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القابضة )يوروس(، إنجي شركة البحر األحمر لطاقة الرياح ش.م.م، وُرعاة المشروع: مؤسسة تويوتا تسوشو )تويوتا(، شركة يوروس إنرجي  
 لخدمات الطاقة )إنجي(، وأوراسكوم لإلنشاءات )أوراسكوم( 

 :اإلصدار والمراجعة سجل
 ِجع واعتمد بواسطة:و رُ  ُأعد بواسطة  الوصف  التاريخ  النسخة 

المغربي .التراكمي األثر تحليل  2020يوليو  24 (0النسخة )  ايكو    ، ليث 
 .كونسلت 

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة| الرعاة  
 .| جولدر لإلعمار والتنمية | البنك األوروبي 

المغربي .تحليل األثر التراكمي  2020أغسطس  1 (1النسخة )  ايكو    ، ليث 
 .كونسلت 

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة | الرعاة  
 .| جولدر لإلعمار والتنمية | البنك األوروبي 

المغربي .تحليل األثر التراكمي  2020 أكتوبر 1 (2) النسخة   ايكو    ، ليث 
 .كونسلت 

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة | الرعاة  
 .| جولدر لإلعمار والتنمية | البنك األوروبي 

المغربي .تحليل األثر التراكمي  2020نوفمبر  19 نسخة نهائية  ايكو    ، ليث 
 .كونسلت 

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة | الرعاة  
 .| جولدر لإلعمار والتنمية | البنك األوروبي 

إيكو   .تحليل األثر التراكمي  2020ديسمبر  27 نسخة نهائية  المصري،  إبراهيم 
 كونسلت 

 المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  

إيكو   .تحليل األثر التراكمي  2021يناير  6 نسخة نهائية  المصري،  إبراهيم 
 كونسلت 

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة | الرعاة  
 .| جولدر لإلعمار والتنمية | البنك األوروبي 
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 مسئولية:  الإخالء 

إجراء فحص مستقل لمدى مالئمة هذا التقرير وقبل الحصول على  ب   إالال يجوز االعتماد على هذا التقرير أو استخدامه ألي مشروعات أخرى  
اإلذن الكتابي من شركة البحر األحمر لطاقة الرياح )ش.م.م(. ال تتحمل إيكو كونسلت أي مسئولة تتعلق بأي نتيجة تنشأ عن استخدام هذا  

 المستند لغرض غير األغراض التي تم إعداده لها.  

 ، ن أي مسئولية من أي نوع تجاه أي طرف ثالثو وال يتحمل االستشاري   ،حر األحمر لطاقة الرياح )ش.م.م(هذا المستند سري وخاص لشركة الب 
 منه، حيث يعتمد أي طرف ثالث على هذا التقرير على مسئوليته الخاصة.   الكشف له عن هذا التقرير أو جزء  تم 
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 الملخص التنفيذي 

بحر  يعرض هذا التقرير نتائج تحليل سريع لآلثار التراكمية المحتملة بشأن التنوع الحيوي لمزارع الرياح التي ُتنمى من خالل مشروع شركة ال
التي    لرياحليكيال لمصر، ويعتمد التقرير على نتائج تحليل اآلثار التراكمية التي تم إجراؤها لمزرعة    -األحمر لطاقة الرياح في خليج السويس  

 الطيور الُمصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمةتحليل  اليحدد    .شركة البحر األحمر لطاقة الرياحتقع بالقرب من جنوب مشروع  
عالية جراءات  قديم إت . تم  من أشكال الحياة األخرى الُمصنفة كمكونات بيئية عالية القيمة  لية( وقائمة أوَّ 2013)تقرير مؤسسة التمويل الدولية  

 التي ستعتمدها شركة البحر األحمر لطاقة الرياح في خليج السويس. ، و اآلثارالمستوى للرصد والحد من 

ح وغيرها من المطورين في منطقة الدراسة؛ لإلسهام في ُتعرض اإلجراءات اإلضافية التي تتعهد بها أو تدعمها شركة البحر األحمر لطاقة الريا
 المنطقة.لمشروعات في لاآلثار التراكمية الحد من 

عداد نهج يجب اتباعه بتنسيقه األصلي إ تم    في المشروعات؛  المكونات البيئية عالية القيمةفصائل الطيور الُمصنفة أولويتها تحت فئة  لتحديد  
وُيعدل طبًقا للظروف المحلية والبيانات    ؛(2013طاقة الرياح في منطقة الطفيلية )تقرير مؤسسة التمويل الدولية  وعات  التراكمية لمشر لتقييم اآلثار  

(، 2018 تي بي سي،  )بنك تميجا وا 250بقدرة لرياح مزرعة ليكيال لالمتاحة من خالل تحليل اآلثار التراكمية السابقة الذي تم إجراؤه لمشروع 
الطيور الُمصنفة أولويتها تحت فئة  ية لوضع القائمة النهائية لتحليل  و نهج ليكيال؛ تم إجراء فرز مرحلي لفصائل الطيور ذات األولالحال في    اوكم

البيانات ة  بيانات المستخدمة في العملي لمشروع، كما تشتمل الإلى اون أكبر المخاطر العامة بالنسبة  ُيحتمل أن تك  .المكونات البيئية عالية القيمة
بما في ذلك    ،في منطقة الدراسة  كافة  البيانات الحديثة  ، باإلضافة إلى تجميعتقييم األثر التراكمي الخاص بليكيال بشكل أساسي من    كافة  المقدمة

 . 2020وربيع  2019لشركة البحر األحمر لطاقة الرياح والمعد في خريف الموقع تقييمات 

وًاخذت في االعتبار عند النظر في تحليل المكونات   ، والمتعرضة جميعها لخط عام يتراوح بين "العالي" و"المتوسط"،فصيلة  14هذه العملية    حددت
عن بينما نتج  ،  ليكيال في مزرعة    تقييم األثر التراكميفصيلة من تلك الطيور حددها    13البيئية عالية القيمة ذات األولوية للمشروع، كما أن  

تم إدراجها في القائمة،   من َثم  و   ؛بدرجة متوسطةطر عام  تحددت فصيلة معرضة لخ.  التحليل الحالي حالة الخطر العام الُمعدل لبعض الفصائل
 (.Clanga pomarina)األسفع الصغير قاب وهذه الفصيلة مسماة تحديًدا الع

الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية    نفوق المقبول لمعدل    نهج المشروع في قرية الطفيلة، لم يتم تحديد الحدبالنسبة إلى  
ذات األولوية، ولكن ُخطط للنظر    تحليل المكونات البيئية عالية القيمةإلى  الطيور بالنسبة    نفوق لأقصى حد    امن هذه العملية، موضحً   كجزءالقيمة  

 فيها في المستقبل القريب، وسُتدرج في نسخة ُمحدثة من التقرير. 

الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية   نفوق التي تحدد الحد المقبول لمعدل من نهج المشروع في قرية الطفيلة أدت الخطوة الرابعة 
  معدالت النفوق ل  افصائل األخرى حدً   ، حيث يكون لدى األربعمعدالت النفوق والتي تنعدم فيها    ،ذات أولويةفصائل   10تحديد  عالية القيمة إلى  

ليتم اعتمادها من جانب مشروع شركة البحر األحمر   ؛ُيقترح تدابير تخفيف األثر وإجراءات الرصد  في الخطوة الخامسة .   100إلى    10يتراوح بين  
 لطاقة الرياح، وغيرها التي يقترح أن يتم تنفيذها بشكل جماعي وتعاوني من قبل جميع مطوري طاقة الرياح في نطاق منطقة الدراسة، وُتركز

وتعتمد على    ،فصيلة ذات األولوية  ةعشر   يمة ألربعونات البيئية عالية القإجراءات تخفيف األثر والرصد على اآلثار المحتملة على تحليل المك
 االستفادة من الخبرات الفعلية في مجال اإلدارة التكيفية في مزارع الرياح التشغيلية بخليج السويس.و  ،ممارسات الجيدةأفضل ال
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 المقدمة  -1

 واألهداف  النطاق 1-1

مجموعة محددة    فييهدف إلى تحديد وتحليل تأثير مجموعة من المشروعات  ، و ( نهج تحليل متعدد الجوانبCEAُيعد تحليل اآلثار التراكمية )
حيث    ؛شركة البحر األحمر لطاقة الرياحويأتي تحليل اآلثار التراكمية في سياق مشروع    .والتصنيفات  البيئية  : المواطنالبيئيةا من العناصر  مسبقً 

على طول مسار هجرة الطيور الُمسمى " مسار هجرة الطيور   -   يًضاأ  –ينما تقع ديد من مزارع الرياح، ب ن مقرها يقع في المنطقة التي تضم العإ
  .على الوادي المتصدع بالبحر األحمر"

يجب تسليط الضوء على أن تحليل فإنه    ؛(MSBsورغم التأكيد التام على آثار البنية التحتية لمشروع طاقة الرياح على الطيور الحوامة المهاجرة )
ك المواطن والثدييات القادرة  لذاآلثار التراكمية لم يقتصر على هذا السياق، كما ستأخذ العناصر االيكولوجية األخرى في عين االعتبار، بما في  

 على الطيران )الخفافيش(. 

اآلثار التراكمية المحتملة للمشروعات التي   -في نهاية األمر  -يحدد    والذي قد  ،يتابع تحليل اآلثار التراكمية سلسلة من الخطوات متعددة الجوانب
وتتابع هذه الخطوات النهج الذي  .التكيفية  اإلدارة  نهج  خالل  من  تطبيقها  سيتموالتي    ،وهذا بهدف تقديم إجراءات الرصد وتخفيف األثر  ؛تثير القلق

 (. 2017التمويل الدولية  )مؤسسة األردن في  الطفيلة منطقة في الرياح طاقة لمشاريع التراكمية اآلثار تقييم إطار في تطويره تم

شركة البحر األحمر التنوع الحيوي في تطوير مزرعة الرياح بواسطة    ىيعرض هذا التحليل الخطوات األولية لفهم األثر التراكمي المحتمل عل
 ا البيئية ذات القيمة األكثر تعرًض )ش م م( وعمليات تشغيلية أخرى في خليج السويس بمصر، كما يهدف إلى تحديد المكونات    لطاقة الرياح

على تحليل اآلثار التراكمية   اوهذا اعتمادً   ؛ل منطقة الدراسةللخطر من اآلثار المجتمعة لجميع تطورات الرياح القائمة والمحتملة والمحددة داخ 
جنوب مشروع شركة البحر األحمر لطاقة   فيميجاوات من الطاقة والتي تقع  250الشركة المحدودة ليكيال للطاقة لمزرعة رياح تنتج التي أجرته 

 500أعدت لمشروع شركة البحر األحمر لطاقة الرياح    الطيور التي  الرياح، واألهم من ذلك أن تحليل اآلثار التراكمية  يدمج بين تقييمات الرصد
، كما يقترح هذا التحليل إجراءات الرصد وتخفيف اآلثار وإجراءات  2020والربيع لعام    2019خالل مواسم الهجرة في فصل الخريف لعام  ميجاوات  

 مكونات البيئة القيمية ذات األولوية المحددة. ت المحتملة على لمعالجة التأثيرا ؛إدارية أخرى للمشروعات التي تعمل داخل منطقة الدراسة

