكتشفة داخل املنطقة.   ▪

 نشطة الخفافيش للمشروع. أهمية أ  ▪

ا خالل فترة املسح، سيتم فحص منطقة املشروع ودائرة نصف  باإلضافة إلى مراقبة الخفافيش التي تم إجراؤها مرة واحدة شهريًّ

امليدانية ملواقع التجمع املحتملة. سيتم مالحظة أي مواقع تجمع محتملة )مثل الكهوف   الرصد كم، من خالل عمليات  2قطرها 

رض تحديد أماكن التجمع أو أي إشارة إليها )مثل البحث عن بقايا البراز(. باإلضافة إلى ذلك، سيتم  واملمرات وغير ذلك( وتفتيشها بغ 

 إجراء مقابالت مع أشخاص من املنطقة املحلية الذين قد يوصون باملواقع املحتملة للتجمع. 
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لى تقييم األثر البيئي. وينبغي أن تحدد كإضافة إ 2020بناًء على ما سبق، سيتم تقديم تقرير تقييم الخفافيش بصورة مستقلة لعام 

 قد تكون مطلوبة.  والرصد التقارير الشروط األساسية وأن تقدم أيًضا تحديثات حول أي تدابير محددة للتخفيف 

 

 اآلثار والتراث الثقافي 9.8

ختلفة. لكل أثر، تم تحديد يحدد هذا القسم التأثيرات املتوقعة على اآلثار والتراث الثقافي الناجمة عن املشروع خالل مراحله امل 

إلزالة أو  الرصدمجموعة من التدابير اإلدارية )التي يمكن أن تشمل تدابير التخفيف، واملتطلبات اإلضافية، وغير ذلك( وتدابير 

 تقليل التأثير إلى مستويات مقبولة. 

 من املهم مالحظة أنه ال توجد تأثيرات متوقعة خالل املرحلة التشغيلية للمشروع. 

 

 اآلثار المحتملة خالل مرحلة البناء   9.8.1

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء   يناملسؤول  ينمن املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقبل املقاول 

طرق الرئيسية وشبكة  بمحطة الرياح تركيب توربينات الرياح ومكونات املشروع املختلفة لتشمل املحطات الفرعية وكابالت النقل وال

 الطرق الداخلية واملباني وغيرها والتي من املتوقع أن تشمل أيًضا األنشطة، والتسوية، والحفر، والتمهيد، إلخ. 

ا لهذه املرافق وأن املساحة الفعلية لالضطراب ضئيلة    على الرغم من أن هذه األنشطة تقتصر على آثار أقدام األفراد الصغيرة نسبيًّ

ا، فإ ذا تمت إدارة هذه األنشطة بشكل غير صحيح، فإنها قد تتلف أو تزعج البقايا األثرية املوجودة على سطح موقع املشروع.  نسبيًّ

ومع ذلك، فإن التقييم األثري األساس ي الذي تمت مناقشته سابًقا يخلص إلى أنه ال توجد مواقع أثرية داخل موقع مشروع محطة  

 قعة ناجمة عن املشروع على املواقع األثرية املوجودة داخل موقع املشروع. الرياح. لذلك، ال توجد تأثيرات متو 

باإلضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن يتم اكتشاف مواقع أثرية مدفونة في األرض خالل أعمال البناء. وقد تؤدي اإلدارة غير السليمة   

قد تكون ذات أهمية كبيرة. وتكون هذه التأثيرات املحتملة  )إذا تم اكتشاف هذه املواقع( إلى إتالف أو ضرر مثل هذه املواقع التي 

حيث يجب اكتشاف هذه املواقع، ثم قد تؤدي اإلدارة غير املالئمة   ال رجعة فيها حيث إنها تقتصر على مرحلة البناء، و  قصيرة املدى

حساسية  و  طبيعة سلبية . ستكون اآلثار ذات حجم متوسطإلى حدوث اضطراب و/أو تلف والذي سيكون فيه هذا التأثير ذو 

 .ويةأهمية ثانألن احتمال حدوث هذه التأثيرات منخفض. وبالنظر ملا سبق، يعتبر هذا التأثير ذو    منخفضة

 

 تدابير التخفيف  

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء في محطة    ون املسؤول  ون تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يجب أن يطبقها املقاول 

 الرياح خالل مرحلة البناء والتي تشمل: 

األنشطة اإلنشائية، فهناك احتمال أن   طوال مرحلة البناء، وكما هو الحال مع أي تطوير للمشروع يستلزم القيام بمثل هذه  ▪

يتم اكتشاف مواقع أثرية محتملة في األرض. ومن املتوقع أن يتم تنفيذ التدابير املناسبة إلجراءات اكتشاف مثل هذه اآلثار.  

  تتطلب هذه األنشطة بشكل أساس ي إيقاف أنشطة البناء وتسييج املنطقة ووضع الفتات مناسبة، مع إخطار وزارة السياحة 

واآلثار/مكتب تفتيش آثار البحر األحمر والسويس على الفور. لن ُيسمح بأي عمل إضافي قبل قيام الوزارة/مكتب التفتيش  
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بتقييم املوقع األثري املحتمل الذي تم العثور عليه ومنح تصريح الستئناف العمل ويمكن أن تستمر أنشطة البناء في أجزاء  

لى مواقع أثرية محتملة. وعند العثور على مواقع أثرية، يتم تطبيق نفس اإلجراءات املذكورة  أخرى من املوقع إذا لم يتم العثور ع

 أعاله. 

 .ةغير مهم  إلىاألثر املتبقي   أهمية تقليل  يمكنبعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، 

 

 الرصد متطلبات  

عن عقود الهندسة   يناملسؤول  ينالتي يجب االلتزام بها من ِقبل املقاول  الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات  

 واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء والتي تشمل:

إجراءات العثور على آثار محتملة، قم بفحص اإلجراءات املتخذة في حالة االكتشافات الجديدة، بما في ذلك التسييج، وتقييد   ▪

وقع، واالتصال بوزارة السياحة واآلثار/مكتب تفتيش آثار البحر األحمر والسويس. ويجب إعداد التقرير ورفعه  الوصول إلى امل

 إلى الوزارة في هذه الحالة التي تفصل ما ورد أعاله. 

 

 جودة الهواء والضوضاء 9.9

مراحله املختلفة. لكل أثر، يتم تحديد  يحدد هذا القسم التأثيرات املتوقعة على جودة الهواء والضوضاء الناتجة عن املشروع خالل 

إلزالة أو  الرصدمجموعة من التدابير اإلدارية )التي يمكن أن تشمل تدابير التخفيف، واملتطلبات اإلضافية، وغير ذلك( وتدابير 

 تقليل التأثير إلى مستويات مقبولة. 

 

 اآلثار المحتملة خالل مرحلة البناء  9.9.1

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء   يناملسؤول  ينمن املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقبل املقاول 

بمحطة الرياح تركيب توربينات الرياح ومكونات املشروع املختلفة لتشمل املحطات الفرعية وكابالت النقل والطرق الرئيسية وشبكة  

 واملباني وغيرها والتي من املتوقع أن تشمل أيًضا األنشطة، والتسوية، والحفر، والتمهيد، إلخ. الطرق الداخلية 

ا في هذه املرافق، كما أن املساحة الفعلية لالضطراب ضئيلة للغاية.   وتقتصر هذه األنشطة على آثار أقدام األفراد الصغيرة نسبيًّ

ادة مستوى انبعاثات الغبار والجسيمات، األمر الذي سيؤثر بدوره بشكل مباشر  ومع ذلك، من املحتمل أن تؤدي هذه األنشطة إلى زي

جودة الهواء املحيط. وإذا تمت إدارة هذا األمر بشكل غير صحيح، فهناك خطر الضوضاء واآلثار الصحية التي ستؤثر   فيومؤقت 

تخزين  لغبار الذي تثيره الرياح )مثل العاملين في منشآت  على عمال البناء في املوقع وبدرجة أقل على املستقبالت املحيطة القريبة من ا

(. باإلضافة إلى ذلك، من املحتمل أن تستلزم أنشطة البناء استخدام املركبات واآلالت واملعدات )مثل املولدات املواد البترولية

أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين    والضواغط وغيرها( والتي من املتوقع أن تكون مصدًرا النبعاثات امللوثات األخرى )مثل ثاني

   وغيرها( والتي من شأنها أيًضا أن يكون لها تأثيرات طفيفة مباشرة على جودة الهواء املحيط.

باإلضافة إلى ذلك، من املحتمل أن تشمل جميع األنشطة املذكورة أعاله استخدام اآلالت واملعدات مثل املولدات واملطارق 

تي ُيتوقع أن تكون مصدًرا للضوضاء وتوليد االهتزازات داخل موقع املشروع ومحيطه. وإذا تمت إدارة هذا  والضواغط وغيرها، وال
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األمر بشكل غير صحيح، فهناك خطر الضوضاء واآلثار الصحية التي ستؤثر على عمال البناء في املوقع وبدرجة أقل على املستقبالت 

 (.ن املواد البترولية تخزياملحيطة القريبة )مثل العاملين في منشآت 

ألنها محدودة بفترة البناء فقط. هذه اآلثار ذات  ذات طبيعة قصيرة املدىومن املتوقع أن تكون التأثيرات املذكورة أعاله مؤقتة و 

. ومع ذلك، سيتم تفريق التأثيرات ويمكن عكسها ألن جودة الهواء  متوسطة الحجم، وسوف تكون ملحوظة وبالتالي طبيعة سلبية

. وبالنظر إلى ما سبق يعتبر  منخفضة الحساسيةد إلى األوضاع األصلية بعد اكتمال أعمال البناء وبالتالي تعتبر بيئة االستقبال  ستعو 

 . أهمية ثانويةهذا التأثير ذا  

 

 تدابير التخفيف 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء في محطة    ون املسؤول  ون تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يجب أن يطبقها املقاول 

 الرياح خالل مرحلة البناء:

وبناًء على عمليات التفتيش واملراقبة البصرية التي أجريت، إذا تبين أن الغبار أو االنبعاثات امللوثة كانت مفرطة بسبب أنشطة    ▪

 البناء، فيجب تحديد مصدر هذه االنبعاثات وتنفيذ تدابير الرقابة املالئمة.

تأكد من أنه بالنسبة لألنشطة املرتبطة بارتفاع مستويات  التقيد بمتطلبات إدارة السالمة والصحة املهنية والقوانين املصرية لل ▪

الغبار والضوضاء، يكون العمال مجهزين بمعدات الوقاية الشخصية املناسبة )مثل األقنعة ونظارات العين وأقنعة التنفس  

 وسدادات األذن، وغيرها(.

 قم بتطبيق التدابير األساسية للتحكم في الغبار وقمعه والتي قد تشمل:  ▪

 لطرق باملياه بانتظام لقمع الغبار.رش ا -

إجراء التخطيط املناسب لألنشطة املسببة للغبار في وقت واحد من أجل تقليل الحوادث الناجمة عن الغبار خالل فترة   -

 البناء.

 اإلدارة السليمة للمخزونات واملواد املستخرجة من الحفر )مثل الرش واالحتواء والتغطية والتجميع(. -

 ة للشاحنات التي تنقل الركام واملواد الدقيقة )على سبيل املثال من خالل استخدام القماش املشمع(. التغطية املناسب -

 كم/ساعة للشاحنات في موقع البناء. 15االلتزام بحد أقص ى للسرعة يبلغ   -

بناء للكشف  وضع برنامج تفتيش منتظم وصيانة مجدولة للسيارات واآلالت واملعدات التي سيتم استخدامها خالل مرحلة ال ▪

 املبكر عن املشكلة لتجنب انبعاثات امللوثات والضوضاء غير الضرورية.

بناًء على عمليات التفتيش واملراقبة البصرية التي أجريت، إذا تبين أن مستويات الضوضاء مفرطة في أنشطة البناء، فيجب   ▪

 تحديد مصدر مستويات الضوضاء الزائدة هذه وتنفيذ تدابير التحكم املناسبة. 

تطبيق تدابير كافية لخفض الضوضاء العامة. يمكن أن يشمل ذلك استخدام كواتم الصوت التي يتم صيانتها جيًدا ومثبطات   ▪

الضوضاء للمعدات واآلالت التي تسبب ضوضاء عالية، ووضع جدول صيانة منتظم لجميع املركبات واآلالت واملعدات للكشف  

 ضوضاء غير الضروري، إلخ. املبكر عن املشكالت لتجنب ارتفاع مستوى ال
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 .ةغير مهم  إلىاملتبقي  األثر  تقليل أهمية يمكنبعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، 

 

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

عن عقود الهندسة   يناملسؤول  ينالتي يجب االلتزام بها من ِقبل املقاول  الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

 واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء والتي تشمل:

لألعمال في جميع األوقات. باإلضافة إلى ذلك، يجب إجراء عمليات تفتيش دورية في املواقع   املرئي والرصديجب إجراء التفتيش  ▪

( لتحديد ما إذا كانت هناك مستويات ضارة من الغبار والضوضاء الناتجة عن  تخزين املواد البتروليةالقريبة )مثل منشآت 

 أنشطة البناء.

 و الضوضاء والتدابير املتخذة لتقليل التأثير ومنع حدوثه مرة أخرى. اإلبالغ عن أي مستويات مفرطة من امللوثات/الغبار أ ▪

 

 اآلثار المحتملة خالل مرحلة التشغيل  9.9.2

اآلثار الرئيسية املتوقعة خالل مرحلة التشغيل هي تلك املتعلقة بالضوضاء الناتجة عن توربينات الرياح أثناء التشغيل وتأثيرها   

املحتمل على صحة وسالمة املستقبالت املحيطة القريبة. نظًرا ألن هذه التأثيرات مرتبطة بشكل مباشر بالصحة والسالمة العامة،  

الصحة والسالمة العامة" جنًبا إلى جنب مع اآلثار األخرى ذات الصلة مثل    -  9.12اآلثار بالتفصيل في "القسم  فقد تمت مناقشة هذه  

 وميض الظل. 

 

 البنية التحتية والمرافق 9.10

قسم اآلثار املتوقعة على البنية التحتية ومرافق املشروع خالل مراحله املختلفة. لكل أثر، يتم تحديد مجموعة من  يحدد هذا ال 

إلى التدابير اإلدارية )التي يمكن أن تشمل تدابير التخفيف، واملتطلبات اإلضافية، وغير ذلك( وتدابير املراقبة إلزالة أو تقليل التأثير 

 مستويات مقبولة.  

 

 ار المحتملة على شبكات الطرق أثناء مرحلة التخطيط والبناء اآلث 9.10.1

يتم تصنيع توربينات الرياح في املصانع ونقلها إلى موقع التثبيت حيث يتم تجميعها. مكونات توربينات الرياح ذات أبعاد وأوزان كبيرة، 

ا للطرق والبنية التحتية الحالية. يبلغ طول شفرات توربينات   كقطعة  57رياح املشروع حوالي ويمثل نقلها تحديًّ
ً
متًرا ويتم نقلها عادة

 أمتار.  5واحدة. ويمكن أن يصل ارتفاع مكونات البرج إلى 
ُ
نقل الباسنات )املحركات( عادة كقطعة واحدة ويمكن أن يزيد وزنها عن  ت

 طن.  70

طاقة الرياح عن طريق البحر من بلد التصنيع إلى بلد التثبيت ثم يتم تحميلها في املوانئ الحالية  مشروعاتعادة ما يتم نقل مكونات 

 إلى الشاحنات التي تناور في طريقها عبر الطرق الحالية املؤدية إلى موقع التثبيت. 

سليم والحلول اللوجستية املناسبة  نظًرا للزيادة في حجم ووزن وطول مكونات توربينات الرياح، قد تكون هناك حاجة إلى النقل ال 

إلدارة متطلبات النقل الثقيل طويل املدى. وإذا تم تخطيط النقل وإدارته بشكل غير صحيح، فإن الشاحنات التي تنقل املكونات 
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(، وقد  الثقيلة املختلفة للمشروع قد تلحق الضرر بالطرق الحالية والطرق السريعة والجسور وخطوط املرافق )مثل خطوط الكهرباء

 تكون أيًضا مصدر تهديد للسالمة العامة للمركبات األخرى على الطريق.

وتقتصر على مرحلة إنشاء املشروع. هذه  قصيرة املدىمع أخذ كل ما سبق في االعتبار، تعتبر اآلثار املتوقعة على شبكات الطرق  

وذات حساسية   كبيرة الحجمفمن املتوقع أن تكون  ، وإذا تمت إدارة هذه التأثيرات بشكل غير صحيح،ذات طبيعة سلبيةاآلثار 

 . أهمية متوسطةمتوسطة. ويعتبر التأثير املذكور أعاله ذا 

 تدابير التخفيف  

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بوضع خطة لحركة املرور والنقل قبل البدء في  ون املسؤول ون من املستحسن أن يقوم املقاول 

ة عملية النقل بشكل صحيح وكاف وال تشكل خطًرا على تلف الطرق الحالية والطرق السريعة والجسور  أي أنشطة نقل لضمان إدار 

العلوية مع ضمان السالمة العامة. يجب أن تقوم الخطة بتحليل ودراسة املسار الكامل لنقل مكونات املشروع من امليناء وحتى موقع 

ناريوهات نقل ملكونات املشروع بسبب طول الشفرات وأجزاء البرج وغيرها. ويجب  املشروع. يجب أن يأخذ التقييم في االعتبار أسوأ سي 

أن تبحث الدراسة في أي قيود يجب مراعاتها على الطرق السريعة املؤدية إلى موقع املشروع مثل الجسور وكابالت املرافق العامة،  

 بار )الطرق الجانبية وتعديالت الطرق وغيرها(.وميل الطرق وغيرها وتحديد أماكن اإلقامة التي يجب أن تؤخذ بعين االعت

 يجب أن تضع الخطة في االعتبار ما يلي: 

يجب وضع الخطة وفًقا لتشريعات املرور والنقل املحلية ذات الصلة باألحمال واألوزان املرورية واألبعاد وحدود السرعة وغير   ▪

 ذلك.

السليم لرحالت الشاحنات لضمان انتشارها على مدار يوم العمل    يجب أن تأخذ الخطة بعين االعتبار، قدر اإلمكان، التخطيط   ▪

 وساعاته، والتي تأخذ أيًضا في الحسبان ساعات الذروة وغير ساعات الذروة الخاصة بالطريق السريع.

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء التنسيق مع الجهات املعنية ملراعاة أي   ين املسؤول ينكجزء من الخطة، يجب على املقاول ▪

   متطلبات محددة يجب أن تؤخذ في االعتبار والتأكد من إدراكها ملتطلبات النقل والتفاصيل املتعلقة باملشروع.

عن عقود الهندسة واملشتريات  يناملسؤول ينباإلضافة إلى ذلك، يحدد ما يلي تدابير التخفيف التي يتعين تنفيذها من ِقبل املقاول 

 والبناء كجزء من مرحلة التخطيط للمشروع: 

كر سابًقا في "القسم  ▪
ُ
".  اتفاق تنسيق أعمالمة للبترول من أجل ""، يجب إجراء اتصاالت رسمية مع الشركة العا9.3.1كما ذ

وكجزء من مثل هذه االجتماعات، يجب أن تهدف االتصاالت الرسمية أيًضا إلى مناقشة وتحديد املتطلبات التي يجب مراعاتها  

ا  بالنسبة لشبكات الطرق املنشأة داخل محطة الرياح )مثل تجنب مثل هذه املناطق واملسافات العازلة التي يجب مراعاته

 وغيرها(.

 . ةغير مهم إلىاألثر   أهمية تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن  

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

عن عقود الهندسة   يناملسؤول  ينالتي يجب االلتزام بها من ِقبل املقاول  الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات  

 واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء والتي تشمل:
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تقديم خطة للمرور والنقل مع تقديم إثبات التنسيق مع الجهات التي تم ذكرها سابًقا لألعمال املطلوبة باعتبارها جزًءا من   ▪

 الدراسة. 

عن عقود الهندسة   يناملسؤول  ينالتي يجب االلتزام بها من ِقبل املقاول  الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

 واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء والتي تشمل:

 تقديم ما يثبت التنسيق مع الجهات ذات الصلة.   ▪

 

 لكهرباء خالل مرحلة التخطيط والبناءالتأثيرات المحتملة على خطوط ا 9.10.2

أبراج تقع داخل املوقع.  4كما ذكرنا سابًقا، هناك خط كهرباء نشط داخل األجزاء الشرقية من منطقة محطة الرياح، بما في ذلك 

موقع  يقع خط الكهرباء تحت مسؤولية الشركة املصرية لنقل الكهرباء، واإلدارة غير املناسبة ألنشطة التخطيط )مثل تحديد 

التوربينات( وأنشطة البناء )مثل الحفريات( يمكن أن تلحق الضرر و/أو تعطل خطوط الكهرباء داخل منطقة املشروع. وتنص  

متًرا   25على أن أي خطوط نقل علوية لها الحق في مسافة  87/2015الشركة املصرية لنقل الكهرباء من خالل قانون الكهرباء رقم 

 مراعاتها. ومع ذلك، ينبغي تأكيد ذلك من خالل املشاورات مع الشركة املصرية لنقل الكهرباء. من كال الجانبين والتي يجب 

وتقتصر على مرحلة إنشاء املشروع. هذه  قصيرة املدىمع أخذ كل ما سبق في االعتبار، تعتبر اآلثار املتوقعة على شبكات الكهرباء  

كبيرة الحجم وذات حساسية  رات بشكل غير صحيح، فمن املتوقع أن تكون ، وإذا تمت إدارة هذه التأثيذات طبيعة سلبيةاآلثار 

 . ويعتبر التأثير املذكور أعاله ذا أهمية متوسطة. متوسطة

 تدابير التخفيف  

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء في محطة    ون املسؤول  ون تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يجب أن يطبقها املقاول 

 رياح خالل مرحلة البناء:ال

التنسيق مع الجهات ذات الصلة ملناقشة وتحديد أي متطلبات يجب مراعاتها لشبكات الكهرباء املنشأة داخل محطة الرياح    ▪

 )على سبيل املثال تجنب مثل هذه املناطق، واملسافات العازلة التي يجب مراعاتها وغيرها(. 

 .ةغير مهم  إلىاألثر املتبقي   أهمية يل تقلبعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن  

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

ل املقاول  وإعداد التقارير الرصدتحدد اإلجراءات التالية متطلبات   عن عقود الهندسة   يناملسؤول  ينالتي يجب االلتزام بها من ِقب 

 واملشتريات والبناء بمحطة الرياح أثناء مرحلة البناء والتي تشمل:

 تقديم ما يثبت التنسيق مع الجهات ذات الصلة.  ▪

 

 اآلثار المحتملة على خط أنابيب الغاز أثناء البناء  9.10.3

 كم عند أضيق نقطة كما هو موضح في  1كما ذكر سابًقا، يمتد خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى الشرق من موقع املشروع بحوالي  

موقع املشروع، ال توجد تأثيرات متوقعة على خط أنابيب الغاز. لذلك، ال توجد متطلبات تخفيف  . نظًرا لوقوعها خارج 53-8الشكل  

 أو متطلبات إضافية يجب مراعاتها. 
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 اآلثار المحتملة على الموارد المائية أثناء البناء والتشغيل   9.10.4

الشرب، االستحمام، إلخ( واملياه غير الصالحة  من املتوقع أن يتطلب املشروع طوال مرحلة البناء والتشغيل املياه الصالحة للشرب ) 

 للشرب )مثل تنظيف اآلالت واملركبات(.

متر مكعب طوال مرحلة البناء )ملدة إجمالية   80،000بناًء على املعلومات التي قدمها املطور، من املتوقع أن يتطلب املشروع حوالي  

متر مكعب ملتطلبات البناء )أعمال   60،000. وسيشمل ذلك حوالي متر مكعب في اليوم 75أي ما يعادل حوالي  - شهًرا(  28تبلغ 

متر مكعب كمتطلبات مياه صالحة للشرب )الشرب  20،000الخرسانة، وتقليل الغبار، وتنظيف املتطلبات، وغير ذلك(، وكذلك 

 والغسيل، وغير ذلك(. 

ا العاملون في موقع محطة الرياح للشرب. ومع ذلك،  وباملثل، خالل مرحلة التشغيل، ستكون املياه مطلوبة بشكل أساس ي ليستخدمه  

 من املتوقع أن تكون هذه املتطلبات ضئيلة للغاية وغير مهمة. 

كما ذكرنا سابًقا، بناًء على املشاورات مع شركة مياه رأس غارب، ال توجد وصالت مياه موجودة أو مخطط لها بمنطقة املشروع.  

 ل املياه من رأس غارب وتخزينها في املوقع من خالل خزانات املياه.  وسيتم توفير املياه من خالل شاحنات نق

بناًء على ما سبق، من الواضح أن متطلبات املياه للمشروع أثناء البناء والتشغيل من غير املرجح أن يترتب عليها أي قيود على 

اه رأس غارب لتأمين متطلبات املياه للمشروع املستخدمين الحاليين. ومع ذلك، فإن الجهات املعنية مطالبة بالتنسيق مع شركة مي

 على األرجح من خالل الناقالت.

