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وع1  . وصف المشر



 خلفية عامة  1.1

ي عام 
 ، اتيجية مستدامة ومتكاملة للطاقة وتبنيها اسبر  باء والطاقة المتجددة( بوضعجمهورية مرص العربية )من خالل وزارة الكهر ، قامت 2013ف 

ي  2035 –  2015من  لتنفيذها خالل المدة
قدم خطة طموحةالئر

ُ
اء المولدة بحلول العام ب% من الكهر 20لزيادة إسهام الطاقة المتجددة حئر  ، ت

ي يتم توليد 2020
ي خليج السويس. 12، والئر

 % منها من مزارع الرياح، الواقع أغلبها ف 

ي هذا السياق، أصدرت حكومة جمهورية مرص العربية قانون الطاقة المتجددة )رقم 
تساعد عىل  ، فضل( لدعم خلق بيئة اقتصادية أ214/ 203ف 

ي قطاع الطاقة المتجددة. يضع القانون األساس ال
ي استثمارات الدولة ف 

ي لمخطط اإلنشاء والتملك والتشغيل المزمع قاتحقيق زيادة جوهرية ف 
نون 

كة المرصية لنقل الكهرباء المستثمرين من القطاع الخاص قديم عروضهم الخاصة لت ، تنفيذه. من خالل آلية اإلنشاء والتملك والتشغيل، تدعو الشر

وعات تو  لتوليد قدرة كهربائية محددة، عىل أن تتم ترسية العطاء عىل المستثمر صاحب أقل سعر  ، ليد طاقة الرياح والطاقة الشمسيةبمشر

ي هذه األرض المست – من خالل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  – للكيلووات ساعة. إضافة لما سبق، توفر حكومة جمهورية مرص العربية 
غلة ف 

وعات لصالح المستثمرين.   المشر

ي إطار آلية اإلنشاء والتملك والتشغيل، تم تأسيس 
كة البحر األحمر لطاقة الرياحف  كات المكون من مؤسسة تويوتا تسوشو،  ، شر بواسطة ائتالف الشر

ي لخدمات الطاقة وأوراسكوم لإلنشاءات )والمُ  ي القابضة، وإنجر اهنا ال -شار إليهم يوروس إنرجر
ً
ي وقع عليها االختيار -حق

بلفظ "المطور"(، والئر

وع مزرعة الرياح بقدرة  ا-شار إليها ميجاوات )والمُ  500لمشر
ً
وع خليج السويس -هنا الحق وع(. 2بلفظ "مشر  " أو "المشر

وع من الجهات الُمقرضة للحصول عىل التمويل الال ، يسع المطور سوف  ي سوف تضم مؤسسات زم للمشر
التمويل الدولية. بناًء عىل ما تقدم، الئر

وع ي تصميم وإدارة المشر
ي ذلك ، يرغب المطور ف 

ي الصناعة، بما ف 
ا ألفضل الممارسات الدولية ف 

ً
. " استيفاء المتطلبات البيئية واالجتماعية " : وفق

ي القسم تطلب مؤسسات التمويل الدولية الكشف عن هذه المتطلبات البيئية واالجتماعية، بالشكل المذكور ت
 ف 
ً
 ". 3.5فصيًل

 ، البيئية واالجتماعية. بشكٍل عام  كجزء من المتطلبات البيئية واالجتماعية الخاصة بمؤسسات التمويل الدولية، يجب وضع دليل لنظام اإلدارة

اعية، وعرض فإن هدف دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هو العمل عىل تحديد الهيكلة الكلية والخطوط العريضة لنظام اإلدارة البيئية واالجتم

وع ي  التفاصيل عن بعض المكونات األساسية الُمستهدفة عند إدارة اآلثار األساسية الناشئة عن هذه المكونات، والواجب تنفيذها للمشر
 أثناء مرحلئر

 اإلنشاء والتشغيل. 

 

وع  1.2  موقع المشر

ي محافظة البحر األحمر بجمهورية مرص العربية، 
وع ف  ا بالقرب  200يقع المشر

ً
وع تحديد ق العاصمة القاهرة، ويقع المشر كيلومبر تقريًبا جنوب شر

ي محافظة البحر األحمر، من الخط الساحىلي لمحافظة البحر األحمر وضمن نطاق ا
حيث تكون لوحدة الحكومية المحلية لمدينة رأس غارب ف 

وع هي مدينة رأالمناطق السكنية األ ً  40س غارب )قرب إل موقع المشر ( وقرية الزعفرانة ) ا كيلومبر ي
فر ً  45إل الجنوب الشر  إل الشمال(.  ا كيلومبر

وع داخل نطاق مساحة تبلغ  ي 2كم 1,220يقع المشر
بغرض  ، خصصتها حكومة جمهورية مرص العربية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، والئر

وعات مزارع الرياح، وتمت دراسة  ي تضم داخل  2كم 284إنشاء مشر
ي والئر اتيجر ي واالجتماعي واالسبر

من هذه المساحة كجزء من تقييم األثر البيئ 

ي الشكل  2كم 90حدودها مساحة 
وع بواسطة هيئة الطاقة الجديدة أد 1)والمبينة باللون األحمر ف  ناه( تم تخصيصها لصالح مطور المشر

وع.  ، والمتجددة  لغرض تنفيذ هذا المشر

 



 

وع والقرى األقرب إليه 1الشكل )  ( موقع المشر

وع  1.3  مكونات المشر

ا في
ً
ح المكونات ما يىلي الحق وع األساسية، بينما يوضح الشكل الذي يىلي شر

ح لمكونات المشر وع.  شر   مواقعها داخل موقع المشر

ي تحول ا توربينات الرياح:  ▪
وع وهبوب  ها الرياح لطاقة الحركية للرياح )حركةتوربينات الرياح الئر  84( إل طاقة كهربائية. سوف يضم المشر

ا 
ً
وع مساحة مو تم توزيعهم عىل ، توربين ميجاوات، سيكون ارتفاع مركز دوران ِريَش  6توربي   طاقة كهربائية بقدرة  ليولد كل   ، قع المشر

ا، بقطر دوران يبلغ  97.5)شفرات( التوربي    ً ا  165مبر ً ا( 82.5)أو بطول ريشة يبلغ  مبر ً مَّ يصل أقىص ارتفاع للريشة عند دورانها  ، مبر
َ
ومن ث

ا.  180 ً  مبر

وع عىل  : األساسات ▪ ي مكانه، وسيحتوي المشر
مجموعة أساسات )مجموعة لكل  84سيتم بناء األساسات الالزمة لتثبيت برج التوربي   ف 

(، بحيث تحتل األساسات مساحة  . سيتم بناء األساسات باستخدام الخرسانة المسلحة،  300توربي   مبر مرب  ع تقريًبا لكل توربي  

ي مموج. 
 باستخدام حديد تسليح إنشان 

ي ستعمل عىل تركيب توربينات الرياح وألنشطة الصيانة  عدة الرافعة: قا ▪
إل جانب كل توربي   رياح، سيتم تخصيص مساحة للرافعات الئر

، وسوف يتم تخصيص مساحة 
ً
 مبر طول(.  40مبر عرض ×  38مبر لكل قاعدة رافعة ) 1500مستقبًل

: البنية التحت ▪ ي
ي الالزمة ة تحتية منسيحتاج الموقع إل بني ية للمبان 

وع. سوف تضم هذه البنية التحتية  ، المبان  للتشغيل اليومي للمشر

ي تسيب  األعمال اليومية للتشغيل
ي اإلدارية )المكاتب( المستخدمة ف 

 وكذلك غرفة للتحكم ومستودع.  ، المبان 

عىل أن تكون كابالت متوسط،  الربط بي   توربينات الرياح والمحطة الفرعية باستخدام كابالت جهدسيتم  كابالت الجهد المتوسط:  ▪

ي خنادق تحت األرض
اوح بي   مبر إل الربط المستخدمة مدفونة ف  ر  100وبطول إجمالي يبلغ  ، أمتار  6، وحفرها بعرض يبر

عىل  كيلومبر

وع.   امتداد موقع المشر

وع نظاًما  شبكة االتصاالت:  ▪ ي وتجميع البيانات )نظام سكادا(  ، سوف يحوي المشر
اف  وذلك لتشغيل المرافق عن ُبعد. سيتم  ، للتحكم اإلشر

ي المحطة الفرعية.  ، تركيب شبكة اتصاالت تتكون من كابالت ألياف ضوئية
ي وتجميع البيانات ف 

اف  لربط التوربينات بنظام التحكم اإلشر

ي نفس الخنادق المحفورة لكاب
 الت الجهد المتوسط المذكورة أعاله. سيتم تركيب نظام االتصاالت ف 

المحطة الفرعية هي عبارة عن محول عالي الجهد، يقوم بجمع الطاقة المولدة من التوربينات وتحويلها إل جهٍد أعىل  المحطة الفرعية:  ▪

( سيضم تيلو فولك 220لربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء ) ، كيلو فولت(، وهو الجهد المناسب 220كيلو فولت إل  33)من 

وع محطة فرعية واحدة.   موقع المشر

 للطرق شبكة الطرق:  ▪
ْ
ي تركيب التوربينات أثناء مرحلة اإلنشاء  ، سيحتاج الموقع إل شبكة

 ، ولسهولة الوصول إل التوربينات ، الستخدامها ف 

ي الموقع بعرض 
ً  150بطول إجمالي يبلغ و  ، أمتار  7لتنفيذ أعمال الصيانة خالل مرحلة التشغيل. ستكون شبكة الطرق ف  عىل  ا كيلومبر

وع.   امتداد وعبر موقع المشر



 

وع 2الشكل )  (: مخطط المشر

  المرافق الُملحقة
وع سوف يضم خط ضغط عاٍل من الجدير بالذك وع عبر المحطة الفرعية )المذكورة أعاله( لربطها  ، ر أن المشر لنقل الكهرباء المولدة من المشر

كة المرصية لنقل الكهرباء ، والذي سوف تتولبالشبكة القومية ي واجتماعي منفصل فيما يخص إنشاء إنشاءه وتركيبه الشر
، وتم إعداد تقييم أثر بيئ 

 الخط. 

 

كة المرصية لنقل الكهرباء هي هيئة ح كة البحر األحمر لطاقة الرياحكومية مستقلة، وال تتمتع الشر تيح لها التأثب  عليها أو الت شر
ُ
ي ت
خل دبالصفة الئر

ي تسيب  أعمالها، وبناًء عليه
كة البحر األحمر لطاقة الرياحفإن قدرة  ، ف  عىل إدارة اآلثار الناشئة عن المرافق الُملحقة سوف تكون محدودة، وسوف  شر

كة المرصية لنقل الكهرباء  ة عىل التنسيق مع الشر ي " : ار األساسية، مثلثلتنفيذ تدابب  الحد من اآل-قدر اإلمكان-تعمل األخب 
التدابب  المذكورة ف 

ي واالجتماعي لخط 
 . "الضغط العالي الدراسة المستقلة لتقييم األثر البيئ 

 

وع والجدول  مراحلال 1.4   الزمنية للمشر

ا 
ً
وع:  فيما يىلي الحق ي المشر

ي اإلنشاء والتشغيل األساسيتي   ف 
ح للمراحل األساسية المتوقعة لمرحلئر  شر

 

  : مرحلة اإلنشاء

 



وع (: التصميم والوثائق1المرحلة ) ها(  ، : الحصول عىل التصاري    ح الالزمة للمشر وع )الجيوتقنية والطوبوغرافية وغب  وعمل الدراسات الخاصة بالمشر

وعذلك إعداد التصميم التفصيىلي لوك  . كافة مكونات المشر

يات ونقل المواد2المرحلة ) اء ( المشبر وع : شر ها من المواد الالزمة لألعمال المدنية أو كافة المواد المطلوبة للمشر ، شاملة توربينات الرياح وغب 

 يكانيكية أو الكهربائية. الم

وع المدنية  ، مستندات العطاءات واختيار المقاولي   من الباطنلطرح العداد و : اإل( تعيي   المقاولي   من الباطن3المرحلة ) لتنفيذ أعمال المشر

 والكهربائية والميكانيكية. 