 جغرافية الحدود ال 1-2

يقع المشروع بالقرب من    ا؛ب القاهرة، وعلى نحو أكثر تحديدً كم جنو   200يقع المشروع في محافظة البحر األحمر بمصر، وتبلغ مساحته حوالي  
رأس غارب أقرب مناطق سكنية بمدينة  إلى  بمحافظة البحر األحمر، وبالنسبة  س غارب  أ داخل الوحدة الحكومية المحلية بر شاطئ البحر األحمر و 

 كم من الشمال(. 45كم من الجنوب( وقرية زعفرانة )تقع على بعد  40تضم مدينة رأس غارب )تقع على بعد 

الجديدة والمتجددة    خصصتها الحكومة المصرية   ،كيلومتر مربع  1200يقع المشروع في منطقة مساحتها   لتطوير مزارع الرياح، لهيئة الطاقة 
لتقييم اآلثار التراكمية المحتملة على التنوع الحيوي الذي يغطي المنطقة   ؛ أدناه(، وهذه المنطقة مخصصة  1قم  )موضح باللون األحمر في الشكل ر 

هيئة  خصصت    إطارهذا  مصر، وفي    -محافظة البحر األحمر    -منطقة جبل الزيت    -المستهدفة لتطوير مزارع الرياح المحتملة في رأس غارب  
 بغرض تطوير هذا المشروع.  ؛أدناه( للمطور  1)موضحة باللون األزرق في الشكل  2كم  70لغ حوالي مساحة تب  الطاقة الجديدة والمتجددة

 ألن هذا المشروع يقع على الساحل الغربي لخليج السويس، فهو يقع على مسار هجرة الطيور على الوادي المتصدع بالبحر األحمر، والذي ُيعد و 
العام  مليون طائر يهاجر من خالل هذا المسار مرتين في    1.5ن أكثر من  إحيث    ؛للطيور الحوامة المهاجرةم  أحد أهم مسارات الهجرة في العال

من الطيور    انوعً   37فريقية إلجمالي  ر األوروبية والمناطق الشتوية اإل ث ربط مسار الهجرة بين مناطق التكاوي (،  2020الطيور العالمية    جمعية)
 .المهاجرة المرتفعة

أن هناك اختالًفا كبيًرا في مستوى   –والذي يقع فيه المشروع    –الهجرة المنتظمة على طول الساحل الغربي لخليج السويس  كما وضح رصد  
أثناء  استخدام المنطقة خالل مواسم الهجرة، كما أظهرت األبحاث أن هذا الجزء من مسار الهجرة تستخدمه أعداد أكبر بكثير من الطيور المهاجرة  

 بموسم هجرة الخريف.مقارنة  ،الربيع 
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المخصصة لتطوير مزارع   - بموجب المرسوم الوطني -: موقع المشروع )باللون األحمر( جزء من المنطقة المنصوص عليها 1الشكل  
 )2019 _الرياح )االستشاري 

 

 مسار هجرة الطيور على الوادي المتصدع بالبحر األحمر. المسارات الرئيسية التي تستخدمها الطيور الحوامة المهاجرة كجزء من 2الشكل  

(2020 BirdLife) 

 النطاق الزمني  1-3

أقل من   فيخر بدأ تشغيله اآل  هابعُض بينما    ؛تشغيلها من سنوات قليلة  ُتعد مزارع الرياح في منطقة الدراسة في مراحل تطور مختلفة، فبعضها تم
تجهيز ما قبل اإلنشاء، سيتم تحديد الحدود الزمنية على أساس عملية الرصد التي ستجرى خالل الثالث   ةعام، بينما غيرها مازال في مرحل 

 السنوات األولى من عمليات تشغيل مشروع شركة البحر األحمر لطاقة الرياح. 
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 وفحصها يمة تحديد المكونات البيئية عالية الق -2

مة للغاية في تقييم مخاطر المشروع أو مجموع مشروعات التي همصفات مميزة اجتماعية وبيئية، والتي ُتعد  المكونات البيئية عالية القيمة    ُحددت
والخصائص الفيزيائية   ،البيئة، ويقتصر تعريف المكونات البيئية عالية القيمة على فصائل النباتات وفصائل الحيوانات )التنوع الحيوي(  فيتؤثر  

 المواد المعلنة وغير المعلنة. اخالل الممارسات المكتبية مستخدمً والمواطن 

بالتشاور مع أصحاب المصلحة، لكل مجموعة من المكونات البيئية   ،خالل عملية تكرارية األولويةئية عالية القيمة ذات  تم اختيار المكونات البي 
 وتم استعراضها في مطبوعات:   العناصر التالية قشتو ونُ هما مًعا، تي أو كل عالية القيمة أو التأثيرات المحتملة

 . الحساسيات •

 .مصادر البيانات المتاحة •

 . الرياحاألنشطة و / أو برامج تشغيل غير مشاريع  •

 .ملكية البيانات وإمكانية الوصول إليها •

 النهج   -3

بهدف تحديد المكونات البيئية عالية القيمة ذات األولوية،    ؛والُمعدة لممارسات تقييم المخاطر  االمقبولة دولي    اتهجيعتمد نطاق العمل على الن 
( لمؤسسة التمويل الدولية، ويضم نطاق العمل للطيور هذا هدفين: تحديد الفصائل األكثر تعرًضا للخطر من اآلثار 6وليتسق مع إرشادات )

لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها تلك    ؛إدارية أخرى   المحتملة للتطورات في منطقة الدراسة، واقتراح نشاطات رصد وتخفيف اآلثار ونشاطات
 الشكل أدناه:نظر أالفصائل، يتبع هذا اإلطار عملية من خمس خطوات على النحو التالي، 

المحتملة، مشتملًة على الفصائل التي قد ُتعرض للخطر من التطورات   عالية القيمة(: إعداد قائمة أولية للمكونات البيئية  1الخطوة ) •
 . لمعرفتها أو توقع حدوثها في منطقة الدراسة انظرً  ؛طقة الدراسةي من ف

مسجلة في منطقة الدراسة  كونها مزيًجا من قابلية تأثر الفصائل وأهمية المجموعات ال  ؛النسبية للفصائل(: تحديد "الحساسية"  2الخطوة ) •
مي في مسار الهجرة، وتم إزالة الفصائل التي تم تحديد  (، مثل المجموعات أو التوزيع العالUoAوحدة التحليل المناسبة ) إلى  بالنسبة  

خالل مجموعة    ذه المرحلة الفصائل التي تهاجر(، وُأزيل من ه3أن لها حساسية ال ُيعتد بها من التحليل قبل االنتقال إلى الخطوة )
لفصائل على المستوى  إلى اذكر بالنسبة  والتي سيكون لها أي تأثير ال يُ   ،٪ من المجموعات في العالم  1مسارات الهجرة تمثل أقل من  

 العالمي.

من    ايجً وباعتبارها مز   ؛لمتراكمة لتطورات مزرعة الرياح خالل منطقة الدراسة( تحديد المخاطر العامة للفصائل من اآلثار ا3الخطوة ) •
َر في الفصائل ذات مستوى   (LoE(: واحتمالية اآلثار المتراكمة )2في الخطوة )  -   هو محدد  -  الحساسية كما الُمقدرة لكل فصيلة، ُنظِّ

 لمشروع.إلى امة للطيور ذات األولوية بالنسبة  لتكون من المكونات البيئية عالية القي  ؛متوسط أو عال  من المخاطر العامة 

 ديد من خالل تح  ،فيما يتعلق بالمكونات البيئية عالية القيمة للطيور ذات األولوية  ،الطيور  نفوق لمعدل  ديد أقصى حد  (: تح4الخطوة ) •
  -   في االعتبار  -لبقاء المجموعات على المدى الطويل، يوضع تحديد الحد األدنى    اشكل الخسائر الكثيرة فيها خطرً تُ نقطة التي  ال

، اآلثار المحتملة  WPPs  مشروعات طاقة الرياحباالشتراك مع    ،الديمغرافية والمخاطر التراكمية  والمعاييرفصائل بيولوجية محددة  
   .ا لتحديد وحدة التحليلوفقً  ؛للضغوط الخارجية على هذه المجموعات

الُمصنفة أولويتها تحت فئة  الطيور    نفوق لتجنب    ؛اآلثار واإلدارة  وتدابير الحد من(: اقتراح مجموعة من إجراءات الرصد  5الخطوة ) •
 اإلدارة التكيفية.و ستجابة االأنشطة ب بالغ اإللحد األدنى و للتسهيل االمتثال  ؛هانفوقلوللتقدير الدقيق  المكونات البيئية عالية القيمة
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 : عملية تحديد المكونات البيئية عالية القيمة ذات األولوية 3الشكل  

 التطبيق  -4

 وضع قائمة بمجموعات الفصائل وتحديد وحدة التحليل  :الخطوة األولى 4-1

للخطر من اآلثار التراكمية داخل منطقة  تكون ُعرضة    المجموعات أو فصائل الطيور التي يحتمل أن  جميع( هو تحديد 1الغرض من الخطوة )
فصائل   لتمتثل قائمة مجموعة الفصائل كالدراسة، ولتحديد وحدة التحليل المعنية من خالل دراسة أي آثار على جميع المجموعات والفصائل،  

 لما يلي: ،و يحتمل وجودها في منطقة الدراسةالمعروفة أو الموجودة في منطقة الدراسة أ ورالطي 

_  )ايكو كونسلت    2020وربيع    2019، خريف  ميجاوات  500  ،طيور لشركة البحر األحمر لطاقة الرياحالت التنوع الحيوي و تقييما ▪
2020). 
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  .(2020)ايكو كونسلت _  ميجاوات 500شركة البحر األحمر لطاقة الرياح ( لESIA) تقييم األثر البيئي واالجتماعي ▪

 .(2018)انفايرونكس  ميجاوات 250لمشروع ليكيال شمال رأس غرب  تقييم األثر البيئي واالجتماعي ▪

  ميجاوات   250رب  ا، لمشروع ليكيال شمال رأس غ2016وخريف    2017وربيع    2016وربيع    2015دراسات الطيور الرئيسية لخريف   ▪
 .ب(  2017 –أ  2017 –أ   2016 –ب  2016)انفايرونكس 

 ،طاقة الرياح في خليج السويسالفعالة لتوربينات الرياح لمشروعات    دارةاإلوبرنامج  راتيجي  ست البيئي واالجتماعي التراكمي واإل  التقييم ▪
 .(2018المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  والخاص ب 

 . (Ecoda 2013) ميجاوات 250رب اشمال رأس غ البيئي واالجتماعي للمنطقة التي تقع غرب منطقة مشروع ليكيال األثرتقييم  ▪

 .(2016واالجتماعي لمشروع ألفا للرياح )إكوكنسرف  تقييم األثر البيئي ▪

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

ميجاوات والموضح في الدراسات الرئيسية   320جبال الزيت لتوليد  ايطالجن ب   واالجتماعي للمنطقة التي تقع شمال  تقييم األثر البيئي ▪
 .(2017)الجبالي والحسني  2014الرئيسية للطيور من ربيع راسات د، وال(Ecoda 2011)، 2010للطيور من ربيع وخريف 

 2007وربيع  2006الدراسات الرئيسية للطيور من خريف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والموضح في  خاصة بامتياز  دراسة جدوى  ▪
 . (2007)ديكون 

 . (2011لحفظ الطيور بجبل الزيت )هيلغيرلو وآخرون  ؛مةهمفي منطقة   2006مسح في خريف  ▪

 . (2020)المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ميجاوات،  500لمزرعة رياح أمونت لتوليد  2020مسح في ربيع  ▪