وتقتصر على  قصيرة املدى مع أخذ كل ما سبق في االعتبار، فإن التأثيرات املتوقعة على املوارد املائية املحلية واملرافق العامة تعتبر  

  منخفضة الحجم ، ومن املتوقع أن تكون ذات طبيعة سلبيةثار خالل مرحلة التشغيل. هذه اآل طويلة املدىمرحلة بناء املشروع و 

بالنظر إلى الطبيعة املؤقتة لهذه اآلثار أثناء البناء والحد األدنى من االحتياجات املائية للمشروع أثناء  ذات حساسية منخفضةو 

 .  غير مهمالتشغيل. إلى هذا الحد، يعتبر التأثير 

 متطلبات إضافية

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء تنفيذها أثناء مرحلة  يناملسؤول ينيحدد ما يلي املتطلبات اإلضافية التي يتعين على املقاول 

 البناء وعلى مشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل على التوالي والتي تشمل: 

 ع. التنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتوفير االحتياجات املائية للمشرو  ▪

 

 اآلثار المحتملة على مرافق النفايات أثناء البناء والتشغيل   9.10.5

  
ّ
 د املشروع النفايات السائلة التالية خالل مراحل البناء والتشغيل: من املتوقع أن يول

مياه الصرف الصحي أثناء البناء والتشغيل والتي تشمل املياه السوداء )مياه الصرف الصحي من دورات املياه ومرافق الصرف   ▪

الصحي( واملياه الرمادية )من املصارف، واالستحمام، وغير ذلك(. يمكن تقدير املياه العادمة خالل مرحلة بناء محطة الرياح إذا  

٪ من متطلبات املياه الصالحة للشرب والتي ستبلغ حوالي  80ما أخذنا في االعتبار عامل توليد مياه الصرف الصحي بنسبة 

البناء. ومن املتوقع أن تكون املياه العادمة املتولدة من محطة الرياح أثناء التشغيل ضئيلة  متر مكعب في جميع مراحل  16000
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للغاية وغير مهمة. وسيتم تخزين املياه العادمة في املوقع على الرغم من خزانات الصرف الصحي املغلقة وجمعها بواسطة ناقالت 

 من املشروع إلى أقرب محطة معالجة ملياه الصرف الصحي.

مل النفايات الصلبة الناتجة من بناء وتشغيل محطة الرياح نفايات البناء )بشكل رئيس ي أثناء البناء  تش ▪

والحطام، إلخ( باإلضافة إلى النفايات العامة التي تخص البلدية )مثل الطعام والورق والزجاج   والصخور  ،التراب لتشمل

ة كبيرة ومن املرجح أن يتم التعامل  والزجاجات والبالستيك، إلخ(. ومن غير املتوقع أن تكون كميات النفايات الصلبة الناتج 

 معها بسهولة من خالل أقرب مرفق لكب النفايات. 

تشمل النفايات الخطرة أثناء بناء وتشغيل محطة الرياح النفايات الروتينية الناتجة عن مثل هذه األنشطة لتشمل الزيوت    ▪

املستهلكة، ومواد التشحيم، وعلب الطالء، واملذيبات، وغير ذلك. ومن غير املتوقع أن تكون كميات النفايات الخطرة الناتجة  

 معها بسهولة عند أقرب منشأة معتمدة للنفايات.  كبيرة ومن املرجح أن يتم التعامل

وتقتصر على مرحلة بناء  قصيرة املدىمع أخذ كل ما سبق بعين االعتبار، فإن التأثيرات املتوقعة على مرافق النفايات على تعتبر  

حساسية  وذات    فضة الحجممنخ، ومن املتوقع أن تكون  طبيعة سلبيةخالل مرحلة التشغيل. هذه اآلثار ذات    طويلة املدىاملشروع و 

غير ذي  بسبب الحد األدنى النسبي للكميات الناتجة وسهولة اإلدارة من قبل السلطات املختصة. والتأثير أعاله يعتبر  منخفضة

 . أهمية

 متطلبات إضافية

ناء تنفيذها أثناء مرحلة عن عقود الهندسة واملشتريات والب يناملسؤول ينيحدد ما يلي املتطلبات اإلضافية التي يتعين على املقاول 

 البناء وعلى مشغل محطة الرياح خالل مرحلة التشغيل على التوالي والتي تشمل: 

التنسيق مع شركة مياه رأس غارب والحصول على قائمة املقاولين املعتمدين لجمع مياه الصرف الصحي من املوقع إلى محطة   ▪

 رأس غارب ملعالجة مياه الصرف الصحي.

 مجلس مدينة رأس غارب لتعيين مقاول خاص مختص بجمع النفايات الصلبة من املوقع إلى مكب رأس غارب العام. التنسيق مع   ▪

التنسيق مع اإلدارة البيئية في مجلس مدينة رأس غارب للحصول على قائمة املقاولين املعتمدين لجمع النفايات الخطرة من   ▪

 املوقع إلى أقرب مرفق معتمد للتخلص النهائي. 

 

 خالل مرحلة التخطيط والبناء  التلفازثار المحتملة على الطيران واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلذاعة واآل  9.10.6

عناصر البنية التحتية املتعلقة بالطيران واالتصاالت  فييمكن أن يؤثر التخطيط غير السليم واختيار موقع املشروع غير املدروس  

 في املنطقة املحيطة. ويتم مناقشة هذه اآلثار بمزيد من التفاصيل أدناه. التلفازالسلكية والالسلكية واإلذاعة و 

 الطيران  (1)

أي منشأة طويلة يمكن أن تؤثر على سالمة الطائرات إذا كانت تقع بالقرب من املطارات أو مسارات الطيران املعروفة. باإلضافة إلى  

ناطيسية املرتبطة بالنقل الجوي، على سبيل املثال الرادار  ذلك، يمكن أن تتداخل هذه اإلنشاءات مع بعض اإلرساالت الكهرومغ

املستخدمة للكشف عن الطائرات التي   الرصدالرئيس ي ورادار املراقبة الثانوية. توربينات الرياح لديها القدرة على التأثير على أنظمة 

 تقترب من األجواء املصرية أو تغادرها والتي تنتج عنها صورة جوية رسمية. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soil
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_(geology)
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تتم إدارة هذه املشكالت عموًما من خالل مسافات االرتداد املناسبة )إن وجدت(، باإلضافة إلى ذلك، تشمل السلطات التنظيمية   

 بشكل عام متطلبات تطوير محطات الرياح املتعلقة برؤية التوربينات لتشمل األضواء املالحية وتلوين الشفرات. 

كل غير صحيح ولم تؤخذ بعين االعتبار كجزء من مرحلة التخطيط، فقد تؤثر على ومع ذلك، إذا تمت إدارة هذه املشكالت بش 

نظًرا ألن التأثيرات ذات الصلة   منخفضة الحجم ، و ذات طبيعة سلبية، و طويلة املدىلذلك، تعتبر هذه التأثيرات سالمة الطائرات. 

. وبالنظر إلى كل ما سبق، يعتبر التأثير  عالية الحساسيةبارها  تتعلق باإلدارة غير املناسبة لألنشطة، ومع ذلك نظًرا ألهميتها، يتم اعت

 . أهمية ثانويةذا 

 تدابير التخفيف  

 تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يتعين على املطور تطبيقها أثناء مرحلة التخطيط والتي تشمل:  

قع ومواصفات التوربينات على وجه التحديد( وتشمل  التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم معلومات عن املشروع )لتشمل مو  ▪

أي متطلبات محددة يجب اعتبارها جزًءا من التصميم التفصيلي لتشمل مسافات االرتداد إذا لزم األمر )على سبيل املثال من  

 أنظمة الرادار إن أمكن ذلك( ومتطلبات السالمة املالحية )مثل األضواء املالحية وتلوين الشفرات، إلخ(.

 .غير مهمة إلىاملتبقي  األثرأهمية   تقليل  يمكنبعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه،  

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

 التي يجب أن يلتزم بها املطور أثناء مرحلة التخطيط والتي تشمل:  وإعداد التقارير  الرصد تحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

 تقديم خطابات عدم املمانعة الرسمية من الجهات ذات الصلة. ▪

 

 والتلفار االتصاالت السلكية والالسلكية واإلذاعة  (2)

. على التلفازلالتصاالت والبنية التحتية لإلذاعة و يمكن أن تؤثر توربينات الرياح أثناء مرحلة البناء والتشغيل على البنية التحتية 

سبيل املثال، قد تؤدي أنشطة البناء إلى إحداث تلفيات/أضرار بكابالت االتصاالت تحت األرض )إذا كانت موجودة داخل املنطقة(، 

 االتصاالت الالسلكية. في حين أن التوربينات الدوارة أثناء التشغيل قد تؤدي إلى تعطيل وصالت خط الرؤية بين أبراج نقل 

تتم إدارة هذه املشكالت عموًما عبر مسافات االرتداد املناسبة )إن أمكن( من عناصر البنية التحتية هذه. ومع ذلك، إذا تمت إدارة 

لذلك، تعتبر هذه   هذه املشكالت بشكل غير صحيح ولم تؤخذ في االعتبار كجزء من مرحلة التخطيط، فقد تؤثر على هذه العناصر.

نظًرا ألن التأثيرات ذات الصلة تتعلق باإلدارة غير املناسبة لألنشطة،    منخفضة الحجم، و ذات طبيعة سلبية، و طويلة املدىلتأثيرات  ا

 . أهمية ثانوية. وبالنظر إلى كل ما سبق، يعتبر التأثير ذا عالية الحساسيةومع ذلك نظًرا ألهميتها، يتم اعتبارها 

 تدابير التخفيف  

 تحدد اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يتعين على املطور تطبيقها أثناء مرحلة التخطيط والتي تشمل:  

التنسيق عبر هيئة الطاقة املتجددة/الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهات ذات الصلة )ألن برج االتصاالت الالسلكية    ▪

ملحلية األخرى العاملة لتقديم معلومات عن املشروع )لتشمل موقع ومواصفات التوربينات على  مالحظ في املوقع(، والجهات ا 

وجه التحديد( وتشمل أي متطلبات محددة يجب أن تكون جزًءا من التصميم التفصيلي ليشمل مسافات االرتداد إذا لزم األمر  

 املثال وصالت خط الرؤية(. )على سبيل التلفازللبنية التحتية لالتصاالت الالسلكية واإلذاعة و 
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 .غير مهمة إلىاملتبقي  األثرأهمية   تقليل  يمكنبعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه،  

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

 التي يجب أن يلتزم بها املطور أثناء مرحلة التخطيط والتي تشمل:  وإعداد التقارير  الرصد تحدد اإلجراءات التالية متطلبات 

 تقديم خطابات عدم املمانعة الرسمية من الجهات ذات الصلة. ▪

 

 

 الصحة والسالمة المهنية  9.11

يحدد هذا القسم اآلثار املتوقعة من املشروع خالل املراحل املختلفة على الصحة والسالمة املهنية. لكل أثر، يتم تحديد مجموعة 

ير  من التدابير اإلدارية )التي يمكن أن تشمل تدابير التخفيف، واملتطلبات اإلضافية، وغير ذلك( وتدابير املراقبة إلزالة أو تقليل التأث

 ت مقبولة.  إلى مستويا

يعرض هذا القسم تقييم اآلثار املحتملة على الصحة والسالمة املهنية بشكل جماعي خالل مرحلة البناء والتشغيل ملحطة الرياح؛ 

 ألنها متشابهة في طبيعتها خالل املرحلتين.

حيث إن العمل في املوقع يزيد  خالل مرحلة البناء والتشغيل، ستكون هناك مخاطر عامة تتعلق بالصحة والسالمة املهنية للعمال، 

 من خطر اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث. وترتبط املخاطر التالية عموًما بمشروعات تطوير محطة الرياح:  

 االنزالقات والسقوط.  ▪

 العمل في األماكن املرتفعة.  ▪

 العمل باستخدام األدوات اليدوية والكهربائية.  ▪

 االصطدام باألشياء.  ▪

 املتحركة. اآلالت  ▪

 العمل في األماكن الضيقة والحفر. ▪

 التعرض للمواد الكيميائية واملواد الخطرة أو القابلة لالشتعال. ▪

 العمل في ظروف مشمسة ودرجات حرارة عالية.  ▪

 التعرض للصدمات الكهربائية والحروق عند ملس املكونات النشطة.  ▪

حفارات  ليات القريبة والتي تشمل بشكل خاص مخاطر الصحة والسالمة املهنية الناتجة عن العمل مع العم ▪

 .منشآت تخزين املواد البتروليةو  البترول

، ويتوقع أن تكون  ذات طبيعة سلبيةخالل مرحلة تشغيل املشروع، و   طويلة املدىخالل مرحلة البناء و   قصيرة املدىتعتبر هذه اآلثار   

كما أنها في الحاالت القصوى يمكن أن تترتب عليها آثار دائمة )مثل العجز الدائم(. ومع  ذات حساسية متوسطةو  متوسطة الحجم 

أهمية  ذلك، يتم التحكم بشكل عام في هذه اآلثار من خالل تطبيق أفضل املمارسات العامة. وبالنظر إلى ما سبق يعتبر هذا التأثير ذا  

 .ثانوية

 تدابير التخفيف  
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عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بإعداد خطة للصحة والسالمة املهنية لكل من أعمال    ين املسؤول  ين من املتوقع أن يقوم املقاول 

البناء والتركيب والتشغيل باإلضافة إلى العمليات العامة في موقع البناء. باإلضافة إلى ذلك، من املتوقع أن يقوم مشغل محطة الرياح 

 صممة خصيًصا ملرحلة تشغيل املشروع. بتطوير خطة الصحة والسالمة املهنية امل

الهدف من خطة الصحة والسالمة املهنية هو ضمان صحة وسالمة جميع العاملين من أجل تحقيق واملحافظة على تقدم سلس  

من   وجميع املتعاقدين ين ومناسب للعمل في املوقع ومنع وقوع الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابة العاملين أو إتالف ممتلكات املقاول

 الباطن املعنيين، وكذلك مشغلي املشروع.

يجب أن تكون خطة السالمة والصحة املهنية ملرحلة البناء والتشغيل محددة للمشروع واملوقع، ويجب أن تأخذ في االعتبار املتطلبات 

لفصل الخامس بشأن  بشأن سالمة القوى العاملة وا  12/2003والقانون رقم    4/1994الوطنية بشكل رئيس ي وخصوًصا القانون رقم  

السالمة والصحة املهنية وضمان مالءمة بيئة العمل. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الخطة متوافقة أيًضا مع مؤسسة التمويل 

)الصحة   4)ظروف العمل والعمال(، البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية ومتطلبات األداء رقم  2الدولية معايير األداء رقم 

)ظروف العمل والعمال( التي تدرك أهمية تجنب أو تخفيف اآلثار   2ة( والبنك الدولي واملعايير البيئية واالجتماعية رقم والسالم

الضارة على الصحة والسالمة بالنسبة للعمال وتتطلب وضع خطة للصحة والسالمة الخاصة باملشروع تتوافق مع املمارسة الدولية  

 الجيدة. 

 اول خطة السالمة والصحة املهنية العناصر التالية:عام، ينبغي أن تتن بشكٍل 

تحديد أدوار ومسؤوليات املوظفين املشاركين في املشروع لتشمل مدير البيئة والصحة والسالمة البيئية ومدير البناء واملشرف   ▪

 واملسؤوليات األخرى الخاصة باملقاول من الباطن. 

ن السالمة وبروتوكوالت االتصال وموظفي اإلسعافات األولية واملرافق  تحديد املعلومات بالتفصيل فيما يتعلق بتشكيل لجا  ▪

وبرامج التدريب على اإلسعافات األولية وثقافة الصحة والسالمة املهنية والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ ونظام الجودة  

السالمة، وإجراءات التوظيف، ومراجعات    ومتطلبات اإلبالغ والتدريب في مجال الكفاءة والسالمة املهنية والتفتيش على عمليات

 السالمة، وتقييم املخاطر، وغير ذلك.

تحديد املخاطر بالتفصيل التي قد ترتبط بإجراء أنشطة مختلفة والتدابير املختلفة التي يجب تنفيذها للحد من هذه املخاطر    ▪

دوات اليدوية، معدات الوصول، معدات  بما في ذلك متطلبات معدات الحماية الشخصية. ويشمل ذلك على سبيل املثال األ 

 الرفع، معدات العمل املتنقلة، إلخ. 

تحديد أنظمة التحكم في الحرائق بالتفصيل لتشمل تقييم مخاطر الحرائق، ونظام إنذار الحريق، وإدارة مخاطر الحرائق،   ▪

 وغيرها.

 اية. وضع متطلبات التدريب للعمال لالمتثال إلجراءات الصحة والسالمة ومعدات الحم ▪

  حفاراتوضع تدابير الصحة والسالمة املهنية واالتصاالت للعمل مع العمليات القريبة للشركة العامة للبترول التي لديها   ▪

 داخل منطقة املشروع.  منشآت تخزين املواد البتروليةللبترول و 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء ومشغل محطة الرياح(  يناملسؤول ين من املتوقع أن تعتمد جميع الجهات )بما في ذلك املقاول

 وتنفذ أحكام خطة السالمة والصحة املهنية طوال مرحلة بناء املشروع وتشغيله.
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عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بعد )أو أي   ين املسؤول ينفيما يتعلق بإسكان العمال، كما ذكرنا سابًقا، لم يتم اختيار املقاول

فرعي آخر قد يشارك في املشروع(. لذلك، ليس من الواضح في هذه املرحلة ما إذا كان هناك أي أماكن إقامة للعمال في املوقع  مقاول 

 أم ال، أو ما إذا كان سيتم تسكينهم في القرى القريبة. 

العمال، والتي يجب أن توفر  عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء إعداد خطة لتسكين يناملسؤول ينومع ذلك، يجب على املقاول 

تفاصيل حول متطلبات اإلقامة للقوى العاملة لتشمل املوقع، واملرافق، ومتطلبات النقل، وغير ذلك. ويجب أن تضمن الخطة أن  

مع   يتم تزويد العمال بأماكن إقامة الئقة تلبي احتياجات العمال األساسية. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون سكن العمال متوافًقا

وبشكل أساس ي "سكن العمال: اإلجراءات واملعايير" )املذكرة التوجيهية الخاصة بالبنك   -املمارسات الصناعية الدولية الجيدة 

(. تقدم الوثيقة مالحظات إرشادية حول مرافق املعيشة العامة،  2009األوروبي إلعادة البناء والتنمية/ مؤسسة التمويل الدولية، 

 ية، إدارة وحدات اإلقامة، إلخ. الغرف، املرافق الطب

 .غير مهمة إلىأهمية األثر املتبقي  تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن  

 

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

عن   ين املسؤول ين التي يجب أن تلتزم بها الجهات املعنية باعتبارها ذات صلة )املقاولالرصد وإعداد التقارير يحدد ما يلي متطلبات 

 عقود الهندسة واملشتريات والبناء خالل مرحلة البناء ومشغل محطة الرياح أثناء مرحلة التشغيل(.

 التفتيش لضمان تنفيذ أحكام خطة الصحة والسالمة املهنية وتقييم االمتثال ملتطلباتها.  ▪

عن أي حوادث و/أو حاالت طوارئ والتدابير املتخذة في   اإلبالغ املنتظم عن أداء الصحة والسالمة في املوقع باإلضافة إلى اإلبالغ  ▪

 مثل هذه الحاالت للسيطرة على املوقف ومنع حدوثه مرة أخرى. 

التفتيش على أماكن إقامة العمال لضمان امتثاله للمذكرة التوجيهية الصادرة عن البنك األوروبي إلعادة البناء   ▪

 إلجراءات واملعايير ". سكن العمال: ا -والتنمية/مؤسسة التمويل الدولية 

 

 الصحة والسالمة العامة 9.12

يحدد هذا القسم ويقيم التأثيرات املتوقعة من أنشطة املشروع على الصحة والسالمة العامة خالل املراحل املختلفة لتشمل مرحلة  

ر التخفيف، واملتطلبات التخطيط والبناء والتشغيل. لكل أثر، تم تحديد مجموعة من تدابير اإلدارة )التي يمكن أن تشمل تدابي 

 اإلضافية، وغير ذلك( وتدابير املراقبة إلزالة أو تقليل التأثير إلى مستويات مقبولة.  

 

 التشغيل  أثناء  الرياح توربينات  عن  الناتجة للضوضاء املحتملة  اآلثار  9.12.1

وديناميكية. تقتصر الضوضاء امليكانيكية بشكل أساس ي  تنتج توربينات الرياح ضوضاء أثناء التشغيل ناتجة عن مصادر ميكانيكية 

على اآلالت املوجودة في الباسنة التوربينية )علبة التروس، املولد، املعدات املساعدة، إلخ( بينما يتم توليد الضوضاء الهوائية من  

 حركة الهواء حول ريش التوربينات والبرج.
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سافة، ولكن يمكن أن يتأثر أيًضا بوضع التوربينات والتضاريس املحيطة والظروف  يرجع انتشار الصوت من التوربين أساًسا إلى امل 

الجوية. باإلضافة إلى ذلك، تعتمد مستويات الضوضاء إلى حد كبير على مستوى تشغيل التوربينات )نسبة القدرة الناتجة(. ومع 

أي توربينات رياح )مثل سرعات الرياح العالية،  ذلك، في بعض الحاالت، يتجاوز صوت الخلفية/املحيط بالفعل الصوت الناتج عن 

واألنشطة املحيطة، وغير ذلك(. في هذه الحالة، يمتزج صوت توربينات الرياح مع صوت الخلفية، ليصبح ببساطة جزًءا من املشهد  

 الصوتي الحالي دون مالحظة وجود مساكن. 

لصحة والسالمة ملحطة الرياح، تتم اإلشارة إلى ما يلي فيما يتعلق  كما هو مطلوب في دليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالبيئة وا

 بتقييم الضوضاء ملحطات الرياح:

 ينبغي اختيار املستقبالت وفًقا لحساسيتها البيئية )اإلنسان أو الثروة الحيوانية أو الحياة البرية(.  ▪

ينبغي أن يتم وضع نماذج أولية لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق أكثر تفصيلي. يمكن أن تكون النماذج األولية    ▪

أي إشعاع الصوت في جميع االتجاهات من نقطة املصدر(. يجب أن تركز  بسيطة مثل افتراض االنتشار في شكل نصف دائرة )

 متر من التوربينات في منشأة طاقة الرياح. 2000النماذج األولية على مستقبالت حساسة في حدود 

من   LA90إذا كان النموذج األولي يشير إلى أن ضوضاء التوربين في جميع املستقبالت الحساسة من املحتمل أن تكون أقل من   ▪

أمتار في أوقات الليل والنهار، ثم من املحتمل أن يكون هذا   10أمتار في الثانية على ارتفاع  10ديسيبل )أ( بسرعة الرياح  35

، والتي قد تشمل قياسات الضوضاء   النموذج األولي كافًيا لتقييم تأثير الضوضاء؛
ً
وخالف ذلك يوص ى بتنفيذ نماذج أكثر تفصيال

 الخلفية املحيطة. 

يستند دليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالصحة والسالمة ملحطة الرياح إلى "تقييم الضوضاء الصادرة من محطات الرياح   

(. يمكن اعتبار تقييم الضوضاء الصادرة من محطات الرياح وتصنيفها إرشادات ذات صلة باملمارسات ETSU-R-97وتصنيفها" )

مستوى ضوضاء توربينات الرياح ومحطات الرياح. تمت اإلشارة إلى تقييم الضوضاء الجيدة، فهي تحتوي على منهجية لتحديد 

(ETSU-R-97( من قبل حكومة اململكة املتحدة كدليل ألفضل املمارسات في التشريع البريطاني. يتكون إجراء تقييم الضوضاء )ETSU-

R-97 :من الخطوات التالية لتقييم الفحص ) 

 تحديد منطقة الدراسة.   ▪

 د الخصائص التي يحتمل أن تتأثر.تحدي  ▪

ديسيبل   35التنبؤ بمستويات الضوضاء من جميع التوربينات )املوجودة واملقترحة( وتحديد حدود محيط الضوضاء بمقدار   ▪

 )أ(.