وع، و إل الموقع و لمواد والمكونات لأعمال النقل  : جميعوتجهب   الموقع (: النقل4المرحلة ) ي تشمل تركيب تنفيذ أعمال تجهب   موقع المشر
الئر

وع ي الموقع، وتجهب   منطقة التشوينات والمستودع الخاص بموقع المشر
ها كما يلزم.  ، المكاتب ف   ومساحة ورش العمل وغب 

ها(، واألعمال الميكانيكية والكهربائية  ، والرصف ، واألساسات ، األعمال المدنية )أعمال الحفر  : تنفيذ جميع(: بناء التوربينات5المرحلة ) وغب 

ها(. أعمال الحفر للمواد والمكونات المدفونة)  ، وأعمال الجهد المنخفض والتأريض والحماية من الصواعق وغب 

ي الموقع. باستخدام ال ، وتركيبها  التوربينات جميع األعمال الخاصة بتجميعتنفيذ : ( تركيب التوربينات6المرحلة )
 رافعات ف 

وع، وتشملاألعمال المدنية والكهربائية ألغراض إنشاء المحطة الفتنفيذ : (: إنشاء المحطة الفرعية7المرحلة ) ي موقع المشر
 األعمال المدنية رعية ف 

ها( وكذلك األعمال الكهربائية )التيار المستمر  ، والرصف ، واألساسات ، )تسوية المنسوب كافة ها(. د المتوسط، ، وأعمال الجهوغب   وغب 

 . كافة األعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية الخاصة بإنشاء مبئ  التحكم والمستودع : تنفيذ( إنشاء مبئ  التحكم والمستودع8المرحلة )

 . كافة األعمال المدنية الخاصة بإنشاء شبكة الطرق الداخلية المطلوبة : تنفيذ(: إنشاء شبكة الطرق9المرحلة )

ي ذلك ، : تنفيذ اختبارات بدء التشغيل(: االختبارات وبدء التشغيل10المرحلة )
ي ااالختبارات الكهربائية األساسية للبنية التحتية  : بما ف 

لكهربية ف 

ي لجودة
 أعمال الهندسة المدنية.  الموقع، وكذلك التوربينات، والفحص الروتيئ 

 

 مرحلة التشغيل 

 

ي الرب  ع األول من العام تبدأ عملية تشغيل المشر 
ين عاًما. تشمل مرحلة 2023وع ف  وع أعمال التشغيل اليومية لمزرعة ت، ولمدة عشر شغيل المشر

ي سوف يتم تخصيص فريق لها. يستلزم توربي   الرياح الحديث متوسط عدد ساعات صيانة دورية وروتينية يبل 
غ الرياح، وكذلك أعمال الصيانة الئر

أما أعمال الصيانة غب  المجدولة فقد تستلزم مدة مماثلة. تشمل أعمال الصيانة األنشطة الخاصة بصيانة التوربينات  ساعة سنوًيا تقريًبا،  40

، وغسيل الِرَيش أو الشفرات، وصيانة المكونات الكهربية، وتنفيذ العمرات الكاملة للمولد،  ها. واألجزاء الدوارة، وتشحيم مكونات التوربي    وغب 

 

 الجهات الَمعنية  1.5

وع التعاون بي   عدٍد من الجهات  تتطلب مرحلتا  ا اإلنشاء والتشغيل من المشر
ً
المسئوليات الخاصة بكل جهة من  المعنية المختلفة. فيما يىلي الحق

 هذه الجهات ووصف عام ألدوارها. 

 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح ▪ ي لخدمات الطاقة شر كات إنجر ي تتكون من ائتالف شر
ي القابضة وأوراسكوم الئر ، مؤسسة تويوتا تسوشو، يوروس إنرجر

وع والقائم عليه ومالكه.  لإلنشاءات )المطور(:   ُمطور المشر

وع طوال مرحلة اإلنشاء  : كمهندس المال ▪ ي المشر
ام ، سيتم تعيي   مهندس المالك بواسطة المطور، وسوف يشارك مهندس المالك ف   لضمان البر 

اء والتش وع. مقاول التصميم والشر  ييد بالمواصفات الفنية الخاصة بالمشر

 بواسطة المطور أثناء مرحلة ، سوف يتم تعيي   المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة:  ▪

ي منطقة  ، اإلنشاء ألداء التحليالت
وتنفيذ التقييمات الخاصة باألخطار المحتملة والمخاطر الناشئة عىل الموائل الطبيعية والتنوع الحيوي ف 

وع. إضافة لما تقدم  عن تنفيذ  ، المشر
ً
 ، برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح سوف يكون المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مسئوًل

 أثناء عملية التشغيل.  الطيور النافقةوبرنامج رصد  ، إيقاف التوربينات عند الطلبوبرنامج  ، دوره من برنامج رصد الطيور والذي يتكون ب

اء والتشييد:  لون عنو ن المسئمقاولو ال ▪ وع الجاهز المقاولون المسئولو  التصميم والشر  للتشغيل بشكل متكامل، وتشمل ن عن تسليم المشر

وع، وت ها( واألعمال اإلنشائية  ، والمحوالت ، والكابالت ، ريد المواد والمعدات )توربينات الرياحو مسئولياتهم إعداد التصميم التفصيىلي للمشر وغب 

 ، ي
، والبنية التحتية من المبان  وع ومكوناته المختلفة )التوربينات، شبكة الطرق الداخىلي

ها(. سوف يكون مقاول الخاصة بالمشر والتوصيالت وغب 

كة أوراسكوم لإلنشاءات، والمسئولة عن وع شر اء والتشييد لهذا المشر ي  التصميم والشر كيب والتشغيل التجريئر مدنية اللألعمال  اإلنشاء والبر



كة المسئولة عن التوريدات وأ للعلوم والتكنولوجيا المحدودةشينجيانغ والكهربائية، بينما ستكون  كيبالشر وبدء التشغيل لتوربينات  ، عمال البر

 الرياح. 

وع إل مقاولي الباطن أثناء مرحلة اإلنشاء لألعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية، ولم يتم اختيار  المقاولون من الباطن:  ▪
 سوف يحتاج المشر

 مقاولي الباطن حئر هذه المرحلة. 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحسوف تتول  ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل:  والصيانةمشغل أعمال التشغيل  ▪  ، ح يل مزرعة الريا تشغ شر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحفيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، إل جانب اتفاقية خدمية طويلة األجل )ُيشار إل  ، جولدويندبدعم أساسي من   شر

و  جولدويندهنا بلفظ "ُمشغل أعمال التشغيل والصيانة"، وُيشار إل  ( 1ع إما: ) بلفظ "مقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل(. سوف يضم المشر

ي مؤهل، وإما )
كة رأ2طاقم عمل فئ  ي ( عقد مع شر

كة خدمية تضم نفس حملة األسهم ف  س غارب لخدمات الطاقة المتجددة ش.م.م، وهي شر

كة البحر األحمر لطاقة الرياح كة البحر ، وتقدم خدماتها بشكٍل حرصي لشر ي  ، األحمر لطاقة الرياحشر
وذلك لغرض تنفيذ العمليات بشكل متوازن ف 

كة  ة الخدمية بموجب االتفاقي ، جولدويندمزرعة الرياح، كما سوف تتول جزًءا محدوًدا من أعمال الصيانة. سوف يتول هذا الفريق متابعة أداء شر

ي من المقاولي   المحليي   أو الدوليي    ، يوميةغب  االعتيادية أو غب  ال أعمال الصيانةطويلة األجل. بالنسبة إل  سوف يتم االستعانة بمصدر خارجر

 المؤهلي   ألداء األنشطة المطلوبة. 

 . األدوار والمسئوليات 2

وع والمسائل االجتماعيةيحدد هذا القسم األدوار والمسئوليات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة  ي المشر
أثناء  ، ألطقم العمل األساسية العاملة ف 

، وأن يكون الموظفون المعنيون عىل ي
ي الوصف الوظيف 

ي اإلنشاء والتشغيل. يجب أن يتم تضمن هذه األدوار ف 
وع مرحلئر  ،  علٍم بها. أثناء تنفيذ المشر

وع  لجميع  والموظفي   وكذلكفإن إدارة المشر
ُ
هم من الباطن سوف يمتثلون جميًعا لما ورد بهذه الخطة ك  فيما يخصه.  المقاولي   األساسيي   وغب 

 مرحلة اإلنشاء  2.1

ا 
ً
ا للهيكل التنظيمي  يوضح الشكل الحق

ً
فإن هذا القسم يوضح حدود المسئولية واألدوار والمسئوليات  ، الهيكل التنظيمي لمرحلة اإلنشاء. وفق

 الخاصة بأطقم العمل المعنية بإدارة البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية أثناء مرحلة اإلنشاء. 

 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح(: الهيكل التنظيمي ل3الشكل )  لمرحلة اإلنشاء شر



 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح – مدير مرحلة اإلنشاء    شر

وع من حيث البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية، وتحديد اإلجراءات المستدامة الواجب  ▪ الرقابة العامة عىل أداء المشر

 للتحسي   من مستوى األداء.  ، ها اتباعُ 

 للتنفيذ المالئم لخطط ومتطلبات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية.  ، ضمان توفر الموارد الالزمة ▪

ي تحقيق متطلبات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية ت ▪
 وتنفيذ مبادرات تحسينها.  ، عزيز دورها القيادي ف 

ي المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة والمجتمع  ▪
وعوالناشئة عن أي أنشطة ل ، توفب  وسائل التحكم ف   . أو كلها  لمشر

امها.  ، والسالمة والمسائل االجتماعيةترسيخ ثقافة االمتثال لمتطلبات البيئة والصحة  ▪ ي ذلك بالبر 
 بأن تكون قدوة ف 

ي -هو ُمبي   بمزيد من التفصيل-رئاسة االجتماعات الشهرية للجنة المختصة بالبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية )كما  ▪
ف 

 (. 8.1القسم 

ا، التدريب الالزم، واعتمادهم مهني   وظفي   التابعي   لها أو المسئولي   منها بالصحة البدنية، وحصولهم عىلالم ضمان تمتع جميع ▪

 وتأهلهم فنًيا ألداء األعمال المعنيي   بها. 

امج والسياسات واإلجراءات ن التنفيذ واإلنفاذ المستمر لضما ▪  . كافة لبر

اء والتشييد ▪ ائل االجتماعية متطلبات البيئة والصحة والسالمة والمسذلك مقاولو الباطن ل، وكضمان استيفاء مقاول التصميم والشر

وع كافة.   الخاصة بالمشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياح – مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة    شر

ي تسيب   مدير مرحلة اإلنشاء مساعدة ▪
وع  ودعمه ف   . وإدارتها  متطلبات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية الخاصة بالمشر

 . كافة الصحة والسالمة واألمن والبيئة والمسائل االجتماعيةما يخص رية فينقطة االتصال المحو  ▪

  ، حة والسالمة والمسائل االجتماعية قواعد ولوائح وإرشادات البيئة والصلتحديث المراجعة و ال ▪
ً
ا للمتطلبات المحلية والدولية، كما وفق

وع.   يستلزم المشر

ي تخص متطلبات البيئة والصح ▪
يعية الئر ات التشر ي من شأنها أن تؤثر عىل ة والسالمة والمسائل االجتماعية تقديم المشورة عن التغب 

الئر

وع.   المشر

ي القسم -هو مبي   -ىل تنفيذها )كما خطط البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية والرقابة علتنفيذ الوضع و ال ▪
 (. 3.3ف 

اء والتشييد ومقاولي لجميع  العتمادمراجعة واال ▪
خطط البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية الخاصة بمقاولي التصميم والشر

 الباطن كما يلزم. 

 ضمان تنفيذ اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية والتحقق منها.  ▪

ي تعزيز دعم اإل  ▪
 ه. وتحسين الوعي بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية دارة ف 

ي التحقيق بشأن أي حوادث فعلية أو وشيكة ▪
 وإعداد تقارير بها.  ، المساعدة ف 

اء والتشييد ومقاولي الباطن وتقديم المشورة لهم ▪
فيما يخص المسائل المتعلقة بمتطلبات البيئة  ، التواصل مع بمقاولي التصميم والشر

 والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية. 

ي  ▪
ي القسم -هو ُمبي   بالتفصيل-)كما  كافة اجتماعات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية المشاركة ف 

 (. 8.1ف 



ي تحديد  ▪
اء والتشييد ومقاولي الباطن ف 

وتقييم المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة دعم مديري مقاولي التصميم والشر

وع ، والمسائل االجتماعية ي المشر
 . ومناقشتها  د من هذه المخاطر ، وكذلك تحديد تدابب  الحوالناشئة عن أنشطتهم ف 

ي الفصل -هو مبي   -والمشاركة فيها )كما  ، فحوصات الصحة والسالمة والبيئةلتنفيذ التنظيم و التخطيط و ال ▪
 (. 9ف 

 لالطالع عليها.  ، كافة السجالت الالزمةحتفاظ باال  ▪

كة البحر األحمر لطاقة الرياح – مسئول التنسيق المجتمعي   شر

▪  . وع لدى المجتمع المحىلي وأصحاب المصلحة المعنيي  
 المحافظة عىل مظهر وسمعة إيجابية للمشر

ي اإلنشاء والتشغيل كما  ▪
ي خطة مشاركة أصحاب -هو مبي   -تنسيق التفاعل والتواصل اليومي مع أصحاب المصلحة أثناء مرحلئر

ف 

ي ذلك 
هم. أفراد المجتمع ا-عىل سبيل المثال ال الحرص-المصلحة، بما ف   لمحىلي وغب 

 ية رفع التظلمات من أصحاب المصلحة. لآلالتنفيذ واإلدارة  ▪

 . ثم رفعها  تقارير بها  م المجتمع، ومتابعتها وإعدادالرقابة عىل تنفيذ مبادرات دع ▪

ية و اإلداريمدير  كة البحر األحمر لطاقة الرياح –  ةالموارد البشر   شر

ية ▪ ي  ومتطلباته وإدارة العاملي   بجميع التوظيف  مبادئوإنفاذ  ، المسئولية العامة عن أعمال الموارد البشر
كة البحر األحمر العاملي   ف  شر

ي الفصل -هو ُمبي   بالتفصيل-)كما  لطاقة الرياح
 (. 6ف 

ي التشغيل واإلنشاء لمتابعة التنفيذ و ال ▪
ية أثناء مرحلئر اء  ، فحوصات إدارة العمالة والموارد البشر لضمان امتثال مقاولي التصميم والشر

ي الفصل -هو مبي   بالتفصيل-ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل للمتطلبات ذات العالقة )كما  ، والتشييد
 (. 9ف 

  مهندس المالك

عي   
ُ
كة البحر األحمر لطاقة الرياحت وع شر ام مقاولي  ، مهندس المالك الخاص بالمشر