 .أ( 2018لحفظ الطيور والتنوع الحيوي )جمعية الطيور العالمية  ؛مةهمتصنيف الفصائل الُمسجلة لجبل الزيت منطقة  ▪

(، ُمصنفة من خالل فصائل ُمعينة كما يحدث في منطقة ب  2018)جمعية الطيور العالمية  قاعدة بيانات الطيور الحوامة المهاجرة   ▪
 .المشروع

والُمصنفة    ،(2017ن )ي ثاكستر وآخر الُمعدة بواسطة  الُمدرجة قابلية التأثر العالمية لتطوير طاقة الرياح    قائمة لفصائل الطيور والخفافيشو  ▪
 كما يحدث في منطقة المشروع. IBATمن خالل فصائل معينة في كلية 

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

• ( )1فئة  المهاجرة  الحوامة  الطيور  العالمية  (:  الطيور  الوادي ب(    2018جمعية  على  الطيور  هجرة  مسار  مجموعة  تحليل  ووحدة 
 . (2005، ومستكملة بالمعلومات الالزمة من بورتر )2009لمتصدع بالبحر األحمر، بيانات مجموعة هذه الفصائل مصدرها جرونتميج  ا

أنها ُتربي من المطبوعات في منطقة ب  ةالمعروف الفصائل الُمسجلة في منطقة الدراسة تشمل (: تربية الطيور الجارحة والمقيمة2الفئة ) •
 الدراسة وفي المناطق المجاورة لها 

(  2017  جمعية الطيور العالميةكونها مدى نطاق التكاثر العالمي )مأخوذة من    ؛بوحدة التحليل  فصائل شتوية ومهاجرة أخرى (:  3الفئة ) •
   للسماح بتعريف أصغر وحدة تحليل. ؛سارات الهجرةوبسبب عدم توفر تقديرات على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو على مستوى م

 .(2الموضحة لفصائل الفئة ) وحجته التحليل فصائل مقيمة أخرى، وبنفس(: 4الفئة ) •

 :1نظر الجدول افصيلة من الطيور،  194لمجموعة عداد قائمة إ ( 1الخطوة )

 للطيور المحتملة  (: قائمة مجموعة الفصائل للمكونات البيئية عالية القيمة 1)الجدول 
 مكونات البيئية عالية القيمة للطيور المحتملة للعدد  الرتبة 
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 31 . الجوارح )الصقريات النهارية(
 8 . إوزيات )إوزيات(

 3 . والطنان( ،وسمامة الشجر  ،سماميات )السمامة
 1 . هداهد الغابات( –الهدهد   –قرنيات المنقار )أبو قرن 

 43 . الساحلية(إفجيجيات )الطيور 
 4 . اللقلق )اللقالق(

 3 .حماميات الشكل )الحمام واليمام(
 5 . (الشقراقيات )رفرافيات والتوابع

 10 . الصقريات )الصقور والكاراكارا(
 2 .دجاجيات )الطيور التي تتغذي على األرض(

 5 . تفلقية( –سمان الماء  –كركيات )الغرنوق 
 60 .جواثم )طيور الجثم(
 14 .بجعات( –بلشونيات  –بجعيات )أبو منجل 
 1 .غطاسيات )غطاس(

 2 .قطويات الشكل )قطويات)
 1 . بوميات )الصقريات الليلية(

 1 .أخبل( –أخرق  –أطيشيات )غاقيات 

 األحيائية   فصائلتحديد حساسية ال – 2الخطوة  4-2

الوطني   المستوى   فيبناًء على قابليتها للتأثر    ؛(1)الخطوة    خاللأو مجموعة تم تحديدها    فصيلةحديد حساسية كل  ( هو ت 2)الغرض من الخطوة  
ترد في هذا كما    –ترتبط الحساسية    لمجموعة.إلى المنطقة الدراسة بالنسبة    النسبية  واألهميةوحدة التحليل   استناًدا إلى  ؛أو اإلقليمي أو الدول

 الموجودة في منطقة الدراسة، وتضم مكونين:   فصائلبمجموعات ال –التحليل 

من الطيور الحوامة المهاجرة كتقدير لنسبة عدد المجموعة المهاجرة عبر مسار الهجرة في البحر    فصيلة تم تحديد األهمية النسبية لكل   ▪
بمشروعات   يمر  والذي  المتصدع،  الوادي  الدراسة.األحمر/  منطقة  في  الرياح  العم  طاقة  للصعوبات  الهجرة  نظًرا  مسار  لرصد  لية 

ذات    مواقعالتم تسجيله في أي  من    موسمي  المهاجرة عبر مسار الهجرة كأقصى عدد   فصائلمجموعات البالكامل؛ يتم تقدير عدد  
(،  2005والمسجلة في منطقة الدراسة )بورتر  فترة الرصد الموثقة للهجرة  في الشرق األوسط خالل    "عنق الزجاجة "  األعداد الكثيفة

الخاصة بالمنظمة الدولية    فصائلالدولية للحسابات  لل)طبًقا    ؛العالمي عبر نطاق التكاثر    األخرى المهاجرة أو المقيمة  فصائللل  كذلكو 
، تم موعات المسجلة في منطقة الدراسةلمجإلى ابالنسبة    ( على التوالي.3( و)2)ول  الجدالتقديرات طبًقا لإلى جانب    ،) لحياة الطيور
 في أي موسم ألي دراسة استقصائية. ليصبح الحد األقصى لعدد المسجلين  ؛أخذ هذا الرقم

بشأن حالة الحفظ الحيوي المناسبة  التوجيهات الدولية و/ أو اإلقليمية  باستخدام    فصائلتم تسجيل قابلية التأثر لكل مجموعة من ال ▪
  1الفئات  شتوية )المهاجرة وال  فصائلوالدليل على تأثرها بمزارع الرياح. تم تطبيق التوجيهات الدولية على مجموعات اللوحدة التحليل  

 (.  4( )انظر الجدول رقم 4و 2)الفئات  التكاثر الصيفي فصائلالمقيمة و  فصائل(، وتطبيق التوجيهات اإلقليمية على مجموعات ال3و

الحساسية   ذات  فصائلم تتقدم ال، ول(5)انظر الجدول رقم    فصائلالحساسية اإلجمالية لل  لتحديد  ؛مصفوفة واحدة  تم الجمع بين هذين المكونين في
ر عددها   فصائل(. باإلضافة إلى ذلك، تم استبعاد ال3الضئيلة إلى الخطوة ) % من التعداد العالمي 1في مسار الهجرة بنسبة تقل عن    التي ُيقدَّ

ر؛   عدد المجموعات على مسار الهجرة في منقطة البحر األحمر/ الوادي المتصدع على المستوى  لعكس األهمية المنخفضة للغاية لاإلجمالي الُمقدَّ
النسر األسمر    –  )عقاب البحر أبيض الذيل  ية الضئيلةأنها على درجة أعلى من الحساسب إضافية تم تصنيفها    فصائل  هذا أزال أربع العالمي:  

َدأُة الحمراء(.  - Circus macrourus - )نسر جريفون(   الحِّ
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 النسبية المسجلة للطيور الحوامة المهاجرة   األهمية(: 2)الجدول 

  الموجودةكنسبة من األعداد في موسم واحد من أي مشروع واحد في منطقة الدراسة  فصيلةأقصى عدد إجمالي لل األهمية النسبية 
 في مسار الهجرة 

 % 1 ≤ ضئيلة 
 %  5 ≥ % و1 > منخفضة 

 % 10 ≥  % و5 >  متوسطة  
 % 10 > عالية

 األخرى المهاجرة والمقيمة  فصائلة المسجلة لل ينسباألهمية ال(: 3)لجدول ا
 الحدوث    مدى –( 2و المتكاثر )كمالمقيم أ فصيلةالنطاق العالمي لل األهمية النسبية 

 10.000.000 > ضئيلة 

 10.000.000 >و  100.000 > منخفضة 
 100.000و>  50.000 > متوسطة  

 50.000>  عالية

(: معايير تحديد شدة التأثر  4)الجدول   

درجة قابلية 
 التأثر 

حيث تم تحديد مؤشر قابلية تأثر   ،األخرى  فصائل الالطيور الحوامة المهاجرة )و 
 ( فصائلال

 األخرى المهاجرة والمقيمة  فصائلال

ومؤشر األقل تهديًدا على القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة،   ضئيلة 
 أو أقل.  6يساوي  فصائلقابلية تأثر ال

الحمراء  القائمة  على  تهديًدا  األقل 
لحماية العالمية   الدولي  لالتحاد 

 .الطبيعة

على القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي   أو تحت التهديد  معرضة لالنقراض منخفضة 
 أو أقل.  6يساوي  فصائلومؤشر قابلية تأثر اللحماية الطبيعة، 

األقل تهديًدا على القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومؤشر 
 . 8أو  7يساوي  فصائلقابلية تأثر ال

 فصائل المهاجرة، ومؤشر قابلية تأثر ال  فصائلاتفاقية المحافظة على ال ( في  2الفئة )
 أو أقل.    6يساوي 

الحمراء  القائمة  على  التهديد  تحت 
لحماية  الدولي  لالتحاد  العالمية 

 .الطبيعة

القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي معرضة لالنقراض أو تحت التهديد على   متوسطة  
 . 8أو  7يساوي  فصائللحماية الطبيعة، ومؤشر قابلية تأثر ال

ومؤشر األقل تهديًدا على القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة،  
 . 10أو  9يساوي  فصائلقابلية تأثر ال

 فصائل لمهاجرة، ومؤشر قابلية تأثر الا  فصائلاتفاقية المحافظة على ال   في(  2الفئة )
 . 8أو  7يساوي 

القائمة   على  لالنقراض  معرضة 
الدولي  لالتحاد  العالمية  الحمراء 

 لحماية الطبيعة. 

دة باالنقراض على القائمة الحمراء  أو مهد  ،مهددة باالنقراض من الدرجة األولى عالية
 . العالمية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة

معرضة لالنقراض أو تحت التهديد على القائمة الحمراء العالمية لالتحاد الدولي  
 .10أو  9يساوي  فصائللحماية الطبيعة، ومؤشر قابلية تأثر ال

 فصائل المهاجرة، ومؤشر قابلية تأثر ال  فصائل( في اتفاقية المحافظة على ال 2الفئة )
 .10أو  9يساوي 

الدرجة  من  باالنقراض  مهددة 
على    ،األولى باالنقراض  مهددة  أو 

لالتحاد   العالمية  الحمراء  القائمة 
 الدولي لحماية الطبيعة.  
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 (: مصفوفة الحساسية  5)الجدول 

 شدة الحساسية  
 األهمية النسبية  

 عالية متوسطة  منخفضة  ضئيلة

أثر 
 الت

لية
قاب

 

 منخفضة  منخفضة  ضئيلة ضئيلة ضئيلة 

 متوسطة  منخفضة  منخفضة  ضئيلة منخفضة 

 عالية متوسطة  منخفضة  منخفضة  متوسطة  

 عالية عالية متوسطة  منخفضة  عالية

َرتالطيور  فصائلمن  فصيلة 35قائمة تضم عن ( 2الخطوة ) سفرتأ   أنه تم تحديد نطاق  مما يعني ؛من ضئيلة أعلى بنسبة  تهاشدة حساسي  ُقد ِّ
 (. 6مجموعة )انظر الجدول  159

َرت شدة حساسيتها  فصائل( لل2)(: التسجيل في الخطوة  6)الجدول   .  عاليةبنسبة منخفضة أو متوسطة أو التي ُقدِ 
 شدة الحساسية   األهمية النسبية   قابلية التأثر  فصائل ال