 تحديد ما إذا كانت أي مستقبالت حساسة للضوضاء تقع ضمن هذا الحد.   ▪

 راء تقييم لفحص للمشروع على أساس ما يلي:  مع أخذ املتطلبات املذكورة أعاله في االعتبار، تم إج

 9613( وفًقا للمنظمة الدولية للتوحيد القياس ي )األيزو( SoundPLAN 8.1حسابات التنبؤ بالضوضاء باستخدام برنامج ) ▪

(. تحدد املواصفة  1996األيزو    - توهين الصوت أثناء االنتشار في الهواء الطلق" )املنظمة الدولية للتوحيد القياس ي    -"الصوتيات  

طريقة هندسية لحساب توهين الصوت أثناء االنتشار في الهواء الطلق من أجل التنبؤ بمستويات   9613القياسية األيزو 

 الضوضاء البيئية على مسافة من مجموعة متنوعة من املصادر. 
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ر تقع في اتجاه معاكس ملواقع املستقبل  مستويات الضوضاء املتوقعة مع االفتراض الرئيس ي بأن املصاد 2-9613يحسب األيزو  ▪

الحساس للضوضاء ألن هذا هو أسوأ السيناريوهات. لذلك، ال تؤخذ االتجاهية والتوهين الناجمين عن العوامل املترولوجية  

 مثل سرعة الرياح واتجاه الرياح في اتجاه معاكس للمصدر في االعتبار 

متر/الثانية( كما هو مطلوب في اإلرشادات. نظًرا ألن   10=  10الرياح استند الفحص إلى سيناريو أسوأ حالة ضجيج )سرعة  ▪

 20متر/الثانية و 10ديسيبل بين  106.6توربينات الرياح املقترحة للمشروع تعمل عند خرج طاقة قصوى ثابت للصوت يبلغ 

 متر/الثانية.  10 متر/الثانية، سيتم تعريف الحاالت األسوأ على أنها عملية داخل سرعات الرياح التي تتجاوز 

لم يتم تطبيق أي تصحيحات لعدم اليقين حيث تم توفير جميع بيانات الضوضاء من قبل الشركة املصنعة للتوربينات وهي    ▪

 مضمونة.

 ديسيبل )أ( املنبعثة من مولدات توربينات الرياح.  35تحديد مدى الحدود الكنتورية    ▪

 اء داخل الحدود الكنتورية املحسوبة. تحديد ما إذا كان هناك أي مستقبالت حساسة للضوض  ▪

عامل ليشمل ما يلي:  ▪
ُ
 حساب النموذج وإعداد امل

عامل )االستشاري 2-9الجدول 
ُ
 (2019 ،: حساب النموذج وإعداد امل

عامل 
ُ
عامل   نموذج امل

ُ
 إعدادات/قياسات امل

: طريقة  2الجزء    -توهين الصوت أثناء االنتشار في الهواء الطلق    -"الصوتيات    9613)أيزو(   املعيار الحسابي  

 (1996الحساب العامة ")أيزو 

 التطبيق حسب دليل املمارسات الجيدة ملعهد الصوتيات  

 متر في الثانية  10 سرعة الرياح 

 0.5 معامل امتصاص األرض

 متر  10 ارتفاع املستقبل 

 T = 10ºCميلي بار   1013.3٪ ضغط الهواء 70الرطوبة  بيانات األرصاد الجوية  

معامالت التوهين الجوي  

 )ديسيبل/كيلومتر( 

كيلو   8كيلو هرتز  4كيلو هرتز  2كيلو هرتز  1هرتز  500هرتز  250هرتز  125هرتز  63

 هرتز

 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 

 املعلومات التالية:تعتمد الدراسة على 

 الترتيب العام ورسومات تخطيط محطة الرياح، بما في ذلك التضاريس.  ▪

بيانات مورد توربينات الرياح )بيانات الضوضاء التي وضعها البائع( وفًقا ملا يقدمه املطور. تتراوح مستويات طاقة الصوت أثناء    ▪

ديسيبل في خرج   106.6وران في الدقيقة )دورة في الدقيقة( إلى ديسيبل في أدنى حاالت الد 95.1.0وضع التشغيل القياس ي من 

: 14الجزء  - ( "توربينات الرياح IEC 61400-14الطاقة الكامل املصنف )أعلى مستوى للدورة في الدقيقة(. وفًقا للمواصفة )

ضماًنا ألداء خرج طاقة صوت    اإلعالن عن مستوى قوة الصوت الظاهر وقيم الدرجة اللونية، وتوفر الشركة املصنعة للتوربينات 

 ديسيبل 106.6قصوى يبلغ 
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م تحديدها إلى  " مسبًقا. تشير مراجعة املستقبالت التي ت 8.11.1مواقع املستقبل الحساس للضوضاء كما هو محدد في "القسم    ▪

أنه قد تم تحديد مستقِبل واحد فقط محتمل بالقرب من محطة الرياح املقترحة والتي تشمل القاعدة العسكرية التي تتمثل في  

 (.191كم شرق أقرب موقع لتوربين الرياح، )التوربين رقم  3.5شكل وحدة للدفاع الجوي تقع على بعد حوالي 

 من خطوط الكنتور  تم حساب الخريطة الكنتورية للضوضا 
ً
ظهر الخريطة كال

ُ
ء ألسوأ السيناريوهات ويتم تقديمها في الشكل أدناه. ت

)املناسيب( ومناطق مستوى انتشار الضوضاء أو "املناطق". تكمن أهمية الخريطة الكنتورية للضوضاء في إتاحة نظرة عامة على 

د مستويات الضوضاء في منطقة جغرافية، وبالتالي تتيح إجراء تحلي ل أساس ي سريع النتشار الضوضاء ملعرفة املستقِبل املحد 

 الحساس للضوضاء.

 (2019: مواصفات إعداد الخريطة الكنتورية للضوضاء )االستشاري 3-9الجدول  

عامل 
ُ
 ُمعامل خريطة الضوضاء وصف امل

 الثانية متر في   10   (W10سرعة الرياح )

 جميع مولدات توربينات الرياح تعمل  - أسوأ الحاالت  تشغيل مولدات توربينات الرياح 

 م 25×  25 تعيين دقة الشبكة 

 ديسيبل )أ( 75 - 0 تعيين مدى النتيجة 

 

ديسيبل   35من  LA90كما هو موضح في الشكل أدناه، من املحتمل أن تكون مستويات الضوضاء في وحدة الدفاع الجوي أقل من 

متر على النحو املطلوب في املبادئ التوجيهية. باإلضافة إلى ذلك، تم طلب تفاصيل    10أمتار في الثانية بسرعة    10)أ( بسرعة رياح تبلغ  

الجوي ولكن تعذر الحصول عليها. ومع ذلك، بشكل عام، من غير املحتمل تصنيف مثل هذه املستقبالت  اإلشغال في وحدة الدفاع 

على أنها حساسة للضوضاء نظًرا ألنه بناًء على املالحظات، فإنها تشمل مكاتب وأماكن للتدريب ونظام الرادار واملسجد وثكنات 

وم للجنود الذين يحتمل وجودهم هناك على أساس التناوب ومن غير املرجح  الجنود. من املرجح أن تشمل مثل هذه الثكنات أماكن لن

 أن تشمل أي مساكن دائمة ملن يعيشون هناك. 

 مع مراعاة ما ورد أعاله، تعتبر هذه التأثيرات غير مهمة وال يلزم إجراء تقييم مفصل للضوضاء. 
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 (2019ستشاري، ال : خريطة كنتورية للضوضاء الخاصة باملشروع )ا 11-9الشكل   

 

 التشغيل  أثناء  الرياح توربينات ظل   وميض من املحتملة  اآلثار  9.12.2

يحدث وميض الظل عندما تمر الشمس خلف توربينات الرياح وتلقي بظاللها على بعد مئات األمتار من موقع التوربين. عندما تدور  

 تأثيًرا يعرف باسم "وميض الظل".الشفرات، تمر 
ً
ال يحدث وميض الظل إال في ظل ظروف بيئية   الظالل على نفس النقطة مسببة

 محددة والتي تتضمن موقع الشمس وارتفاعها، وسرعة الرياح، واالتجاه، والغيوم، وموضع التوربين بالنسبة إلى املستقِبل الحساس.

 عند دخولها عبر  وميض الظل املفرط يمكن أن يكون مصدر إزع 
ً
اج ويمكن أن يخلق بيئة داخلية مزعجة لشاغلي تلك املباني، خاصة

 .نوافذ املباني التي تواجه التوربين مباشرة دون عوائق في األفق )األشجار والتالل، إلخ(

إلى أن وميض الظل  ( 2007واإلصالح التنظيمي ) شروعات( واألعمال وامل2004) 22يشير دليل املرافق إلى بيان سياسة التخطيط 

 على الحدوث خالل حوالي 
ً
أقطار دوارة ال يمكن كشف  10على مسافات تتجاوز  أقطار دوارة من توربينات الرياح،  10يقتصر عادة

 للتسبب في تأثيرات وميض الظل بشكل أساس ي
ً
. خارج هذه املسافة، ينتشر الظل بحيث ال يكون التباين في مستويات الضوء كافيا

ذا أيًضا معترف به في دليل تخطيط محطة الرياح في كوينزالند، التي تنص على أن الخطوة األولى في إجراء تقييم وميض  االنزعاج. ه

ا   265الظل هي تحديد مدى الظالل الناتجة عن التوربينات واقتراح مسافة تعادل 
ً
من األوتار القصوى للشفرة )الجزء األكثر سمك

 ما يكون لها أطوال   1325متر إلى  800الحد حوالي من الشفرة( كحد مناسب. يقابل هذا 
ً
متًرا لتوربينات الرياح الحديثة، والتي عادة

(. يبلغ القطر الدوار الذي سيتم النظر فيه للمشروع  2016م )إيكوم تكنولوجي كوربوريشن،    5م إلى    3شفرات بحد أقص ى تتراوح من  

   متر.  1200يض الظل داخل دائرة نصف قطرها متًرا، وبالتالي من املحتمل أن يحدث تأثيرات وم  114

، يمكن  في حالة وجود مستقبالت قريبةينص دليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالبيئة والصحة والسالمة ملحطة الرياح على أنه  

ا لنموذج وميض الظل لتحديد املسافة التي قد تمتد إليها تأثيرات وميض   الظل املحتملة.استخدام البرامج املتاحة تجاريًّ
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تعتبر هذه التأثيرات غير مهمة   كم من املشروع، 3.5بناًء على ما سبق وحقيقة أن أقرب مستقبالت حساسة مقترحة تقع على بعد  

 وال يلزم وضع نماذج تفصيلية لوميض الظل. 

 

 اآلثار المحتملة من دخول العاملين غير المصرح لهم   9.12.3

العام للعاملين غير املصرح لهم إلى مكونات املشروع املختلفة. قد يؤدي هذا الوصول إلى  يرتبط هذا التأثير بشكل أساس ي بالوصول  

مشكالت تتعلق بالسالمة مثل التسلل غير املصرح به إلى التوربين، ومخاطر السالمة الناتجة من املحطات الفرعية )الصدمات 

املواد الخطرة، وغير ذلك(، والتسلق غير املصرح به لبرج النقل  الكهربائية، ومخاطر الحرق الحراري، والتعرض للمواد الكيميائية و 

 وغيره. الكهربائي

ذات حساسة  و  متوسطة الحجم، ويتوقع أن تكون طبيعة سلبيةخالل مرحلة تشغيل املشروع، وذات  طويلة املدىتعتبر هذه اآلثار  

بالنظر إلى أنها تنطوي على مخاوف محتملة تتعلق بالسالمة العامة والتي قد تترتب عليها آثار دائمة )في الحاالت القصوى املوت   عالية

 .أهمية معتدلةأو العجز الدائم(. بالنظر إلى ما سبق يعتبر هذا التأثير ذا  

 تدابير التخفيف 

نفيذها من قبل مشغل مشروع محطة الرياح خالل مرحلة تشغيل املشروع  تعرض اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يتعين ت 

 والتي تشمل: 

 يجب تطوير تقييم للمخاطر األمنية ملشروع محطة الرياح والذي يأخذ في االعتبار ما يلي: ▪

 يتم تزويد كل توربين بأبواب مغلقة ملنع الوصول غير املصرح به إلى التوربينات.   -

 أن تكون منطقة املحطة الفرعية مسيجة بالكامل بجدران خرسانية ملنع الوصول غير املصرح به.  -

غير املصرح   وكذلك منع الوصول  وأمنه  وجود حراس داخل موقع املشروع بالكامل في جميع األوقات لضمان سالمة املشروع -

 على التعامل مع  
ً
 كافيا

ً
به إلى أي من مكونات املشروع. ومع ذلك، يجب التأكد من أن جميع الحراس في املوقع مدربون تدريبا

 حوادث التجاوز غير املصرح به.

 شرح مخاطر السالمة العامة املتعلقة بالتوربينات إلى املجتمعات املحلية ومكونات املشروع املختلفة.  -

وحات تحتوي على معلومات توضيحية على التوربينات واملحطات الفرعية بشأن مخاطر السالمة العامة ومعلومات  وضع ل  -

االتصال في حاالت الطوارئ. يجب أن تكون اللوحات، وخاصة التحذيرات، مصورة ومكتوبة لضمان فهمها من ِقبل غير  

 القادرين على القراءة. 

 .غير مهمة إلىأهمية األثر املتبقي  تقليل  بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن

 وإعداد التقارير الرصد متطلبات  

تعرض اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يتعين تنفيذها من قبل مشغل مشروع محطة الرياح خالل مرحلة تشغيل املشروع   

 والتي تشمل: 

 تقديم تقييم للمخاطر األمنية.  ▪
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 اآلثار المحتملة لتدفق العمال أثناء البناء   9.12.4

ا في امل  شهًرا تقريًبا. ومع ذلك، كما ذكرنا سابًقا،   28عامل( ملدة    1600وقع )حوالي  أثناء البناء، يتوقع أن يكون عدد العمال كبير نسبيًّ

في هذه املرحلة، ما زال من غير الواضح كم من هؤالء العمال سيكونون مغتربين ومصريين و/أو من املجتمعات املحلية وما زال من  

 غير الواضح أين ستتم هذه األعمال. 

العاملة إلى املنطقة يمكن أن يؤدي إلى بعض آثار الصحة والسالمة واألمن في املجتمع والتي سيتم  ومع ذلك، فإن تدفق القوى 

 مناقشتها فيما يلي. 

 مخاطر األمراض 

قد يؤدي تدفق العمال إلى ظهور أمراض جديدة مثل األمراض املرتبطة بالنواقل، واألمراض التي تنقلها املياه، وغير ذلك. باإلضافة  

أيًضا خطر انتشار األمراض املعدية، بما في ذلك األمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنس ي. يمكن أن يمثل خطر   إلى ذلك، هناك 

وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز(  C)والتهاب الكبد الفيروس ي ج ) B)التهاب الكبد ب )اإلصابة أو تبادل األمراض املعدية )مثل 

 تنقلة خطًرا كبيًرا على العمال وعلى صحة وسالمة املجتمع واالفتقار إلى الوعي باألمراض امل

 مدونة قواعد السلوك غير الالئق

تشمل املخاطر األخرى الناتجة عن تدفق العمال قواعد سلوك غير الئقة من قبل العمال تجاه املجتمعات املحلية والتي قد تؤدي   

إلى أعمال عدائية واستياء. يمكن أن يشمل هذا السلوك غير الالئق أيًضا احترام الثقافة املحلية والقواعد االجتماعية للمنطقة  

 واملجتمعات املحلية. 

 يادة الرذائل االجتماعية ز  

 قد يؤدي تدفق السكان إلى زيادة الرذائل االجتماعية بما في ذلك إدمان الكحول وتعاطي املخدرات وغيرها. 

ذات حساسية و  متوسطة الحجم ، ويتوقع أن تكون ذات طبيعة سلبيةخالل مرحلة البناء، و  قصيرة املدىتعتبر هذه التأثيرات  

 .أهمية ثانويةبالنظر إلى ما سبق يعتبر هذا التأثير ذا  .متوسطة

 تدابير التخفيف 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بإعداد خطة لتدفق العمال يتم تنفيذها ملرحلة   ون املسؤول ون من املتوقع أن يقوم املقاول 

 إنشاء املشروع. يجب أن تضع الخطة في االعتبار ما يلي: 

. يجب أن يخضع جميع العمال لفحص طبي أولي قبل البدء في أي مهام وظيفية وفًقا للمتطلبات املحلية  برنامج الفحص الطبي ▪

السارية. باإلضافة إلى ذلك، يجب إجراء فحص طبي روتيني للعاملين )كل سنتين(. يجب إجراء مثل هذه الفحوصات الطبية في  

 بي لجميع العمال في املوقع.املراكز املعتمدة. يجب االحتفاظ بنسخ من نتائج الفحص الط

تفاصيل وإجراءات للتأكد والحفاظ على ظروف صحية مناسبة في املوقع في جميع األوقات تتعلق على وجه التحديد بدورات    ▪

 املياه ومرافق الغسيل ومناطق األكل وغيرها. 
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قات، والعادات الدينية، والثقافات  وضع مدونة لقواعد سلوك العمال تأخذ في االعتبار السلوك الالئق للعمال في جميع األو  ▪

التقليدية واألعراف االجتماعية في املنطقة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل مدونة السلوك على وجه التحديد الرذائل  

 االجتماعية بما في ذلك العنف القائم على الجنس، والتحرش الجنس ي، وإدمان الكحول، وإساءة استعمال املخدرات، إلخ. 

التدريب التمهيدي وزيادة الوعي حول املخاطر املرتبطة باألمراض املعدية األكثر شيوًعا )مثل فيروس األنفلونزا(،  جلسات   ▪

 واألمراض املعدية، والتدابير العامة للنظافة، ومدونة قواعد السلوك املتوقع تنفيذها وغيرها حسب الحالة.

 غير مهمة  إلىأهمية األثر املتبقي  تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن  

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

 عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء:   ون املسؤول  ون يجب االلتزام بها من قبل املقاول  الرصد وإعداد التقاريريحدد ما يلي متطلبات   

 تقديم خطة لتدفق العمال.  ▪

 

 اآلثار المحتملة من أفراد األمن   9.12.5

قة  يمكن أن تؤدي اإلدارة غير املناسبة لقضايا األمن والحوادث التي يرتكبها أفراد األمن تجاه املجتمعات املحلية إلى االستياء وعدم الث 

ذات طبيعة  خالل مرحلة تشغيل املشروع، و  طويلة املدىخالل مرحلة البناء و  قصيرة املدىوتصاعد األحداث. تعتبر هذه اآلثار 

 .أهمية ثانويةبالنظر إلى ما سبق يعتبر هذا التأثير ذا  .ذات حساسية متوسطةو  متوسطة الحجمأن تكون ، ويتوقع سلبية

 تدابير التخفيف 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء ومشغل مشروع محطة الرياح بإعداد خطة إلدارة  ون املسؤول ون من املتوقع أن يقوم املقاول 

 بناء وتشغيل املشروع.  األمن ليتم تنفيذها أثناء مرحلة

وإدارة مثل هذه  لرصد يجب أن تحدد الخطة التدابير املناسبة للتوظيف، وقواعد السلوك، والتدريب، وتجهيز ومراقبة أفراد األمن  

الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية )املتعلقة بالصحة املجتمعية   4( معايير األداء رقم 1املواضيع. يجب أن تلتزم الخطة بما يلي: )

( 3)  الخاصة بالبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية )املتعلقة بالعمل وظروف العمل(، 2( متطلبات األداء رقم 2) والسالمة واألمن(،

الخاصة بالبنك الدولي )املتعلقة بالصحة والسالمة املجتمعية(، والتي تحدد جميعها متطلبات  4املعايير البيئية واالجتماعية رقم 

أفراد األمن. ويشمل ذلك متطلبات محددة لضمان أن يسترشد موظفو األمن باملبادئ الطوعية لألمن وحقوق اإلنسان فيما يتعلق  

وك والتدريب وتجهيز هؤالء األفراد ومراقبتهم. كما أنها تتطلب استفسارات معقولة بأن الذين يقدمون تدابير  بالتوظيف وقواعد السل

 على استخدام القوة )واألسلحة النارية إن  
ً
 كافيا

ً
أمنية ليسوا متورطين في انتهاكات سابقة، وسوف يضمنون أنهم مدربون تدريبا

تمع املحلي. يجب استخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى، وإلى حد يتناسب مع  وجدت( والسلوك املناسب تجاه العمال واملج

 التهديد.  

 .غير مهمة إلىأهمية األثر املتبقي  تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن 

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

عن عقود الهندسة   يناملسؤول  ينالتي يجب االلتزام بها من ِقبل املقاول  الرصد وإعداد التقاريرتحدد اإلجراءات التالية متطلبات  

 واملشتريات والبناء ومشغل محطة الرياح: 
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 تقديم خطة إلدارة األمن.   ▪

 

 التشغيل  أثناء الرياح توربينات أبراج وملعان  للشفرات  املحتملة  اآلثار  9.12.6

أو البرج في اتجاه معين. يمكن أن يؤثر ذلك على املجتمع، حيث  يحدث ملعان النصل أو البرج عندما تضرب الشمس الشفرة الدوارة 

 قد يكون انعكاس أشعة الشمس قبالة شفرة الدوار متجًها نحو مساكن قريبة. 

ومع ذلك، كما تمت مناقشته سابًقا، ال توجد مستقبالت حساسة رئيسية تقع داخل املنطقة املحيطة بمحطة الرياح والتي يمكن   

لشفرة والبرج. باإلضافة إلى ذلك، وفًقا لدليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالبيئة والصحة السالمة بمحطة  أن تتأثر بلمعان ا

(، فإن ملعان الشفرة ظاهرة مؤقتة للتوربينات الجديدة فقط، وعادة ما تختفي عندما يتم  2007الرياح )مؤسسة التمويل الدولية 

 تلويث الشفرات بعد بضعة أشهر من التشغيل. 

طبيعة  حيث إنها لن تحدث إال مؤقًتا طوال فترة تشغيل املشروع وذات    قصيرة املدىمع أخذ كل ما سبق في االعتبار، تعتبر هذه اآلثار   

. ومع ذلك، بالنظر إلى عدم وجود مستقبالت حساسة تقع داخل املناطق املحيطة والحدث املؤقت الوحيد )إذا حدث على سلبية

 .  غير مهم. بالنظر إلى ما سبق، يعتبر هذا التأثير والحساسية املنخفضة الحجم املنخفضاإلطالق( يعتبر هذا التأثير من حيث 

 تدابير التخفيف  

لية تدابير التخفيف التي يتعين تنفيذها من قبل مشغل مشروع محطة الرياح خالل مرحلة تشغيل املشروع  تعرض اإلجراءات التا 

 والتي تشمل: 

 ينبغي النظر في استخدام تشطيبات غير عاكسة لضمان أن اآلثار املحتملة ليست كبيرة.  ▪

 .ةغير مهم أهمية األثر املتبقي إلى  تقليل بعد تنفيذ تدابير التخفيف هذه، يمكن  

 وإعداد التقارير  الرصدمتطلبات 

تعرض اإلجراءات التالية تدابير التخفيف التي يتعين تنفيذها من قبل مشغل مشروع محطة الرياح خالل مرحلة إنشاء املشروع   

 والتي تشمل: 

 لضمان استخدام التشطيبات غير العاكسة.  البصري  والرصدإجراءات عمليات التفتيش  ▪

 

 الناتجة عن التوربينات أثناء التشغيل   التأثيرات المحتملة من األشياء الملقاة من الشفرات/الجليد  9.12.7

هناك تأثيرات محتملة من األشياء امللقاة من الشفرات والجليد الناتجة عن توربينات الرياح، حيث إذا حدثت مثل هذه الحوادث 

 فإنها قد تؤثر على السالمة العامة للمستقبالت القريبة. 

(، يمكن أن  2015الصحة والسالمة بمحطة الرياح )مؤسسة التمويل الدولية  وفًقا لدليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالبيئة و  

ومع ذلك، فإن الخطر اإلجمالي ملثل هذا الحدث منخفض للغاية.  - يؤدي اإلخفاق في شفرة الدوار إلى "إلقاء" أجزاء الشفرة الدوارة 

في بعض الظروف الجوية في املناخات الباردة، عندئٍذ  باإلضافة إلى ذلك، إذا حدث تراكم للجليد في الشفرات، والذي يمكن أن يحدث  
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يمكن إلقاء قطع الجليد من الشفرات الدوارة أثناء التشغيل، أو إسقاطها إذا كان التوربين في حالة خمول. تعتبر مقذوفات الجليد  

 هذه غير مهمة ألن املنطقة بشكل عام ال تشهد أي أحداث ثلجية.