اء والتشييد بجميعلغرض التحقق من البر    التصميم والشر

وع.   المواصفات الفنية الخاصة بالمشر

 
ً
عن دعم مدير الصحة والسالمة -بشكٍل أساسي -سوف يتضمن فريق مهندس المالك مسئول الصحة والسالمة والبيئة، والذي سيكون مسئوًل

كة البحر األحمر لطاقة البواألمن والبيئة  ي تنفيذ واستيفاء  رياحشر
 آنفة الذكر.  ومسئولياته المهندس لدور ف 

اء والتشييد    المتطلبات الخاصة بمقاولي التصميم والشر

ي موقع العمل، ومؤهل إلدارة الصحة والسالمةي
اء والتشييد العمل عىل تعيي   مدير بدوام كامل ف   جب عىل كل مقاول من مقاولي التصميم والشر

 به المسئوليات التالية: والبيئة، والمنوطة 

اء والتشييد لمقاولي لتنفيذ الوضع و الالمسئولية العامة عن  ▪ متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة والمسائل  التصميم والشر

ي القسم -هو محدد-)كما  كافة االجتماعية
 (. 3.3ف 

 . ومتطلباتها  البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية لموارد الالزمة للتنفيذ المالئم لخططضمان توفر ا ▪

ي القسم -هو مبي   -توفب  متطلبات إعداد تقارير البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية )كما  ▪
 (. 8.4ف 

ي القس-هو مبي   -توفب  متطلبات التدريب عىل البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية كما يلزم )كما  ▪
 . (8.2م ف 

ي القسم -هو مبي   -واستيفاء متطلبات الرقابة عليها )كما  ، تنفيذ فحوصات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية ▪
 (. 8.3ف 

ي القسم -هو مبي   -والمشاركة فيها )كما  ، تنظيم اجتماعات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية  ▪
 (. 8.1ف 



 . ي حوادث متعلقة بالبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةعن أ ورفعها  التقارير  إعداد ▪

مؤهلي   لنفيذ الخطط والمتطلبات اإلجمالية للبيئة والصحة  ، لمسئولي صحة وسالمة وبيئة أكفاء  مقاولي الباطن ضمان تعيي   جميع ▪

 والسالمة والمسائل االجتماعية. 

مؤهلي   ويعملون بنظام دوام  ، مسئولي صحة وسالمة وبيئة 5 –  3فاء بواجباته إل ما بي   يحتاج مدير الصحة والسالمة والبيئة ألداء دوره والو 

ي موقع العمل. 
 كامل ف 

وع:   موظفون آخرون بالمشر

اء والمشاركة ▪
َّ
ي خطط البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية.  التعاون البن

 ف 

وع والمسائل االجتماعية الخاصة بالاالمتثال لمتطلبات البيئة والصحة والسالمة  ▪ ي تنطبق عىل عمله كفرد. مشر
 الئر

 العمل ضمن نطاق اختصاصه.  ▪

ام باإلجراءات الموضوعة لحماية سالمة الفرد، وسالمة زمالئه و  ▪  العامة. سالمة االلبر 

ي برنامج البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية، وهذه ا ▪
ي التخطيط المبادرة والمشاركة االستباقية ف 

لمشاركة قد تضم أنشطة ف 

ي الموقع. 
 أو حل المشكالت أو تحديد األولويات، وكذلك التدريب وتحسي   ممارسات العمل ف 

ر بالمعدات.  ▪  عدم إساءة استخدام أو إلحاق الرص 

 مرحلة التشغيل  2.2

ا يوض
ً
ا للهيكل التنظيمي  ح الشكل الحق

ً
فإن هذا القسم يوضح حدود المسئولية واألدوار والمسئوليات  ، الهيكل التنظيمي لمرحلة التشغيل. وفق

 الخاصة بأطقم العمل المعنية بإدارة البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية أثناء مرحلة التشغيل. 

 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحالتنظيمي ل(: الهيكل 4الشكل )   لمرحلة التشغيل شر

 

 



كة البحر األحمر لطاقة الرياح – مدير مرحلة التشغيل    شر

ي القسم بالم
  . طبق عىل مرحلة التشغيل، بما ين2.1ثل، كما ورد ف 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح – مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة    شر

ي القسم ثل، كما بالم
  . طبق عىل مرحلة التشغيل، بما ين2.1ورد ف 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح – مسئول التنسيق المجتمعي   شر

ي القسم بالم
  . طبق عىل مرحلة التشغيل، بما ين2.1ثل، كما ورد ف 

ية واإلداريمدير  كة البحر األحمر لطاقة الرياح –  ةالموارد البشر   شر

ي بالم
  . طبق عىل مرحلة التشغيل، بما ين2.1القسم ثل، كما ورد ف 

  جولدويند  – مقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل 

ي موقع العمل، عي
ىل جب عىل مقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل تعيي   مدير للصحة والسالمة والبيئة، مؤهل ويعمل بنظام الدوام الكامل ف 

ي القسم 
ي وردت ف 

 ، بما ينطبق عىل مرحلة التشغيل. 2.1أن تكون أدواره ومسئولياته كالئر

وع:    موظفون آخرون بالمشر

ي القسبالم
  . طبق عىل مرحلة التشغيل، بما ين2.1م ثل، كما ورد ف 
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كة البحر األحمر لطاقة الرياحيحدد هذا المس   تند نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي س   وف تض   عه وتنفذه  ي اإلنش   اء والتش   غيل  شر
أثناء مرحلئر

وع. تتضمن أهد ي المشر
: ف   اف دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ما يىلي

ي اإلنش             اء  ▪
وع خالل مرحلئر تحديد الهيكلة الكلية والخطوط العامة لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي س               وف يتم تنفيذه للمش               ر

 والتشغيل. 

وعتحديد اإلجراءات والخطط الرئيس  ية الواجب وض  عُ  ▪ ي مرحلة الحقة من المش  ر
للتعامل مع اآلثار والمخاطر الرئيس  ية الناش  ئة عن  ، ها ف 

وع.  ي اإلنشاء والتشغيل للمشر
 مرحلئر

وليات، تحديد األدوار والمسئ كاإلجراءات والتدابب  بفاعلية وكفاءة، ويشمل ذل العمل المؤسسي الذي يضمن تنفيذ جميعتحديد إطار  ▪

ها كما يلزم. ، ومتطلبات الرصد وإعداد التقاريواستيفاء متطلبات التدريب  ر، وغب 

ي اإلنش   اء والتش   غيل للمتحديد  ▪
متطلبات  لض   مان اس   تيفاء جميع ، وعش   ر التوجه الخاص بالهيئات المعنية بالفحص الدوري أثناء مرحلئر

 البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية بفاعلية. 

ي الموقع  ، تحديد إطار عمل عالي المستوى ▪
تيبات األمنية ف  ي اإلنشاء والتشغيل. فيما يخص البر

 أثناء مرحلئر

وع. المستوى إلدارة العمالة، والذي يتحديد إطار عمل عالي  ▪ ي اإلنشاء والتشغيل للمشر
ام به أثناء مرحلئر  جب االلبر 

▪  . ام بمبادرات الدعم المجتمعي
اتيجية توظيف العمالة من المجتمع المحىلي وااللبر   تحديد اسبر



 

 والمسائل االجتماعية سياسة البيئة والصحة والسالمة 3.2

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  وع شر ي مراحل المش   ر
 كافة، وطوال مدة بحماية البيئة وص   حة وس   المة موظفيها ومقاوليها والمجتمع المحىلي ف 

وع. لتحقيق ذلك، تلبر م  كة البحر األحمر لطاقة الرياحعمر المشر  بسياسة البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية التالية:  شر

ومتطلبات إص           دار  ، فيما يخص البيئة والص           حة والس           المة والمس           ائل االجتماعية كافة،  لقواني   واللوائح الوطنية والمحليةاالمتثال ل ▪

ي من شأنها التأثب  عىل البيئة والصحة والسالمة والمسائل اال 
 جتماعية. التصاري    ح لألعمال الئر

ي ذلك ، العمل وفق أفض         ل الممارس         ات المقبولة دولًيا  ▪
 : فيما يخص متطلبات البيئة والص         حة والس         المة والمس         ائل االجتماعية، بما ف 

ا معايب  األداء الخاص     ة بمؤس     س     ة التمويل الدولية، ومتطلبات األداء الخاص     ة ب"متطلبات مؤس     س     ات التمويل الدولية"
ً
البنك ، وتحديد

ي لإلع فيما يخص البيئة والص     حة والس     المة، وإرش     ادات البنك الدولي الخاص   ة  ، ، واإلرش     ادات العامة للبنك الدولي مار والتنميةاألورونر

وعات طاقة الرياح.  ي مشر
 بالبيئة والصحة والسالمة ف 

وع دون وقوع حاالت وفاة، وبدون إصابات ▪  وبدون أي حوادث تؤثر عىل البيئة بشكٍل جوهري.  ، تنفيذ المشر

 ثال التام لقواعد إنقاذ الحياة التسعة. االمت ▪

 والحد منها قدر اإلمكان.  ، تقييم اآلثار المحتملة عىل المجتمع والعاملي   والبيئة ▪

حيث يحدد هذا النظام األهداف واألخطار والمخاطر والمس     ئوليات، ويتض     من نظاًما وتنفيذه،  نظام لإلدارة البيئية واالجتماعية وض     ع ▪

ي الحوادث ورفع تقارير بها. للرصد وإعداد مدمًجا 
 التقارير، ونظاًما للتحقيق ف 

ي مقابل متطلبات البيئة والص     حة والس     المة والمس     ائل االجتماعية، وذلك من خالل تحديد الم ▪
ات مراقبة التطور المس     تمر لألداء ف  ؤشر

ي تتحدد بدورها من خالل أنشطة الرصد والفحص، ومن خالل تطبيق واتخاذ 
 حيثما ظهرت الحاجة لها.  ، اإلجراءات التصحيحية الئر

ي مقابل متطلبات البيئة والص      حة والس      المة والمس      ائل االجتماعية، وتش      جيع الحوار مع  ▪
إعداد التقارير الخارجية عن مس      توى األداء ف 

هم من أصحاب المصلحة  .  ، الموظفي   والمجتمعات المحلية وغب   لتعزيز الوعي

 يعزز االستخدام الفاعل للموارد الطبيعية.  وضع األهداف وتحقيقها، يما  ▪

 والتخلص منها بطريقة آمنة ومسئولة.  ، ، وضمان التعامل مع المخلفات حيثما ُوجدتكافة مصارف المخلفات إدارة ▪

 توفب  بيئة عمل آمنة للجميع.  ▪

ف بها دولًيا.  ، حقوق اإلنسانلحماية الدعم و ال ▪  المعبر

ي  ▪
كة البحر األحمر لطاقة الرياحض  مان اطالع موظف  ومقاوليها عىل ما جاء بهذه الس  ياس  ة، وض  مان حص  ولهم عىل التدريب المناسب  شر

 إلدارة ما ينشأ عن ترصفاتهم من مخاطر أو آثار عىل البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية. 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتتول  ي مقابل  ، الوثيقة بش     كل دوري مراجعة هذه شر
لض     مان اس     تمرارية دعمها وتش     جيعها ألعىل مس     تويات األداء ف 

 متطلبات البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية. 

 الهيكلة الكلية لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية  3.3

يش             كل دليل نظام اإلدارة البيئية  ظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةوع. نيحدد هذا القس             م الهيكلة الكلية لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية للمش             ر 

ا واالجتماعية إل جانب 
ً
مجتمعي   نظام إدارة البيئة والص  حة والس  المة والمس  ائل االجتماعية الذي س  وف يتم  ، خطط اإلدارة األخرى المبينة الحق

وع.  ي اإلنشاء والتشغيل من المشر
 تنفيذه لمرحلئر



وع  كة البحر األحمر لطاقة الرياح – )أ( مطور المشر  شر

ها من اُيش               كل هذا الدليل، إل جانب دراس               ات التقييم وخطط اإلدارة األخرى ذات العالقة  ا وغب 
ً
امج المذكورة الحق نظام  مجتمعي   خطط ، لبر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحبهدف تنفيذهم بواس               طة  ، ، والذين تم إعدادهمووثائقه اإلدارة البيئية واالجتماعية قرأ خطط اإلدارة شر
ُ
، عىل أن ت

 ذات العالقة كجزء من هذا الدليل. 