 منخفضة  متوسطة  ضئيلة  .الحمام القمري 

 منخفضة  منخفضة  منخفضة  . المخططة الذيلالُبقَويقة السلطانية 

 منخفضة  منخفضة  منخفضة  . دريجة كروانية

 منخفضة  منخفضة  منخفضة  . شنقب كبير

 منخفضة  ضئيلة متوسطة  .اللقلق أصفر المنقار

 منخفضة  منخفضة  منخفضة  .النورس أبيض العين أو نورس عجمة

 منخفضة  منخفضة  منخفضة  .أبو اليسر أسود الجناح

 عالية عالية متوسطة  . اللقلق األسود

 عالية عالية متوسطة  .اللقلق األبيض

 عالية عالية متوسطة  . الكركي الشائع

 منخفضة  ضئيلة عالية .بجع دالماسي

 عالية عالية متوسطة  . البجع األبيض الكبير 

 منخفضة  منخفضة  متوسطة  .حوَّام النحل األوروبي

 منخفضة  ضئيلة متوسطة  .عقاب حكيم أو العقاب المصفق

 متوسطة  منخفضة  عالية . الرخمة المصرية

 منخفضة  ضئيلة عالية . النسر الرمادي

 منخفضة  ضئيلة عالية . نسر أذون أو العقاب النوبي

 منخفضة  متوسطة  منخفضة  . الحدأة السوداء

 منخفضة  ضئيلة متوسطة  .عقاب بونلي يسمى أو عقاب مسيرة كبرى 

 منخفضة  ضئيلة عالية . عقاب أصحم

 عالية عالية عالية . عقاب السهوب

 متوسطة  منخفضة  عالية . ملك العقبان الشرقي

 منخفضة  ضئيلة متوسطة  .عقاب ذهبية

 منخفضة  ضئيلة متوسطة  .فريقيإعقاب أسود 

 عالية عالية عالية .عقاب سعفاء كبرى 

 متوسطة  متوسطة  متوسطة  . عقاب سعفاء صغرى 
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 عالية عالية متوسطة  . عقاب مسيرة صغرى 

 منخفضة  متوسطة  منخفضة  . عقاب الثعابين 

 منخفضة  متوسطة  منخفضة  . الحوَّام الشائع أو حوَّام السهول

 منخفضة  متوسطة  منخفضة  .صقر جراح أو حوام طويل الساقين

 منخفضة  عالية ضئيلة . الباشق الشامي أو البيدق

 منخفضة  ضئيلة متوسطة  .أبو شودة

 متوسطة  متوسطة  متوسطة  . باهتةمرزة 

 منخفضة  ضئيلة عالية .صقر الغزال أو الصقر الشروقي

   ذات أولوية عالية القيمةوتحديد الطيور التي تعد مكونات بيئية  ،(: تقييم المخاطر البيئية3الخطوة ) 4-3

متبقية من الخطوة   )قليل المناعة(  فصيلة  35( إلى تحديد الطيور التي تعد مكونات بيئية عالية القيمة ذات أولوية من ضمن  3تهدف الخطوة )
 Likelihood of احتمالية التأثيرمع تقدير المخاطر الخاصة بالموقع )  فصيلةنسبة حساسية كل  من خالل الجمع بين    ؛وتم إجراء ذلك  (،2)

effect: LoEطبًقا للبيانات األساسية    ؛في منطقة الدراسةمزارع الرياح    لمشروعات تطويراألكثر عرضًة للتأثيرات الكبيرة    فصائل(؛ لتحديد ال
 مكونات:   ةالمتاحة للطيور، تتألف احتمالية التأثير من ثالث 

  متوسط حجم السرب لو م  200على ارتفاع أقل من    تحلقلنسبة الطيور التي تم رصدها    اإلجماليثير  التأ  نتيجةهو  المكون األول:   ▪
. تم تعرضها لخطر االصطدام مع التوربينات أو ارتطامها بخطوط نقل الكهرباء  ُيحتملهذه هي الطيور التي  (، و 7)انظر الجدول  

لجميع المواسم التي تم فيها اإلبالغ م  200ارتفاع أقل من    تطير على  ،للطيور التي تم رصدها  المتوسط المرجح للنسبة المئوية  استنتاج
القيمة   أقل من    الطيورإجمالي عدد    أي)فيها عن هذه  ارتفاع  تحلق على  الطيور لجميع   مقسوًما على  ،م200التي  إجمالي عدد 

م، قمنا  200تحلق على ارتفاع أقل من   ،دهاالتي ال تتوفر عنها بيانات عن نسبة الطيور التي تم رص فصائللإلى ابالنسبة  .(المواسم
تم اشتقاق متوسط حجم السرب    م.200% من الطيور التي تم رصدها تحلق على ارتفاع أقل من  50بتسجيلها على أنها تضم نسبة  

حيث لم تغطي  تم تطبيق أي متوسط مرجح،  ي لم    :دراسة االستقصائيةأحجام األسراب التي تم التبليغ بها خالل فترة المن متوسط  
تم اعتبار األسراب األكبر حجًما معرضة   ، وقد يختلف سلوك السرب خالل هذه الفترة.فصائلكامل فترة الهجرة لجميع ال  عمالت المسح

رؤية التوربينات أو خطوط  لألعداد الكبرة وانخفاض قدرة أفراد السرب على    نظًرامن حاالت النفوق    تعددلمستوى أعلى من خطر  
مع التحفظ على أن    ،تم تسجيلها  فقد  يانات تتعلق بمتوسط حجم السربالتي ال تتوفر عنها ب   فصائللإلى ابالنسبة  الكهرباء وتجنبها.  

أدناه، أي ما يعادل جميع الطيور التي    2للمكون    وفًقا)  ؛أقصى حجم ألسرابها يساوي أقصى عدد تم تسجيله خالل فصل من الفصول
  .) ت قابلية نتيجة المصفوفة الناتجة بمقدار درجة واحدة إذا كان   تزداد  ؛المتغيرين ذات قيم لكال    فصائللإلى ابالنسبة  تمر في سرب  واحد 

م  200يات التحليق على ارتفاع أقل من  لمسبة ع( لن فصائلالقيم التي تم اإلبالغ عنها لتلك ال  جميعُتعد االنحراف المعياري لالتغير )
سلوك التحليق  لحاالت التي يتغير فيها  ؛ لمراعاة ا. تمت إضافة هذه الخطوة اإلضافية% من القيم(50أعلى نسبة  أول ربعين )أي  في  

  ليكون مؤشًرا للخطر.  ؛ل صواًبامتوسط القيمة أق الرتفاع، وكانإلى ابشكل كبير بالنسبة 

 فصائليعكس حقيقة أن الل ؛في موسم واحد من أي  من المشروعات في منطقة الدراسة فصيلةصى عدد إجمالي للقأ   هو (:2المكون ) ▪
  . للتأثر بمشروعات تطوير مزارع الرياح ؛ذات األعداد األعلى في منقطة الدراسة معرضة بدرجة أكبر

األسراب  الطيور ضمن  عدد  لى األرض في منطقة الدراسة أم ال، بغض النظر عن  ع  فصائلتم رصد وجود تلك الأسواء    (:3المكون ) ▪
(.  رصد بيانات هبوط لهاالتي لم يتم    فصائلولم تسجل أي حالة لل  تم رصد بيانات هبوط لها،التي    فصائل تم رصد حالة واحدة لل)

تكون أكثر ُعرضة لمخاطر االصطدام   من َثمَّ الل منطقة خطر االصطدام؛ و خ تم رصد بيانات هبوط لهاالتي  فصائلتمر ال أنيجب 
 .بيانات هبوط لها رصدهاالتي لم يتم  فصائلعن تلك ال

(، التي تم تقسيمها  10إلى    2)نطاق نظري من    فصيلةللوصول إلى نتيجة نهائية الحتمالية التأثر الخاصة بكل    ؛تم تلخيص هذه المكونات الثالثة
ثم تم الجمع بين نسبة احتمالية التأثر وبين شدة (.  9)انظر الجدول    بهذه الفصيلةاحتمالية التأثر الخاصة    نسبةلتحديد    ؛متساويةإلى أربعة أقسام  
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المعرضة لمخاطر عامة   فصائل(. تم اعتبار ال10لمخاطر المشروع )انظر الجدول  ( الستنتاج درجة تقييم شاملة  3الخطوة )الحساسية الناتجة من  
 الطيور التي تعد مكونات بيئية عالية القيمة ذات أولوية. ضمن  من الدرجة العالية أو المتوسطة

 . فصيلةم لكل  200ق على ارتفاع أقل من متوسط حجم السرب ونسبة رحالت التحلي نتائج(: مصفوفة 7)الجدول 

 متوسط حجم السرب 
 م 200ونسبة رحالت التحليق على ارتفاع أقل من 

0 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 
 <10 1 1 2 2 
10 – 50 1 2 2 3 
51– 100 2 2 3 4 
>100 2 3 4 4 

 في منطقة الدراسة  فصائلفئات نتائج أقصى عدد موسمي لل(: 8الجدول )
 أقصى عدد موسمي  

 نتيجة النطاق 

0 - 10 1 
11 – 1.000 2 

1.001-  10.000 3 
 >10.000 4 

 لكل نوع تم تقييمه بالخطوة  اإلجماليةبناًء على النتيجة  ؛ (: نسبة احتمالية التأثر9)الجدول 
 احتمالية التأثر 

 مستوى التأثير  األربعة( النتيجة اإلجمالية )تستند إلى األقسام 

 ضئيل جًدا   2 ≥ 

 ضعيف   3 ≥ و 2< 

 متوسط  6 ≥ و 3<

 عالي 6< 

 (: مصفوفة المخاطر اإلجمالية للمشروع10)الجدول 

 المخاطر اإلجمالية 
 احتمالية التأثر 

 عالي  متوسط ضعيف  ضئيل جًدا  

سية 
سا

الح
 

 متوسطة  قليلة  قليلة   ا جد   ةضئيل ضعيف 

 مرتفعة متوسطة  قليلة  قليلة  متوسط

 مرتفعة مرتفعة متوسطة  قليلة  عالي 

ت ضمن الطيور التي تعد مكونا  اعتبار هذه الفصائل، وتم  فصيلة ذات مخاطر عامة من الدرجة العالية أو المتوسطة  14(  3حددت الخطوة )
  (. 11بيئية عالية القيمة ذات أولوية )انظر الجدول 
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 التي تم تحديدها على أنها مكونات بيئية عالية القيمة ذات أولوية من الطيور  فصيلة 13لعدد  نتائج وتقديراتتفاصيل (: 11)الجدول 

 الفصائل
الحالة في القائمة  

 الحمراء 

ومؤشر قابلية 
 تأثر الفصائل

 أعلى عدد  قابلية التأثر
التجمعات على  

 مسار الهجرة 

نسبة وحدة  
 التحليل

األهمية 
 النسبية 

شدة  
 الحساسية 

نسبة حاالت التحليق على  
 م  200ارتفاع أقل من 

 متوسط
 حجم 

 السرب 

 الهبوط في

 المنطقة 

 احتمالية 
 التأثر 

المخاطر 
 اإلجمالية 

 مرتفعة  مرتفعة  نعم 12 36 مرتفعة  مرتفعة  34.6 19.500 6.738 متوسطة 10 .اأقل تهديدً  األسوداللقلق 