( على وجوب 2015الخاص بالبيئة والصحة والسالمة بمحطة الرياح )مؤسسة التمويل الدولية    ينص دليل مؤسسة التمويل الدولية

× ارتفاع التوربين )برج + دائرة   1.5. الحد األدنى ملسافة االرتداد هو  واملواقع املأهولة بالسكانتطبيق مسافة االرتداد بين التوربينات 

ذج تشير إلى أن املسافة النظرية لرمي النصل يمكن أن تختلف مع حجم وشكل  نصف قطرها شفرة الدوار(، على الرغم من أن النما

ووزن وسرعة الشفرات، وارتفاع التوربينات. على الرغم من أن املبدأ التوجيهي يحدد مسافة االرتداد هذه من املوقع املأهول )والتي  

منشآت اعاة هذه املتطلبات للمرافق املوجودة في املوقع )مثل ال تنطبق على املشروع نظًرا لعدم وجود أي منها(، فال يزال من املهم مر 

 (. تخزين املواد البترولية

ذات طبيعة  حيث إنها لن تحدث إال مؤقًتا طوال فترة تشغيل املشروع و   قصيرة املدىمع أخذ كل ما سبق في االعتبار، تعتبر هذه اآلثار   

. ومع ذلك، بالنظر إلى عدم وجود مستقبالت حساسة تقع داخل املناطق املحيطة بها وبالنظر إلى أن املخاطر منخفضة للغاية،  سلبية

 .  غير مهم. بالنظر إلى ما سبق، يعتبر هذا التأثير ذو حساسية منخفضةو  منخفض الحجمفإن هذا التأثير يعتبر  

 متطلبات إضافية  

كر سابًقا في "القسم  
ُ
". كجزء اتفاق تنسيق أعمال"، يجب إجراء اتصاالت رسمية مع الشركة العامة للبترول من أجل "9.3.1كما ذ

إلى مناقشة وتحديد أي متطلبات محددة يجب مراعاتها ملسافات   من مثل هذه االجتماعات، يجب أن تهدف االتصاالت الرسمية أيًضا

( والتي يمكن أن تستند إلى متطلبات مسافة  منشآت تخزين املواد البتروليةاالرتداد املحددة من املنشآت املوجودة في املوقع )مثل 

 االرتداد الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية. 
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 االجتماعية واالقتصاديةاآلثار   9.13

يحدد هذا القسم اآلثار املحتملة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية خالل مراحل املشروع املختلفة. لكل تأثير، يتم تحديد   

 . الرصدمجموعة من تدابير التخفيف ومتطلبات 

بالنظر إلى الطبيعة العامة للتأثيرات على التنمية االجتماعية واالقتصادية لكل من مرحلتي مشروع محطة الرياح )البناء والتشغيل(،   

 تم تحديد تلك العوامل مجتمعة في هذا القسم.

 خالل مراحل البناء والتشغيل في محطة الرياح، من املتوقع أن يوفر املشروع فرص العمل التالية: 

فرصة    300شهًرا تقريًبا. وسيشمل ذلك بشكل أساس ي حوالي    28فرصة عمل في فترة الذروة خالل مرحلة البناء ملدة    1600والي  ح ▪

فرصة عمل غير ماهرة )العمال بشكل   1300عمل ماهرة )تشمل املهندسين والفنيين واالستشاريين واملساحين، وغير ذلك( و

 األمن(. أساس ي ولكن تشمل أيًضا عدًدا من أفراد 

عاًما. وسيشمل ذلك فرص العمل املاهرة )مثل املهندسين والفنيين   20فرصة عمل خالل مرحلة التشغيل ملدة  40حوالي   ▪

 واملوظفين اإلداريين، إلخ( وفرص العمل غير املاهرة )مثل أفراد األمن والسائقين، إلخ(. 

وبالتالي ال توجد تفاصيل متاحة عن عدد فرص العمل التي تستهدف  ومع ذلك، لم يتم اختيار املقاولين واملشغلين في هذه املرحلة، 

املجتمعات املحلية، ونوع الوظائف، واملدة، وغير ذلك. باإلضافة إلى ما سبق، يمكن للمجتمعات املحلية االستفادة أيًضا من فرص 

املحليين، والتزويد باملعدات واآلالت املحلية،  البيع والشراء التي تتم في قطاعات مختلفة ضمن سلسلة القيمة مثل استفادة املقاولين  

 وخدمات التنظيف، إلخ.

مع أخذ ما سبق في االعتبار، يلتزم املطور بضمان أن األولوية لفرص العمل وأنشطة املشتريات عند الحاجة تستهدف املجتمعات  

ن زيادة الطلب على الخدمات واللوازم والشركات املحلية. يمكن أن ينطوي ما سبق على فوائد إيجابية غير مباشرة للمجتمع املحلي م 

املحلية. ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل املثال التعاقدات املحتملة لإلمدادات ومقدمي الخدمات )خدمات اإلقامة، الطعام، إلخ(.  

 ثل تجارة الجملة/التجزئة.كما يمكن ملثل هذه املطالب تحسين األنشطة االقتصادية املحلية الحالية والتأثير على قطاعات معينة، م

مع أخذ كل ما سبق في االعتبار، يمكن أن تساهم هذه الفرص إلى حد ما في تحسين البيئة املعيشية للسكان. إن توفير فرص العمل  

ت واملشتريات على وجه الخصوص أمر بالغ األهمية خاصة وأن املجتمع املحلي بشكل عام، كما ذكرنا سابًقا، يعاني من ارتفاع معدال 

 البطالة والفقر. 

ومع ذلك، من املفهوم أن التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة ال تتوقف على مشروع واحد بل على تنفيذ اإلجراءات الجماعية   

 التنمية واالستثمار األخرى داخل املنطقة. مشروعات واملنسقة، بما في ذلك 

ومع ذلك، يعد التخطيط السليم وإشراك املجتمع املحلي من البداية أمًرا بالغ األهمية لفهم القضايا والفرص التي بدورها ستمكن   

املشروع من بناء روابط مستدامة حقيقية تحقق أقص ى قدر من الفوائد للمجتمعات املحلية. وبالنظر إلى ما سبق، من املتوقع أن  

 ة. تكون هذه اآلثار إيجابي
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 التوصيات واإلجراءات املطلوبة 

نظًرا ألن التأثيرات التي تمت مناقشتها إيجابية بشكل أساس ي، لم يتم تحديد أي تدابير تخفيف. يقدم هذا القسم توصيات تهدف إلى 

 تعزيز هذه اآلثار اإليجابية املتوقعة من املشروع خالل مراحل البناء والتشغيل إلى أقص ى حد ممكن.

ما سبق في االعتبار، من املهم للمطور اعتماد خطط وتدابير مختلفة لتنفيذ املبادرات التي من شأنها أن تسهم في مع أخذ كل  ▪

 تحسين البيئة املعيشية للمجتمعات املحلية، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي.

املهم إعطاء األولوية للعمالة في املشروعات االستثمارية الجديدة للقطاعين  ونظًرا ملستويات البطالة املرتفعة في املنطقة، من  ▪

الحكومي والخاص املخطط لها من املجتمع. يجب أن ينعكس ذلك في عقد الهندسة واملشتريات والبناء والعقود الفرعية الالحقة.  

ود الهندسة واملشتريات والبناء واملطورين  عن عق يناملسؤول ين يمكن تنفيذ ذلك من خالل تعاون مشترك بين املطور/املقاول

 اآلخرين ملحطة الرياح في املنطقة.

يستلزم تطوير املشروع بعض الفوائد اإليجابية غير املباشرة للمجتمع املحلي من زيادة الطلب على الخدمات واللوازم والشركات   ▪

قاولين املحليين أو املجتمع املحلي، باإلضافة إلى اللوازم  املحلية. يمكن أن يشمل ذلك على سبيل املثال التعاقدات املحتملة من امل

والخدمات األخرى )خدمات اإلقامة، والغذاء، واملنتجات املنزلية، وغير ذلك(. يمكن أن تحسن مثل هذه املطالب األنشطة  

 ة، إلخ. االقتصادية املحلية الحالية وتؤثر على قطاعات معينة، مثل البناء وتجارة الجملة/التجزئة واإلقام 

التنمية في املنطقة. ويجب على    مشروعاتيجب تحديد ما سبق بوضوح كشروط مسبقة للمقاولين ومقدمي الخدمات املكلفين ب  ▪

 املطور التأكد من تنفيذ هذه التدابير من خالل النص بوضوح على هذه الشروط في العقود.

أفراد املجتمع املحلي. ويجب أن تهدف الخطة إلى دعم  لذلك، ُينصح املطور بتبني وتنفيذ خطة تكامل مجتمعي للعمل مع   ▪

االقتصاد املحلي مع ذكر أهدافه وغاياته، ويجب أن نعترف بأهمية بناء عالقة اجتماعية اقتصادية قوية مع املجتمع املحلي من  

 يسية املحددة أدناه.خالل برنامج تخطيط تشاركي حتى قبل تنفيذ عمليات التطوير. كما يجب أن تتضمن الخطة املتطلبات الرئ

: يجب أن يهدف اإلجراء إلى ضمان التواصل ونشر املعلومات في الوقت املناسب وبشكل مستمر مع  إجراء تحديثات املشروع  -

وقد يشمل ذلك على سبيل املثال التشاور في الوقت املناسب والكشف   - املجتمع املحلي من خالل املنصات املحلية املناسبة 

املعلومات مع أصحاب املصلحة املعنيين، واملشاركة الواعية، وإنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع أصحاب املصلحة وتوزيع  عن  

نسخة من امللخص غير الفني وخطة إشراك أصحاب املصلحة باللغتين اإلنجليزية والعربية على أصحاب املصلحة املعنيين،  

 وغير ذلك. 

( تحسين فهمهم وإدراكهم للفوائد املرتبطة  2ور املحتمل للتهميش االجتماعي، )( تخفيف الشع1والهدف من ذلك هو: ) 

( إدارة التوقعات املتعلقة بالفرص املتاحة من املشروع وتحديد التزامات املطورين املتعلقة بالتنمية االجتماعية  3بالتنمية، و)

 بوضوح.

املستهدفة للمجتمعات املحلية لتشمل العمال املهرة   : يجب أن يحدد اإلجراء عدد فرص العملإجراءات التوظيف املحلي  -

وغير املهرة، ويجب أن تراعي فرص العمل أيًضا توظيف أفراد املجتمعات املحلية في املنطقة املحيطة باملشروع لتشمل  

 املهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال، إلخ. 

ية اإلعالن عن فرص العمل وكذلك عملية االختيار العادلة  باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن اإلجراء تفاصيل حول كيف  

 والشفافة وتوفير فرص متساوية للجميع بما في ذلك اإلناث.
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: يجب أن تحدد اإلجراءات فرص الشراء املستهدفة للمجتمعات املحلية لتشمل على  اإلجراءات املتعلقة باملشتريات املحلية  -

طن، واللوازم والخدمات املحلية، وخدمات التنظيف، إلخ. باإلضافة إلى ذلك، يجب  سبيل املثال املقاولين املحليين من البا

أن يتضمن اإلجراء تفاصيل حول كيفية اإلعالن عن فرص الشراء وكذلك عملية اختيار عادلة وشفافة وتوفير فرص  

 متساوية للجميع. 

مسؤولية االجتماعية يهدف إلى إفادة املجتمعات  : يوص ى بأن يقوم املطور بتنفيذ برنامج للبرنامج املسؤولية االجتماعية  -

التنمية ذات األولوية التي يمكن أن   مشروعاتاملحلية إلى أقص ى حد ممكن. وفي هذه الحالة، يجب وضع نهج منظم يحدد 

ذلك، يمكن  تستفيد منها املجتمعات املحلية )على سبيل املثال بناًء على تقييم االحتياجات إذا كان ذلك متاًحا(. وبناًء على 

لبرنامج املسؤولية االجتماعية إعطاء األولوية ملشروعات املجتمعات املحلية وفًقا للميزانية املتاحة ورؤية الشركة والجدول  

 الزمني للتنفيذ باإلضافة إلى عوامل أخرى. 
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 ملخص اآلثار المتوقعة 9.14

مرحلة التخطيط والبناء والتشغيل وإيقاف التشغيل. وتشمل املعلومات تقدم الجداول أدناه ملخًصا للتأثيرات املتوقعة خالل  

 الواردة في الجداول: 

 السمات البيئية الرئيسية والعامة )مثل جودة الهواء والضوضاء(. ▪

 التأثير )الوصف النص ي(. ▪

 طبيعة التأثير )سلبية أو إيجابية(. ▪

 املدة )طويلة املدى أو قصيرة املدى(. ▪

 عكسه أو ال(. العكسية )يمكن  ▪

 ، أو منخفض(. الحجم )مرتفع، متوسط ▪

 الحساسية )عالية، متوسطة، أو منخفضة(. ▪

 األهمية )كبيرة، معتدلة، ثانوية، أو غير مهمة(.  ▪

تصف اإلجراءات اإلدارية بشكل عام ما إذا كان يمكن تخفيف التأثير أم ال. وتشمل اإلجراءات اإلدارية ما   -اإلجراءات اإلدارية  ▪

( املتطلبات اإلضافية التي يجب تنفيذها في مرحلة الحقة والتي يمكن أن  3) ( تدابير التعويضات،2) تدابير التخفيف، (1يلي: )

 ( بالنسبة للتأثيرات اإليجابية، قدمت توصيات تهدف إلى تعزيز التأثير. 4) تطلبها جهة حكومية، 

 عتدلة، الثانوية، أو غير املهمة(. واألهمية املتبقية بعد تنفيذ اإلجراءات اإلدارية )الرئيسية، امل ▪
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 (2019 ،: ملخص اآلثار املتوقعة أثناء التخطيط والبناء )االستشاري 4-9الجدول  

 مرحلة التخطيط والبناء -األثر املحتمل    السمة/العدد 

 تقییم األثر 

 الطبيعة
املدة  

 الزمنية
 األهمية الحساسية  الحجم  العكسية 

اإلجراءات  

 اإلدارية 

األهمية  

 املتبقية 

  املسطحات

الصورة  الطبيعية و 

 البصرية

الطبيعية نظًرا لوجود عناصر   املسطحاتالتأثيرات املرئية و  

 نموذجية ملوقع البناء مثل املعدات واآلالت. 

قصيرة  سلبية

 املدى 

قابل  

 للعكس

غير    التخفيف متاح  ثانوية منخفضة  متوسط  

 مهمة 

يمكن أن يتعارض املشروع مع الدعاوى الرسمية المتالك    استخدام األرض 

 األرض التي تقيمها الجهات الحكومية املختلفة. 

 

ال توجد متطلبات   ال توجد آثار متوقعة

 إضافية  

غير  

 مهمة 

هناك العديد من استخدامات األراض ي في املوقع والتي إذا تمت   

إدارتها بشكل غير صحيح يمكن أن تؤدي إلى النزاعات  

واملنازعات املحتملة. ويشمل ذلك نظام الغفرة للمجموعات  

  وحفارة الحالية  تخزين املواد البتروليةالبدوية ومنشآت 

 البترول التابعة للشركة العامة للبترول. 

طويلة    سلبية

 املدى  

قابل 

 للعكس

  عالية   متوسط  

 متوسطة 

غير    التخفيف متاح  

 مهمة 

واملياه  الجيولوجيا  

  الجوفية

املياه   جيولوجياو 

 الجوفية 

ال توجد متطلبات   ال توجد آثار متوقعة في منطقة املشروع.  سيول املحتملة ملخاطر ال 

 إضافية  

غير  

 مهمة 

خطر تلوث التربة واملياه الجوفية خالل أنشطة البناء املختلفة   

من أنشطة التدبير املنزلي غير املناسبة، وانسكاب املواد  

 الخطرة، والتصريف العشوائي للنفايات واملياه العادمة. 

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس

غير    التخفيف متاح   ثانوية  منخفضة  متوسط 

 مهمة 
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اإلدارة غير الصحيحة ألنشطة البناء يمكن أن تزعج/تلحق    التنوع البيولوجي

 الضرر باملوائل والحيوانات.

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس 

التخفيف    ثانوية  منخفضة  متوسط 

متاح/الدراسات  

 اإلضافية 

غير   

 مهمة 

تزعج تكاثر  إن اإلدارة غير السليمة ألنشطة البناء يمكن أن  الطيور  

 الطيور وتضر باملوائل ذات الصلة

قصيرة   سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس 

التخفيف    ثانوية متوسطة   منخفض 

متاح/الدراسات  

 اإلضافية 

غير  

 مهمة 

اإلدارة غير الصحيحة ألنشطة البناء يمكن أن تلحق الضرر   الخفافيش  

 باملوائل وتزعج األنواع. 

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس 

غير    منخفضة  منخفض 

 مهمة 

ال توجد إجراءات   

 تخفيف مطلوبة 

غير   

 مهمة 

اإلدارة غير الصحيحة ألنشطة البناء يمكن أن تزعج/تلحق   اآلثار 

الضرر باملواقع األثرية التي يمكن أن تكون مدفونة في األرض )إن  

 وجدت(.

قصيرة  سلبية  

 املدى 

غير قابل   

 للعكس

غير    التخفيف متاح   ثانوية منخفضة    متوسط 

 مهمة 

جودة الهواء  

 والضوضاء

من املرجح أن تؤدي أنشطة البناء إلى زيادة مستوى الغبار   

والجسيمات وانبعاثات امللوثات مما سيؤثر بدوره بشكل مباشر  

 جودة الهواء املحيط.  في

قصيرة   سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

غير    التخفيف متاح   ثانوية  منخفضة  متوسط  

 مهمة 

انبعاثات الضوضاء املحتملة على البيئة جراء أنشطة البناء   

والتي من املحتمل أن تشمل استخدام اآلالت واملعدات مثل  

 املولدات واملطارق والضواغط وغيرها من األنشطة. 

قصيرة   سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

غير    التخفيف متاح   ثانوية  منخفضة  متوسط  

 مهمة 

البنية التحتية   

 واملرافق 

إذا لم تتم إدارة أنشطة النقل الخاصة   - شبكات الطرق  

بمكونات املشروع املختلفة إلى املوقع بشكل صحيح مسبًقا،  

فقد تترتب عليها مخاطر حدوث أضرار على الطرق الحالية وقد  

تكون مصدر قلق للسالمة العامة للمستخدمين اآلخرين على  

ى ذلك، إذا لم تتم إدارة أنشطة التخطيط  الطريق. باإلضافة إل

قصيرة   سلبية  

 املدى 

قابل 

 للعكس 

غير     التخفيف متاح  متوسطة  متوسطة   عالي

 مهمة 
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بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى إتالف/إحداث ضرر بشبكات  

 الطرق املوجودة باملوقع.

إذا لم تتم إدارة أنشطة التخطيط بشكل جيد    - شبكة الكهرباء   

في املوقع، فقد يؤدي ذلك إلى إتالف/إحداث ضرر لشبكة  

 الكهرباء املوجودة في املوقع وأعمدة الكهرباء. 

قصيرة   سلبية  

 املدى 

قابل  

 للعكس

  متوسطة   عالي 

 متوسطة 

غير    التخفيف متاح  

 مهمة 

موارد املياه: يمكن أن يترتب على متطلبات املياه في املشروع   

 قيوًدا على املوارد واملستخدمين الحاليين. 

قصيرة   سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

غير   منخفضة    منخفض 

 مهمة 

غير   متطلبات إضافية  

 مهمة 

مرافق النفايات: من املهم التأكد من أن املرافق الحالية ستكون  

التعامل مع كمية النفايات ومياه الصرف واملواد  قادرة على 

 الخطرة الناتجة عن املشروع خالل مرحلة البناء. 

قصيرة   سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

غير   منخفضة    منخفض 

 مهمة 

غير   متطلبات إضافية  

 مهمة 

:  التلفازالطيران واالتصاالت السلكية والالسلكية واإلذاعة و 

السليم واختيار موقع املشروع  يمكن أن يؤثر التخطيط غير 

على سالمة الطائرات و/أو يمكن أن يتداخل مع بعض  

اإلرساالت الكهرومغناطيسية املرتبطة بالنقل الجوي  

 في املنطقة.  التلفازواالتصاالت وأنظمة الراديو/ 

طويلة    سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

غير   متطلبات إضافية    ثانوية  عالية   منخفض 

 مهمة 

والسالمة  الصحة 

 املهنية 

سيكون هناك بعض املخاطر العامة على صحة العمال  

وسالمتهم جراء العمل في مواقع البناء، ألنه يزيد من خطر  

 اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث.

قصيرة   سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس

غير     التخفيف متاح  ثانوية متوسطة   متوسط 

 مهمة 

الصحة والسالمة   

 العامة 

قد يؤدي وصول األفراد غير املصرح لهم ملكونات املشروع   

املختلفة )التوربينات واملحطات الفرعية( إلى مخاطر السالمة  

 العامة املختلفة. 

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل  

 للعكس

غير    التخفيف متاح   متوسط   عالية متوسط  

 مهمة 
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 (2019 ،: ملخص اآلثار املتوقعة أثناء التشغيل )االستشاري 5-9الجدول  

 مرحلة التشغيل  - التأثير املحتمل  السمة/العدد 

 تقییم األثر 

 الطبيعة
املدة  

 الزمنية
 اإلجراءات اإلدارية  األهمية   الحساسية  الحجم  العكسية 

األهمية  

 املتبقية 

يمكن أن يؤدي تدفق العمال إلى بعض اآلثار على الصحة   

والسالمة واألمن املجتمعي لتشمل خطر اإلصابة باألمراض،  

والسلوكيات غير الالئقة من قبل العمال تجاه السكان  

 املحليين، وزيادة الرذائل االجتماعية، إلخ. 

 

قصيرة   سلبية  

 املدى 

قابل  

 للعكس

غير    فيف متاح التخ  ثانوية  متوسطة   متوسط  

 مهمة 

قد يؤدي السلوك غير الالئق ألفراد األمن تجاه املجتمعات   

 املحلية إلى االستياء وعدم الثقة وتصعيد األحداث

قصيرة   سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

غير    التخفيف متاح  ثانوية  متوسطة   متوسط  

 مهمة 

التنمية   

االجتماعية  

 واالقتصادية 

من املتوقع أن يوفر املشروع فرص عمل للمجتمعات املحلية   

على األقل. ويمكن أن يسهم هذا إلى حد ما في تعزيز البيئة  

املعيشية لسكانها، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرخاء  

 االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات املحلية. 

 غير منطبق  إيجابية 
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  املسطحات

الصورة  الطبيعية و 

 البصرية

تتعلق التأثيرات املرئية بالتوربينات نفسها )مثل اللون   

واالرتفاع وعدد التوربينات( فيما يتعلق بتفاعلها مع  

 الطبيعية املحيطة.  املسطحات طبيعة  

قد تكون   

سلبية أو  

 إيجابية 

طويلة   

 املدى 

قابل 

 للعكس

ال توجد إجراءات    ثانوية  منخفضة  متوسط  

 تخفيف مطلوبة  

 ثانوية

واملياه  الجيولوجيا  

  جيولوجيا الجوفية و 

   املياه الجوفية

خطر تلوث التربة واملياه الجوفية خالل أنشطة  

التشغيل املختلفة من األنشطة غير املناسبة،  

وانسكاب املواد الخطرة، والتصريف العشوائي  

 للنفايات واملياه العادمة.

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل  

 للعكس

غير    التخفيف متاح   ثانوية  منخفضة  متوسط 

 مهمة 

اإلدارة غير الصحيحة ألنشطة التشغيل يمكن أن    التنوع البيولوجي

 تزعج/تلحق الضرر باملوائل والحيوانات. 

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس

غير    التخفيف متاح   ثانوية  منخفضة  متوسط  

 مهمة 

بالتأثيرات على الطيور من  ترتبط توربينات الرياح  الطيور  

مخاطر الضربات واالصطدامات على الطيور املهاجرة  

واملقيمة املحلقة. تعتمد مثل هذه التأثيرات على عدة  

عوامل ولكنها قد تؤثر على املستويات السكانية ألنواع  

معينة، خاصة تلك املندرجة على قوائم الحماية  

 املحلية والعاملية.

طويلة    سلبية

 املدى 

قابل   غير

 للعكس

منخفض   

 مرتفع

غير    التخفيف متاح   متوسطة  متوسطة  

 مهمة 

ترتبط التأثيرات املحتملة للمشروع أثناء التشغيل    الخفافيش  

بشكل رئيس ي بخطر ضربات الخفافيش واصطدامها  

 بشفرات توربينات الرياح أثناء التشغيل. 

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس

التخفيف    غير مهمة   منخفضة  منخفض 

متاح/الدراسات  

 اإلضافية 

غير   

 مهمة 

البنية التحتية   

 واملرافق 

يمكن أن يترتب على متطلبات املياه في   -موارد املياه  

 املشروع قيوًدا على املوارد واملستخدمين الحاليين. 

قصيرة   سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

 غير مهمة  متطلبات إضافية   غير مهمة  منخفضة    منخفض 

من املهم التأكد من أن املرافق   -مرافق النفايات  

الحالية ستكون قادرة على التعامل مع كمية النفايات  

طويلة    سلبية

 املدى 

قابل  

 للعكس

 غير مهمة  متطلبات إضافية    غير مهمة  منخفضة    منخفض 
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ومياه الصرف واملواد الخطرة الناتجة عن املشروع  

 خالل مرحلة البناء.

الصحة والسالمة   

 املهنية 

سيكون هناك بعض املخاطر على صحة العمال  

 وسالمتهم أثناء أنشطة تشغيل وصيانة املشروع. 

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل   

 للعكس

 غير مهمة    التخفيف متاح  ثانوية  متوسطة  متوسط  

الصحة والسالمة   

   العامة

جراء  سوف تنتج توربينات الرياح العاملة ضوضاء 

التأثيرات امليكانيكية والديناميكية. ويمكن أن يكون  

هذا مصدًرا للضوضاء وتشويش املستقبالت ويمكن  

 أن يخلق بيئة داخلية مزعجة. 