ي واالجتماعي  ▪
. سيتم تنفيذ : إن خطة اإلدارة البتقييم األثر البيئ  ي واالجتماعي

يئية واالجتماعية هي النتيجة األساسية لتقييم األثر البيئ 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية بواسطة  اء والتشييد ومقاول االتفاقية الخدمية شر ، ومقاولي التصميم والشر

ي خطط اإلدارة ذات طويلة األجل كما يلزم. المتطلبات ذات العالقة الخ
اصة بخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية سوف يتم تضمنها ف 

ي سوف تخضع لعالقة ال
ي هذا القسم. لالئر

 مناقشة ف 

نفذ الخطة بواسطة خطة مشاركة أصحاب المصلحة ▪
ُ
ي التشاور والتفاعل مع أصحاب المصلحة، وت

: تحدد هذه الخطة النهج المتبع ف 

كة البحر األحمر لطاقة الر  ي اإلنشاء والتشغيل. تتضمن خطة مشاركة أصحاب المصلحة آلية لرفع التظلمات من  ياحشر
أثناء مرحلئر

 حاب المصلحة. صأ

اك ▪ : يهدف هذا التقييم إل تحديد المكونات البيئية القيمة ذات األولوية، والمعرضة لخطر األثر تقييم األثر البر وعات  مي اكمي لمشر البر

 من خالل نهج إداري يتكيف وفق هذه المتطلبات.  ، مما يستوجب اتخاذ تدابب  للرقابة ولتخفيف حدة هذه اآلثار  ، مزارع الرياح

ي الحرج ▪
ي تشكل حالة تصنف عىل أتقييم الموطن البيئ 

ي حرج"، وخصائص ن: يهدف هذا التقييم إل تحديد الخصائص الئر
ها "موطن بيئ 

 لتنوع الحيوي. أولوية ا

كة البحر األحمر لطاقة الرياحة بصالقيم والسلوكيات الخامدونة  ▪ كة البحر األحمر لطاقة الرياح: يتم تنفيذها بواسطة شر هو -)كما  شر

ي الملحق -مبي   
 (. 1ف 

كة الب: والمقصود به هذا المستند، والذي سوف يتم تنفيذه بواسطة دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعي  ▪  . حر األحمر لطاقة الرياحشر

 خطة اإلدارة األمنية  ▪

 ،  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بواسطة المركز اإلقليمي  وتنفيذها  الخطة : سوف يتم وضعبرنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح ▪

كة البحر األحمر لطاقة الرياحيابة عن ن وع. يحوي الفصل )شر ي المشر
ا من التفاصيل. 7، أثناء مرحلة التشغيل ف 

ً
 ( مزيد

 

اء والتشييد  مقاولو )ب(   وجولدويند أوراسكوم لإلنشاءات  – التصميم والشر

ا 
ً
اء والتشذي سيكون مطلوًبا تنفيذه بواسطة المكونات الخاصة بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية، وال ُيبي   الجدول الحق يد. يمقاولي التصميم والشر

. يرجر االطالع  ، الية الذكر، تم تحديدها بشكل خاصالمكونات ت اء والتشييد ومقاولي الباطن المعنيي  
لتنفيذها بواسطة مقاولي التصميم والشر

.  ، ( لمزيد من التفاصيل حول المتطلبات الخاصة بكل من الخطط تالية الذكر 5ل )عىل الفص  وكذلك إطار العمل الكىلي

كة البحر األحمر  ظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةدليل ن ▪ لطاقة الذي يجب أن يتفق ومتطلبات دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لشر

 الرياح )هذا الدليل(. 

  . لمياهخطة إدارة ا ▪

  . خطة إدارة المخلفات ▪

 . خطة إدارة جودة الهواء وانبعاثات الضوضاء  ▪

  . ة إدارة النقل والمرور طخ ▪



  . خطة إدارة تدفق العمالة واإلقامة ▪

  . خطة الصحة والسالمة المهنية ▪

  . خطة االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ ▪

  . خطة اإلدارة األمنية ▪

  . األثرياتإجراءات التعامل مع  ▪

  . آلية رفع التظلمات للعاملي    ▪

كة البحر األحمر لطاقة الرياحإل -آنفة الذكر-جب تقديم المستندات ي ي الموقع.  شر
ي األعمال اإلنشائية ف 

 قبل البدء ف 

 

  جولدويند  – )ج( مقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل 

ا 
ً
بواسطة مقاول االتفاقية الخدمية طويلة  ، المكونات الخاصة بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي سيكون مطلوًبا للتنفيذ ُيبي   الجدول الحق

لتنفيذها بواسطة مقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل ومقاولي الباطن المعنيي   )إن  ، الية الذكر، تم تحديدها بشكل خاصالمكونات تاألجل. 

.  ، ( لمزيد من التفاصيل حول المتطلبات الخاصة بكل من الخطط تالية الذكر 5رجر االطالع عىل الفصل )ُوجدوا(. ي  وكذلك إطار العمل الكىلي

كة البحر األحمر  ظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةدليل ن ▪  لطاقةالذي يجب أن يتفق ومتطلبات دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لشر

 دليل(. الرياح )هذا ال

  . خطة إدارة المياه ▪

  . خطة إدارة المخلفات ▪

  . خطة الصحة والسالمة المهنية ▪

  . خطة االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ ▪

  . آلية رفع التظلمات للعاملي    ▪

كة البحر األحمر لطاقة الرياحإل -آنفة الذكر-جب تقديم المستندات ي ي الموقع.  شر
ي أعمال التشغيل ف 

 قبل البدء ف 

 

 اآلثار األساسية المتوقعة خالل التخطيط واإلنشاء  3.4

ا 
ً
ي اإلنشاء والتشغيل. إضافة لما سبق، ُيحدد الجدول  ُيبي   الجدول الحق

وع خالل مرحلئر ا خطط اإلدارة اآلثار المتوقعة من المشر
ً
ذات -أيض

ي تتضمن اإلجراءات والتدا-العالقة
ي تم تحد ، بب  الالزمةالئر

للقضاء عليها تماًما أو للحد منها ألكبر قدرر  ، يدها للتعامل مع المخاطر أو اآلثار الئر

 ممكن، وكذلك المسئولية العامة للتنفيذ. 

  



 (: اآلثار األساسية المتوقعة خالل مرحلة اإلنشاء1الجدول )

ُمستقبل األثر أو 

 الخطر

اإلدارة البيئية مستند نظام  األثر المحتمل 

 واالجتماعية ذو العالقة

 مسئولية التنفيذ 

الهيدرولوجيا 

والجيولوجيا 
 المائية

بة أو المياه الجوفية أ  ،ناء األنشطة المختلفة ألعمال اإلنشاءثخطر تلوث البر

 نتيجة لإلدارة غب  المالئمة للمخلفات. 

مقاولو التصميم  . خطة إدارة المخلفات

اء   . والتشييدوالشر

اث  اآلثار والبر
ي 
 الثقاف 

ر بأي  ،اإلدارة غب  المالئمة ألنشطة وأعمال اإلنشاء لحق الرص 
ُ
من شأنها أن ت

وع )إن ٌوجدت(.  ي موقع المشر
 حفريات أو أثريات قد تكون مدفونة ف 

إجراءات التعامل مع األثريات 
 . المكتشفة

مقاولو التصميم 
اء والتشييد  . والشر

 ، جودة الهواء

والحد من 
 الضوضاء

سوف تزيد أنشطة وأعمال اإلنشاء من مستويات الغبار والجسيمات 

ي الجو، 
مما من  ،إل جانب ارتفاع مستويات الضوضاءواالنبعاثات الملوثة ف 

وع.  هم من المتأثرين لقرب  هم من المشر  شأنه أن يؤثر عىل العاملي   وغب 

طة جودة الهواء والحد من خ

 الضوضاء. 

مقاولو التصميم 

اء والتشييد  . والشر

البنية التحتية 
 والمرافق 

وع عىل قدرة البنية التحتية الحالية والمرافق  من المحتمل أن يؤثر المشر
ا عىل الموارد  ،ائمة فيما يتعلق بإمدادات المياهالق

ً
مما يشكل عبئ

 .  ومستخدميها الحاليي  

مقاولو التصميم  . خطة إدارة المياه
اء والتشييد  . والشر

وع إل الموقع  ي حالة عدم إدارة أنشطة نقل المكونات المختلفة للمشر
ف 

ر بشبكة  ي إلحاق الرص 
بشكٍل مالئم ومسبق، فمن المحتمل التسبب ف 

ي قد  الطرق الخالية
ثب  بعض المخاوف حول السالمة العامةالئر

ُ
وبعض  ،ت

ي الموقع. 
 مستخدمي الطرق وكذلك العاملي   ف 

 . خطة إدارة المرور 

 

مقاولو التصميم 
اء والتشييد  . والشر

صحة وسالمة 
 وأمن المجتمع

األخطار عىل المجتمعات -عىل سبيل المثال ال الحرص-قد يشمل ذلك 
( اآلثار 2) أشخاص غب  مرصح لهم. التعدي من ( 1المحلية المجاورة: )

نتيجة لإلدارة غب  المالئمة وسلوكيات  ،المحتملة من وجود طاقم األمن
ي مع المجتمعات المحلية. الفر 

( اآلثار المحتملة من تدفق 3)يق األمئ 
 العمالة إل المنطقة أثناء مرحلة اإلنشاء. 

 

مقاولو التصميم   . خطة تدفق العمالة واإلقامة
اء وا   . لتشييدوالشر

مقاولو التصميم  . خطة اإلدارة األمنية

اء والتشييد  . والشر

خطة مشاركة أصحاب 

 .المصلحة

كة البحر األحمر  شر

 . لطاقة الرياح

االقتصاديات 
 االجتماعية

وع من المتوقع أن  ي -يوفر المشر
عمل للمجتمعات المحلية  فرص-األقل ف 

كات. هذا من شأنه أن يساهم إل  نامج المسئولية االجتماعية للشر ا لبر
ً
ووفق

ي المنطقة، ورفع مستواهم 
ي تحسي   البيئة المعيشية لقاطئ 

بعض الحد ف 
، وتحقيق االزدهار االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات المحلية.  ي

المعيسر
الوظائف المتاحة ليست طويلة من الجدير بالذكر أن معظم فرص العمل 

وع ءالمدة، وينتهي أغلبها بانتها ي المشر
، إضافة إل أن بعض مرحلة اإلنشاء ف 

 يشغلها أفراد من المجتمعات المحلية المجاورة.  هاألن ،الوظائف غب  مناسبة

خطة مشاركة أصحاب 
 . المصلحة

كة البحر األحمر  شر
 . لطاقة الرياح

االجتماعية خطة المسئولية 
كات  . للشر

كة البحر األحمر  شر
 . لطاقة الرياح

الصحة والسالمة 

 المهنية

مة العاملي   من ُمختلف السوف تكون هناك بعض المخاطر عىل صحة وس

 األنشطة اإلنشائية. 

خطة الصحة والسالمة 

 . المهنية

مقاولو التصميم 

اء والتشييد  . والشر

 

 

  



 المتوقعة خالل مرحلة التشغيل(: اآلثار األساسية 2الجدول )

ُمستقبل األثر أو 

 الخطر

مستند نظام اإلدارة البيئية  األثر المحتمل 

 واالجتماعية ذو العالقة

 مسئولية التنفيذ 

الهيدرولوجيا 

والجيولوجيا 
 المائية

بة أو المياه الجوفية أثناء األنشطة المختلفة ألعمال  خطر تلوث البر

 نتيجة لإلدارة غب  المالئمة للمخلفات.  ،التشغيل

كة البحر األحمر  . خطة إدارة المخلفات شر

ومقاول  لطاقة الرياح
ة  االتفاقية الخدمي

 . طويلة األجل

البنية التحتية 
 والمرافق

وع عىل قدرة البنية التحتية الحالية والمرافق  من المحتمل أن يؤثر المشر
ا عىل الموارد  ،المياه، فيما يتعلق بإمدادات القائمة

ً
مما يشكل عبئ

 .  ومستخدميها الحاليي  

كة البحر األحمر  .المياهخطة إدارة  شر
ومقاول  لطاقة الرياح

ة  االتفاقية الخدمي

 . طويلة األجل

صحة وسالمة 

 وأمن المجتمع

قد يشمل ذلك اآلثار المحتملة من وجود أفراد أمن وإدارتهم بشكل غب  

 المحلية. وكذلك سلوكيات هؤالء األفراد تجاه المجتمعات  ،مالئم

كة البحر األحمر  . خطة اإلدارة األمنية شر

 . لطاقة الرياح

خطة مشاركة أصحاب 

 .المصلحة

كة البحر األحمر  شر

 .لطاقة الرياح

االقتصاديات 

 االجتماعية

وع  ي -من المتوقع أن يوفر المشر
المحلية فرص عمل للمجتمعات -األقل ف 

كات. هذا من شأنه أن يساهم إل  نامج المسئولية االجتماعية للشر ا لبر
ً
ووفق

ي المنطقة، ورفع مستواهم 
ي تحسي   البيئة المعيشية لقاطئ 

بعض الحد ف 
، وتحقيق االزدهار االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات المحلية.  ي

المعيسر
قل من العمالة مع ا أمن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة سوف تستلزم عددً 

 انخفاض أعداد الفرص الوظيفية المتاحة. 

 

خطة مشاركة أصحاب 

 .المصلحة

كة البحر األحمر  شر

 .لطاقة الرياح

خطة المسئولية االجتماعية 

كات  . للشر

كة البحر األحمر  شر

 . لطاقة الرياح

الصحة والسالمة 

 المهنية

من  وسالمتهم العاملي    هناك بعض المخاطر عىل صحة سوف تكون

 ُمختلف أنشطة التشغيل والصيانة. 

خطة الصحة والسالمة 

 . المهنية

كة البحر األحمر  شر

ومقاول  لطاقة الرياح
ة  االتفاقية الخدمي

 . طويلة األجل

 

ي واالجتماعي والكشف عن معلومات المستندات الداعمة  3.5
 تقييم األثر البيئ 

وعمن  وع طوال دورة حياة المشر مَّ يجب نشر المعلومات وإتاحتها  ، الجوهري إبقاء أصحاب المصلحة عىل اطالع دائم بتطورات المشر
َ
ومن ث

 للعامة، وأصحاب المصلحة الرئيسيي   والمجتمعات المحلية من خالل نشر الوثائق ذات العالقة. 

ي سوف  ُيمكن ألصحاب المصلحة والعامة االطالع عىل المعلومات
وع من خالل مجموعة من المستندات والوثائق األساسية الئر ي تخص المشر

الئر

 تكون متاحة للعامة باللغتي   العربية واإلنجلب  ية. 