 مرتفعة  مرتفعة  نعم 653 35 مرتفعة  مرتفعة  47.1 450.000 212.030 متوسطة 10 .اأقل تهديدً  اللقلق أبيض

 مرتفعة  مرتفعة  نعم 100 19 مرتفعة  مرتفعة  34.3 35.000 12.004 متوسطة 10 ا.أقل تهديدً  الكركي الشائع 

 مرتفعة  مرتفعة  نعم 222 40 مرتفعة  مرتفعة  44.3 70.000 31.001 متوسطة 10 ا.أقل تهديدً  البجع األبيض الكبير

 متوسطة مرتفعة  نعم 42 38 منخفضة منخفضة 3.5 1.000.000 35.423 متوسطة 7 ا.أقل تهديدً  حو ام النحل األوروبي

 متوسطة متوسطة ال 1 41 متوسطة منخفضة 8.7 4.335 395 مرتفعة  10 .مهددة باالنقراض المصريةالرخمة 

 متوسطة مرتفعة  نعم 5 52 منخفضة متوسطة 12.2 132.700 16.229 منخفضة 8 أقل تهديداً  الحدأة السوداء 

 مرتفعة  متوسطة نعم 5 32 مرتفعة  مرتفعة  45.7 37.500 17.152 مرتفعة  9 .مهددة باالنقراض عقاب السهوب 

 مرتفعة  متوسطة ال 2 23 مرتفعة  مرتفعة  15.6 2.180 341 مرتفعة  9 . معرضة لالنقراض عقاب سعفاء كبرى 

 متوسطة متوسطة ال 5 14 متوسطة متوسطة 2.9 59.700 1.705 متوسطة 9 ا.أقل تهديدً  عقاب سعفاء صغرى 

 مرتفعة  متوسطة ال 1 26 مرتفعة  مرتفعة  27.1 3.169 858 متوسطة 9 ا.أقل تهديدً  عقاب مسيرة صغرى 

 متوسطة مرتفعة  نعم 24 36 منخفضة متوسطة 6.9 1.250.000 68.740 منخفضة 7 ا.أقل تهديدً  الحو ام الشائع 

 متوسطة مرتفعة  ال 110 40 منخفضة مرتفعة  40.2 75.000 30.134 ضئيلة جًدا 6 ا.أقل تهديدً  البيدق

 متوسطة متوسطة ال 1 85 متوسطة متوسطة 6.6 1.505 100 متوسطة 8 .التهديدتحت  باهتة مرزة
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فصائل الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية   نفوق تحديد بدايات الحدود غير المقبول لمعدل    –(  4الخطوة ) 4-4
 القيمة  

لفصائل الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية   نفوق تهدف الخطوة الرابعة إلى تحديد بدايات الحدود التي يكون فيها معدل ال
المدى على أعداد هذه الفصيلة. عند تحديد   فإن ذلك ُيمثل تهديًدا طويل  ؛طيهالقيمة، من خالل وضع نقطة أو خط أساس مقبول، في حالة تخ 

ي طاقة الرياح، حكذلك الخطر التراكمي المتعلق بمن المحددات الديموغرافية والحيوية المتعلقة بالفصيلة، و   -بعين االعتبار   -هذه النقاط، ُيؤخذ  
 لوحدة التحليل.  اوفقً  ؛حددةلى األعداد المواآلثار المحتملة من األطراف الخارجية ع

الطيور المصنفة من    فصيلةلكل  في منطقة الدراسة    نفوق لمعدل الالمقبول    األقصىتحديد الحد  تتكون الخطوة الرابعة من جزئين: األول يعمل على  
يعمل الجزء الثاني على تفسير   .الطويلقدرة هذه الفصيلة على البقاء على المدى    للحفاظ على   ؛أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة

(، 4في الشكل )شجرة القرار   ، وتتلخص هذه اإلجراءات فيالحدود القصوى  نتيجًة لتجاوز ؛نظام الحدود القصوى واإلجراءات التي جرى اتخاذها
 طار اإلدارة التكيفية التي يرد وصفها التفصيلي في الخطوة الخامسة.    إل اوتشكل شجرة القرار هذه أساسً 

 الجزء األول: عملية تحديد الحدود القصوى   1- 4-4

 القانونية األمريكية واألوروبية؛  رطُ األصل باألُ جرى اتباع نهج المشروع في قرية الطفيلة في عملية تحديد الحدود القصوى، والتي استرشدت في  
بشأن   EEC/     92/43مذكرة توجيه المجلس رقم  باسم  الذي يعرف    توجيه الموائل،)  "المالئمةوتحديًدا المعايير التي تستند إليها "حالة الحفظ  

. تم تقييم الحدود (USCS § 1362 16  أقصى عدد مستدام من المجموعة" )الكودو"  (الحفاظ على الموائل الطبيعية والحيوانات والنباتات البرية
 حجم المجموعة التي تم تحديدها بواسطةبالنسبة إلى    المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمةالقصوى لكل فصيلة من الطيور  

  وحدة التحليل الخاصة بهم. 

تحمله دون الذي ُيمكن    نفوق العدد السنوي لل، تم تحديد  الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة  كل فصيلةبالنسبة إلى  
العدد السنوي المحتملة"، انظر أدناه. جرى مقارنة هذا    اإلزالة الحيوية"تحليل  باستخدام  الطويل  ى المدى  لالمساس بقدرة الفصيلة على البقاء ع

ر    الصيدعلى المجموعات، وخصوًصا  عوامل الضغط الخارجية الرئيسية    المتوقع من التأثيرات المترتبة على  نفوق مع العدد السنوي لل  نفوق للالُمقدَّ
اإلزالة  لمستوى    نفوق في حالة تجاوز تقديرات عدد ال.  1واصطياد الطيور حية   ،واالصطدام بخطوط الكهرباء  ،الصعق الكهربائيو   ،قانونيغير ال
ال  المحتملة؛ يجري تطبيق الحد األقصى السنوي لهدف  الحيوية اإلزالة  . في حالة عدم تجاوز مستوى  %0عند    نفوق الحد األقصى لمعدالت 
( قريبة بدرجة كافية من لتقييم ما إذا كانت النتائج )أ   وذلك  ؛الطيوربخبرة واضعي حالة الحفظ لمجموعات    االستعانة؛ يجري  المحتملة  الحيوية

يترتب عليه عدم وجود    ؛المحتملة  اإلزالة الحيويةمستوى   توليد طاقة الرياح  نفوق مما  تأثير سلبي على ، دتتعلق بمشروع  ون أن يكون لذلك 
وليد المتعلقة بمشروع ت   نفوق احتمالية وجود بعض البما فيه الكفاية لإلشارة إلى    المحتملة  اإلزالة الحيويةمستوى  من    أقلأو  ب(  )  المجموعات.  

يجري تطبيق هدف الحد   -بواسطة )أ(الجهد    نتائج هذال  يكون أفضل وصفعندما    قدرة المجموعات على البقاء.  طاقة الرياح دون التأثير في
أكثر    يتم إجراء تحليل  -أفضل بواسطة )ب(  يجري وصف نتائج هذا الجهد على نحو  % على األنواع، وعندما  0عند    نفوق األقصى لمعدالت ال

 لنحو المناسب. % على ا0عند  نفوق هدف الحد األقصى لمعدالت التعقيًدا لقدرة المجموعات على البقاء وذلك لوضع معايير ل

األنواع  مجموعاتللحاالت التي تكون فيها المعلومات حول بيولوجيا  وضعهتم  ، اقائي  وو  وفعَّاالً حتملة اختباًرا بسيًطا المُ  اإلزالة الحيويةتحليل ُيعد 
وتستخدم  (Wade, 1998; Neil and Lebreton, 2005; Dillingham and Fletcher, 2011)انظر    محدودة   بيولوجيةً   رَ معايي ، 

نوي لنفوق الطيور بسبب اإلنسان المعدل الس وذلك لحساب ؛وسنة التكاثر األولى معدل بقاء الطيور البالغة خاصة باألنواع، وتحديد وديموغرافيةً 
مكن الحصول على تقدير أنه ال يُ تجدر اإلشارة إلى  .  سيتسبب في عدم قدرة هذه المجموعات على البقاء على المدى الطويل  ؛الذي إذا تحقق

 
وتتعلق عادة بالتقارير "العرضية"  ال تتوفر إال معلومات ضئيلة عن عدد الوفيات الناجمة على عوامل الضغط الخارجية بالنسبة إلى كل من منطقة الدراسة ومصر ككل،   1

قدرة كل مجموعة على البقاء؛ قامت هيئة في المعلومات وإتاحة إمكانية دمج عوامل الضغط الخارجية في تقييم مدى  ة. لسد هذه الثغرة  للوفيات وأسبابها الواضح
؛ ومن ثمَّ قدمت نطاق تقريبي لتقديرات  المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة  خبراء المراجعة بتحديد عوامل الضغط الرئيسية لفصائل الطيور

 > امل الضغط الخارجية مجتمعًة. كانت تقديرات نطاق أعداد الوفيات السنوية أعداد الوفيات السنوية الخاصة بكل عامل من عوامل الضغط على حدة، وبجميع عو 
 . 10000>   1000<  1000>  100<  100>  10< 10> ، و 5 ≤ 5  >، و 1 ≤ 1
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لتقييم البيئي أشار ابوضع نماذج مخاطر االصطدام، و   مزارع الرياح في منطقة الدراسة  وعاتر مشحيث لم تقم جميع    ،تراكمي لمخاطر االصطدام
  الجغرافية لخليج السويس.صحيحة في المنطقة تقديرات ذه النماذج ه من الصعب ان توفر هإلى أن  ستراتيجيواالجتماعي اإل

 أهداف الحدود القصوى األساسية  

 % 0أهداف الحد األقصى لمعدالت النفوق عند 

%  0الحد األقصى لمعدالت النفوق عند    بأهدافالمرتبطة    المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمةتخضع مجموعات الطيور  
 توليد طاقة الرياححاالت تصادم هذه األنواع بمشروعات    لتقليل  ؛التي جرى تصميمها  واإلدارة التكيفية  ،الرصد وخطط الحد من األثرعمليات    إلى

المصنفة  بسبب عوامل الضغط األخرى. فيما يتعلق بالطيور    ؛وتم تصميم إجراءات الحفظ لتقليل عدد حاالت النفوق   ،أدنى حدفي منطقة الدراسة  
أو  ،عندما يكون هناك موقف ينطوي على مخاطر عاليةطبيق إجراءات اإلدارة التكيفية ، يجري ت أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة

 . حاالت نفوق للطيوردوث أو في حالة ح  ،حادث وشيك

 أهداف الحد األقصى لمعدالت النفوق السنوية

المرتبطة بأهداف الحد األقصى لمعدالت النفوق السنوية إلى   المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمةتخضع مجموعات الطيور  
%. فيما يتعلق بالطيور 0الخاصة بأهداف الحد األقصى لمعدالت النفوق عند    واإلدارة التكيفية  ،نفس عمليات الرصد وخطط الحد من األثر

عمليات  ، عندما ُتظهر المراجعة الدورية لنتائج  دارة التكيفية، يجري تطبيق إجراءات اإلالمصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة
  أهداف الحد األقصى لمعدالت النفوق السنوية.   نه قد تم تجاوزأ البحث عن هياكل الطيور النافقة بعد مرحلة اإلنشاء