ال توجد متطلبات    ال توجد آثار متوقعة

 إضافية  

 غير مهمة 

سوف تنتج توربينات الرياح العاملة وميض الظل  

للضوضاء وإزعاج  الذي يمكن أن يكون مصدًرا 

 املستقبالت ويمكن أن يخلق بيئة داخلية مزعجة.

ال توجد متطلبات   ال توجد آثار متوقعة

 إضافية 

 غير مهمة 

قد يؤدي وصول األفراد غير املصرح لهم ملكونات   

املشروع املختلفة )التوربينات واملحطات الفرعية( إلى  

 مخاطر السالمة العامة املختلفة.

طويلة    سلبية

 املدى 

غير قابل  

 للعكس

غير    التخفيف متاح   متوسطة   عالية متوسط  

 مهمة 

قد يؤدي السلوك غير الالئق ألفراد األمن تجاه   

املجتمعات املحلية إلى االستياء وعدم الثقة وتصعيد  

 األحداث. 

قصيرة   سلبية

 املدى 

قابل 

 للعكس

غير    التخفيف متاح  ثانوية  متوسطة   متوسط  

 مهمة 

يمكن أن يؤثر ملعان الشفرة أو البرج على املستقبالت   

الحساسة حيث إن انعكاس ضوء الشمس قبالة  

الشفرة الدوارة قد يكون بزاوية مسلطة ناحية 

 املستقبالت القريبة. 

قصيرة   سلبية

 املدى  

قابل 

 للعكس

غير    التخفيف متاح   غير مهمة   منخفضة  منخفض  

 مهمة 
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اإلخفاق في عمل شفرة الدوار إلى  يمكن أن يؤدي 

"اإلطاحة" بالشفرة. على الرغم من أن املخاطر الكلية  

ملثل هذه األحداث منخفض للغاية، إال أنه قد يؤثر  

 على السالمة العامة للمستقبالت القريبة. 

طويلة    سلبية  

 املدى 

غير قابل  

 للعكس

غير    التخفيف متاح   ثانوية  عالية   منخفض  

 مهمة 

التنمية االجتماعية   

 واالقتصادية 

من املتوقع أن يوفر املشروع فرص عمل للمجتمعات  

املحلية على األقل. ويمكن أن يسهم هذا إلى حد ما في  

تعزيز البيئة املعيشية لسكانها، ورفع مستوى  

معيشتهم، وتحقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي  

 للمجتمعات املحلية. 

 غير منطبق  إيجابية 
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 تقييم اآلثار التراكمية  9.15

ا تطوير مساحة تبلغ حوالي    متعددة ملحطات الرياح )التي    شروعاتكيلومتر مربع في خليج السويس مل  284كما ذكرنا سابًقا، يتم حاليًّ

كيلومتر مربع. كان أحد أهداف التقييم   284يوجد بها موقع املشروع(. تم إجراء تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي وتراكمي ملساحة 

مختلف البيئي واالجتماعي االستراتيجي هو التحقيق من اآلثار التراكمية لتطورات محطة الرياح وتحديد القيود التي يتعين على 

 املطورين أخذها في االعتبار. 

يقدم هذا القسم تقييًما لآلثار التراكمية التي تستند أساًسا إلى نتائج التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي. يقدم الجدول أدناه  

لبيئي الخاص باملشروع واملتطلبات النتائج الرئيسية للتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي لكل سمة، والنتائج الرئيسية لتقييم األثر ا 

 اإلضافية الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار. 

 (2019 ،تقييم اآلثار التراكمية )االستشاري : 6-9الجدول  

السمات  

البيئية  

 واالجتماعية 

 واالجتماعي   نتائج تقييم األثر البيئي االستراتيجي نتائج التقييم البيئي واالجتماعي  

 للمشروع 

 متطلبات إضافية

  املسطحات

الطبيعية  

الصورة  و 

 البصرية

النتائج الرئيسية للتقييم البيئي واالجتماعي  

االستراتيجي التي تتعلق برؤية التوربينات أثناء  

التشغيل. يخلص التقييم البيئي واالجتماعي  

االستراتيجي إلى أنه نظًرا لغياب األشخاص  

الذين يعيشون في املنطقة حيث تكون  

التأثيرات املرئية ذات أهمية، وأن املستقِبالت  

الرئيسية التي ستتأثر بها تشمل العديد من  

املنشآت البترولية والركاب على الطرق  

السريعة الرئيسية، ال تعتبر هذه األمور  

لبات إضافية في  أساسية. لم يتم تحديد متط

 التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي.

يرتبط التأثير الرئيس ي برؤية  

التوربينات أثناء التشغيل. لم يتم  

تحديد أي قضايا أساسية تثير  

القلق نظًرا لعدم تحديد مستقبالت 

بصرية حساسة رئيسية يمكن أن  

 تتأثر باملشروع أثناء التشغيل. 

متطلبات التخفيف   

الخاصة   والرصد 

باملوقع. ُيرجى الرجوع 

 "  9.28إلى "القسم  

استخدام  

 األرض 

النتيجة الرئيسية هي أن منطقة التقييم البيئي  

واالجتماعي االستراتيجي غير مأهولة وغير  

لذلك ال توجد آثار الستخدام   مستخدمة؛

األراض ي تتعلق بالتهجير البشري أو املنشآت  

االقتصادية. لم يتم تحديد متطلبات إضافية  

 راتيجي. في التقييم البيئي واالجتماعي االست

النتيجة الرئيسية هي أن موقع 

املشروع بشكل عام غير مأهول  

وشاغر وال يتضمن أي أنشطة مادية 

أو اقتصادية الستخدام األراض ي.  

وداخل املوقع ال يوجد سوى منشأة  

  وحفارة  تخزين املواد البترولية ل

بترول. باإلضافة إلى ذلك، تنفذ  

مجموعات البدو بشكل عام نظام 

متطلبات التخفيف   

الخاصة   والرصد 

باملوقع. ُيرجى الرجوع 

 ". 9.3إلى "
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الغفرة في هذه املناطق البرية والتي  

 تشمل موقع املشروع. 

الجيولوجيا،  

واملياه الجوفية  

  جيولوجياو 

 املياه الجوفية 

النتيجة الرئيسية للتقييم البيئي واالجتماعي   

االستراتيجي هي التوصية بتجنب وضع  

التوربينات داخل أسطح أنظمة الوادي الكبيرة  

.  سيول حيث يمكن أن تكون هناك مخاطر لل

باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت البنية التحتية  

وعناصر املنفعة مطلوبة ملطوري محطات  

املناطق )مثل الطرق(،  الرياح داخل مثل هذه 

فإن اإلجراءات الهندسية املناسبة مطلوبة 

)مثل املمرات(. يتطلب التقييم البيئي  

  واالجتماعي االستراتيجي تقييم األثر البيئي

الخاص بمشروع معين للتحقيق   واالجتماعي

 . سيول من مخاطر ال

 

باإلضافة إلى ذلك، يحدد التقييم البيئي   

لتدابير الروتينية  واالجتماعي االستراتيجي ا

 إلدارة النفايات أثناء البناء والتشغيل.

لم يتم تسجيل أي مشكالت رئيسية   

خاصة بموقع معين استناًدا إلى  

التقييم األولي، وال توجد مخاطر  

 متوقعة على موقع املشروع. سيول 

 

هناك تأثيرات روتينية أثناء البناء  

والتشغيل ناجمة عن اإلدارة غير  

 ايات. السليمة للنف

متطلبات التخفيف   

الخاصة   والرصد 

بإدارة النفايات. ُيرجى 

الرجوع إلى "القسم  

9.4 " 

التنوع  

 البيولوجي

ال توجد مشكالت رئيسية حددها التقييم   

الجتماعي االستراتيجي ألن موائل  البيئي وا 

املنطقة تعتبر منخفضة أو غير مهمة. ومع  

ذلك، يجب التحقيق من مواقع معينة في 

املشروع لتجنب الوديان من أجل تثبيت  

التوربينات لتجنب األضرار املباشرة على  

 النباتات واملوائل. 

يمكن أن تتأثر الحيوانات بأنشطة البناء ولكن  

تأثر خالل عمليات تشغيل  ال ُيعتقد أنها ست

 محطات الرياح. 

لم يتم تحديد أي نوع من األزهار في 

موقع املشروع لتكون مصدر قلق 

 كبير. 

تتطلب األنواع الحيوانية، بما في 

ذلك ثالثة أنواع من الثدييات 

وواحدة من الزواحف، نظًرا ألن  

الدراسات قد أوضحت أن موقع 

املشروع يقع ضمن نطاق التوزيع 

 ي لهذه األنواع. الجغراف

سيتم إجراء مسح  

التنوع البيولوجي  

من قبل  2020لربيع 

االستشاري للتحقق  

استعراض   من نتائج 

 . الدراسات

تم تقديم اعتبارات هامة مع التقييم البيئي   الطيور 

واالجتماعي االستراتيجي فيما يتعلق بالتأثيرات  

على الطيور الحية، وتحديًدا خالل موسم  

الربيع بينما اعتبرت الهجرة الخريفية  هجرة 

ذات أهمية منخفضة حيث إن األنواع املسجلة  

 كانت أقل أهمية وكانت منخفضة نسبًيا. 

يتماش ى مسح الخريف عموًما مع  

التقييم البيئي واالجتماعي  

االستراتيجي حيث كانت أعداد  

الطيور املسجلة معتدلة وكانت 

األعداد األعلى لبعض األنواع ذات  

 مام منخفض. اهت

متطلبات التخفيف  

الخاصة   والرصد 

باملوقع، بما في ذلك 

املراقبة أثناء الطيران  

خالل فصلي ربيع 

وربيع  2020وخريف 
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. ُيرجى الرجوع 2021

 " 9.6إلى "القسم  

لم يتم أخذ الخفافيش على وجه التحديد في   الخفافيش 

االعتبار في التقييم البيئي واالجتماعي  

 االستراتيجي 

الدراسات أن   استعراض  لقد أظهر

هناك بعض األنواع التي يمكن أن  

تكون شديدة التعرض لالصطدام  

 بالبنية التحتية ملحطة الرياح. 

يتم إجراء مسح  

الكشف املحمول في  

 2020صيف ربيع و 

  للتحقق من نتائج 

استعراض  

. ُيرجى الدراسات

الرجوع إلى "القسم  

9.7 " 

اآلثار والتراث  

 الثقافي

ال توجد مواقع للتراث األثري والثقافي داخل   

منطقة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي  

املدروسة ولم يتم تحديد أي متطلبات إضافية  

خاصة بتقييم األثر البيئي الخاص باملوقع أو 

 للمطورين.

ال توجد آثار أو تراث ثقافي خاص 

باملوقع. لذلك، ال توجد تأثيرات  

لبناء والتشغيل.  متوقعة أثناء ا

وهناك فرصة روتينية للعثور على 

 تأثيرات متعلقة بمرحلة البناء.

متطلبات التخفيف   

الخاصة   والرصد 

باملوقع. ُيرجى الرجوع 

 " 9.8إلى "القسم  

ودة الهواء  ج

 والضوضاء

النتيجة الرئيسية هي أنه ال توجد قضايا  

رئيسية تثير القلق داخل منطقة دراسة  

التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي بسبب  

عدم وجود مستقبالت حساسة يمكن أن تتأثر  

بجودة الهواء والغبار أثناء مرحلة البناء. حدد  

ي نوعية  التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيج

الهواء الروتيني وتدابير تخفيف الضوضاء  

قّيم مالحظة:    ملرحلة البناء. اآلثار الناجمة عن    تُ

الضوضاء أثناء تشغيل التوربينات كجزء من  

 قسم الصحة والسالمة العامة أدناه.

لم يتم تحديد أمور رئيسية مثيرة   

للقلق مثل التأثيرات الروتينية على 

جودة الهواء والضوضاء الناتجة عن  

 أنشطة البناء على عدة مستقبالت.

قّيممالحظة:  اآلثار الناجمة عن   تُ

الضوضاء أثناء تشغيل التوربينات 

كجزء من قسم الصحة والسالمة  

   العامة أدناه.

متطلبات التخفيف   

الخاصة   صد والر 

باملوقع. ُيرجى الرجوع 

 ".9.9إلى "القسم  

البنية التحتية  

 واملرافق 

لم يتم تحديد أمور رئيسية مثيرة للقلق. تمت  

ية التحتية  اإلشارة إلى العديد من عناصر البن

واملرافق داخل منطقة التقييم البيئي  

واالجتماعي االستراتيجي التي شملتها الدراسة  

لتشمل الطرق وخطوط الكهرباء ومنشآت  

استخراج البترول وغيرها. يخلص التقييم  

البيئي واالجتماعي االستراتيجي إلى عدم وجود 

تأثيرات على هذه البنية التحتية وعناصر  

لم يتم تحديد أمور رئيسية مثيرة   

للقلق. وقد لوحظت العديد من  

عناصر البنية التحتية واملرافق 

الخاصة باملوقع داخل املنطقة  

تخزين املواد  لتشمل منشأة ل

للبترول، وطرق،   وحفارة، البترولية

وبرج لالتصاالت السلكية  

والالسلكية، وشبكة للكهرباء، 

وغيرها من العناصر التي يمكن أن  

متطلبات التخفيف  

الخاصة   والرصد 

باملوقع. ُيرجى الرجوع 

 ".9.10إلى "القسم  
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د التقييم البيئي واالجتماعي  املرافق وال يحد

 االستراتيجي أي متطلبات إضافية.

تتأثر خالل مرحلة البناء والتشغيل  

ديرتإذا  
ُ
 بشكل غير صحيح.  أ

الصحة  

والسالمة  

 املهنية 

ال توجد أمور رئيسية مثيرة للقلق. هناك  

تأثيرات روتينية أثناء البناء والتشغيل على  

الصحة والسالمة املهنية ويحدد التقييم البيئي  

إضافية للحد    واالجتماعي االستراتيجي إجراءات

 من هذه اآلثار. 

ال توجد أمور رئيسية مثيرة للقلق،   

لكن هناك تأثيرات روتينية أثناء 

البناء والتشغيل على الصحة  

 والسالمة املهنية. 

متطلبات التخفيف   

الخاصة   والرصد 

باملوقع. ُيرجى الرجوع 

 ". 9.11إلى "القسم  

 

الصحة  

والسالمة  

 العامة 

وتشمل املشاكل الرئيسية الضوضاء ووميض  

الظل. يستنتج التقييم البيئي واالجتماعي  

االستراتيجي أنه بسبب املسافة الكبيرة من أي  

أماكن إقامة قريبة، ال توجد تأثيرات متعلقة  

بالضوضاء ووميض الظل أثناء تشغيل  

التوربينات. لم يتم تحديد متطلبات إضافية في  

 التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي.

تشمل األمور الرئيسية الضوضاء   

ووميض الظل أثناء تشغيل  

التوربينات. يشير التقييم الخاص 

باملوقع إلى عدم وجود تأثيرات  

  متوقعة على املستقبالت الحساسة 

 القريبة. 

 

ومع ذلك، كجزء من تقييم األثر  

البيئي الخاص باملوقع، تم إجراء  

نموذج تراكمي للضوضاء يأخذ في 

االعتبار أقرب محطة رياح إلى موقع 

املشروع. ويتم مناقشة هذه اآلثار  

 بمزيد من التفاصيل أدناه.  

باإلضافة إلى ذلك، من املهم اإلشارة  

ية فيما  إلى أنه ال توجد تأثيرات تراكم 

يتعلق بوميض الظل نظًرا ألن  

م 1200تأثيرات املشروع تقتصر على  

حيث ال توجد مستقبالت حساسة  

 داخل هذه املناطق. 

متطلبات التخفيف   

الخاصة   والرصد 

باملوقع بالنسبة 

ملخاوف الصحة  

والسالمة العامة  

األخرى. ُيرجى الرجوع  

 ".9.12إلى "القسم  

الجوانب  

االجتماعية  

 واالقتصادية 

تم تقديم توصيات    اآلثار املتوقعة إيجابية في طبيعتها.   اآلثار املتوقعة إيجابية في طبيعتها.  

محددة للمشروع  

لتعزيز التأثيرات  

اإليجابية. ُيرجى 

الرجوع إلى "القسم  

9.13." 

 



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                           500مشروع محطة رياح بقدرة  - تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
  268صفحة 

 

 

 تقييم الضوضاء التراكمي  

"، تم إجراء منهجية وتحليالت مماثلة مع مراعاة التطورات 9.12.1على غرار تقييم فحص الضوضاء الذي تم إجراؤه في "القسم 

 حص التراكمي. القريبة ملحطة الرياح إلجراء تقييم الف 

فاءة استناًدا إلى املعلومات التي استعرضها التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ووفًقا ملا قدمه املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وك

رأس الطاقة، توجد محطتان للرياح في املنطقة املحيطة بموقع املشروع املقترح. يشمل ذلك محطة الرياح ليكيال ومحطة رياح شركة  

ا للرياح، يضم كل منها توربيًنا  مولًدا توربينيًّ   96غارب لطاقة الرياح فيما يتعلق بمحطة الرياح املقترحة. تتكون محطة رياح ليكيال من  

كم عن أقرب وحدة دفاع جوي. ونظًرا   3. وتقع أقرب توربينات رياح في محطة رياح ليكيال على بعد SG 2.6-114 IAمن نوع غمنسا 

 موقع محطة الرياح املقترحة، سيتم إدراج محطة الرياح في تقييم نماذج الضوضاء.   لقربها من

 - G97مولًدا توربينًيا للرياح، يحتوي كل منها على توربينات رياح من نوع  125تتكون محطة رياح شركة رأس غارب لطاقة الرياح من 

2.1MW MaxPower كم عن أقرب وحدة دفاع   44رأس غارب لطاقة الرياح حوالي . تقع أقرب توربينات رياح في محطة رياح شركة

جوي. ونظًرا للمسافة الكبيرة بين محطة رياح شركة رأس غارب لطاقة الرياح واملستقِبل الحساس للضوضاء املقترح، من املتوقع أال  

 لحساس للضوضاء املقترح. تزيد مستويات الضوضاء من محطة الرياح هذه عن مستويات الضوضاء الخلفية في موقع املستقبل ا

تم حساب الخريطة الكنتورية للضوضاء ألسوأ السيناريوهات ويتم تقديمها في الشكل أدناه. وبناًء على نتائج الخريطة الكنتورية  

للضوضاء وتحديد املستقبل الحساس للضوضاء املحتملة )على أي وحدة دفاع جوي(، تكون مستويات الضوضاء في املستقبل  

ديسيبل   38.6متر/الثانية ويكون املنظور التراكمي  10لـ  10ضاء طبًقا ألسوأ السيناريوهات املصممة سرعة الرياح الحساس للضو 

ديسيبل )أ(   35)أ(. لذلك، تشير النتائج إلى أنه في ظل هذه الظروف، ستتجاوز وحدة الدفاع الجوي الحد املسموح به للضوضاء وهو  

 ولية الخاص بالبيئة والصحة والسالمة بمحطة الرياح. املطلوب في دليل مؤسسة التمويل الد

"، يمكن رفع السرية عن وحدة الدفاع الجوي باعتبارها املستقبل الحساس 9.12.1ومع ذلك، كما تمت مناقشته سابًقا في "القسم 

للضوضاء. تم طلب تفاصيل اإلشغال في وحدة الدفاع الجوي ولكن تعذر الحصول عليها. ومع ذلك، بشكل عام، من غير املحتمل  

ستقبالت على أنها حساسة للضوضاء نظًرا ألنه بناًء على املالحظات، فإنها تشمل مكاتب وأماكن للتدريب ونظام تصنيف مثل هذه امل

للرادار ومسجد وثكنات للجنود. ومن املرجح أن تشمل مثل هذه الثكنات أماكن لنوم الجنود الذين يحتمل وجودهم هناك بصفة  

 ة ملن يعيشون هناك. تناوبية ومن غير املرجح أن تشمل أي مساكن دائم

 مع مراعاة ما ورد أعاله، تعتبر هذه التأثيرات غير مهمة وال يلزم إجراء تقييم مفصل للضوضاء 
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 (2019 ،: الخرائط الكنتورية للضوضاء للتقييم التراكمي )االستشاري 12-9الشكل   
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 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 10

 اإلطار المؤسسي واإلجراءات لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 10.1

قبة البيئية واالجتماعية باإلضافة إلى نظام بشكل عام، هناك ركيزتان أساسيتان تحكمان التنفيذ الناجح ألي خطة للتخفيف واملرا 

والسالمة للمشروع والذي سيتم تطويره في مرحلة الحقة )كما تمت مناقشته بمزيد من التفاصيل أدناه(. تشمل   إدارة البيئة والصحة 

 هذه الركائز: 

 . التحديد الصحيح ألدوار ومسؤوليات الجهات املعنية. 1

 . السيطرة الفعالة على العملية.2

جميع ممارسات اإلدارة مترابطة، وهذا القسم يصف كيف يمكن تحقيق هذين املعيارين األساسيين، مما يساعد بدوره على ضمان  

 تحقيق األهداف العامة. 

 متطلبات التوظيف 

إن تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات املعنية وأين ومتى يجب إشراك كل جهة، ودرجة مشاركتها، واملهام املتوقعة من الجهة. وهذا   

بدوره يلغي أي تداخل في االختصاص أو السلطات ويضمن التواصل السليم واإلدارة الفعالة ملكونات خطة اإلدارة البيئية  

 والسالمة.  والصحة واالجتماعية ونظام إدارة البيئة 

يحدد الجدول أدناه متطلبات التوظيف املتوقعة للمشروع، ويجب توسيع هذا األمر في دليل البيئة والصحة والسالمة املطلوب  

  كجزء من نظام إدارة البيئة والصحة
ً

والسالمة )الذي تمت مناقشته بمزيد من التفاصيل أدناه(. وينبغي أن يشمل ذلك هيكال

ا يحد  د اختصاصات وأدوار ومسؤوليات جميع الجهات املعنية.تنظيميًّ

 ( 2019: أدوار ومسؤوليات الجهات املشاركة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )االستشاري 1-10الجدول   

 متطلبات التوظيف  املسؤوليات    الكيان/الجهة  دور املشروع 

صاحب املشروع   

 واملطور 

البحر األحمر  

 لطاقة الرياح 

عن عقود  يناملسؤول يناختيار املقاول  ▪

الهندسة واملشتريات والبناء ومشغل  

 املشروع. 

كما   والرصدتنفيذ متطلبات التخفيف   ▪

ينطبق على هذا الكيان على النحو  

املفصل في خطة اإلدارة البيئية  

 واالجتماعية.

  ين ضمان االمتثال العام للمقاول ▪

عن عقود الهندسة   يناملسؤول

واملشتريات والبناء ومشغل املشروع مع  

متطلبات خطة اإلدارة البيئية  

واالجتماعية ونظام إدارة البيئة  

 والسالمة.  والصحة

ير للصحة والسالمة البيئية  تعيين مد 

مختص أو كجزء من ممثلي صاحب  

 العمل )مثل مهندس املالك(. 



 

ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                           500مشروع محطة رياح بقدرة  - تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
  271صفحة 

  ون املقاول  

عن   ون املسؤول

عقود الهندسة  

 واملشتريات والبناء 

أوراسكوم  

 لإلنشاءات

  جيمسا سيمنز 

 للطاقة املتجددة

تعيين فريق مختص بالصحة والسالمة  ▪

 والبيئة. 

كما   والرصدتنفيذ متطلبات التخفيف   ▪

هو موضح بالتفصيل في متطلبات خطة  

اإلدارة البيئية واالجتماعية ونظام إدارة  

 والسالمة.  البيئة والصحة 

لطبيعة املشروع ومدته، من املتوقع أن   

يشمل ذلك على األقل الصحة  

والسالمة البيئية بدوام كامل وداخل  

من موظفي الصحة   5املوقع و

 مة البيئية. والسال 

مشغل محطة   

 الرياح 

البحر األحمر   

 لطاقة الرياح 

تعيين فريق مختص بالصحة والسالمة   ▪

 والبيئة. 

كما   والرصدتنفيذ متطلبات التخفيف   ▪

هو مفصل في متطلبات خطة اإلدارة  

البيئية واالجتماعية ونظام إدارة البيئة  

 والسالمة.  والصحة

ن  لطبيعة املشروع ومدته، من املتوقع أ

يشمل ذلك مدير الصحة والسالمة  

)الذي ال يشترط أن يكون بدوام كامل  

 أو في املوقع في جميع األوقات(.

منح تصريح بيئي    جهاز شئون البيئة 

 للمشروع 

 ال يوجد  إجراء مراقبة لالمتثال   ▪

 

 التدريب والتوعية  

يجب تطوير خطة تدريب على البيئة والصحة والسالمة والحفاظ عليها في املوقع والتي تحدد نوع التدريب املطلوب لكل عامل داخل   

املوقع. باإلضافة إلى ذلك، يجب الحفاظ على سجالت الحضور املوقعة واملواد التدريبية داخل املوقع في جميع األوقات. يجب إكمال  

 عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء ومشغل محطة الرياح حسب الحاجة.  يناملسؤول  ينذلك بواسطة املقاول

 يجب أن يتضمن التدريب ما يلي حسب الحالة وكما هو موضح في الجدول التالي:  

 التدريب األساس ي على الصحة والسالمة البيئية للزوار.  ▪

عن    ين املسؤول  ينالتدريب التعريفي في مجال الصحة والسالمة والبيئة لجميع العاملين في املوقع ليشمل على سبيل املثال املقاول   ▪

 عقود الهندسة واملشتريات والبناء وطاقم املقاول من الباطن. 