وع مزرعة الرياح الخاص ب ▪ ي واالجتماعي لمشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياحتقييم األثر البيئ   . شر

وع.  ▪ ي واالجتماعي الخاص بخطوط الجهد العالي الملحقة بالمشر
 تقييم األثر البيئ 

▪  . ي
 موجز غب  فئ 

 خطة مشاركة أصحاب المصلحة.  ▪

▪  . اكمي  تقييم األثر البر

ي الحرج.  ▪
 تقييم الموطن البيئ 

ا، يعد نظام اإلدارة  ▪
ً
ية واالجتماعية المطلب األساسي الواجب استيفاؤه البيئدليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية: كما تم تناول ذلك ُمسبق

ي لإلنشاء والتعميل، وكذلك هذا الدليل الذي يحدد الهيكلة العامة والخطوط العريضة لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية،   للبنك األورونر



ي إدارة اآلثار األساس
ا من التفاصيل عن المكونات األساسية الُمستهدفة ف 

ً
وع، والواجب تنفيذها ألغراض ويقدم مزيد ية الناشئة عن المشر

ي اإلنشاء والتشغيل. ستحتاج هذه المكونات إل ال
وع أثناء مرحلئر ا. مالمشر

ً
 زيد من التوضيح الحق

 البيئية واالجتماعية.  خطة العمل ▪

 ُيمكن االطالع عىل المستندات المذكورة أعاله من خالل: 

ي لإلعمار والتنميموقع  ▪  (. www.ebrd.com) ةالبنك األورونر

ي للمطور ) ▪
ون  ي طوال مدة (. سوف تظل هذه المستندات متاحةhttp://www.rswe.coالموقع اإللكبر

ون  عمر  عىل الموقع اإللكبر

وع.   المشر

ي موقع الو  ▪
ي مدينة رأالنسخ المطبوعة متاحة ف 

 س غارب: حدة الحكومية المحلية ف 

 س غاربمجلس مدينة رأ

 . الموقع: شارع الميناء 

  . البحر األحمر  – س غارب رأ –  11432المدينة: 

 01201958777 –  01001318480هاتف: 

ونية بإرسال طلب إل:  ُيمكن ألصحاب المصلحة ▪  االطالع عىل النسخ اإللكبر

Gawhara.abdelrahman@rasgharebwind.com 

 

ي والسياسة 4
 . إطار العمل القانون 

ي عي   االعتبار-عي مع واالجتماتم إعداد نظام اإلدارة البيئية 
يعات المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واالعتبارات االجتماعية  جميع-األخذ ف  التشر

وع  ي جمهورية مرص العربية وألغراض المشر
ي تصدرها مختلف الهيئات  – المطبقة ف 

بحيث تتضمن القواني   واللوائح والتعليمات والمعايب  الئر

 الحكومية المعنية. 

وعإضاف كة القائمة عىل المشر مَّ  ، تمويل من مؤسسات التمويل الدوليةللحصول عىل ال ، ة لما تقدم، تسع الشر
َ
 فإن دليل نظام اإلدارة البيئية ومن ث

ي االعتباراأل -واالجتماعية قد تم إعداده مع 
ا معايب  األد-خذ ف 

ً
ي مجال الصناعة، وتحديد

اء الخاصة المتطلبات الخاصة بأفضل الممارسات الدولية ف 

ي لإلعمار والتنميةبمؤسسة التمويل الدولية، ومتطلبات األداء الخاصة ب وإرشادات مجموعة البنك الدولي حول البيئة والصحة  البنك األورونر

 والسالمة. 

يعات الوطنية   التشر

ا 
ً
ا خطط اإلدارة ذات العالقةالواجب أخذها بعي   االعتبار كجزء من -ذات العالقة-المتطلبات القانونية  ُيوضح الجدول الحق

ً
ي  ، والمذكورة آنف

ف 
 . 3.3القسم 

يعات الوطنية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية3الجدول )  ( التشر

يعات الرئيسية  السمة  المستند المرجعي  التشر

 . 2007/  458قرار وزارة الصحة والسكان رقم  ▪ موارد المياه
 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994لعام  4قانون البيئة رقم  ▪
 بشأن الري والئحته التنفيذية المعدلة.  1984لعام  12قانون رقم  ▪

 . خطة إدارة المياه

 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994لعام  4قانون البيئة رقم  ▪ إدارة المخلفات

والقانون  2012/ 710والُمعدل بموجب القانون  –  2011/ 1095الالئحة التنفيذية للقانون  ▪
964 /2015 . 

 . خطة إدارة المخلفات

http://www.ebrd.com/
http://www.rswe.co/
mailto:Gawhara.abdelrahman@rasgharebwind.com


  . 2000/ 44والقرار الوزاري الٌملحق به رقم  192/ 93قانون التخلص من مياه الرصف رقم  ▪

الهواء  جودة
 ومعدالت الضوضاء 

 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994لعام  4قانون البيئة رقم  ▪
والقانون  2012/ 710والُمعدل بموجب القانون  –  2011/ 1095الالئحة التنفيذية للقانون  ▪

964 /2015 . 

 ،خطة إدارة جودة الهواء
  . والحد من الضوضاء

 . 2008/ 121وتعديالته بموجب القانون رقم  1973/ 66قانون المرور رقم  ▪ النقل والمرور
  . 1968/ 84قانون الطرق العام رقم  ▪

  . 1956/ 140قانون األشغال عىل الطرق العام رقم  ▪

خطة إدارة النقل 
 . والمرور 

 . 2007/ 458والقرار رقم  2003/ 200قرار وزير العمل رقم  ▪ إقامة العمالة 
  . 2003/ 153قرار وزير العمل رقم  ▪

العمالة خطة تدفق 
 . واإلقامة

الصحة والسالمة 
 المهنية

 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994لعام  4قانون البيئة رقم  ▪
 . 2003/ 12قانون العمل وسالمة العمالة رقم  ▪

  . 2007/ 458والقرار رقم  2003/ 200قرار وزير العمل رقم  ▪

خطة الصحة والسالمة 
 . المهنية

االستعداد لحاالت 
 الطوارئ 

خطة االستعداد  . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994لعام  4قانون البيئة رقم  ▪
واالستجابة لحاالت 

  . الطوارئ

تيبات األمنية كات األمن لتأمي   المرافق رقم  ▪ البر  . خطة اإلدارة األمنية . 2015/ 126والُمعدل بموجب القانون  2015/ 68قانون شر

ي 
اث الثقاف  إجراءات التعامل مع  . 2010/ 3وتعديالته بموجب القانون رقم  1983/ 117قانون حماية اآلثار رقم  ▪ اآلثار والبر

 . األثريات المكتشفة
آلية رفع التظلمات   . 2003/ 185قرار وزير العمل رقم  ▪ تظلمات العاملي   

 . للعاملي   

 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994لعام  4قانون البيئة رقم  ▪ التنوع الحيوي
وعات طاقة الرياح عىل طول الوادي  ▪ إرشادات تقييم األثر البيئية وبروتوكوالت رصد مشر

وعات طاقة الرياحالمتصدع/ معبر البحر األح دعًما للحفاظ عىل  ،مر، مع إشارة خاصة لمشر

 المهاجرة.  الحوامة الطيور 

برنامج اإلدارة الفعالة 
  . لتوربينات الرياح

 

 

ي لإلعمار والتنمية   البنك األورونر

ي لإلعمار والتنميةيلبر م  ي  البنك األورونر ي  ، باالرتقاء بمعايب  االتحاد األورونر
وكذلك ما وضعه االتحاد من معايب  تخص البيئة والحفاظ عليها، والئر

ي يرد فيما يىلي موجز لها. يتوقع 
ي متطلبات األداء الخاصة به، والئر

ي لإلعمار والتنميةوقع عليها البنك، وتنعكس ف  من عمالئه العمل  البنك األورونر

وعاتهم، مسائل البيئية و عىل تقييم وإدارة ال وعات متطلبات ااالجتماعية المرتبطة بمشر ي هذه المشر
ا حيث تستوف 

ً
 ألداء آنفة الذكر. فيما يىلي الحق

وع:   متطلبات األداء ذات العالقة بالمشر

 . وإدارتها  اآلثار والمسائل البيئية واالجتماعية (: تقييم1مطلب األداء ) ▪

 عمل. (: العمالة وظروف ال2مطلب األداء ) ▪

 (: كفاءة الموارد والوقاية من التلوث. 3مطلب األداء ) ▪

 (: الصحة والسالمة. 4مطلب األداء ) ▪

وح االقتصادي. 5مطلب األداء ) ▪ ، وإعادة التوطي   القشي والب   ي
 (: االستحواذ عىل األراض 

  واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية.  (: الحفاظ عىل التنوع الحيوي6مطلب األداء ) ▪

ي جمهورية مرص العربيةن )ال (: السكان األصليو 7مطلب األداء ) ▪
مَّ  ، ينطبق ف 

َ
وع ومن ث  (. ال ينطبق عىل هذا المشر

ي 8مطلب األداء ) ▪
اث الثقاف    . (: البر

وع(: الوسطاء الماليون )9مطلب األداء ) ▪  (. ال ينطبق عىل هذا المشر

 (: الكشف عن المعلومات ومشاركة أصحاب المصلحة. 10مطلب األداء ) ▪



 مؤسسة التمويل الدولية

ي تقدم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مجموعة من المستندات اإلرشادية المتعلقة بتقييم وإدارة المسائل البيئية واالجتما
عية ف 

قدم مؤسسة التمويل الد
ُ
وع. ال ت ولية فقط اإلرشادات العامة للممارسات المقبولة دولًيا، ولكنها تضع من الناحية الفنية حجر األساس تنفيذ المشر

ي تحدد المتطللمبادئ خط االستواء 
ي ي، وهي المبادئ الئر

وعاته. بات البيئية واالجتماعية الئر ض استيفاؤها لتمويل مشر أصبحت  جب عىل الُمقبر
ي واالجتماعي الالزم لتمويل -بحكم الواقع-متطلبات مؤسسة التمويل الدولية 

المعيار الذي يتحدد عىل أساسه المعايب  الدولية لمستوى األداء البيئ 
وع.   المشر

وع ة إطار العمل العام إلدارةتضع معايب  األداء لمؤسسة التمويل الدولية فيما يخص االستدامة االجتماعية أو البيئي بداية من  ، وتحسينه أداء المشر
: التخطي وع. تتضمن معايب  األداء ما يىلي

ي اإلنشاء والتشغيل وحئر انتهاء عمر المشر
 ط والتقييم، ومروًرا بمرحلئر

 . وإدارتها  المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية (: تقييم1معيار األداء )

 (: العمالة وظروف العمل. 2معيار األداء )

 (: كفاءة الموارد ومنع التلوث. 3معيار األداء )

 (: صحة وسالمة وأمن المجتمع. 4معيار األداء )

ي وإعادة التوطي   القشي. 5معيار األداء )
 (: االستحواذ عىل األراض 

 (: المحافظة عىل التنوع الحيوي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية. 6معيار األداء )

وعن )(: السكان األصليو 7معيار األداء )  . (ال ينطبق عىل هذا المشر

. 8معيار األداء ) ي
اث الثقاف   (: البر

جموعة البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة، وتتناول هذه اإلرشادات العامة لم تعتمد مؤسسة التمويل الدولية وثيقة إضافة لما تقدم، 
ي المجال. إضافة إلاإلرشادات عن البيئة والصحة والسالمة اإلدارة التفصيلية والتوصيات الفنية الخاصة بأفضل الممار 

ذلك،  سات الدولية ف 
ي تناقش بتفصيل جوانب اإلدارة والتوصيات الفنية

وعات طاقة الرياح، والئر  توجد وثيقة إرشادات حول البيئة والصحة والسالمة تخص قطاع مشر
ي المجال. 

 الخاصة بأفضل الممارسات ف 

ي القسم  تعد جزًءا -آنفة الذكر-دات والوثائق اإلرشا
 أعاله.  3.3من خطط اإلدارة الُملحقة المبينة ف 

 

 . إطار عمل خطة اإلدارة 5

ي الفصل )كما تناولت ا
 ف 
ً
اء والتشييد و (، ي3لوثيقة ُمسبقا كة البحر األحمر لطاقة الرياحجب عىل مقاولي التصميم والشر ومقاول االتفاقية الخدمية  شر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحلتقديمها إل  ، البيئية واالجتماعية إعداد مجموعة من خط اإلدارةطويلة األجل  ي أي أعمال  ، شر
العتمادها قبل البدء ف 

 إنشائية أو أي أنشطة تشغيل وصيانة. 

ح هذا الفصل  اء والتشييد و جب عىل ب لخطط اإلدارة، والذي يإطار العمل العام المطلو -بمزيد من التفصيل-يشر ك مقاولي التصميم والشر ة شر
 ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل أخذها بعي   االعتبار.  البحر األحمر لطاقة الرياح

 خطة إدارة المياه

ي الموقع إلدارة توريدات المياه الهدف
 والحد من استهالك المياه.  ،تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها ف 

اء والتشييد ومقاولوهم من البا مقاولو  المسئولية  طن )مرحلة اإلنشاء(. التصميم والشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ومقاولوهم من الباطن )مرحلة التشغيل(.  ،ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل ،شر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية ▪  التشر
 . 2007/ 458قرار وزارة الصحة والسكان رقم  -
 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994/ 4قانون البيئة رقم  -

 للري بالمياه، والئحته التنفيذية المعدلة.  1984/ 12القانون رقم  -
  متطلبات المقرض:  ▪

ي للتعمب  3مطلب األداء ) - ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 3واإلنشاء، معيار األداء )( البنك األورونر
وعات طاقة الرياح.   البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة/ إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بمشر



التخطيط/ العمل 

 المطلوب 

و  ▪ ي سوف يتم استخدامها ألغراض المشر
ب ومياه االستخدامات األخرى. تحديد موارد إمدادات المياه الئر  ع، وتشمل مياه الشر

ب ومياه االستخدامات األخرى.  ▪  تحديد الكميات المتوقعة من مياه الشر
ي الموقع فيما يخص إدارة موارد المياه والحد من استهالكها. قد يشمل ذلك  ▪

عىل سبيل -التحديد التفصيىلي لإلجراءات المتبعة ف 
ا لتحديد مواق( 1)-المثال ال الحرص

ً
ي الموقع، وتحديدها بعالمات واضحة إذا كانت مياه

ب أو مياه ع خزانات المياه ف  لشر
ي ( ضمان إ 2) لالستخدامات األخرى. 