 األهداف األخرى للحدود القصوى 

 للظروف القصوى أهداف الحدود القصوى  

 ؛حدود قصوى من الضروري وجود    لطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة،ة لالقصوى الموضوعباإلضافة إلى الحدود  
تحت   التي ال ُتصنَّف أولويتهاالطيور  مجموعات  لعدد صغير من    متعددةالخطيرة ذات حاالت النفوق ال  الظروف القصوى للتخفيف من مخاطر  

محددة  احتمالية وجود أسراب  بسبب ؛فئة المكونات البيئية عالية القيمة. يرتبط ذلك بشكل وثيق بمشروعات توليد طاقة الرياح في منطقة الدراسة
لتجنب هذا ، وألسباب عملية مثل الحاجة إلى قرار  سريع  في الميدان  في منطقة الدراسة  التي ال تحظى باألولوية من الطيور الحوامة المهاجرة

اإلزالة سراب )بغض النظر عن األنواع( وينبغي أن تستند إلى مستويات  الظروف القصوى؛ يتعين وضع حدود قصوى للحجم القياسي لألالنوع من  
 معدالت النفوق الناتجة عن عوامل الضغط الخارجية.  المتدفقة في أسراب وتقديرات  لألنواعالمحتملة  الحيوية

  التكيفية اإلدارة

الوقت يجري تطبيق اإلدارة التكيفية عندما يتم تجاوز الحدود القصوى المستهدفة، وعندما ُتظهِّر األدلة الجديدة التي تم الحصول عليها بمرور  
حت فئة المكونات البيئية عالية القيمة أو زيادًة في المخاطر على المجموعات المصنفة أولويتها ت في المخاطر على الطيور    اأو انخفاًض   زيادةً 

للحفاظ على الحدود القصوى   ؛خفيف المخاطردارة وت زيادة المخاطر على الطيور ذات األولوية مراجعة تدابير اإل  . تتطلب التي ال تحظى باألولوية
البقاء. ابالنسبة    وتعزيز قدرة المجموعات على  القيمةإلى  البيئية عالية  فئة المكونات  التي تشهد انخفاًضا في   لطيور المصنفة أولويتها تحت 

لعكس الخطر المنخفض   تحديدهإعادة  المخاطر بمرور الوقت، ُيمكن إعادة تقييم هدف الحد األقصى األساسي الخاص بها وإعادة مراجعته أو  
خاطر على أنها زيادًة في الم  ي تشهدت وال   التي ال تحظى باألولوية  لمجموعاتا  تحديددة  قد يتم إعا  على قدرتها على البقاء على المدى الطويل.

ستراتيجيات استجابة اإلدارة إ، وقد ُيحدد لها حد أقصى مناسب، وقد تخضع إلى  مصنفًة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة  طيور  
نها توفر آلية للتعامل  إحيث    ؛ضمن تحليل األثر التراكمي  الحد األقصى  وضع  ةا في عملي التكيفية عنصًرا رئيسي  د اإلدارة  التكيفية ذات الصلة. تع

توقع الحدود القصوى للطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية    ومع  ؛عات الطيور ذات األولويةو ممج  مع عدم اليقين المرتبط بتحديد
 عالية القيمة. 
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ويجب أن يقترن اإلخالل بالحدود القصوى المتتالية بزيادة في التدابير؛ لحماية مجموعات الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة  لية تكرارية  هذه العم
    المكونات البيئية عالية القيمة وتعزيز قدرتها على البقاء. 

  تطبيق اإلدارة التكيفية استجابًة ألحداث أخرى:  - أيًضا –ال تقتصر استجابات اإلدارة التكيفية على تجاوز الحدود القصوى، ولكن ُيمكن 

الحدود القصوى    في   -بشكل غير مباشر  -بسبب مصادر أخرى ال صلة لها تؤثر    ؛زيادة المخاطر على المجموعاتوجود أدلة على   
تشغيل مشروعات توليد خالل مرحلة   المالحقة  أدلة على زيادة  وجود المثاللمعدالت النفوق فيما يتعلق بمنطقة الدراسة، على سبيل  

أهداف الحد األقصى    ذاتالطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة    تحديدمما يؤدي إلى إعادة    ؛طاقة الرياح
 . %0الحد األقصى لمعدالت النفوق عند  فأهداذات لتصبح  ؛لمعدالت النفوق السنوية

  ؛بالقرب من التوربينات  توجدحالة ترتفع فيها نسبة المخاطر، حيث يرتفع مستوى الخطر بشكل مؤقت على الطيور ذات األولوية التي  
يؤدي النشاط المتزايد لرعي األغنام حول التوربينات    المثال قدنتيجًة لحدوث تغيرات في السلوك البشري أو الظروف البيئية، على سبيل  

 إلى زيادة ملحوظة في النسور في المنطقة؛ مما يتسبب في زيادة جهود الرصد والتعامل مع مالكي الماشية.  

،  ، حيث ال تحدث حاالت نفوق ولكن ال تنجح بروتوكوالت الرصد وتخفيف األثر في الحد من مخاطر االصطداموشك الوقوعحادثة على   
 الطائر عبرالطيور ذات األولوية قبل تحليق    إحدىاستجابًة لحالة اقتراب    ؛عدم اكتمال طلب إيقاف تشغيل التوربين   على سبيل المثال

  يؤدي إلى مراجعة بروتوكوالت الرصد وتخفيف األثر.   مما ؛مجال دوران شفرات التوربين

 شجرة القرار الخاصة بالحدود القصوى   2- 4-4

(، باإلضافة على ذلك، ُترسي شجرة 4نتيجًة لتجاوز الحدود القصوى )انظر الشكل    ؛ُتفسر شجرُة القرار نظام الحدود القصوى واإلجراءات المطبقة
اإلدارة  التكيفية، وخطط  اإلدارة  األثر، وإطار  الرصد وتخفيف  بروتوكوالت  الرابعة أساس وضع  الخطوة  المقترحة من  القصوى  والحدود   القرار 

 . ة الخامسة(المشتركة وخطط العمل للمطورين وأصحاب المصلحة. )انظر الخطو 
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 لطيور المصنفة أولويتها تحت فئة  ( شجرة القرار ل 4)الشكل 
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نتيجًة لتطبيق بروتوكل تحديد الحد األقصى   ؛%0الحد األقصى لمعدالت النفوق عند    أهدافذات  ( نوًعا على أنها  14( أنواع من بين )10تم تحديد )
 12ألربعة أنواع المتبقية )انظر الجدولين  نسبة إلى ابال  ، لكل نوع  فرد    100إلى    10الوارد في الخطوة الرابعة، بينما تم تحديد حد أقصى يتراوح بين  

 (. 13و

؛ وذلك بالنسبة إلى باألنواع الخاصة الحالية والبيولوجية المطلوبة لتحليالت تحديد الحدود القصوى من الدراساتالديمغرافية  جرى استخالص المعايير
دراسات المجموعات في منطقة  جرى استخدام المعايير المستخلصة من و  ،البيئية عالية القيمة المصنفة أولويتها تحت فئة المكوناتكل نوع من الطيور 

َدت.  الشرق األوسط حيثما وعدا ذلك، يجري استخدام نتائج الدراسات التي أجريت على المجموعات األكثر مالئمة خارج المنطقة. يجب أن يوفر   ُوجِّ
ما سبق. تتشابه المجموعتان  معقول، مثلما هو الحال بالنسبة إلى    فس النوع قيًما معياريًة مماثلًة إلى حد  استخدام معايير بديلة من مجموعات مختلفة لن 

محددة   متاحة  ، لم تكن هناك معاييربعض األنواعلمهاجرة وغير المهاجرة. بالنسبة إلى  في جوانب أخرى من الناحية البيولوجية، مثل المجموعات ا
يرتبط بقاء الطيور البالغة والعمر   حتمل.عن حد أقصى مُ   ؛ بهدف رسم مؤشر  استخدام القيم النموذجية للطيور الجارحة ذات الكتلة الماثلةألنواع، وتم  ل

 قيم األنواع م  يجب أن ينتج عن استخدا  ؛ ولذلك)2016  وأولي  وماكجرادي  نيوتن  -1979عند التكاثر األول بكتلة الجسم في الطيور الجارحة )نيوتن  
المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية البديلة ذات الكتلة المماثلة توقعات تقريبية حول معدل النفوق الذي قد تتحمله مجموعات الطيور  

 .القيمة

 نات المدخلة ونتائج تحليل اإلزالة الحيوية المحتملة  ا( البي 12الجدول )

 األنواع
الحالة في  

 القائمة الحمراء 
 وحدة التحليل 

عدد المجموعة  
في مسار 

 الهجرة

 المعايير الديموغرافية 

العمر عند 
 أول تكاثر 

نسبة بقاء  
 البالغين 

(%) 

عامل االستخالص  
 المستخدم في

 اإلزالة الحيوية المحتملة 

تقدير مستوى اإلزالة 
الحيوية المحتملة، 

العدد السنوي لحاالت  
 النفوق 

 . تهديًدااألقل  اللقلق األسود
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
19.500 3 80 % 0.1 102 

   .األقل تهديًدا اللقلق األبيض
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
450.000 3 78 % 0.1 2353 

   .األقل تهديًدا الكركي الشائع 
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
35.000 4 89 % 0.1 183 

األبيض  البجع 
 1رالكبي

   .تهديًدااألقل 
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
70.000 3 80 % 0.1 366 

النحل   حوَّام 
 2األوروبي

   .األقل تهديًدا
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
1.000.000 3 90 % 1 70000 

 الرخمة المصرية
مهددة 
 .باالنقراض

عدد المجموعة في 
 .مسار الهجرة

4.335 5 93 % 0.1 9.6 

   .األقل تهديًدا 3السوداءالحدأة 
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
132.700 4 96 % 1 5242 

 4عقاب السهوب
مهددة 
 .باالنقراض

عدد المجموعة في 
 .مسار الهجرة

37.500 
4 

92 % 0.1 197 

سعفاء   عقاب 
 4كبرى 

معرضة 
 .لالنقراض

عدد المجموعة في 
 .مسار الهجرة

2.180 
4 

92 % 0.1 11.4 

سعفاء   عقاب 
 4صغرى 

   .األقل تهديًدا
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
59.700 

4 
92 % 0.1 313.6 
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مسيرة  عقاب 
 3صغرى 

   .األقل تهديًدا
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
3.169 

4 
96 % 

1 
125.2 

أو   الشائع  الحوَّام 
 4حوَّام السهول

   .األقل تهديًدا
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
1.250.000 3 90 % 

1 
87500 

الباشق الشامي أو  
 5البيدق

   .األقل تهديًدا
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
75.000 1 90 % 

1 
5250 

  مرزة   باهتة(مرزة  
 بغثاء)

 .تحت التهديد
عدد المجموعة في 

 .مسار الهجرة
1.505 3 74 % 

1 
59.4 

 (.  1978  وسلون،جونسون  األمريكي )البجع األبيض  لنسبة  ال يوجد معايير ديموغرافية أو بيولوجية محددة للنوع، وُيستخدم في التحليل تقدير لمعدل بقاء الطيور البالغة والعمر عن أول تكاثر با .1
  ، كينوارد وآخرون )  الحوَّام الشائع أو حوَّام السهوللنسبة  ال يوجد معايير ديموغرافية أو بيولوجية محددة للنوع، وُيستخدم في التحليل تقدير لمعدل بقاء الطيور البالغة والعمر عن أول تكاثر با .2