عن عقود   يناملسؤول  ين ل املقاولالتدريب على االستجابة لحاالت الطوارئ لجميع العمال في املوقع ليشمل على سبيل املثا ▪

 الهندسة واملشتريات والبناء وطاقم املقاول من الباطن. 

التدريب املتخصص: هناك متطلبات تدريب محددة أخرى يجب االلتزام بها والتي تتعلق بمواضيع محددة حسب الحالة. ويشمل   ▪

 ثل العمل في االرتفاعات، واألعمال الكهربائية، إلخ. ذلك على سبيل املثال التدريب املحدد لقضايا الصحة والسالمة املهنية م

التلقين الخاص بتعليمات األمن والسالمة: يجب عقد اجتماعات التلقين الخاص بتعليمات األمن والسالمة بصفة منتظمة على   ▪

طن. يتم تطوير املواضيع  عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء وطاقم املقاول من البا  يناملسؤول  ينسبيل املثال مع أطقم املقاول

 وتكرارها وتوزيعها بانتظام. 
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 (2019 ،: متطلبات التدريب على املشروع )االستشاري 2-10الجدول   

عن عقود الهندسة واملشتريات   يناملسؤول يناملقاول التدريب 

 والبناء 

مشغل محطة   

 الرياح

التدريب األساس ي على الصحة والسالمة البيئية   

 للزوار 

✓ ✓ 

تدريب العاملين في مجال الصحة والسالمة   

 والبيئة 

✓ ✓ 

 ✓ ✓ التدريب على االستجابة لحاالت الطوارئ 

 ✓ ✓ التدريب املتخصص 

 ✓ ✓ التلقين الخاص بتعليمات األمن والسالمة 

 

 والرصد يش  ت التف

على النحو   والرصدلضمان التزام الجهات املشاركة في متطلبات التخفيف ورصدها يجب إجراء تفتيش البيئة والصحة والسالمة  

والسالمة. يجب إكمال ذلك من ِقبل املطور،   املفصل في متطلبات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ونظام إدارة البيئة والصحة

 الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح ومشغل محطة الرياح حسب الحالة.   عن عقود ين املسؤول ينواملقاول

 ما يلي حسب الحالة وكما هو موضح في الجدول التالي:  والرصديجب أن يشمل التفتيش  

يومي يوضح فيه اإلجراءات التصحيحية املتعلقة   رصدللصحة والسالمة والبيئة في املوقع وإعداد تقرير  يومي ورصدفحص  ▪

 بأوجه القصور في السالمة والتصرفات والشروط غير اآلمنة. 

يجب إجراء عمليات تفتيش أسبوعية للمواقع باستخدام نموذج قوائم املراجعة األسبوعي للتفتيش على أساس متطلبات خطة   ▪

 اإلدارة البيئية واالجتماعية ونظام إدارة البيئة والصحة والسالمة.

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء لضمان   ين املسؤول ينمة من قبل املطور على املقاوليتم إجراء تدقيقات الصحة والسال   ▪

االمتثال ملتطلبات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ونظام إدارة البيئة والصحة والسالمة. يجب إجراء عمليات تدقيق الصحة  

ا خالل مرحلة البناء، وفصلية خالل مرح  لة التشغيل.والسالمة والبيئة شهريًّ

راقبته )االستشاري 3-10الجدول     (2019 ،: متطلبات تفتيش املشروع وم

عن عقود الهندسة   ون املسؤول ون املقاول   املطور  والرصد التفتيش  

 واملشتريات والبناء 

مشغل محطة   

 الرياح

على الصحة   اليومي  والرصد التفتيش  

 والسالمة 

 ✓  

 ✓ ✓  التفتيش األسبوعي للموقع 

   ✓ تدقيق الصحة والسالمة 
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 االجتماعات  

يجب عقد اجتماع بصفة منتظمة حول البيئة والصحة والسالمة ملناقشة أداء البيئة والصحة والسالمة في املوقع والقضايا املعلقة  

عة ومحاضر االجتماع داخل املوقع والقضايا الرئيسية املثيرة للقلق وغيرها 
ّ
حسب الحالة. يجب الحفاظ على سجالت الحضور املوق

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء بمحطة الرياح   ين املسؤول ين في جميع األوقات. يجب إكمال ذلك من ِقبل املطور، واملقاول

 ومشغل محطة الرياح حسب الحالة.

 يجب أن تتضمن االجتماعات ما يلي حسب الحالة وكما هو موضح في الجدول التالي:  

 االجتماعات األسبوعية للصحة والسالمة والبيئة.  ▪

 االجتماع الشهري للصحة والسالمة والبيئة.   ▪

 املراجعات اإلدارية ربع السنوية للصحة والسالمة والبيئة.   ▪

 ( 2019 ،: متطلبات اجتماع املشروع )االستشاري 4-10الجدول   

  ون املقاول   املطور  االجتماعات 

عن   ون املسؤول

عقود  

الهندسة  

واملشتريات  

 والبناء 

مشغل   

محطة 

 الرياح

االجتماعات األسبوعية للصحة   

 والسالمة والبيئة  

 ✓  

االجتماع الشهري للصحة والسالمة  

 والبيئة 

✓ ✓  

املراجعات اإلدارية ربع السنوية للصحة  

 والسالمة والبيئة 

✓ ✓ ✓ 

 

 التقارير  

 ستكون هناك حاجة إلى إعداد تقارير الصحة والسالمة والبيئة لتلخيص ما يلي: 

 والسالمة كما هو مطلوب.  التقدم املحرز في تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ونظام إدارة البيئة والصحة  ▪

 نتائج برامج املراقبة، مع التركيز على أي خروقات ملعايير التحكم أو مستويات العمل أو معايير اإلدارة العامة للموقع. ▪

 نماذج تقرير الحوادث املعلقة.  ▪

 ذات الصلة أو التغييرات املحتملة في التشريعات واللوائح واملمارسات الدولية.التغييرات  ▪

 تقديم التقارير عن مؤشرات األداء الرئيسية.  ▪
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 يجب تقديم التقارير إلى املطور حسب الحالة من قبل الجهات ذات الصلة على النحو املحدد أدناه. 

 (2019 ،: متطلبات تقديم التقارير عن املشروع )االستشاري 5-10الجدول   

 مشغل محطة الرياح  عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء  ون املسؤول ون املقاول التقارير 

ا  التقارير     نصف سنوي   شهريًّ

 

 نظام اإلدارة البيئية والصحية والسالمة االجتماعية  10.2

وثيقة أساسية في تقييم وإدارة املخاطر البيئية واالجتماعية املتعلقة باملشروع، واملخرجات  واالجتماعيتقييم األثر البيئي يعتبر 

هي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي تهدف إلى توفير مستويات عالية من التخفيف واالجتماعي الرئيسية لتقييم األثر البيئي 

 طر البيئية واالجتماعية املتوقعة من املشروع.ومتطلبات إدارة املخا

طوال مرحلة بناء وتشغيل املشروع، يجب تنفيذ نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة واإلدارة االجتماعية من قبل جميع األطراف  

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء ومشغل املشروع(. ويجب أن يكون نظام إدارة البيئة   ين املسؤول ينواملقاولاملعنية )أي املطور 

والصحة والسالمة واإلدارة االجتماعية مخصًصا للمشروع واملوقع، ويجب أن يعتمد على متطلبات خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  

  1السالمة واإلدارة االجتماعية متطلًبا أساسًيا بموجب معيار األداء رقم ويراعيها. يعتبر تطوير وتنفيذ نظام إدارة البيئة والصحة و 

الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، باإلضافة إلى أن نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة واإلدارة االجتماعية يجب أن يتماش ى أيًضا  

 مع معايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.

طار العام والهيكل واملتطلبات الرئيسية لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة واإلدارة االجتماعية للجهات ويرد أدناه ملخص لإل 

 الرئيسية املشاركة في املشروع. 

 املطور  

( سياسة وإجراءات املوارد  2) ( سياسة الصحة والسالمة والبيئة. 1دليل الصحة والسالمة والبيئة الذي يجب أن يشمل: ) ▪

( خطة التدريب واملراقبة وتقديم التقارير في مجال  4) ( الهيكل التنظيمي للصحة والسالمة والبيئة واملسؤوليات.3) البشرية.

 الصحة والسالمة والبيئة.  

 خطة تكامل املجتمع )التي تشمل إجراءات التوظيف واملشتريات املحلية(.  ▪

 خطة إشراك أصحاب املصلحة وآلية تقديم الشكاوى املجتمعية.  ▪

 

 عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء  ون املسؤول  ون املقاول  

( سياسة  2) ( سياسة الصحة والسالمة والبيئة.1دليل الصحة والسالمة والبيئة )بما يتماش ى مع املطور( الذي يجب أن يشمل: )  ▪

خطة التدريب واملراقبة وتقديم  ( 4) ( الهيكل التنظيمي للصحة والسالمة والبيئة واملسؤوليات.3) وإجراءات املوارد البشرية.

 التقارير في مجال الصحة والسالمة والبيئة. 

 خطة إدارة املياه.   ▪

 خطة إدارة النفايات. ▪
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 جودة الهواء وخطة إدارة الضوضاء.  ▪

 خطة املرور والنقل.  ▪

 خطة تسكين العمال.   ▪

 خطة تدفق العمال.   ▪

 خطة الصحة والسالمة املهنية.   ▪

 خطة االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.   ▪

 خطة إدارة األمن.   ▪

 فرصة البحث عن اإلجراءات.   ▪

 آلية تقديم شكاوى العمال.   ▪

 

 مشغل محطة الرياح 

( سياسة  2) ( سياسة الصحة والسالمة والبيئة.1دليل الصحة والسالمة والبيئة )بما يتماش ى مع املطور( الذي يجب أن يشمل: ) ▪

( خطة التدريب واملراقبة وتقديم  4) ( الهيكل التنظيمي للصحة والسالمة والبيئة واملسؤوليات.3) املوارد البشرية. وإجراءات 

 التقارير في مجال الصحة والسالمة والبيئة. 

 خطة إدارة املياه.   ▪

 خطة إدارة النفايات. ▪

 خطة الصحة والسالمة املهنية.   ▪

 لها.  خطة االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة  ▪

 خطة إدارة األمن.   ▪

 

 تجميع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  10.3

 ( مرحلة التشغيل على التوالي والتي تشمل ما يلي: 2( التخطيط والبناء، )1يعرض الجداول أدناه خطة اإلدارة البيئية ملا يلي: )

 السمة البيئية )مثل جودة الهواء( التي من املحتمل أن تتأثر.  ▪

 للتأثير املحتمل و/أو املشاكل املحتملة. ملخص  ▪

تدابير اإلدارة املحددة التي تهدف إلى القضاء و/أو تقليل التأثير املحتمل إلى مستويات مقبولة. تشمل تدابير اإلدارة إجراءات   ▪

 التخفيف، ومتطلبات إضافية، ودراسات إضافية، وغير ذلك. 
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حددة. تشمل إجراءات املراقبة: عمليات التفتيش، ومراجعة  مراقبة اإلجراءات لضمان تنفيذ تدابير التخفيف امل ▪

 التقارير/الخطط، وإعداد التقارير، وغير ذلك. 

عدد مرات تكرار تنفيذ إجراءات املراقبة، والتي تشمل: مرة واحدة، وبشكل مستمر طوال فترة البناء/التشغيل )اعتماًدا على   ▪

ا(، أو عند حدوث مشكلة معينة. مقياس التخفيف املحدد والذي يمكن أن يتم يومًيا   ا أو شهريًّ  أو أسبوعيًّ

عاِمالت وموقع إجراءات املراقبة على النحو املحدد والقابل للتطبيق.   ▪
ُ
 امل

 الجهة املسؤولة عن تنفيذ تدابير التخفيف وإجراءات املراقبة املحددة. ▪
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 ( 2019 ،خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ملرحلة التخطيط والبناء )االستشاري  :6-10الجدول  

اإلجراءات اإلدارية )التخفيف، املتطلبات اإلضافية، الدراسات اإلضافية،   التأثير املحتمل  السمة البيئية

 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

  املسطحات

الصورة  الطبيعية و 

 البصرية

الطبيعية نظًرا لوجود  املسطحات التأثيرات املرئية و  

 عناصر نموذجية ملوقع البناء مثل املعدات واآلالت. 

والتي يمكن أن تشمل:  ضمان تنفيذ التدابير اإلدارية املناسبة وإدارة شؤون املوظفين  

( يجب إزالة  2) ( التأكد من ترك موقع البناء في حالة منظمة في نهاية كل يوم عمل.1)

آالت البناء واملعدات واملركبات غير املستخدمة إلى أقص ى حد ممكن في الوقت 

 املناسب واالحتفاظ بها في أماكنها لتقليل التأثيرات املرئية على املنطقة.

عن   ون املسؤول ون املقاول   يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   ش البصري التفتي  التخفيف 

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

هناك العديد من االستخدامات غير الرسمية لألراض ي في   استخدام األرض 

املوقع والتي إذا تمت إدارتها بشكل غير صحيح يمكن أن  

تؤدي إلى النزاعات واملنازعات املحتملة. ويشمل ذلك نظام  

تخزين املواد  الغفرة للمجموعات البدوية ومنشآت 

البترول التابعة للشركة العامة   وحفارةالحالية  البترولية

 للبترول. 

متطلب   التنسيق مع املجموعات البدوية إلدماجها واملشاركة في فرص التوظيف واملشتريات.  

 إضافي

إجراء اتفاق مع   

 املجموعات البدوية

مرة واحدة قبل   غير منطبق  

 بدء البناء

 

 املطور  

التنسيق عبر هيئة الطاقة املتجددة/الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهة   

( املوافقة على املتطلبات النهائية  1املعنية على مستوى املشروع املحدد من أجل: )

"  اتفاق تنسيق أعمالالواجب مراعاتها كجزء من التصميم التفصيلي القائم على "

تصميم مفصل ليشمل مواقع التوربينات  ( توفير 2) مع هيئة الطاقة املتجددة،

( تحديد الوصول إلى متطلبات األرض وشروطها  3) والكابالت والطرق وغيرها،

( توضيح االمتثال لشروط السالمة  4) وبروتوكول االتصاالت الخاص باملشروع، 

لجميع مكونات املشروع على أساس األنشطة املستثناة التي يمكن أن تقوم بها الشركة  

 ( أي قضايا أخرى حسب الحالة. 5لبترول )مثل أنشطة الحفر واملساحة(، و )العامة ل

متطلب  

 إضافي

تقديم خطاب   

اتصال رسمي )أو ما  

شابه( مع الجهات  

 ذات الصلة. 

مرة واحدة قبل    غير منطبق 

 بدء البناء

 

 املطور  

واملياه  الجيولوجيا  

الجوفية  

املياه   جيولوجياو 

 الجوفية 

التنسيق مع مجلس مدينة رأس غريب لجمع النفايات الصلبة من املوقع إلى مكب    النفايات الصلبة.إدارة  

 النفايات املعتمد من البلدية )أقرب مكب هو مكب النفايات العامة في رأس غارب(. 

مرة واحدة قبل   غير منطبق   تقديم العقد  التخفيف 

 بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  حظر إلقاء أي نفايات صلبة على األرض. 

توزيع العدد املناسب من صناديق القمامة والحاويات املكتوب عليها "النفايات   

 البلدية".

مرة واحدة قبل   في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء البناء

توزيع عدد كاٍف من الحاويات التي تحمل عالمة واضحة على أنها "نفايات بناء" إللقاء 

 تخلص منها. نفايات البناء وال

مرة واحدة قبل   في مناطق البناء النشطة  التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء البناء

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  تنفيذ املمارسات اإلدارية املناسبة في موقع البناء في جميع األوقات.

الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم النفايات الناتجة في املوقع،  

 والتي تم جمعها من قبل املقاول، والتخلص منها في املكب. 

طوال فترة    غير منطبق   تقديم الكشوف   التخفيف 

 البناء

التنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتوظيف مقاول خاص لجمع مياه الصرف    إدارة املياه العادمة  

 الصحي من املوقع إلى أقرب محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

مرة واحدة قبل   غير منطبق   تقديم العقد  التخفيف 

 بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  املشروع من املياه العادمة إلى األرض. يحظر التخلص غير  

التأكد من احتواء خزانات الصرف الصحي التي شيدت أثناء البناء وتلك التي سيتم   

 استخدامها أثناء التشغيل بشكل جيد ومحكمة ملنع تسرب املياه العادمة إلى التربة.

مرة واحدة قبل    في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء البناء



 

  278صفحة ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة   - تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

اإلجراءات اإلدارية )التخفيف، املتطلبات اإلضافية، الدراسات اإلضافية،   التأثير املحتمل  السمة البيئية

 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

رف الصحي وجمعها بواسطة مقاول مياه الصرف  تأكد من إفراغ خزانات الص ال

 الصحي على فترات زمنية مناسبة لتجنب امتالء الخزان. 

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم املياه العادمة الناتجة في   

املوقع، والتي تم جمعها من قبل املقاول، والتخلص منها في محطة معالجة مياه  

 الصرف الصحي.

طوال فترة    غير منطبق   تقديم الكشوف   التخفيف 

 البناء

استئجار مقاول خاص معتمد لجمع النفايات الخطرة من املوقع إلى مرافق التخلص   إدارة النفايات الخطرة  

 من النفايات الخطرة املعتمدة. 

مرة واحدة قبل   غير منطبق   تقديم العقد   التخفيف 

 بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

التأكد من أن النفايات الخطرة يتم التخلص منها في منطقة مخصصة محاطة بسطح  

صلب، مع وجود الفتات مناسبة وحاويات مناسبة وفًقا لتصنيفات النفايات الخطرة  

 وأن يتم تصنيف كل نوع من النفايات الخطرة.

مرة واحدة قبل    طقة قابلة للتطبيق في من  التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء البناء

التأكد من أن منطقة تخزين النفايات الخطرة مجهزة بعدة ملعالجة االنسكابات،  

 ومطفأة حريق وأحواض مضادة لالنسكاب، ويتوفر مخزون للنفايات الخطرة. 

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  حظر التخلص غير املشروع من النفايات الخطرة على األرض. 

يجب تصريف املياه امللوثة املحتملة )مثل الجريان السطحي من املناطق املعبدة( إلى  

والحفر(. يجب التخلص من الصرف امللوث بشكل  املنشآت املناسبة )مثل البالوعات  

 منظم باعتبارها نفايات خطرة.

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

التأكد من إفراغ الحاويات وجمعها من قبل املقاول على فترات زمنية مناسبة ملنع  

 التدفق. 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم النفايات الخطرة الناتجة عن  

املوقع، والتي تم جمعها من قبل املقاول، والتخلص منها في مرافق التخلص من  

 النفايات الخطرة. 

طوال فترة    غير منطبق   تقديم الكشوف   التخفيف 

 البناء

التأكد من تخزين املواد الخطرة في منطقة ذات سطح صلب غير قابل للنفاذ، ومقاوم    إدارة املواد الخطرة  

للهب، وال يمكن الوصول إليها إال لألفراد املصرح لهم فقط، وإغالقها عند عدم  

 استخدامها، ومنع املواد غير املتوافقة من االتصال ببعضها البعض.

مرة واحدة قبل    في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   خفيف الت

 بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

الحفاظ على سجل لجميع املواد الخطرة املستخدمة ويجب أن يكون معها سجل  

 املنسكبة ووضعها في االعتبار. بيانات سالمة املواد في جميع األوقات. يجب تتبع املواد  

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

دمج أحواض التقطير في اآلالت واملعدات واملناطق املعرضة للتلوث بسبب تسرب  

 املواد الخطرة )مثل الزيت والوقود وغيرها(.

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

أنشطة الصيانة وغيرها من األنشطة التي تشكل خطر انسكاب املواد   إجراءيجب 

الخطرة )مثل التزود بالوقود( في مكان مناسب )سطح صلب( مع اتخاذ التدابير  

 املناسبة الحتواء املواد املنسكبة. 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري  التخفيف 

لتر من مادة امتصاص االنسكابات لألغراض   1000عن التأكد من توفر ما ال يقل 

 العامة في منشأة تخزين املواد الخطرة.

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف  
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اإلجراءات اإلدارية )التخفيف، املتطلبات اإلضافية، الدراسات اإلضافية،   التأثير املحتمل  السمة البيئية

 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

في حالة حدوث انسكابات على التربة، يجب احتواء االنسكابات على الفور وتنظيفها  

 رها نفايات خطرة. والتخلص من التربة امللوثة باعتبا

 عند حدوثها  في منطقة قابلة للتطبيق  التفتيش البصري   التخفيف 

عن   ون املسؤول ون املقاول   عند حدوثها  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري  التخفيف  تجنب تنفيذ أعمال الحفر في ظل ظروف الطقس القاسية. إدارة التآكل والجريان السطحي  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

ضع عالمات واضحة تشير إلى منطقة أعمال الحفر لتقييد حركة املعدات واألفراد،  

 وبالتالي الحد من االضطرابات املادية على األرض والتربة في املناطق املجاورة 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

تركيب حواجز للسيطرة على التآكل حول موقع العمل أثناء تجهيز املوقع وبناؤه ملنع  

 جريان الطمي عند الحاجة. 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

حالتها األصلية )أو أفضل( إلى أقص ى حد  إعادة األسطح املضطربة أثناء البناء إلى 

 ممكن. 

 عند حدوثها   في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

أنشطة البناء ستزعج املوائل املوجودة )النباتات    التنوع البيولوجي  

والحيوانات(. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التأثيرات  

األخرى ناتجة عن اإلدارة غير السليمة للموقع )مثل  

 السلوك غير الالئق واملمارسات اإلدارية غير املناسبة(. 

ي من السحالي  إجراء مسح تفصيلي )من خالل خبير إيكولوجي( لتحديد وجود أ

املصرية )الضب املصري( وكذلك جحورهم في جميع املناطق املحددة التي يجب أن  

 تزعجهم عملية البناء.

متطلب  

 إضافي

عن   ون املسؤول ون املقاول قبل البناء  في موقع املشروع  تقديم تقرير املسح 

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  املناسبة في موقع البناء في جميع األوقات.تنفيذ املمارسات اإلدارية 

في حالة إقامة أي سياج كجزء من املشروع، يجب التأكد من أنه يسمح بالحركة  

 الطبيعية ألنواع الحيوانات الصغيرة املوجودة في املنطقة. 

 مرة واحدة  مناطق البناء النشطة في  التفتيش  التخفيف 

يمكن أن تزعج أنشطة البناء املوائل الحالية لتكاثر    الطيور 

 الطيور داخل موقع املشروع. 

متطلب   .2020إجراء مسح للطيور خالل موسم التكاثر املناسب من مارس حتى مايو من عام  

 إضافي

قّدم تقرير املسح  

إلضافته إلى تقييم  

 األثر البيئي 

 االستشاري  قبل البناء  موقع املشروع في 

عن   ون املسؤول ون املقاول   يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  تنفيذ املمارسات اإلدارية املناسبة في موقع البناء في جميع األوقات.

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

اآلثار والتراث  

 الثقافي

اإلدارة غير الصحيحة ألنشطة البناء يمكن أن  

تزعج/تلحق الضرر بالبقايا األثرية التي يمكن أن تكون  

 مدفونة في األرض )إن وجدت(.

اإلجراءات املناسبة ملثل    إذا تم اكتشاف مواقع أثرية محتملة في األرض، فسيتم تنفيذ

البناء وتسييج  كتشافات. تتطلب هذه األنشطة بشكل أساس ي إيقاف أنشطة  هذه اال

املنطقة ووضع الفتات مناسبة، مع إخطار وزارة السياحة واآلثار/مكتب فحص آثار  

البحر األحمر والسويس على الفور. لن ُيسمح بأي عمل إضافي قبل قيام  

الوزارة/مكتب التفتيش بتقييم املوقع األثري املحتمل الذي تم العثور عليه ومنح  

تستمر أنشطة البناء في أجزاء أخرى من املوقع  تصريح الستئناف العمل. يمكن أن 

إذا لم يتم العثور على مواقع أثرية محتملة. وعند العثور على مواقع أثرية، يتم تطبيق  

 نفس اإلجراءات املذكورة أعاله. 

التفتيش البصري    التخفيف 

وتقديم تقرير العثور  

 على اكتشاف أثري 

عن   ون املسؤول ون ل املقاو   عند حدوثها  في منطقة قابلة للتطبيق  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

جودة الهواء  

 والضوضاء

من املرجح أن تؤدي أنشطة البناء إلى زيادة مستوى الغبار   

والجسيمات وانبعاثات امللوثات وكذلك الضوضاء التي  

بدورها ستؤثر بشكل مباشر على جودة الهواء املحيط  

 ومستويات الضوضاء. 