( 3) مايتها بشكل مناسب من أشعة الشمس. األوقات وحجميع  حكام إغالق خزانات المياه ف 

ب ومياه االستخدامات األخرى والتوصيات ات 4) م وجود مواضع للتشب. لضمان عد ،فحص خزانات مياه الشر ( تركيب تجهب  
ها( ، ومباول وغب  ها كما يلزم.  تقلل من استهالك المياه )صنابب  وع وغب  ي المشر

ي اإلداري ف 
ي دورات المياه بالمبئ 

 ف 
. ( توفب  1عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص إدارة المياه، من خالل ) ▪ ( عقد نقاشات 2) مواد التدريب التعريفية للعاملي  

 . صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية

ات األداء الرئيسية لتنفيذ الخطة تحديد ▪   . مؤشر
ي تنفيذ الخطة.  ▪

 تحديد األدوار المسئوليات ف 

ا  ،جب أن يتم وضع برنامج الرصدي ▪ متطلبات الرصد
ً
: لوفق  ما يىلي كحٍد أدن 

ي القرار  المحددات
ا للمحددات المذكورة ف 

ً
 . 2007/ 458وفق

ب )إن أمكن(.  الموقع   خزانات المياه الصالحة للشر

 . رب  ع سنوي دورية التنفيذ

 . واحدةعينة  المدة

اطات  االشبر
 السابقة

نامج  . المناقشة مع جهاز شئون البيئة واالتفاق عىل تفاصيل هذا البر

وع ،كما يلزم المراجعة ا للتطورات الحادثة بالمشر
ً
وكما يلزم بواسطة األطراف المعنية )الجهة التنظيمية،  ،وفق

هم(.   المطور، الُمقرض وغب 

  . بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪

اد  متطلبات إعد
 ورفعها التقارير 

كة البحر األحمر لطالتقرير الشهري الستهالك المياه، وُيقدم إل  ▪  . اقة الرياحشر

 

 خطة إدارة المخلفات 

ي ذلك الهدف
، بما ف  ي

ي الموقع إلدارة المخلفات والتخلص منها بشكل نهان 
ة  "المخلفات الصلبة" : تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها ف  )البلدي

  أثناء مرحلة اإلنشاء(، ومياه الرصف والمخلفات الخطرة(. 
اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية  التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ومقاولوهم من الباطن )مرحلة التشغيل(.  ،ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل ،شر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية ▪  التشر
 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994/ 4قانون البيئة رقم  -

 . 2015/ 964والقانون  2012/ 710، والمعدلة بالقانون 2011/ 1095الالئحة التنفيذية للقانون  -
 . 2000/ 44بشأن التخلص من مياه الرصف، والقرار الوزاري الُملحق به رقم  1962/ 93القانون رقم  -

  متطلبات المقرض:  ▪

ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء )3مطلب األداء ) - ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 3( البنك األورونر
 الدولي حول البيئة والصحة والسالمة. البنك 

التخطيط/ العمل 
 المطلوب 

 عمل جرد للمخلفات، بحيث يتم تحديد كل مصدر من مصادر المخلفات وكمية المخلفات الناشئة عن كل مصدر.  ▪
ي  ▪

اإلنشاء( للتخلص من كل نوع من المخلفات )المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع البلدية أثناء مرحلة  ،تحديد الموقع النهان 
)ومخلفات مياه الرصف والمخلفات الخطرة(. إضافة لما سبق، التأكيد عىل أن مواقع التخلص من المخلفات الُمحددة تتم إدارتها 

وعات  ،بشكٍل جيد، وتتمتع بالقدرة االستيعابية الكافية وع دون التأثب  عىل المشر ي ُيخلفها المشر
الستقبال كميات المخلفات الئر

 دميها. األخرى أو مستخ
عىل سبيل -التباعها وتنفيذها وإدارة اآلثار الناشئة عن المخلفات. قد يشمل ذلك  ،راءات التفصيلية إلدارة المخلفاتتحديد اإلج ▪

ي تعاقد مع الهيئة الرسمية المسئولة عن جمع المخلفات والتخلص منها1المثال ال الحرص: )
( مواصفات 2) . ( ترتيب الدخول ف 

ستخ
ُ
ي سوف ت

وع. حاويات وِسالل جمع المخلفات، ومناطق تجميع المخلفات الئر ي موقع المشر
ي هذا الغرض ف 

استخدام ( 3) دم ف 
. السجل الخاص بمسار التخ ستخدام ألنواع ( دراسة إعادة التدوير وتدابب  إعادة اال4) لص من المخلفات بواسطة المقاولي  

ها. ( ح5) المخلفات المختلفة.  ي إال بالُطرق والوسائل المعتمدة، وغب 
 ظر التخلص من المخلفات بشكل غب  قانون 

. ( توفب  1عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص إدارة المخلفات، من خالل ) ▪ ( عقد 2) مواد التدريب التعريفية للعاملي  
 . نقاشات صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية

ات األداء الرئيسية لتنفيذ  ▪   . الخطةتحديد مؤشر
ي تنفيذ الخطة.  ▪

  تحديد األدوار المسئوليات ف 

 . بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪ متطلبات الرصد



متطلبات إعداد 

 التقارير ورفعها

كة البحر األحمر لطاقة التقرير الشهري لحجم المخلفات الناشئة، والسجل الخاص بمسار التخلص من المخلفات، وُيقدم إل  ▪ شر

 . الرياح

 

 والحد من الضوضاء ،خطة جودة الهواء

ي تضمن اإلدارة المالئمة والرقابة عىل انبعاث ملوثات الهواء ومصادر  الهدف
 . الضوضاءتحديد اإلجراءات الئر

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن مقاولو  المسئولية  . التصميم والشر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر   . شر
يعات والمراجع  التشر

 التوجيهية

يعات المحلية:  ▪  التشر

 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994/ 4قانون البيئة رقم  -
 . 2015/ 964والقانون  2012/ 710، والمعدلة بالقانون 2011/ 1095للقانون الالئحة التنفيذية  -

  متطلبات المقرض:  ▪

ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء )3مطلب األداء ) ▪ ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 3( البنك األورونر
وعات طاقة الرياح. البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة/ إرشادات الصحة والسال  مة الخاصة بمشر

التخطيط/ العمل 
 المطلوب 

 تحديد مصادر انبعاث ُملوثات الهواء ومصادر الضوضاء.  ▪
عىل سبيل -التباعها وتنفيذها، وقد يشمل ذلك  ،هواء ومصادر الضوضاء بشكل تفصيىلي تحديد إجراءات إدارة مصادر ُملوثات ال ▪

 : لتجنب استنشاق الغبار والحد من الضوضاء )مثل ،صية المالمةالعاملي   بمعدات الوقاية الشخ( تزويد 1المثال ال الحرص: )

، أقنع ها(. أقنعة الوجه، نظارات العيني   شغلها إنشاءات نشطة 2) ة التنفس، سدادات األذن، وغب 
َ
ي ت
( الري الدوري للمناطق الئر

ام بحد أقىص 4) مع ناتج الحفر. والتعامل  ورصها المواد لتخزين ( اإلدارة المالئمة3ثل االحتواء، والتغطية والتجميع(. ))م ( االلبر 
وع.  25ة للشع ي موقع المشر

ي تنقل الركام والمواد 5) كم/ الساعة ف 
( وضع األغطية وربطها بشكل مناسب عىل الشاحنات الئر

ها.    اإلنشائية وغب 

مواد التدريب ( توفب  1الحد من الضوضاء من خالل )عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص إدارة مصادر ُملوثات الهواء و  ▪

 .  . ( عقد نقاشات صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية2) التعريفية للعاملي  

ات األداء الرئيسية ▪   . لتنفيذ الخطة ،تحديد مؤشر

ي تنفيذ الخطة.  ▪
 تحديد األدوار المسئوليات ف 

ا  ،جب أن يتم وضع برنامج الرصدي ▪ متطلبات الرصد
ً
: ما يىلي كحلوفق  ٍد أدن 

  . (، والضوضاءPM10إجمالي حجم الجسيمات المعلقة ) المحددات

ي اتجاه الرياح وعكس اتجاه الرياح(موقعا الموقع
 . ن )ف 

 . رب  ع سنوي دورية التنفيذ

 . ساعة لكل نقطة 24 المدة

 . تقرير رب  ع سنوية إعداد التقرير

اطات  االشبر
 المسبقة

نامج ،المناقشة مع جهاز شئون البيئة  . واالتفاق عىل تفاصيل هذا البر

وع وكما يلزم بواسطة األطراف المعنية )الجهة التنظيمية،  ،يلزم كما المراجعة ا للتطورات الحادثة بالمشر
ً
وفق

هم(.   المطور، الُمقرض وغب 

  . بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪

متطلبات إعداد 

 ورفعها التقارير 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحضوضاء، وُيقدم إل التقرير الشهري لجودة الهواء وال ▪  . شر

 

 خطة إدارة انقل والمرور 

 تعزيز سلوكيات القيادة اآلمنة وممارسات اإلدارة السليمة للمركبات داخل وخارج الموقع لحماية العاملي   وأفراد المجتمع.  الهدف

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية   التصميم والشر
وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية:  ▪  التشر
 . 2008/ 121وتعديالته بموجب القانون  1973/ 66قانون المرور رقم  -
  . 1986/ 84قانون الطرق العامة رقم  -
 . 1956/ 140قانون األشغال عىل الطرق العامة رقم  -

 متطلبات الُمقرض:  ▪
ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء )4مطلب األداء ) - ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 4( البنك األورونر

وع  . ات طاقة الرياحالبنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة/ إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بمشر

التخطيط/ العمل 
 المطلوب 

وع، والمتعلقة بتوربينات الرياح، ونقل وسب  المعدات/ اآلليات/ المواد، وحركة  ▪ ي موقع المشر
تحديد متطلبات المرور والسب  ف 

ها، وتحديد هذه المتطلبات بشكٍل شهري.  وع وغب   العاملي   بالمشر



 ل مسار عمليات النقل. ، بحيث تدرس وتتناول هذه الخطة كامواستخدامها خاصة بتوربينات الرياح خطة للنقل إعداد ▪

وع.  ▪ ي المشر
 تحديد أنواع المركبات الستخدامها ف 

ي الموقع. قد تشمل هذه اإلجراءات  ▪
( 1عىل سبيل المثال ال الحرص: )-تحديد اإلجراءات التفصيلية إلدارة عمليات المرور ف 

ي الموقع، بما ُيتيح دخول وو ماالستخدام األ 
( تحديد متطلبات 2) إل الموقع بسهولة.  صول المركباتثل لمخطط المرور الداخىلي ف 

ها(، ) فة ( توفب  إضاءة مناسبة للطرق وأرص3الرقابة عىل دخول الموقع )مثل نقاط أمنية، أو تسجيل عمليات الدخول، وغب 

ي موقع العمل كما يلز 4) المشاة وضمان فصلهم بشكل واضح. 
حدود الفتات " : )مثل م( استخدام الفتات مرورية وعالمات ف 

ة 6) الخنادق أو أماكن الحفر المفتوحة. ( وضع حواجز أمام 5) "(. الشعة ( استخدام مساعدي اإلشارات وحامىلي الرايات التحذيري
هم.   وغب 

 تحديد المتطلبات الواجب االمتثال لها وإنفاذها عىل موردي خدمات النقل.  ▪

وع. تحديد مدونة السلوك الواجب االمتثال لها وإنفاذها عىل جميع ا  ▪ ي المشر
 لسائقي   ف 

ي الموقع.  ▪
ي الموقع وتحديد الالفتات المرورية والتحذيرية المطلوبة ف 

 تحديد حدود الشعة المسموح بها ف 
ي إدارة الحوادث داخل أو خارج الموقع.  ▪

 تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها ف 

. د ( توفب  موا 1عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص إدارة المرور من خالل ) ▪ ( عقد نقاشات 2) التدريب التعريفية للعاملي  

 . صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية

ات األداء الرئيسية لتنفيذ الخطة ▪   . تحديد مؤشر

ي تنفيذ الخطة.  ▪
  تحديد األدوار المسئوليات ف 

 .بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪ متطلبات الرصد

لبات إعداد متط
 التقارير ورفعها

كة البحر األحمر لطاقة الرياحالتقرير الشهري عن تنفيذ الخطة أو متطلبات التخطيط المحددة، وُيقدم إل  ▪  . شر

 

 خطة تدفق العمالة واإلقامة 

، وضمان إدارة اآلثار الناشئة عن تدفق تحديد مبادئ ومعايب  الحد األدن  من  الهدف متطلبات الصحة والسالمة فيما يخص إقامة العاملي  
  العمالة عىل صحة وسالمة المجتمع والحد منها. 