2000.) 
 (. 1989، نيوتن وديفيز وديفيز) حمراءالحدأة يل تقدير لمعدل بقاء الطيور البالغة والعمر عن أول تكاثر بالنسبة للال يوجد معايير ديموغرافية أو بيولوجية محددة للنوع، وُيستخدم في التحل .3
 (. 2006)كاتزنر وآخرون،  قيةملكة العقبان الشر لنسبة لال يوجد معايير ديموغرافية أو بيولوجية محددة للنوع، وُيستخدم في التحليل تقدير لمعدل بقاء الطيور البالغة والعمر عن أول تكاثر با .4
ق األوراسي  لنسبة لال يوجد معايير ديموغرافية أو بيولوجية محددة للنوع، وُيستخدم في التحليل تقدير لمعدل بقاء الطيور البالغة والعمر عن أول تكاثر با .5 (. 1975)نيوتن، لَباشِّ
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 ونتائج الخطوة الرابعة )تحديد الحدود القصوى(  3-1عة الخطوات جمرا – ة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة( الطيور المصنف13الجدول )

 األنواع 
الحالة في  

 القائمة الحمراء 

مؤشر قابلية  
 تأثر الفصائل

قابلية 
 التأثر 

األهمية 
 لنسبية ا

 الحساسية 
واحتمالية اآلثار 

 المتراكمة 

المخاطر 
 اإلجمالية 

مستوى اإلزالة الحيوية  
)التقديرات السنوية   المحتمة

 (لحاالت النفوق 

تقديرات حاالت الوفاة غير الناتجة ع مزارع توليد  
 طاقة الرياح  

هدف األقصى 
الصعق   األساسي 

 بالكهرباء 

القتل غير 
 القانوني 

تجميع  
الطيور  
 الحية 

  األقل تهديًدا اللقلق األسود
 5> و 1≤ 5> و 1≤ 5> و 1≤ 102 عالية  عالية  عالية  عالية  متوسطة 10

ال يوجد 
 حاالت وفاة

  األقل تهديًدا اللقلق أبيض
 2353 عالية  عالية  عالية  عالية  متوسطة 10

 >10   <
100 

 >100   <
1000 

 >10   <
100 

7 

  األقل تهديًدا الكركي الشائع 
 183 عالية  عالية  عالية  عالية  متوسطة 10

 >10   <
100 

 >10  <100 
 >10   <

100 

ال يوجد 
 حاالت وفاة

األبيض  البجع 
 الكبير 

  األقل تهديًدا
 366 عالية  عالية  عالية  عالية  متوسطة 10

 >10   <
100 

 >10  <100 
 >10   <

100 

ال يوجد 
 حاالت وفاة

النحل   حو ام 
 األوروبي

  األقل تهديًدا
 5> و 1≤ 70000 متوسطة عالية  ضعيفة ضعيفة متوسطة 7

 >100   <
1000 

 >10   <
100 

5 

مهددة  الرخمة المصرية
 باالنقراض 

 5> و 1≤ 5> و 1≤ 5> و 1≤ 9.6 متوسطة متوسطة متوسطة ضعيفة عالية  10
ال يوجد 

 حاالت وفاة

  تهديًدااألقل  الحدأة السوداء 
 5242 متوسطة عالية  ضعيفة متوسطة ضعيفة 8

 >10   <
100 

 >10  <100 
 >10   <

100 
1 

مهددة  عقاب السهوب 
 باالنقراض 

 197 عالية  متوسطة عالية  عالية  عالية  9
 >10   <

100 
 >10  <100 

 >10   <
100 

ال يوجد 
 حاالت وفاة
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سعفاء   عقاب 
 كبرى 

معرضة 
 لالنقراض

 11.4 عالية  متوسطة عالية  عالية  عالية  9
 >10   <

100 
 5> و 1≤ 5> و 1≤

ال يوجد 
 حاالت وفاة

سعفاء   عقاب 
 صغرى 

  األقل تهديًدا
 313.6 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة 9

 >10   <
100 

 5> و 1≤ 5> و 1≤
ال يوجد 

 حاالت وفاة

مسيرة  عقاب 
 صغرى 

  األقل تهديًدا
 125.2 عالية  متوسطة عالية  عالية  متوسطة 9

 >10   <
100 

 5> و 1≤ 5> و 1≤
ال يوجد 

 حاالت وفاة

  األقل تهديًدا الحو ام الشائع 
 5> و 1≤ 87500 متوسطة عالية  ضعيفة متوسطة ضعيفة 7

 >100   <
1000 

 >10   <
100 

10 

  األقل تهديًدا البيدق
 5250 متوسطة عالية  ضعيفة عالية  ضئيلة  6

 >10   <
100 

 5> و 1≤ 5> و 1≤
يوجد ال 

 حاالت وفاة

 59.4 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة 8 تحت التهديد  مرزة باهتة
 >10   <

100 
 5> و 1≤ 5> و 1≤

ال يوجد 
 حاالت وفاة

 



 2021يناير التراكمية  اآلثار الرياح _ تحليل لطاقة األحمر  البحر شركة

25 

 تحديد تدابير الحد من األثر والرصد   –( 5الخطوة ) 4-5

ليل اآلثار التراكمية لمشروع ليكيال. باتباع نفس حفي ت   االتي تم اقتراحها ُمسبقً   ،األثر األوسع نطاًقايتبع هذا القسم إجراءات الرصد وتدابير الحد من  
  فإن اإلجراءات الواجب اتخاذها سوف  ؛من التقييميات الميدانية الحاليةالنهج، وباالستناد إلى نتائج التحليل المذكور، وبإضافة المزيد من التحليالت  

ة المكونات البيئية نوًعا من الطيور المصنفة أولويتها تحت فئ   14طوط العريضة. ُتركز إجراءات الرصد والحد من األثر على  تتبع نفس النهج والخ
وفًقا لتعريفها الوارد في هذا المستند، ولكنها على الرغم من ذلك سوف تعود بالفائدة على فصائل الطيور األخرى التي تحلق أو تمر عبر   ؛عالية القيمة

  ؛األحوال، تستند إجراءات الرصد وتدابير الحد من األثر إلى أفضل الممارسات المتبعة في المجال، والتكيف مع تطبيقها  جميعة مزارع الرياح. في  منطق
 وفًقا للسياق المحلي. ُتركز إجراءات الحد من األثر وأعمال الرصد على مجالين:  

وذلك للتقليل من خطر التصادم، والتحقق من فعالية تدابير الحد من األثر الُمقترحة،   ؛الموقعوتدابير الحد من األثر في  وسائل الرصد   •
 وفًقا للظروف الفعلية أو السائدة.   ؛رث وإمكانية تقدير اآلثار المترسبة، وتقديم المعلومات الالزمة لتتكيف إجراءات الرصد وتدابير الحد من األ

 للحد من األثر التراكمي لجميع مشروعات مزارع الرياح في المنطقة.   ؛لرياح األخرى مع مشروعات مزارع ا الجهود المشتركة •

في ذات  - ن هذه التدابير واإلجراءات قد تم تضمنها ُمسبًقا في دراسة األثر البيئي واالجتماعي، والتي تم رفعها العتمادها، والتي تم اعتمادها إحيث 
(ـ واعتمدتها حالًيا شركة البحر 2018ورين آخرين لمشروعات الرياح في منطقة الدراسة، مثل مشروع ليكيال )تي بي سي،  من مط  -  الوقت مسبًقا

ية عالية القيمة في كامل فصائل الطيور المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئ   جميعاألحمر لطاقة الرياح، األمر الذي سيضمن المحافظة على  
الفصائل المختلفة في هذا الجزء الحيوي من طريق هجر أو تحليق هذه الطيور. من خالل تبني تدابير    جميعيساعد على حماية   سمن َثمَّ و   ؛المنطقة

الطيور الحد من األثر وأنشطة الرصد المستندة إلى أفضل الممارسات، سوف تكون شركة البحر األحمر لطاقة الرياح قادرة على الحد من اآلثار على  
ولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة.  المصنفة أ
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(: تدابير الحد من األثر وأعمال الرصد الُمقترحة للمشروع ومنطقة الدراسة 14)الجدول   
 المدى الزمني  الجهة المسئولة  الهدف الرئيسي  الوصف  التدابير  اإلجراء 

 تدابير الحد من األثر الخاصة بالموقع

البروتوكوالت وضع   1
 .المناسبة

أفراد    وضع بروتوكوالت مفصلة وواضحة، يمكن لجميع   كافة  األعمال  تستلزم
جب تضمين هذه المعلومات في وثائق المشروع ذات  عملية المسح اتباعها، وي 

البروتوكوالت مع محتوى اإلرشادات حول أفضل  العالقة.   تتماشى  يجب أن 
هذه البروتوكوالت بواسطة عالم طيور الممارسات في الصناعة، وأن يتم وضع  

متخصص في تقييم الخطر على الطيور في مشروعات مزارع الرياح. ُيمكن  
لتنفيذ برنامج    ؛أن تستند هذه البروتوكوالت إلى البروتوكوالت الموضوعة مسبًقا

اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح الذي تم تطبيقه بالفعل لمزارع الرياح على طول  
 .ويسخليج الس

أن المنفذة  ضمان    األعمال 
تتسق في طريقة تنفيذها،    كافة

المعلومات  والعمل على جمع 
قرارات   ؛الكافية لصنع 

 مستنيرة.  

االستشاري/ 
المركز اإلقليمي 
للطاقة المتجددة  

 .وكفاءة الطاقة

قبل  البروتوكوالت  اعتماد 
 -   األقل  في  -ثالثة أشهر

 قبل بدء التشغيل. 

التوربينات   2 عند إيقاف 
 . الطلب

هي إحدى الوسائل المستخدمة في    -  عند الطلب  -إن تقنية إيقاف التوربينات  
الدوارة   باالصطدام في األجزاء  الطيور  لها  تتعرض  التي  المخاطر  الحد من 

الميدانيين المراقبين  من  فريق   تنسيق  التقنية  هذه  تتضمن  لتحديد   ؛للتوربين. 
مواضع الخطر التي قد تتسبب في تصادم الطيور مع التوربينات أثناء تنقلهم  

التوربينات المؤقت لتوربين أو في مزرعة الرياح، و  إيقاف  تفعيل  العمل على 
 أكثر. 

التصادم   حاالت  عدد  تقليل 
بين الطيور المصنفة أولويتها  
عالية   البيئية  المكونات  تحت 

 القيمة وبين التوربينات. 

االستشاري/ 
المركز اإلقليمي 
للطاقة المتجددة  

 .وكفاءة الطاقة

قائمة   بروتوكوالت  وجود 
ب  قبل  مجرب  دء ونظام 

 التشغيل. 

للطيور  3 طوارد  تركيب 
خ الضغط  على  طوط 

الخاصة    العالي
 . بالمشروع

من المعلوم أن الكثير من فصائل الطيور تتعرض للتصادم مع خطوط الكهرباء  
العالي(خصوًصا  )و  الضغط  وخطوط  طوارد أبراج  استخدام  من  تبين  وقد   ،

يتم ضبط نظام   أنه  الطيور ُيقلل من تعرض الطيور لهذا الخطر. يجب أن 
الممارسات في المجالو   ؛طوارد الطيور )النوع والتردد( اعتماًدا    ؛فًقا ألفضل 

على األمثلة المشابهة في المشروعات المحلية التي نجحت في استخدام هذه 
 التقنية..  