إذا تبين أن انبعاثات الغبار أو امللوثات كانت مفرطة بسبب أنشطة البناء، فيجب  

 ه االنبعاثات وتنفيذ تدابير الرقابة املناسبة )كما هو محدد أدناه(.تحديد مصدر هذ

في مناطق البناء النشطة    التفتيش البصري  التخفيف 

واملستقبالت األخرى لتشمل  

  منشآت تخزين املواد البترولية 

 وشبكات الطرق الداخلية. 

عن   ون املسؤول ون املقاول   عند حدوثها  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 
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اإلجراءات اإلدارية )التخفيف، املتطلبات اإلضافية، الدراسات اإلضافية،   التأثير املحتمل  السمة البيئية

 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

التقيد بمتطلبات إدارة السالمة والصحة املهنية والقوانين املصرية للتأكد من أنه  

بالنسبة لألنشطة املرتبطة بارتفاع مستويات الغبار والضوضاء، يتم تجهيز العمال  

 بأجهزة الوقاية الشخصية املناسبة.

  يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

( رش الطرق  1تطبيق التدابير األساسية للتحكم في الغبار وقمعه والتي قد تشمل: )

( التخطيط السليم لألنشطة املسببة للغبار للقيام بها في  2) بانتظام لقنع الغبار،

( اإلدارة السليمة  3) البناء،وقت واحد من أجل تقليل حوادث الغبار خالل فترة 

(  4) للمواد املخزن واملواد املحفورة )مثل الرش، االحتواء، التغطية، التجميع(،

التغطية املناسبة للشاحنات التي تنقل الركام واملواد الدقيقة )على سبيل املثال من  

  15( االلتزام بحد أقص ى للسرعة قدره 5و ) خالل استخدام القماش املشمع(،

 ة للشاحنات في موقع البناء.كم/ساع 

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

وضع برنامج تفتيش منتظم وصيانة مجدولة للسيارات واآلالت واملعدات التي سيتم   

استخدامها خالل مرحلة البناء للكشف املبكر عن املشكلة لتجنب انبعاثات امللوثات  

 والضوضاء غير الضرورية 

تقديم برنامج    التخفيف 

 للصيانة 

ا   غير منطبق    شهريًّ

الضوضاء مفرطة في أنشطة البناء، فيجب تحديد مصدر  إذا تبين أن مستويات 

 مستويات الضوضاء الزائدة هذه ويجب تنفيذ تدابير تحكم مناسبة.

في مناطق البناء النشطة    التفتيش البصري  التخفيف 

واملستقبالت األخرى لتشمل  

 . منشآت تخزين املواد البترولية

 عند حدوثها  

تطبيق تدابير كافية لخفض الضوضاء العامة. يمكن أن يشمل ذلك استخدام كواتم   

الصوت التي يتم صيانتها جيًدا ومثبطات الضوضاء للمعدات واآلالت التي تسبب  

ضوضاء عالية، ووضع جدول صيانة منتظم لجميع املركبات واآلالت واملعدات  

 ضوضاء غير الضروري، إلخ. للكشف املبكر عن املشكالت لتجنب ارتفاع مستوى ال

 يومي/أسبوعي  في مناطق البناء النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  

البنية التحتية   

 واملرافق 

وضع خطة لحركة املرور والنقل لضمان أن عملية النقل ملكونات التوربينات ال    إدارة املرور والنقل  

ر مع ضمان السالمة  تشكل خطًرا على الطرق الحالية والطرق السريعة والجسو 

العامة. يجب أن تقوم الخطة بتحليل ودراسة املسار الكامل لنقل مكونات املشروع  

من امليناء وحتى موقع املشروع. يجب أن تبحث الدراسة في القيود التي يجب مراعاتها  

ور وكابالت املرافق  على طول الطرق السريعة املؤدية إلى موقع املشروع مثل الجس 

 الطرق وغير ذلك وتحديد أماكن اإلقامة التي يجب مراعاتها.  العامة وميل 

دراسات   

 إضافية 

تقديم خطة املرور   

والنقل وموافقة  

 السلطات املحلية. 

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

والشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهات ذات  التنسيق عبر هيئة الطاقة املتجددة  

الصلة ملناقشة وتحديد أي متطلبات يجب مراعاتها لشبكات الطرق وغيرها املنشأة  

داخل محطة الرياح )على سبيل املثال تجنب مثل هذه املناطق، واملسافات العازلة  

 التي يجب مراعاتها وغيرها(. 

متطلب  

 إضافي

تقديم خطاب   

ما   اتصال رسمي )أو

شابه( مع الجهات  

 ذات الصلة. 

مرة واحدة قبل    غير منطبق 

 بدء البناء

 

 املطور  

يمكن أن يؤثر تخطيط وتصميم املشروع بشكل غير   

صحيح على خطوط الكهرباء وأعمدة الكهرباء داخل  

 منطقة املشروع. 

التنسيق مع الجهات ذات الصلة ملناقشة وتحديد أي متطلبات يجب مراعاتها   

لشبكات الكهرباء املنشأة داخل محطة الرياح )على سبيل املثال تجنب مثل هذه  

 افات العازلة التي يجب مراعاتها وغيرها(. املناطق، واملس

متطلب   

 إضافي

تقديم خطاب   

اتصال رسمي )أو ما  

شابه( مع الجهات  

 ذات الصلة.

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 بدء البناء

 

 املطور  
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اإلجراءات اإلدارية )التخفيف، املتطلبات اإلضافية، الدراسات اإلضافية،   التأثير املحتمل  السمة البيئية

 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

متطلب   التنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتوفير االحتياجات املائية للمشروع.   إدارة املوارد املائية  

 إضافي

تقديم خطاب   

اتصال رسمي )أو ما  

شابه( مع شركة  

 رأس غارب للمياه. 

مرة واحدة قبل   غير منطبق  

 بدء البناء

 

عن   ون املسؤول ون املقاول  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

( التنسيق مع شركة مياه رأس غارب والحصول على قائمة املقاولين  1ما يلي: ) إجراء   النفايات مرافق  

( التنسيق مع مجلس مدينة رأس  2) املعتمدين لجمع مياه الصرف الصحي من املوقع،

( الحصول على  3و) غريب لتعيين مقاول مختص بجمع النفايات الصلبة من املوقع،

 لخطرة من املوقع.قائمة املقاولين املعتمدين لجمع النفايات ا 

 

متطلب   

 إضافي

تقديم خطاب 

اتصال رسمي مع  

 الجهات ذات الصلة

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 بدء البناء  

عن   ون املسؤول ون املقاول

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

الطيران واالتصاالت السلكية والالسلكية وإدارة اإلذاعة  

 التلفاز و 

ذات الصلة لتقديم معلومات عن املشروع )لتشمل موقع  التنسيق مع الجهات  

ومواصفات التوربينات على وجه التحديد( وتشمل أي متطلبات محددة يجب  

اعتبارها جزًءا من التصميم التفصيلي لتشمل مسافات االرتداد إذا لزم األمر )على  

)مثل  سبيل املثال من أنظمة الرادار إن أمكن ذلك( ومتطلبات السالمة املالحية 

 األضواء املالحية وتلوين الشفرات، إلخ(. 

متطلب   

 إضافي

تقديم خطاب   

اتصال رسمي مع  

 الجهات ذات الصلة

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 بدء البناء  

 املطور 

التنسيق عبر هيئة الطاقة املتجددة/الشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الجهات ذات  

االتصاالت الالسلكية مالحظ في املوقع(، والجهات املحلية األخرى  الصلة )ألن برج 

العاملة لتقديم معلومات عن املشروع )لتشمل موقع ومواصفات التوربينات على  

وجه التحديد( وتشمل أي متطلبات محددة يجب أن تكون جزًءا من التصميم  

لالتصاالت التفصيلي ليشمل مسافات االرتداد إذا لزم األمر للبنية التحتية 

 )على سبيل املثال وصالت خط الرؤية( التلفاز الالسلكية واإلذاعة و 

متطلب   

 إضافي

تقديم خطاب   

اتصال رسمي مع  

 الجهات ذات الصلة

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 بدء البناء  

 املطور 

الصحة والسالمة   

 املهنية 

سيكون هناك بعض املخاطر العامة على صحة العمال  

وسالمتهم جراء العمل في مواقع البناء، ألنه يزيد من خطر  

 اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث.

تطوير وتقديم خطة الصحة والسالمة املهنية املخصصة للمشروع واملوقع لضمان  

صحة وسالمة جميع املوظفين من أجل تحقيق واملحافظة على تقدم سلس ومناسب  

ث التي قد تصيب املوظفين أو تحدث تلف في للعمل في املوقع ومنع وقوع الحواد

 املمتلكات. 

دراسات  

 إضافية 

تقديم خطة   

الصحة والسالمة  

 املهنية 

مرة واحدة قبل    غير منطبق 

 بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

 

الصحة العامة  

 والسالمة 

ا للعمال إلى مشكالت    قد يؤدي التدفق الكبير نسبيًّ

الصحة والسالمة مثل خطر اإلصابة باألمراض وقواعد  

 السلوك غير املالئمة والرذائل االجتماعية وغير ذلك.

( برنامج الفحص الطبي  1تقديم خطة لتدفق العمال والتي تأخذ في االعتبار ما يلي: ) 

( مدونة قواعد  3) لظروف الصحية في املوقع،( إجراءات للحفاظ على ا2) للعمال،

 )رابعا( التدريب التعريفي ومتطلبات التوعية بخطر األمراض، إلخ.  السلوك للعمال،

دراسات   

 إضافية 

تقديم خطة لتدفق   

 العمال 

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

   بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

 

يمكن أن تؤدي اإلدارة غير املناسبة لقضايا األمن  

والحوادث التي يرتكبها أفراد األمن تجاه املجتمعات  

 املحلية إلى االستياء وعدم الثقة وتصاعد األحداث. 

إعداد خطة إلدارة األمن تحدد التدابير املناسبة للتعيين، وقواعد السلوك،  

 رة على وإدارة مثل هذه القضايا. والتدريب، وتجهيز ومراقبة أفراد األمن للسيط

دراسات  

 إضافية 

تقديم خطة إلدارة   

 األمن 

مرة واحدة قبل    غير منطبق 

 بدء البناء

عن   ون املسؤول ون املقاول  

عقود الهندسة واملشتريات 

 والبناء 

التأثيرات املحتملة من تطاير شفرة التوربين والتي يمكن   

 أن تؤثر على السالمة العامة للمستقبالت القريبة. 

التنسيق عبر هيئة الطاقة املتجددة والشركة املصرية لنقل الكهرباء مع الشركة   

العامة للبترول ملناقشة وتحديد أي متطلبات محددة يجب أخذها في االعتبار  

متطلب  

 إضافي

تقديم خطاب   

اتصال رسمي )أو ما  

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 دء البناءب

 املطور  
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 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

منشآت تخزين املواد  رتداد املحددة من املنشآت املوجودة في املوقع )مثل ملسافات اال  

( والتي يمكن أن تستند إلى متطلبات مسافة ارتداد الخاصة بمؤسسة  البترولية

 التمويل الدولية. 

شابه( مع الشركة  

 العامة للبترول. 

 

االجتماعية  اآلثار  

 واالقتصادية 

من املتوقع أن يوفر املشروع فرص عمل للمجتمعات   

املحلية على األقل. ويمكن أن يسهم هذا إلى حد ما في تعزيز  

البيئة املعيشية لسكانها، ورفع مستوى معيشتهم،  

 وتحقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي.

 اعتماد خطط وتدابير مختلفة لتنفيذ املبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز ▪

البيئة املعيشية للمجتمعات املحلية، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرخاء  

 االجتماعي واالقتصادي.

االستثمارية الجديدة للقطاعين الحكومي   شروعاتإعطاء األولوية للعمل في امل  ▪

والخاص املخطط لها من املجتمع. يجب أن ينعكس ذلك في عقد الهندسة  

رعية الالحقة. يمكن تنفيذ ذلك من خالل تعاون  واملشتريات والبناء والعقود الف

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء   يناملسؤول ين مشترك بين املطور/املقاول

 واملطورين اآلخرين ملحطة الرياح في املنطقة. 

  مشروعات تشمل املتطلبات األساسية من املقاولين ومقدمي الخدمات املكلفين ب  ▪

تكون هذه التدابير منصوص عليها بوضوح في  التطوير في املنطقة. يجب أن 

 العقود.

اعتماد وتنفيذ خطة تكامل املجتمع للعمل مع أفراد املجتمع املحلي. يجب أن    ▪

تهدف الخطة إلى دعم االقتصاد املحلي مع ذكر أهدافه وغاياته، ويجب أن نعترف  

برنامج    بأهمية بناء عالقة اجتماعية اقتصادية قوية مع املجتمع املحلي من خالل

تخطيط تشاركي حتى قبل تنفيذ عمليات التطوير. يجب أن تتضمن الخطة  

 املتطلبات الرئيسية املحددة أدناه:

: يجب أن يهدف اإلجراء إلى ضمان التواصل ونشر  إجراء تحديثات للمشروع  -

املعلومات في الوقت املناسب وبشكل مستمر مع املجتمع املحلي من خالل  

وقد يشمل ذلك على سبيل املثال التشاور في   - املحلية املناسبة املنصات 

الوقت املناسب والكشف عن املعلومات مع أصحاب املصلحة املعنيين،  

واملشاركة الواعية، وإنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع أصحاب املصلحة  

وتوزيع نسخة من امللخص غير الفني وخطة إشراك أصحاب املصلحة  

 ية والعربية على أصحاب املصلحة املعنيين، وغير ذلك.باللغتين اإلنجليز 

: يجب أن يحدد اإلجراء عدد فرص العمل  إجراءات التوظيف املحلية  -

املستهدفة للمجتمعات املحلية لتشمل العمال املهرة وغير املهرة. ويجب أن  

تأخذ فرص العمل هذه أيًضا في الحسبان توظيف املجتمعات املحلية في  

ة باملشروع لتشمل املهندسين حديثي التخرج والفنيين  املنطقة املحيط

والعمال، إلخ. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن اإلجراء تفاصيل حول  

كيفية اإلعالن عن فرص العمل وكذلك عملية االختيار العادلة والشفافة  

 وتوفير فرص متساوية للجميع بما في ذلك اإلناث. 

تقديم تقارير    التوصيات 

منتظمة عن نتائج  

 تنفيذ البرنامج 

  ون مطور املشروع/املقاول  مستمر   غير منطبق 

عن عقود   ون املسؤول

الهندسة واملشتريات 

 والبناء 



 

  283صفحة ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة   - تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

اإلجراءات اإلدارية )التخفيف، املتطلبات اإلضافية، الدراسات اإلضافية،   التأثير املحتمل  السمة البيئية

 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

: يجب أن تحدد اإلجراءات فرص  حليةاإلجراءات املتعلقة باملشتريات امل  -

الشراء املستهدفة للمجتمعات املحلية لتشمل على سبيل املثال املقاولين  

املحليين من الباطن، واللوازم والخدمات املحلية، وخدمات التنظيف، إلخ.  

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن اإلجراء تفاصيل حول كيفية اإلعالن  

ة اختيار عادلة وشفافة وتوفير فرص  عن فرص الشراء وكذلك عملي

 متساوية للجميع. 

: يوص ى بأن يقوم املطور بتنفيذ برنامج  برنامج املسؤولية االجتماعية  -  -

للمسؤولية االجتماعية يهدف إلى إفادة املجتمعات املحلية إلى أقص ى حد  

التنمية ذات    مشروعاتممكن. وفي هذه الحالة، يجب وضع نهج منظم يحدد  

لتي يمكن أن تستفيد منها املجتمعات املحلية )على سبيل املثال بناًء  األولوية ا

على تقييم االحتياجات إذا كان ذلك متاًحا(. وبناًء على ذلك، يمكن لبرنامج  

املسؤولية االجتماعية إعطاء األولوية ملشروعات املجتمعات املحلية وفًقا 

يذ باإلضافة إلى عوامل  للميزانية املتاحة ورؤية الشركة والجدول الزمني للتنف 

 أخرى. 

 

 ( 2019 ،البيئية واالجتماعية ملرحلة التشغيل )االستشاري : خطة اإلدارة  7-10الجدول   

اإلجراءات اإلدارية )التخفيف، املتطلبات اإلضافية، الدراسات اإلضافية،   التأثير املحتمل  السمة البيئية

 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

واملياه  الجيولوجيا 

الجوفية  

املياه   جيولوجياو 

 الجوفية 

التنسيق مع مجلس مدينة رأس غريب لجمع النفايات الصلبة من املوقع إلى مكب    إدارة النفايات الصلبة.

 النفايات املعتمد من البلدية )أقرب مكب هو مكب النفايات العامة في رأس غارب(. 

مرة واحدة قبل   غير منطبق   تقديم العقد  التخفيف 

 بدء العملية  

مشغل محطة  

 الرياح 

 

 

 

 

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  حظر إلقاء أي نفايات صلبة على األرض.  

توزيع العدد املناسب من صناديق القمامة والحاويات املكتوب عليها "النفايات   

 البلدية".

مرة واحدة قبل   في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء العملية

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  تنفيذ ممارسات التدابير اإلدارية املناسبة في املوقع في جميع األوقات. 

الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم النفايات الناتجة في املوقع،   

 والتي تم جمعها من قبل املقاول، والتخلص منها في املكب. 

طوال فترة   غير منطبق   تقديم الكشوف   التخفيف 

 التشغيل 

التنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتوظيف مقاول خاص لجمع مياه الصرف    إدارة املياه العادمة  

 الصحي من املوقع إلى أقرب محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

مرة واحدة قبل   غير منطبق   تقديم العقد  التخفيف 

 بدء العملية  

مشغل محطة  

 الرياح 

 

 

 

 

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  يحظر التخلص غير املشروع من املياه العادمة إلى األرض.  

تأكد من إفراغ خزانات الصرف الصحي وجمعها بواسطة مقاول مياه الصرف  ال 

 الصحي على فترات زمنية مناسبة لتجنب امتالء الخزان. 

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم املياه العادمة الناتجة في املوقع،   

والتي تم جمعها من قبل املقاول، والتخلص منها في محطة معالجة مياه الصرف  

 الصحي.

طوال فترة   غير منطبق   تقديم الكشوف   التخفيف 

 التشغيل 
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 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

استئجار مقاول خاص معتمد لجمع النفايات الخطرة من املوقع إلى مرافق التخلص    إدارة النفايات الخطرة  

 من النفايات الخطرة املعتمدة. 

مرة واحدة قبل   غير منطبق   تقديم العقد   التخفيف 

 بدء العملية

مشغل محطة   

 الرياح 

 

 

 

 

التأكد من أن النفايات الخطرة يتم التخلص منها في منطقة مخصصة محاطة   

بسطح صلب، مع وجود الفتات مناسبة وحاويات مناسبة وفًقا لتصنيفات النفايات  

 الخطرة وأن يتم تصنيف كل نوع من النفايات الخطرة. 

مرة واحدة قبل    في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء العملية

التأكد من أن منطقة تخزين النفايات الخطرة مجهزة بأدوات ملعالجة االنسكابات،   

 ومطفأة حريق وأحواض مضادة لالنسكاب، ويتوفر مخزون للنفايات الخطرة. 

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف  حظر التخلص غير املشروع للنفايات الخطرة على األرض.  

يجب تصريف املياه امللوثة املحتملة )مثل الجريان السطحي من املناطق املعبدة( إلى   

املنشآت املناسبة )مثل البالوعات والحفر(. يجب التخلص من الصرف امللوث بشكل  

 منظم باعتبارها نفايات خطرة.

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

راغ الحاويات وجمعها من قبل املقاول على فترات زمنية مناسبة ملنع  التأكد من إف 

 التدفق. 

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

الحفاظ على السجالت والبيانات التي تشير إلى حجم النفايات الخطرة الناتجة عن   

املوقع، والتي تم جمعها من قبل املقاول، والتخلص منها في مرافق التخلص من  

 النفايات الخطرة. 

طوال فترة   غير منطبق   تقديم الكشوف   التخفيف 

 التشغيل 

التأكد من تخزين املواد الخطرة في منطقة ذات سطح صلب غير قابل للنفاذ، ومقاوم   إدارة املواد الخطرة  

للهب، وال يمكن الوصول إليها إال لألفراد املصرح لهم فقط، وإغالقها عند عدم  

 استخدامها، ومنع املواد غير املتوافقة من االتصال ببعضها البعض.

مرة واحدة قبل    يق في منطقة قابلة للتطب  التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء العملية

مشغل محطة   

 الرياح 

 

 

 

 

الحفاظ على سجل لجميع املواد الخطرة املستخدمة ويجب أن يكون معها سجل   

 بيانات سالمة املواد في جميع األوقات. يجب تتبع املواد املنسكبة ووضعها في االعتبار. 

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف 

واملعدات واملناطق املعرضة للتلوث بسبب تسرب  دمج أحواض التقطير في اآلالت 

 املواد الخطرة )مثل الزيت والوقود وغيرها(

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري   التخفيف 

أنشطة الصيانة وغيرها من األنشطة التي تشكل خطر انسكاب املواد  إجراء يجب 

مناسب )سطح صلب( مع اتخاذ التدابير  الخطرة )مثل التزود بالوقود( في مكان 

 املناسبة الحتواء املواد املنسكبة. 

 يومي/أسبوعي  في مناطق العمل النشطة   التفتيش البصري  التخفيف 

لتر من مادة امتصاص االنسكابات لألغراض   1000التأكد من توفر ما ال يقل عن 

 العامة في منشأة تخزين املواد الخطرة.

 يومي/أسبوعي  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش البصري   التخفيف  

في حالة حدوث انسكابات على التربة، يجب احتواء االنسكابات على الفور وتنظيفها  

 والتخلص من التربة امللوثة باعتبارها نفايات خطرة. 

 عند حدوثها  في منطقة قابلة للتطبيق  التفتيش البصري   التخفيف 

قد تؤدي اإلدارة غير السليمة للموقع إلى إزعاج املوائل    التنوع البيولوجي  

 الحالية )مثل املمارسات والتدابير اإلدارية غير السليمة(. 

محطة   مشغل مستمر  في منطقة قابلة للتطبيق   التفتيش  التخفيف  تنفيذ تدابير اإلدارة املناسبة ملنع الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي للموقع.

 الرياح 

       الطيور  
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 إجراءات التعويضات، إلخ( 

عاِمالت الواجب   الرصد نوع اإلجراء
ُ
امل

راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

ترتبط توربينات الرياح بالتأثيرات على الطيور بسبب   

مخاطر الضربات واالصطدامات التي تتعرض لها الطيور  

املحلقة املهاجرة واملحلية التي تحلق في املنطقة. بشكل  

عام، تعتمد مثل هذه التأثيرات على عدة عوامل ولكنها قد  

تؤثر على املستويات السكانية ألنواع معينة، خاصة تلك  

 لتي املندرجة على قوائم الحماية املحلية والعاملية. ا

تقديم تقارير املسح لكل   متطلب إضافي مراقبة الطيور أثناء الطيران خالل مواسم الهجرة في فصلي الربيع والخريف.

موسم لتضاف إلى تقييم  

 األثر البيئي. 

 االستشاري  قبل بدء العملية  في مناطق العمل النشطة 

  مستمر  في مناطق العمل النشطة  تقديم التقرير التخفيف  مراقبة الطيور وإيقاف التوربينات عند الطلب.

  مستمر  في مناطق العمل النشطة  تقديم التقرير متطلب إضافي البحث عن الطيور امليتة أثناء التشغيل. 

  مستمر  مناطق العمل النشطة في  تقديم التقرير متطلب إضافي مسوح البحث عن الطيور امليتة. 

ترتبط التأثيرات املحتملة للمشروع أثناء التشغيل بشكل    الخفافيش 

رئيس ي بخطر ضربات الخفافيش واصطدامها مع شفرات  

 توربينات الرياح أثناء التشغيل. 

مشغل محطة   مستمر  في مناطق العمل النشطة  تقديم التقرير متطلب إضافي مسح وفيات الخفافيش.

 الرياح 

البنية التحتية  

 واملرافق 

تقديم خطاب اتصال    متطلب إضافي التنسيق مع شركة مياه رأس غارب لتوفير االحتياجات املائية للمشروع.  إدارة املوارد املائية  

رسمي )أو ما شابه( مع  

 شركة رأس غارب للمياه. 

مرة واحدة قبل   غير منطبق  

 بدء البناء

 

مشغل محطة   

 الرياح 

 

 

( التنسيق مع شركة مياه رأس غارب والحصول على قائمة املقاولين  1ما يلي: )إجراء   مرافق النفايات  

( التنسيق مع مجلس مدينة رأس  2) املعتمدين لجمع مياه الصرف الصحي من املوقع،

الحصول على  ( 3و ) غريب لتعيين مقاول مختص بجمع النفايات الصلبة من املوقع،

 قائمة املقاولين املعتمدين لجمع النفايات الخطرة من املوقع.