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية  التصميم والشر

وع )مدينة رأ المكان  س غارب(. خارج المشر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية:  ▪  التشر
  . 2003/ 200قرار وزير العمل رقم  -
  . 2003/ 153قرار وزير العمل رقم  -

  متطلبات الُمقرض:  ▪

ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء( 2مطلب األداء ) - ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 2) . البنك األورونر
وعات طاقة الرياح.   البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة/ إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بمشر

ة اإلرشادية حول إقامة العمالة الخاصة بمؤسسة التمويل  - ي لإلعمار والتنميةالدولية و النشر  . البنك األورونر

التخطيط/ العمل 

 المطلوب 

، ومتطلبات إقامتهم لتحديد حجم العمالة المتوقع ▪
ً
 . كافة مقاولي الباطن المعنيي   ة شهريا

ي مدينة رأتحديد مرافق اإلقامة  ▪
ها(. ف  ي الفنادق، والشقق وغب 

 س غارب )إتاحة نسبة اإلشغال ف 
ي إل مدينة رأ العاملي   تقييم تدفق  ▪

وع، ف  ي منطقة المشر
، وأخذ ذلك بعي   االعتبار مع التطورات الحادثة ف  س غارب بشكل تراكمي

وعات مزارع الرياح األخرى(، وأن يتناول  : ظل جدول أعمال إنشائية متوازي أو متداخل، والذي يستلزم إقامة للعاملي   )مثل مشر
  عىل البنية التحتية والخدمات والمرافق.  العاملي   هذا التقييم الضغط الذي ُيسببه تدفق 

ي تشمل وتسكينهم العاملي    ق لإلجراءات الخاصة بإقامةالتحديد الدقي ▪
ة 1عىل سبيل المثال ال الحرص: )-، والئر ِشَّ

َ
( معدل عدد األ

المتطلبات  (4. )ثواإلناللعاملي   من الذكور ( غرف منفصلة 3) ( الحد األقىص لعدد شاغىلي الغرفة. 2)ألفراد. المتاحة مقابل عدد ا 
، ومرافق التخلص من الخاصة بدورات المياه الُملحقة لخدمة العمالة الُمقيمة، والتهوية، والمناطق المخصصة لتناول الطعام

ي ( ضمان تحقيق أعىل درجات األ 5المخلفات )
من والسالمة، من خالل نشر وتوصيل المعلومات المتعلقة بإجراءات اإلخالء ف 

ها. حاالت الطوا   رئ وغب 
ي لالتحديد  ▪ نامج الفحص الطئر  . كافة لعاملي   المفصل لبر
ي رفع الوعي حول األ تحديد الموا  ▪

  . مراض الُمعديةد المستخدمة ف 

، والتواصل مع المجتمع المحىلي فيما يخص التدفق  المشاركة الدورية ألصحاب المصلحة، من خالل مسئول التنسيق المجتمعي
  المحتمل للعمالة من المناطق األخرى. 

 تحديد مدونة السلوك للعمالة، وكذلك قواعد ولوائح التسكي   واإلقامة. 
. ( توفب  مواد التدريب التعريفية 1من خالل ) وتسكينهم لعاملي   ا  إدارة إقامة عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص ▪  للعاملي  

 . ( عقد نقاشات صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية2)

ات األداء الرئيسية لتنفيذ الخطة ▪   . تحديد مؤشر

ي تنفيذ الخطة.  ▪
  تحديد األدوار المسئوليات ف 

 .بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪ متطلبات الرصد



 متطلبات إعداد 

 ورفعها التقارير 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحالتقرير الشهري عن تنفيذ الخطة أو متطلبات التخطيط المحددة، وُيقدم إل  ▪  . شر

 

 الصحة والسالمة المهنية 

، وحماية األفراد  الهدف ي يتم من خاللها تنفيذ األنشطة، بهدف حماية صحة وسالمة العاملي  
ي تصف الطريقة الئر

وضع اإلجراءات الئر
 والممتلكات. 

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية  التصميم والشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ومقاولوهم من الباطن )مرحلة التشغيل(.  ،ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل ،شر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

 يعات المحلية التشر  ▪
 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون  1994لعام  4قانون البيئة رقم  -

 . 2003/ 12قانون العمل وسالمة العاملي   رقم  -
 . 2007/ 458والقرار رقم  2003/ 200قرار وزير العمل رقم  -

  متطلبات الُمقرض:  ▪
ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء2مطلب األداء ) - ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 2) . ( البنك األورونر

وعات طاقة الرياح    البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة/ إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بمشر

التخطيط/ العمل 
 المطلوب 

  . تضمن أنشطة العمل لتخليل سالمة الوظيفة وتقييم األخطار والمخاطر  ▪
 تحديد متطلبات نظام إصدار تصاري    ح العمل وإجراءاته.  ▪
 عملية "العزل والتحذير". تحديد متطلبات وإجراءات  ▪
  . متطلبات الالفتات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية لتنفيذهاتحديد  ▪

ي  ▪   . تحديد متطلبات الدعم الطئر
ي ذلك التحديد المفصل إلجراءات إدارة السالمة والصحة المهنية الواجب  ▪

 : تنفيذها، لكل نشاط من أنشطة العمل، بما ف 
ها كما يلزم.   المتطلبات الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية، والتدابب  اإلدارية، وغب 

احات ودورات المياه.  ▪  تخديد مرافق االسبر
ي وباء كوفيد ▪

، وإجراء االختبارات )المتطلبات الخاصة بالتباعد االجت 19-تحديد اإلجراءات واالحتياطات الخاصة بحالة تفسر ماعي
ها كما يلزم(.   وغب 

ي المتخصص فيما يتعلق بهذه الخطة وما ورد بها من أنشطة واجبة التنفيذ )مثل ▪
 : تحديد المتطلبات الخاصة بالتدريب الفئ 

ها(.   التدريب عىل العمل عىل المرتفعات، األعمال الكهربائية وغب 
. ( توفب  1المة المهنية من خالل )عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص الصحة والس ▪ ( 2) مواد التدريب التعريفية للعاملي  

 . عقد نقاشات صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية

ات األداء الرئيسية لتنفيذ الخطة ▪   . تحديد مؤشر

ي تنفيذ الخطة.  ▪
  تحديد األدوار المسئوليات ف 

 .بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪ متطلبات الرصد
متطلبات إعداد 

 التقارير ورفعها

كة البحر األحمر لطاقة الرياحالتقرير الشهري عن تنفيذ الخطة أو متطلبات التخطيط المحددة، وُيقدم إل  ▪  . شر

 

 خطة االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ

ي الحاالت الطارئة، وتطبيق ما ورد بهاوضع مجموعات من التدابب   الهدف
 ،واإلجراءات التنظيمية والتشغيلية والوقائية، التباعها وتنفيذها ف 

ا 
ً
وع.  ،لما تستلزمه ظروف الحالة الطارئةوفق ي موقع المشر

 مما يضمن بدوره سالمة العاملي   والممتلكات ف 

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية  التصميم والشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ومقاولوهم من الباطن )مرحلة التشغيل(.  ،ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل ،شر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية:  ▪  التشر
 . 2009/ 9وتعديالته بموجب القانون رقم  1994لعام  4قانون البيئة رقم  -

 متطلبات المقرض ▪
ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء )4مطلب األداء ) ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 4( و)2( البنك األورونر

وعات طاقة البنك الدولي حول البيئة والصحة والسال   الرياح. مة/ إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بمشر

التخطيط/ العمل 

 المطلوب 

تحقيق متطلبات وجود فريق لالستجابة لحاالت الطوارئ، يضمن عىل األقل عدًدا من الُمسعفي   )إسعافات أولية( ورجال اإلطفاء  ▪

 أو مكافحة الحرائق، وتلقيهم التدريب الالزم والمعتمد. 
تطلبات إجراء تمرينات عملية عىل حاالت الطوارئ بالتنسيق مع مزودي خدمات خارجيي   إذا لزم األمر )مثل الدفاع تحقيق م ▪

... إلخ(.  ، أو أقرب مستشف  ي
 المدن 



ي ذلك التحديد الدقيق ▪
ي حاالت "اإلجراءات األولية" : إلجراءات االستجابة لحالة الطوارئ، بما ف 

، وإبالغ جهات االتصال المحددة ف 

ي حاالت الطوارئ. 
 الطوارئ، وإخالء الموقع، والتواصل مع مزودي الخدمات الخارجيي   ف 

ي حاالت الطوارئ فيما يخص اندالع الحريق، وإصابة األفراد، ووقوع حوادث االنسكاب أو  ▪
التحديد الدقيق لإلجراءات الُمتخذة ف 

ها. التشيب، وهبوب العواصف  بات الشمس وغب    الرملية، واإلصابة برص 
ي حاالت الطوارئ.  وأماكنه التجمع تحديد مواضع ▪

ي الموقع ف 
 ف 

ي الموقع. حت ▪
 ديد الالفتات الخاصة بحاالت الطوارئ وتنفيذها ف 

مواد التدريب التعريفية ( توفب  1عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ من خالل ) ▪

 .  . ( عقد نقاشات صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية2) للعاملي  

ات األداء الرئيسية لتنفيذ الخطة ▪   . تحديد مؤشر

ي تنفيذ الخط ▪
 يل لجنة لحاالت الطوارئ، وتحديد أدوار مدير اللجنة. لتشمل تشك ،ةتحديد األدوار المسئوليات ف 

 .بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪ متطلبات الرصد

متطلبات إعداد ورفع 
 التقارير

ي تستلزم إصدار تقريرر بها( ▪
  . تقرير حالة الطوارئ )عند وقوع الحالة الئر

 

 خطة اإلدارة األمنية 

كب   عىل حقوق اإلنسان.  الهدف وع، مع البر ي موقع المشر
  تحديد اإلجراءات الخاصة باإلدارة العامة لألمن وحماية األصول ف 

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية  التصميم والشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياح  )مرحلة التشغيل(.  شر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية:  ▪  التشر
كات األمن لحماية المرافق رقم  -  . 2015/ 126، الُمعدل بموجب القانون 2015/ 68قانون شر

 متطلبات الُمقرض
ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء )4مطلب األداء ) - ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 4( البنك األورونر

 البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة. 
  .اإلنسانالمبادئ الطوعية المتعلقة باألمن وحقوق  -

التخطيط/ العمل 

 المطلوب 

ي  ▪
تيبات الئر ي الموقعالتحديد الدقيق للبر

ات مراقبة  ،سيتم اتباعها وتنفيذها ف  ، وكامب  ي
لتشمل وجود حراس أمن، وسور أمئ 

ها كما يلزم.      تليفزيونية وغب 
ي دخول الموقع. ) (1لتشمل: ) ،تحديد إجراءات التشغيل األمنية ▪

ي الموقع 2الرقابة والتحكم ف 
ي ف 

ل تحديد الذي يشم( اإلنفاذ األمئ 
 األدوار األمنية، وتشكيل قوة أمنية، وتزويدها بالمعدات األمنية الالزمة إلنفاذ سلطتها األمنية. 

 تحديد إجراءات االستجابة للحوادث.  ▪

 وضع مدونة سلوك حول استخدام السلطة األمنية.  ▪
. ( توفب  مواد التدريب التعريف1عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص اإلدارة األمنية من خالل )  ▪ ( عقد نقاشات 2) ية للعاملي  

 . صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية

  . لتجنب االستخدام الُمفرط للقوة ،تقديم تدريب متخصص ألفراد األمن ▪

ات األداء الرئيسية لتنفيذ الخطة تحديد ▪   . مؤشر

ي تنفيذ الخطة. 
 تحديد األدوار المسئوليات ف 

 .بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  المتابعة المستمرة وإعداد ▪ متطلبات الرصد

 متطلبات إعداد 
 ورفعها التقارير 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحالتقرير الشهري عن تنفيذ الخطة أو متطلبات التخطيط المحددة، وُيقدم إل  ▪  . شر

 

 إجراءات التعامل مع األثريات المكتشفة

ي قد تلحق باألثريات أو الحفريات األثرية غب  المكتشفة أ ،وضع اإلجراءات الالزمة الهدف
ناء مرحلة ثلتجنب أو للحد من اآلثار السلبية الئر

وع.   إنشاء المشر

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية  التصميم والشر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية:  ▪  التشر
 . 2010/ 3الته بموجب القانون رقم وتعدي 1983/ 117قانون حماية اآلثار رقم  ▪
  متطلبات الُمقرض:  ▪
ي للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء8مطلب األداء ) ▪ ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة البنك 8) . ( البنك األورونر

 الدولي حول البيئة والصحة والسالمة. 



التخطيط/ العمل 

 المطلوب 

ي الموقع، وإجراءات إدارة الموقع ) ▪
ترسيم ووضع عالمات عىل الموقع تحديد اإلجراءات الواجب اتباعها لتشمل إجراءات اإلبالغ ف 

   ع الهيئة الَمعنية وغب  ذلك. وغب  ذلك(، والتواصل م
مواد التدريب التعريفية ( توفب  1عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص إجراءات التعامل مع األثريات المكتشفة من خالل ) ▪

 .  . ( عقد نقاشات صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية2) للعاملي  

ات األداء الرئيسية لتنفيذ  ▪  .الخطةتحديد مؤشر

 .بواسطة العاملي   بالبيئة والصحة والسالمة ورفعها التقارير  بعة المستمرة وإعدادالمتا ▪ متطلبات الرصد

متطلبات إعداد 
 التقارير ورفعها

ي تستلزم إصدار تقريرر بها( ▪
 . تقرير التعامل مع األثريات غب  المكتشفة )عند وقوع الحالة الئر

 

 آلية رفع التظلمات للعاملي   

ي وتوثيق وحل أي شكاوى مقدمة من العاملي    ،وضع آلية سليمة شاملة الهدف
ة وإدراجها تحت بند التظلمات ي  ، سواًء تم تصنيفها كِشِ لتلفر

 من عدمه. 