التصادم   حاالت  عدد  تقليل 
أولويتها  بين الطيور المصنفة  

عالية   البيئية  المكونات  تحت 
   .القيمة خطوط نقل الكهرباء

المصرية  الشركة 
 . لنقل الكهرباء

بناء خطوط   خالل مرحلة 
   .الضغط

المصنفة  لرصد   4 لطيور 
المكونات  تحت  أولويتها 
أثناء   القيمة  البيئية عالية 

يتضمن رصد تحليق الطيور برنامًجا لمراقبة الطيور الُمصنفة أولويتها تحت  
المكونات البيئية عالية القيمة، ووسيلة تم تصميمها لرصد أنشطة الطيور في  
المنطقة وتعقب مسارات تحليقها، وكذلك أسراب الطيور بخالف الطيور الحوامة  

تفعيل   إمكانية  ضمان 
إيقاف التوربينات    بروتوكوالت 

االستشاري/ 
المركز اإلقليمي 

  .قبل بدء التشغيل
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تحليق  أنماط  رصد 
 الطيور.

ال  ،المهاجرة الرياح.  توربينات  بتشغيل  يتعلق  رصد فيما  من  األساسي  هدف 
للتوربينات، ولتحديد  المؤقت  اإليقاف  قرارات  اتخاذ  الطيور هو  تحليق  أنماط 

الح هو  كما  الرياح.  مزرعة  في  خطورة  األكثر  إيقاف المواضع  لتقنية  ال 
يور ذات األولوية يتبع  لطلب، فإن رصد أنماط تحليق الطل  طبًقا  ؛التوربينات
من    بروتوكوالً  كجزء  استخدامه  اإلدارة  يمكن  ببرنامج  الخاصة  البروتوكوالت 

الفعالة لتوربينات الرياح، والمنفذ كجزء من الرصد التشغيلي لمزارع الرياح على 
 طول خليج السويس.

للحد   ؛عند الطلب بوقت  كاف  
 من حوادث التصادم. 

للطاقة المتجددة  
 .وكفاءة الطاقة

عن   6 البحث  عمليات 
 هياكل الطيور

هياكل  أي  لتحديد  التوربينات  وفحص  مسوحات  إجراء  العملية  هذه  تتضمن 
تنفيذ غدد  طيور اصطدمت بتوربينات الرياح أو بشفراتها عند التحليق، وقد تم

ووفًقا لإلرشادات حول أفضل الممارسات في المجال،  ؛  من المسوحات المشابهة
كجزء من   على طول خليج السويس   -  بالفعل  –وذلك في مزارع الرياح العاملة  

برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، وُيمكن أن يتم تطبيقها بالمثل في موقع  
 المشروع. 

  ؛ومعدله  نفوق ال   تحديد مستوى 
نتيجة التصادم مع التوربينات  
في  الكهرباء  نقل  خطوط  أو 

 موقع مزرعة الرياح. 

االستشاري/ 
المركز اإلقليمي 
للطاقة المتجددة  

 .وكفاءة الطاقة

للسنوات   مستمرة  عملية 
  في   -  األوليات  الثالث

مرحلة    -  األقل من 
ثَ   ؛التشغيل تخضع   مَّ ومن 

 إلعادة التقييم.  

تعرضت   دراسات تصحيح المسار   7 التي  الطيور  هياكل  استخدام  إلى  المسار  تصحيح  دراسات  تهدف 
، مع األخذ نفوق لالصطدام في موقع المشروع كأساس للتقدير الفعلي لمعدل ال

في االعتبار أن بعض الهياكل سوف تزول بمفردها )معامل زوال الهياكل(، 
)معامل   كافة  ين على البحث لن يستطيعوا الكشف عن الهياكلكما أن القائم

ت  الباحث(.  بالفعلكفاءة  الدراسات  مثل هذه  تنفيذ  لإلرشادات حول    ؛م  ووفًقا 
على    -   بالفعل  –أفضل الممارسات في المجال، وذلك في مزارع الرياح العاملة  

كجزء من برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، وُيمكن    طول خليج السويس
 أن يتم تطبيقها بالمثل في موقع المشروع. 

التصحيح  معامل  تحديد 
الهياكل  على  تطبيقه  الواجب 

  ومن َثمَّ   ؛التي تم الكشف عنها
لمعدل  حت  الفعلي  التقدير  ديد 
 الناشئة عن المشروع.   نفوق ال

االستشاري/ 
اإلقليمي المركز 

للطاقة المتجددة  
 .وكفاءة الطاقة

سنوات،   ثالثة  لمدة  سنوًيا 
 ثم يخضع إلعادة التقييم.  

يمكن تنفيذه قبل البدء في  
 عمليات التشغيل. 

تحسينات   8 مراجعة 
وفعالية   الرد  عمليات 

 تدابير الحد من األثر 

النقطتين ) الدورية لما تم من أعمال تحت  النقط 2( و)1المراجعات  ة  ( ومن 
إلى )4) الحد من   ؛(8(  وتدابير  الرصد  فعالية عمليات  تحسين  للعمل على 

األثر. سوف تتضمن هذه المراجعات: المراجعة الفورية للعملية في حالة تسجيل  
تحت  نفوق معدل   أولويتها  الُمصنفة  القيمة  للطيور  عالية  البيئية  ؛ المكونات 

للحد   ؛إجراءات إضافية ُيمكن اتخاذه وذلك للوقوف على إذا ما كانت هناك أي  
 من خطر التصادم. 

شركة البحر   . إدارة تكيفية للحد من الخطر
األحمر لطاقة  

 . الرياح

بداية   منذ  مستمر  بشكل  
 مرحلة اإلنشاء.  
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 اإلجراءات الواجب اتخاذها على مستوى الدراسة  

إصدار ملخصات سنوية، تخص ما تم من أعمال   كافة  المطورين  جب علىي  . مشاركة البيانات 9
الرصد مجال  في  هذه   ،بواسطتهم  ونشر  األثر،  من  الحد  تدابير  واتخاذ 

 لدعم المعرفة وزيادة الشفافية وفهم العمل المنفذ. ؛لمعلومات على العامةا

في   المعرفية  القاعدة  زيادة 
 . المنطقة

متباين  . جميع المطورين اعتماًدا    ؛بشكل 
على ما تم نشره من بيانات  

 ومعلومات. 

المشترك   10 التدريب 
 .للمراقبين

موعة من مراقبي  المساهمة في التدريب المشترك لمج  كافة  المطورين  يجب على
المتخصصين خط    الطيور  بتحديد  الخاصة  المسوحات  إجراء  على  القادرين 

مة المجاورة التي هماألساس ورصد الطيور في منطقة المشروع، والمناطق ال
 تمثل مناطق حيوية للطيور.  

ضمان تطبيق معايير عمليات  
في  الطيور  ورصد  المراقبة 

 كافة مواقع المشروع. 

تأسيس  . جميع المطورين بشكل مستمر مع 
بدء   ،المشروع قبل  وحتى 
 .العمليات

لتحقيق    ؛بكات المراقبين في منطقة المشروعتنسيق ش  كافة   المطورين  يجب على .تنسيق شبكات المراقبين 11
 أكبر قدر من االستفادة. 

زيادة حجم المنافع والفوائد من  
 تمديد شبكة المراقبين  

تأسيس  . جميع المطورين بشكل مستمر مع 
بدء   ،المشروع قبل  وحتى 
 العمليات

العمل على تنظيم/ دعم ورش العمل السنوية والمؤتمرات حول التنوع الحيوي   .منتدى النقاش 12
المشروعمشروعا  جميعل منطقة  في  الرياح  مزارع  المعرفة   ؛ت  تبادل  لتيسير 

 ومشاركة الخبرات وتخطيط اإلجراءات المشتركة. 
 

اإلقليمية  المعرفة  تحسين 
أولويتها   الُمصنفة  بالطيور 
عالية   البيئية  المكونات  تحت 
مستوى   وتحسين  القيمة، 

 العمليات في مزارع الرياح.

 . اسنوي   . جميع المطورين
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 الخطوات التالية   -5

للحد من األثر وكذلك   ؛يركز تقييم األثر التراكمي على تحديد الطيور الُمصنفة أولويتها تحت المكونات البيئية عالية القيمة، كما يحدد التدابير المناسبة
 جب اتخاذ اإلجراءات التالية: تمام تحليل اآلثار التراكمية، ي إجراءات الرصد المالئمة. إل

الجهات الحكومية، المركز اإلقليمي للطاقة    -على سبيل المثال ال الحصر  -تائج مع أصحاب المصلحة لمراجعتها، ويشملون  مشاركة الن  ▪
المتجددة وكفاءة الطاقة، مطوري مشروعات الرياح، الجهات المقرضة والمنظمات غير الحكومية )منظمة الحفاظ على الطبيعة في مصر،  

 وعلماء البيئة المحليين من أصحاب الخبرة.   ،ر(، وخبراء األثر البيئيوالمنظمة الدولية لحماية الطيو 

هي الفئات األكثر ُعرضة للمخاطر الناشئة عن مشروعات مزارع   - تحديًدا الطيور الحوامة المهاجرةوبشكل  أكثر  -أن الطيور من المعروف والموثق
لضمان تحديد أي أشكال حياة ُتصنف أولويتها    ؛فئات أخرى غير الطيورلتشمل    ؛الريح، وقد يكون من المفيد توسيع نطاق دراسة تقييم األثر التراكمي

راءات الحد من األثر وأعمال الرصد المستقبلية في منطقة الدراسة. يستلزم تحديد تحت بند المكونات البيئية عالية القيمة، ألخذها بعين االعتبار في إج
خبراء وتنفيذ  أولويات التنوع الحيوي ألشكال الحياة الُمصنفة تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمة بخالف الطيور، التشاور مع أصحاب المصلحة/ ال

 المزيد من العملي الميداني ورسم الخرائط.  
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 المكونات األخرى للتنوع الحيوي  -6

ت الهامة،  كجزء من تحليل األثر التراكمي لمزرعة ليكيال، تم إجراء تقييم للمكونات األخرى للتنوع الحيوي، ليشمل التقييم الخفافيش كأحد المكونا
 وقد تم إجراء هذا التقييم بشكل  نظري استناًدا إلى دراسات ومراجع سابقة.

ائج تحليل األثر التراكمي لمزرعة ليكيال للرياح مماثلة لنظيرها من النتائج في سياق تحليل األثر التراكمي الماثل، علًما  من المتوقع أن تكون نت 
 بأن كال التحليلين يتناوالن ويدرسان نفس المنطقة تحديًدا، باستخدام نفس المصادر والبيانات الثانوية أيًضا.  

و)خفاش الصحراء ( Rueppell’s Pipistrelle –ة ليكيال أن فصيلتين من الخفافيش )خفاش روبل كان نتاج تحليل األثر التراكمي في مزرع
–  Desert Pipistrelle  والنتوءات الصخرية/ الكهوف(    –واألراضي السبخة    –(، والسحلية المصرية شوكية الذيل، وثالثة نظم بيئية )الوادي

البيئية المعرضة لخطر اآلثار ا التراكمي لمزرعة ليكيال اتخاذ هي الفصائل والنظم  المنطقة. يوصي تحليل األثر  لتراكمية لمزارع الرياح في 
ة، والتي تأخذ في اعتبارها المصنفة أولويتها تحت فئة المكونات البيئية عالية القيمإجراءات الحد من األثر وأعمال الرصد التي تركز على الطيور  

 لسحال والنظم البيئية الثالث آنفة الذكر.تجنب اآلثار على فصيلتي الخفافيش وفصيلة ا

 المراجع  -7
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