تقديم خطاب اتصال   متطلب إضافي  

رسمي مع الجهات ذات  

 الصلة

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 بدء البناء  

مشغل محطة  

 الرياح 

 

 

الصحة والسالمة   

 املهنية 

سيكون هناك بعض املخاطر العامة على صحة العمال   

وسالمتهم جراء العمل في مواقع البناء، ألنه يزيد من خطر  

 اإلصابة أو الوفاة بسبب الحوادث.

تطوير وتقديم خطة الصحة والسالمة املهنية املخصصة للمشروع واملوقع لضمان  

دم سلس ومناسب  صحة وسالمة جميع املوظفين من أجل تحقيق واملحافظة على تق

للعمل في املوقع ومنع وقوع الحوادث التي قد تصيب املوظفين أو تحدث تلف في  

 املمتلكات. 

تقديم خطة الصحة    دراسات إضافية 

 والسالمة املهنية 

مرة واحدة قبل    غير منطبق 

 بدء العملية

مشغل محطة   

 الرياح 

 

 

الصحة والسالمة   

 العامة 

الوصول العام غير املصرح به لألفراد إلى مكونات املشروع   

 املختلفة. 

يجب تطوير تقييم للمخاطر األمنية ملشروع محطة الرياح والذي يأخذ في االعتبار ما  

( يتم تزويد كل توربين بأبواب مغلقة ملنع الوصول غير املصرح به إلى  1يلي: )

ية مسيجة بالكامل بجدران خرسانية  ( أن تكون منطقة املحطة الفرع2) التوربينات، 

( وضع عالمات إرشادية على  4) ( حراس املوقع،3)  ملنع الوصول غير املصرح به،

التوربينات واملحطات الفرعية بشأن مخاطر السالمة العامة ومعلومات االتصال في  

 حاالت الطوارئ، وغيرها حسب الحالة.

 

تقديم تقييم املخاطر    دراسات إضافية 

 األمنية 

مرة واحدة قبل    غير منطبق  

 بدء العملية

مشغل محطة   

 الرياح 

يمكن أن تؤدي اإلدارة غير املناسبة لقضايا األمن   

والحوادث التي يرتكبها أفراد األمن تجاه املجتمعات  

 املحلية إلى االستياء وعدم الثقة وتصاعد األحداث. 

إعداد خطة إلدارة األمن تحدد التدابير املناسبة للتعيين، وقواعد السلوك،  

 طرة على وإدارة مثل هذه القضايا. والتدريب، وتجهيز ومراقبة أفراد األمن للسي

مرة واحدة قبل    غير منطبق  تقديم خطة إلدارة األمن   دراسات إضافية 

 بدء العملية  

مشغل محطة  

 الرياح  

يمكن أن يؤثر ملعان شفرة التوربين أو البرج على  

 املستقبالت القريبة في املنطقة. 

ينبغي النظر في استخدام تشطيبات غير عاكسة لضمان أن اآلثار املحتملة ليست   

 كبيرة.

مرة واحدة قبل    التوربينات   التفتيش البصري   التخفيف 

 بدء العملية  

مشغل محطة  

 الرياح  
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ُ
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راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

االجتماعية  

 واالقتصادية 

من املتوقع أن يوفر املشروع فرص عمل للمجتمعات   

املحلية على األقل. ويمكن أن يسهم هذا إلى حد ما في  

تعزيز البيئة املعيشية لسكانها، ورفع مستوى معيشتهم،  

 وتحقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي.

  اعتماد خطط وتدابير مختلفة لتنفيذ املبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز ▪

البيئة املعيشية للمجتمعات املحلية، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرخاء  

 االجتماعي واالقتصادي.

االستثمارية الجديدة للقطاعين العام   شروعاتإعطاء األولوية للعمل في امل  ▪

والخاص املخطط لها من املجتمع. يجب أن ينعكس ذلك في عقد الهندسة  

ية الالحقة. يمكن تنفيذ ذلك من خالل تعاون  واملشتريات والبناء والعقود الفرع

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء   يناملسؤول ينمشترك بين املطور/املقاول

 واملطورين اآلخرين ملحطة الرياح في املنطقة. 

  مشروعات تشمل املتطلبات األساسية من املقاولين ومقدمي الخدمات املكلفين ب   ▪

التطوير في املنطقة. يجب أن تكون هذه التدابير منصوص عليها بوضوح في 

 العقود.

اعتماد وتنفيذ خطة تكامل املجتمع للعمل مع أفراد املجتمع املحلي. يجب أن    ▪

تهدف الخطة إلى دعم االقتصاد املحلي مع ذكر أهدافه وغاياته، ويجب أن نعترف  

ية مع املجتمع املحلي من خالل برنامج  بأهمية بناء عالقة اجتماعية اقتصادية قو 

تخطيط تشاركي حتى قبل تنفيذ عمليات التطوير. يجب أن تتضمن الخطة  

 املتطلبات الرئيسية املحددة أدناه:

: يجب أن يهدف اإلجراء إلى ضمان التواصل ونشر  إجراء تحديثات للمشروع  -

ن خالل  املعلومات في الوقت املناسب وبشكل مستمر مع املجتمع املحلي م

وقد يشمل ذلك على سبيل املثال التشاور في   -املنصات املحلية املناسبة 

الوقت املناسب والكشف عن املعلومات مع أصحاب املصلحة املعنيين،  

واملشاركة الواعية، وإنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع أصحاب املصلحة  

وتوزيع نسخة من امللخص غير الفني وخطة إشراك أصحاب املصلحة  

 للغتين اإلنجليزية والعربية على أصحاب املصلحة املعنيين، وغير ذلك.با

: يجب أن يحدد اإلجراء عدد فرص العمل  إجراءات التوظيف املحلية  -

املستهدفة للمجتمعات املحلية لتشمل العمال املهرة وغير املهرة. يجب أن  

تأخذ فرص العمل هذه أيًضا في الحسبان توظيف املجتمعات املحلية في  

املنطقة املحيطة باملشروع لتشمل املهندسين حديثي التخرج والفنيين  

والعمال، إلخ. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن اإلجراء تفاصيل حول  

كيفية اإلعالن عن فرص العمل وكذلك عملية االختيار العادلة والشفافة  

 وتوفير فرص متساوية للجميع بما في ذلك اإلناث. 

: يجب أن تحدد اإلجراءات فرص  باملشتريات املحلية اإلجراءات املتعلقة  -

الشراء املستهدفة للمجتمعات املحلية لتشمل على سبيل املثال املقاولين  

املحليين من الباطن، واللوازم والخدمات املحلية، وخدمات التنظيف، إلخ.  

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن اإلجراء تفاصيل حول كيفية اإلعالن  

تقديم تقارير منتظمة    التوصيات 

 عن نتائج تنفيذ البرنامج 

مطور    مستمر   غير منطبق 

 املشغل املشروع/
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راقبتها/املوقع   م

 الجهة املسؤولة  معدل التكرار  

راء وكذلك عملية اختيار عادلة وشفافة وتوفير فرص  عن فرص الش

 متساوية للجميع. 

: يوص ى بأن يقوم املطور بتنفيذ برنامج  برنامج املسؤولية االجتماعية  -  -

للمسؤولية االجتماعية يهدف إلى إفادة املجتمعات املحلية إلى أقص ى حد  

ذات  التنمية    مشروعاتممكن. وفي هذه الحالة، يجب وضع نهج منظم يحدد  

األولوية التي يمكن أن تستفيد منها املجتمعات املحلية )على سبيل املثال بناًء  

على تقييم االحتياجات إذا كان ذلك متاًحا(. وبناًء على ذلك، يمكن لبرنامج  

املسؤولية االجتماعية إعطاء األولوية ملشروعات املجتمعات املحلية وفًقا  

ل الزمني للتنفيذ باإلضافة إلى عوامل  للميزانية املتاحة ورؤية الشركة والجدو 

 أخرى. 
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 لمحطة المشروع الفرعية التقييم البيئي واالجتماعي    11

 مكونات املشروع محطة فرعية وخط نقل كهرباء للمشروع كما هو موضح في التفاصيل أدناه. كما نوقش سابًقا، ستتضمن  

حسب املطلوب من قبل املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ولتوضيح التأثيرات والتخفيفات املحددة الخاصة  

 بمثل هذه املكونات، فقد تم تضمينها في فصل مستقل.

ا نوقش في الوثيقة، يتضمن تقييم األثر البيئي أيًضا تقييم تأثيرات مكونات املحطات الفرعية.  كم املحطة الفرعية:   ▪

 33املحطة الفرعية هي محطة تحويل ذات جهد عالي تقوم بجمع وتحويل الخرج من التوربينات إلى جهد أعلى )من 

كيلو فولت(. سيتم   220الجهد ) كيلو فولت( وهو مناسب للدخول في الشبكة الوطنية عالية  220كيلو فولت إلى 

 في  الفرعية  املحطة  موقع  عرض  يتم  إنشاء محطتين فرعيتين داخل منطقة املشروع كما هو موضح في الشكل أدناه.

 . أدناه الشكل 

 
 : موقع املحطات الفرعية داخل منطقة املشروع 1-11الشكل   

 

  عبر  الفرعية  املحطة  من الوطنية بالشبكة املشروع من املولدة الكهرباء توصيل سيتم  :الكهرباء في املشروع خط نقل  ▪

  في  OHTL لـ املستقل واالجتماعي البيئي األثر تقييم  إجراء  سيتم سابًقا، مناقشته تمت كما (. OHTL) علوي  نقل خط

 . الحقة مرحلة

  في  تقع الفرعية املحطة ألن نظًرا املشروع منطقة  تشبه التي )  األساس خط شروط( 1: )يلي ملا ملخًصا أدناه الجدول  يقدم

 .ةاملطلوب التخفيفإجراءا  ( 3) و ؛  الفرعية املحطة  من  املتوقعة التأثيرات( 2) ، ( املشروع قطع نفس
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ملخص األساس البيئي   السمة 

 واالجتماعي  

 تدابير التخفيف   التأثير 

  املسطحات

الطبيعية  

 البصرية الصورة  و 

لم يتم تحديد أي مشاكل   

أساسية تثير القلق نظًرا لعدم  

تحديد مستقبالت بصرية  

حساسة رئيسية يمكن أن تتأثر  

 باملشروع أثناء التشغيل.

ل   مرحلة البناء من املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقب 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء للمحطة الفرعية وخط نقل   يناملسؤول ين املقاول

الكهرباء إخالء األرض من العوائق وتسوية األرض والحفر والتمهيد وغير ذلك. ستخلق  

أنشطة البناء تأثيًرا مؤقًتا على الجودة البصرية للموقع واملناطق املحيطة به. ستشمل  

ناصر نموذجية ملوقع البناء مثل املعدات  البيئة البصرية خالل مرحلة البناء وجود ع

 واآلالت لتشمل الحفارات والشاحنات والرافعات األمامية والضواغط وغيرها. 

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.2.1القسم  

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

موقع املشروع غير مأهول    استخدام األرض 

وشاغر وال يشمل أي أنشطة  

مادية أو اقتصادية الستخدام  

األرض. وداخل املوقع ال يوجد  

تخزين املواد  سوى منشأة ل

بترول.   وحفارة ليةالبترو 

باإلضافة إلى ذلك، تنفذ  

مجموعات البدو بشكل عام  

نظام الغفرة في هذه املناطق  

البرية والتي تشمل موقع  

 املشروع. 

البترول   وحفارة تخزين املواد البتروليةتشمل منطقة املشروع منشآت  مرحلة البناء

باإلضافة إلى االستخدام غير الرسمي لألراض ي من قبل مجموعات البدو من خالل نظام  

الغفرة. يمكن أن تؤدي اإلدارة غير املالئمة ملثل هذه القضايا إلى تأثيرات ونزاعات على  

 استخدام األراض ي. 

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.3.1القسم  

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 



 

  291صفحة ميجا وات في خليج السويس بنظام البناء والتملك والتشغيل                          500مشروع محطة رياح بقدرة   - تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

الجيولوجيا،  

واملياه الجوفية  

وجيولوجيا املياه  

 الجوفية 

لم يتم تسجيل أي مشكالت  

رئيسية خاصة بموقع معين  

استناًدا إلى التقييم األولي، وال  

متوقعة   سيول توجد مخاطر 

 على موقع املشروع. 

ستنش ئ عن أنشطة البناء والتشغيل في مناطق املحطات الفرعية    مرحلة البناء والتشغيل  

صرف والنفايات  وكذلك خط النقل نفايات سائلة تشمل النفايات الصلبة ومياه ال

الخطرة. اإلدارة غير املناسبة ملثل هذه النفايات السائلة يمكن أن تلوث التربة والتي بدورها  

 يمكن أن تلوث موارد املياه الجوفية.

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.4.2القسم 

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

بمحطة الرياح  

 واملشغل. 

لم يتم تحديد أي نوع من    التنوع البيولوجي  

األزهار في موقع املشروع لتكون  

موضع قلق كبير. وتتطلب  

األنواع الحيوانية، بما في ذلك 

ثالثة أنواع من الثدييات  

وواحدة من الزواحف، نظًرا ألن  

الدراسات قد أوضحت أن  

موقع املشروع يقع في نطاق  

 التوزيع الجغرافي لهذه األنواع. 

وقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجرى في املوقع للمحطة  من املت مرحلة البناء

الفرعية أنشطة إخالء األرض من العوائق وتسوية األرض والحفر والتمهيد وغير ذلك.  

وتقتصر هذه األنشطة على آثار األقدام الفردية الصغيرة نسبًيا للمحطة الفرعية وخط  

ومع ذلك، على الرغم من أن   ا.النقل واملساحة الفعلية لالضطراب ضئيلة نسبيًّ 

التعديالت تعتبر طفيفة، إال أن هذه األنشطة ستؤدي على األرجح إلى تغيير املوائل في  

 املوقع وبالتالي قد تخل باملوائل املوجودة. 

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.5.1القسم 

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

مجموعة معينة  

 من الطيور 

يتماش ى مسح الخريف عموًما  

مع التقييم البيئي واالجتماعي  

االستراتيجي حيث كانت أعداد  

أنشطة تجهيز املوقع التي ستجرى في املوقع للمحطة الفرعية، ومن املتوقع   مرحلة البناء

إخالء األرض من العوائق وتسوية األرض والحفر والتمهيد  أن تشمل أبراج النقل أنشطة 

وغير ذلك. ويمكن أن تؤثر هذه األنشطة على وجه الخصوص على الطيور التي تستخدم  

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

دة في  لتلك املحد
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الطيور املسجلة معتدلة وكانت   )الطيور(

األعداد األعلى ألنواع ذات  

 اهتمام منخفض. 

املوقع في البحث عن الطعام ومكان للتكاثر لتشمل األنواع املقيمة واملهاجرة املحلقة وغير  

 املحلقة. 

والتي   9.6.1القسم 

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

ترتبط خطوط النقل بالتأثيرات على الطيور جراء مخاطر االصطدام   مرحلة التشغيل

والصعق الكهربائي لكل من الطيور املحلقة املهاجرة واملحلية )والتي يمكن أن تمر عبر  

 املوقع خالل مواسم هجرة الربيع والخريف( والطيور التي تحلق في املنطقة. 

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.6.1القسم 

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

باإلضافة إلى ذلك،  

يوص ى بتثبيت  

أوتاد وُمشتتات  

الطيور على املكون  

فوق األرض ي لخط  

النقل على مسافة  

  25و 15تتراوح بين 
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متًرا لزيادة  

الوضوح وتقليل  

أي تأثيرات  

 محتملة. 

  استعراض لقد أظهر   الخفافيش 

الدراسات أن هناك بعض  

األنواع التي يمكن أن تكون  

شديدة التعرض للتصادم مع  

 البنية التحتية ملحطة الرياح. 

من املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقبل   مرحلة البناء

لنقل  عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء للمحطة الفرعية وخط ا ين املسؤول ين املقاول

أنشطة إخالء األرض من العوائق وتسوية األراض ي والحفر والتمهيد، وغير ذلك. وتقتصر 

ا في هذه املرافق واملساحة الفعلية   هذه األنشطة على آثار األقدام الصغيرة نسبيًّ

ا. ومع ذلك، من املحتمل أن تؤدي هذه األنشطة إلى تغيير موائل    لالضطراب ضئيلة نسبيًّ

ال سيما من خالل فقدان موائل الصيد   التأثير املحتمل على الخفافيش، املوقع وبالتالي  

 الخاصة بالخفافيش وكذلك أماكن تواجدها. 

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.7.1القسم 

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

ترتبط التأثيرات املحتملة للمشروع أثناء التشغيل بشكل رئيس ي بخطر   مرحلة التشغيل

 .العالي الضغطنقل  ات أو الصعق بالكهرباء مع خطوط ضربات الخفافيش واالصطدام

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.7.2القسم  

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  
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واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

اآلثار والتراث  

 الثقافي

ال توجد آثار أو تراث ثقافي   

 خاص باملوقع.

ل   مرحلة البناء  من املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقب 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء للمحطة الفرعية وخط النقل،   يناملسؤول ين املقاول

أنشطة إخالء األرض من العوائق وتسوية األرض والحفر والتمهيد وغير ذلك. وعلى الرغم  

ا لهذه املنشآت واملساحة   من أن هذه األنشطة تقتصر على اآلثار الفردية الصغيرة نسبيًّ

ا، وإ ذا تمت إدارة هذه األنشطة بشكل غير صحيح، فقد  الفعلية لالضطراب ضئيلة نسبيًّ

 تتلف أو تضر املواقع األثرية املوجودة في موقع املشروع. 

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.8.1القسم  

يتعين تنفيذها من  

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

جودة الهواء  

 والضوضاء

لم يتم تحديد أمور رئيسية   

 مثيرة للقلق.

من املتوقع أن تشمل أنشطة تجهيز املوقع التي ستجري في املوقع من ِقبل   مرحلة البناء 

عن عقود الهندسة واملشتريات والبناء للمحطة الفرعية وخط النقل   ين املسؤول ين املقاول

أنشطة إخالء األرض من العوائق وتسوية األراض ي والحفر والتمهيد، وغير ذلك. وتقتصر 

ا في هذه املرافق واملساحة الفعلية   هذه األنشطة على آثار األقدام الصغيرة نسبيًّ

ا. ومع ذلك، من املر  جح أن تؤدي هذه األنشطة إلى زيادة مستوى  لالضطراب ضئيلة نسبيًّ

 الغبار واالنبعاثات الهوائية والضوضاء.

تطبيق عمليات  

تخفيف مماثلة  

لتلك املحددة في  

والتي   9.9.1القسم  

ا من  يتعين تنفيذه

  ين قبل املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 
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البنية التحتية  

 واملرافق  

لم يتم تحديد أمور رئيسية  

مثيرة للقلق. وقد لوحظت 

العديد من عناصر البنية  

التحتية واملرافق الخاصة  

باملوقع داخل املنطقة لتشمل  

  ، تخزين املواد البتروليةمنشأة ل

، وطرق، وبرج  بترول وحفارة

اتصاالت سلكية والسلكية،  

 وشبكة كهرباء، وغيرها. 

يمكن لإلدارة غير الصحيحة ألنشطة البناء أن تؤثر على البنية التحتية   مرحلة البناء

وعناصر املرافق املوجودة في املوقع مثل شبكات الطرق وخطوط الكهرباء وأبراج  

 االتصاالت وغيرها. 

يتم تطبيق  

عمليات تخفيف  

مماثلة لتلك  

املحددة في القسم  

والتي يتعين   9.10

تنفيذها من قبل  

  ين املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 

الصحة والسالمة  

 املهنية 

تنطوي األنشطة في املحطات الفرعية وخطوط النقل على مخاطر    مرحلة البناء والتشغيل ال يوجد  

 تتعلق بالصحة والسالمة املهنية مثل الصعق بالكهرباء والتعرض للمواد الخطرة، إلخ. 

يتم تطبيق  

عمليات تخفيف  

مماثلة لتلك  

املحددة في القسم  

والتي يتعين   9.11

تنفيذها من قبل  

  ين املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

واملشتريات والبناء  

 بمحطة الرياح. 
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الصحة والسالمة  

 العامة 

قد يؤدي الوصول العام غير املصرح به إلى منطقة   الوصول العام - مرحلة التشغيل  ال يوجد  

املحطات الفرعية إلى مشكالت تتعلق بالسالمة مثل الصدمات الكهربائية ومخاطر الحرق  

 الحراري والتعرض للمواد الكيميائية واملواد الخطرة، وغيرها(.

يتم تطبيق  

عمليات تخفيف  

مماثلة لتلك  

املحددة في  

 - 9.12.3األقسام 

9.12.4 - 9.12.5 

والتي سيتم  

تنفيذها من قبل  

  ين املقاول

عن   ين املسؤول

عقود الهندسة  

 واملشتريات والبناء. 

الحقول الكهربائية   التعرض للحقول الكهربائية واملغناطيسية.  - مرحلة التشغيل 

واملغناطيسية هي إشعاعات مرتبطة باستخدام الطاقة الكهربائية مثل األسالك املنزلية  

. يتم إنتاج  الضغط العالينقل يًضا من املحطات الفرعية وخطوط واألجهزة الكهربائية وأ

سية  الحقول الكهربائية من الجهد املوجود في خط النقل بينما يتم إنتاج الحقول املغناطي 

من التيار الكهربائي. بينما يمكن حماية الحقول الكهربائية بأشياء )مثل املباني أو  

األشجار(، إال أن املجال املغناطيس ي يمر عبر معظم األشياء. هذه الحقول هي األقوى في  

 املصدر وتنخفض بشكل كبير مع بعد املسافة عن املصدر. 

ة اآلثار املحتملة على صحة اإلنسان من  تم إجراء أبحاث ودراسات علمية مكثفة ملعالج 

التعرض للحقول الكهربائية واملغناطيسية على املدى الطويل. اإلجماع العام هو أن الدليل  

العلمي الشامل للمخاطر على صحة اإلنسان الناتج عن التعرض للمجاالت  

الكهرومغناطيسية ضعيف، لكن لم يتم التأكد من أن التعرض للمجاالت  

 طيسية آمن تماًما. الكهرومغنا 

 ال ش يء 
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وباملثل، تنص إرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية   

الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية أيًضا على أنه على الرغم من وجود قلق عام وعلمي  

يس  بشأن اآلثار الصحية املحتملة املرتبطة بالتعرض ملجاالت القوى الكهرومغناطيسية )ل

فقط خطوط الكهرباء الفرعية ومحطات الكهرباء ذات الجهد العالي، ولكن أيًضا من  

االستخدامات اليومية للكهرباء في املنازل(، ال توجد بيانات تجريبية توضح اآلثار الصحية  

الضارة الناجمة عن التعرض ملستويات الحقول الكهربائية واملغناطيسية النموذجية من  

املعدات. وبالرغم من أن األدلة على وجود مخاطر صحية ضارة  خطوط نقل الطاقة و 

 ضعيفة، إال أنها ال تزال كافية لتبرير القلق املحدود.

يتطلب دليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالبيئة والصحة والسالمة أيًضا أن تظل  

غير  حدود مستوى التعرض للعامة أقل من حدود اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاعات 

 املؤينة املنصوص عليها في الجدول أدناه. 

املجال الكهربائي   معدل التكرار  

 )الفولت/املتر( 

املجال املغناطيس ي )ميكرو  

 تسال( 

 100 5000 هرتز 50

 83 4150 هرتز 60

متر من خطوط الطاقة    100وفًقا للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية فإن مسافة حوالي   

الكهرومغناطيسية تماثل مستويات خطوط الطاقة الكهربائية النموذجية املوجودة في 

املنازل )"الحقول الكهربائية واملغناطيسية املرتبطة باستخدام الطاقة الكهربائية"   معظم

(. باإلضافة إلى ذلك، تشير العديد من الدراسات  2012م الصحة البيئية  املعهد الوطني لعلو 

األخرى إلى أن الحقول الكهربائية واملغناطيسية التي يتم إنتاجها بواسطة معدات املحطات  

الفرعية ال يمكن تقديرها بشكل عام خارج حدود املحطات الفرعية )مطبعة األكاديميات  

لي من املحتمل أن يتم استيفاء الحدود املذكورة أعاله.  ( وبالتا1997القومية األمريكية 

أخيًرا، ينص دليل مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالبيئة والصحة والسالمة أيًضا على  
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أن خطوط ومنشآت النقل تتطلب حق الطريق لحماية النظام وأيًضا الحماية من األخطار  

متر لخطوط النقل الكهربائي   100 متر إلى 15املحتملة والتي تكون حق الطريق فيها من 

 عموًما. 

سابًقا، ال توجد مستقبالت حساسة رئيسية داخل    نوقشمع أخذ ما سبق في االعتبار، كما   

متر منها )وحتى    100املنطقة املحيطة بموقع املشروع وال منطقة املحطات الفرعية على بعد  

 إلى ما يصل إلى كيلومتر واحد منها(. لذلك، تعتبر هذه اآلثار غير مهمة. 
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