اء والتشييد ومقاولوهم من الباطن )مرحلة اإلنشاء(.  مقاولو  المسئولية  التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ومقاولوهم من الباطن )مرحلة التشغيل(.  ،ومقاول االتفاقية الخدمية طويلة األجل ،شر

وع  المكان كة البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر  . شر

يعات والمراجع  التشر
 التوجيهية

يعات المحلية:  ▪  التشر
  . 2003/ 185قرار وزير العمل رقم  -

  متطلبات الُمقرض ▪
ي 2مطلب األداء ) - ( مؤسسة التمويل الدولية، اإلرشادات العامة لمجموعة 2) . للتعمب  واإلنشاء، معيار األداء( البنك األورونر

 . البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة

التخطيط/ العمل 
 المطلوب 

ي تضمن أن كل شكوى/ تظلم تقدم به أحد العاملي    – خطوة بخطوة  – التحديد الدقيق للعملية الُمتبعة  ▪
واإلرشادات الئر

 سوف يتم تسجيله وتوثيقه ودراسته بشكل كامل. 
▪  :  الهيكلة العامة أو المخطط العام آللية رفع التظلمات ستكون كالتالي
إليداع التظلمات  ،تشمل وضع صناديق ،تظلماتهم باستخدام وسائل وقنوات مختلفةُيسمح للعاملي   بإيداع أو رفع  ▪

، أو التواصل مع ممثىلي العاملي   أو 
، أو عن طريق المقابالت الشخصية مع الَمعنيي   ي

ي الموقع، أو االتصال الهاتف 
وتوزيعها ف 

 قنوات التواصل آنفة الذكر. . سيتم تحديد بيانات وجهات االتصال بشكٍل تفصيىلي لكٍل من العاملي   نقابة 
 وية. ُيمكن إيداع أو رفع التظلمات دون الكشف عن الُه  ▪

، وسيتم تعيي   ُمختص لدراسة الشكوى واالستجابة لها، والذي سوف يتم كافة الشكاوى أو التظلمات سوف يتم تسجيل ▪
ي مرحلة الحقة. 

 تحديده ف 
ي أقل وقٍت  كافة الشكاوى أو التظلمات سيتم التعامل مع ▪

ممكن. ستكون االستجابة األول هي إعالم العامل الُمتقدم  ف 
ساعة من استالمها. سوف يتم إعالم العامل المتقدم بالشكوى خالل سبعة أيام من  24بالشكوى باستالم شكواه خالل 

ي المرحلة القادمة.  ،استالمها بما جرى
 وبما سيتم بخصوصها ف 

 صوصها. الشكوى بمتابعة إنفاذ ما تقرر بخ ، سيقوم الُمختص بدراسةبمجرد تحديد حل أو عمل تسوية أو اتخاذ قرار  ▪
الوصول إل الحل يستلزم بعد تنفيذ القرار الذي انتهت إليه دراسة الشكوى، يتم غلق الشكوى أو ملف حالة التظلم.  ▪

 لتجنب سوء الفهم.  ،التوصل إل قرار باإلجماع، وسيتم إيصاله إل المعنيي   بوضوح تام

 ر تقرير بغلق الحالة، مصحوًبا بما ُيستدل منه عىل إغالقها وحلها )مثل الصور(. سيتم إصدا  ▪
. ( توفب  1من خالل )آلية رفع التظلم عكس هذه اإلجراءات المتخذة بخصوص إجراءات  ▪  مواد التدريب التعريفية للعاملي  

 . ( عقد نقاشات صحة وسالمة متكررة/ تنشيطية2)

ات األداء الرئيسية لتنفيذ الخط ▪   . تحديد مؤشر

إعداد متطلبات 
 ورفعها التقارير 

 .والقرارات الُمتخذة بخصوصها وتظلماتهم العاملي    التقرير الشهري بشكاوى ▪

 

  



 . تحديد إطار إلدارة العمل6

ية سياسة 6.1  الموارد البشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  ي ومقدمي الخدمات بالتعامل مع موظفيها  شر
. وهذا بدوره يعئ  التابعي   لها باإلنصاف والمساواة وبدون تحب  

ام جميع األفراد، برصف النظر عن األصل : . ولتحقيق هذا الهدنوع االجتماعي أو العقيدة أو الُعمر أو الأو العرق  احبر كة بما يىلي
 ف، تلبر م الشر

ي ذلك الوطنيةمن خالل االمتثال الصارم لجميع اللوائح والقواني    العمل-1
وسالمة  ، القواني   المتعلقة بالعمل والتوظيف  : والمحلية السارية، بما ف 

 مكان العمل. 

ي مجال الصناعة والخاصة بمؤسسات ال استيفاء-2
لتشمل معايب  أداء  ، تمويل الدولية ذات الصلةمتطلبات أفضل الممارسات المقبولة دولًيا ف 

ي لإلعمار والتنميةمؤسسة التمويل الدولية ومتطلبات أداء   . عىل وجه التحديد البنك األورونر

وط وأحكام عادلة للتوظيف  ، أماكن عمل آمنة توفب  -3  . وشر

ي  ، الُعمر أو الساللة أو الجنسية : لكصاحب عمل يوفر فرص متكافئة، بدون التفضيل عىل أساس السمات الشخصية، مث العمل-4
 ، أو االنتماء العرفر

 . أو الجنس أو الديانة ، أو الميول الجنسية

ي عىل تطوير جميع الموظفي   عن طريق توفب  بيئة عمل التشجيع-5  . تعزز طرق التفكب  والمواهب الجديدة ، بشكٍل إيجانر

وط وأحكام تنافسية للتوظيف  تقديم-6 ا للقواني   القومية والمحلية السارية ، شر
ً
من أجل تحسي   التطوير واالستخدام األفضل للمواهب  ، وفق

 . الفردية

ي ظروف آمنة، حيث يتم تقديم اإلجراءات المناسبة والحفاظ عليها  ضمان-7
 . أن جميع الموظفي   والمقاولي   يعملون ف 

ب، والغذاء و/أو إعداد الطعام،  المقاولي   أن تتاح لجميع الموظفي   و  ضمان-8 ، ومياه الشر من الباطن إمكانية الوصول إل مرافق الرصف الصجي

فيه المناسبة   . ومنشآت التخزين والمطاعم، ومرافق السكن والبر

ا  18ي شخص دون سن وعدم توظيف أ ، استخدام العاملي   دون السن القانونية أو العاملي   األطفال عدم-9
ً
 . عاًما مطلق

ا  عدم-10
ً
 . استخدام أعمال السخرة أو األعمال الشاقة مطلق

 . أو بيئة العمل العدائية أو المسيئة ، التسامح مع التميب   أو المضايقات عدم-11

اف بهذه الحقوقلجميع الموظفي   االنضمام إل  يحق-12 ا، حيث يتم االعبر
ً
 . القانونبموجب  ، النقابات العمالية مجان

 . بشدة قبول أو عرض أو طلب أي رشوة أو عمولة، بغض النظر عن مقدارها أو حجمها  ُيحظر -13

كة وجميع المقاولي   من الباطن المعنيي   عىل دراية بهذه السياسة.  التأكد-14  من أن الشر

اقب  كة البحر األحمر لطاقة الرياحسبر ية  ، هذه السياسة وتراجعها عىل أساس منتظم شر لضمان أنها تواصل دعم مستوى عاٍل من أداء الموارد البشر

 وتشجعه. 

 

 إدارة العاملي      6.2

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتتعهد  ام بالمتطلبات والمبادئ الموضحة أدناه شر ا  ، بااللبر 
ً
 بشأن سالمة مكان العمل والتوظيف والعمال. ويجب أيض

ي الحسبان
وع ، تنفيذ هذه المتطلبات ووضعها ف  ي هذا المشر

كة ف  اء والتشييد  ، من خالل جميع الجهات المشبر  مقاولي التصميم والشر
لتضمي  

ي هذه الجهات.  ، ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل
 وجميع المقاولي   من الباطن ف 

  



 المتطلبات المحلية والدولية

كة البحر ستعمل  ▪ عىل االمتثال الصارم لجميع اللوائح والقواني   القومية والمحلية السارية المرتبطة بسالمة مكان  األحمر لطاقة الرياحشر

 العمل والتوظيف والعمال. 

ي  ▪
كة البحر األحمر لطاقة الرياحستستوف  ي مجال الصناعة لمؤسسات التمويل  شر

جميع المتطلبات ألفضل الممارسات المقبولة دولًيا ف 

ي "معيار األداء لمؤسسة التمويل الدولية  ، المرتبطة بسالمة مكان العمل والتوظيف والعمال-ذات الصلة-لية الدو 
لتضمينها بوجه خاص ف 

وط العمل والعمالة" و"معيار أداء 2 ي لإلعمار والتنمية: شر وط العمل والعمالة". 2 البنك األورونر  : شر

وط العمل  شر

واألجور ووقت الدفع ( 2)لعمل ونوعه والمسؤوليات الوظيفية. ( طبيعة ا1من التفاصيل التالية: )سيتم تقديم عقد لجميع العاملي   يتض ▪

(3) 

ا كما  ، واالستحقاقات األخرى ، والتأمي   الصجي  ، وتأمي   الحياة ، التأمي   االجتماعي  : الدفعات اإلجبارية، مثلو  
ً
ا وعين

ً
هو -لتضمينها نقد

 إل ذلك معلومات أخرىو ( 5)ومدة العقد. ( 4)متفق عليه. 
ً
ح هذه  ، قد تكون مطلوبة. إضافة ، سيتم شر نظًرا ألن العاملي   غب  متعلمي  

 العقود شفهًيا قبل التوقيع. 

ي هذه األجور االحتياجات األساسية : ستكون األجور منصفة )عىل سبيل المثال ▪
للحفاظ عىل مستوى معيشة آمن ومناسب(  ، تستوف 

ات المهنية وتستند هذه واألدوار المخصصة والمسؤوليات الوظيفية، حيث تكون األجور موزعة  ، األجور إل المؤهالت والقدرات والخبر

، وتستند إل عوامل أخرى حسب الحاجة. وسيتم تطبيق هذه المعايب  عىل جميع العاملي    لتشمل العاملي    ، عىل المناصب بشكٍل مكاف  

ي أي حالة، لن يكون األجر المحدد أقل من الحد األدن  لألجور المهاجرين والسيدات العامالت ب
ا للوائح والقواني    ، شكٍل محدد. وف 

ً
وفق

 المحلية. 

ي الموعد المحدد وبشكٍل مباشر للعمال كما  ▪
ي بنود العقد. -هو منصوص عليه-سيتم دفع جميع األجور ف 

 ف 

، 1)الملحق سيتم تقديم لكل موظف نسخة من ميثاق األخالقيات والقيم  ▪ ( وستتم مطالبته بتوقيعه. ونظًرا ألن العاملي   غب  متعلمي  

ح هذا المستند شفهًيا قبل التوقيع.   سيتم شر

ا  ، وإجازات الِحداد( ، وإجازات األمومة ، واإلجازات المرضية ، يحق لجميع العاملي   الحصول عىل إجازات )لتشمل اإلجازات السنوية ▪
ً
وفق

 لعمال. للوائح والقواني   المحلية ل

ا لساعات العمل المحددة ضمن اللوائح والقواني   المحلية للعمال،  ، يجب مطالبة جميع العاملي   بالعمل ▪
ً
مع مراعاة ساعات الراحة  وفق

ط موافقة العامل(، ومع  أو ُمدد ا )بشر
ً
 إل ذلك، يتم السماح بساعات عمل إضافية بخالف تلك الساعات المحددة سابق

ً
التوقف. إضافة

ي ه
ي العقد. -هو متفق عليه-ذه الحالة، سيحق للعامل الحصول عىل ساعات عمل إضافية كما ذلك ف 

 ف 

 العاملون األجانب

ي هذا القسم ▪
ام بالمتطلبات المحددة ف   ، وساعات العمل  ، واإلجازات ، واألجور  ، لتشمل العقد ، سيؤدي تعيي   العاملي   األجانب إل االلبر 

 والعمل اإلجباري وما إل ذلك ، والعمال صغار السن ، وعمل األطفال ، والحصول عىل الفرص المتكافئة ، وعدم التميب   

 وُيحظر بشدة مصادرة المستندات الشخصية للعمال األجانب من ِقبل أصحاب العمل.  ▪

وع. بناًء عىل وعد من قا ، يجب عدم مطالبة العاملي   األجانب بأي رسوم أو عموالت أو خصومات من الرواتب ▪ ي المشر
 نون التوظيف ف 

 ن المعتادون وعمال اليوميةالعاملو

ي هذا القسم ▪
ام بالمتطلبات المحددة ف   ، واإلجازات  ، واألجور  ، لتشمل العقد ، سيؤدي تعيي   العاملي   المعتادين وعمال اليومية إل االلبر 

 والعمل اإلجباري وما إل ذلك  ، ال صغار السنوالعم ، وعمل األطفال ، والحصول عىل الفرص المكافئة ، وعدم التميب    ، وساعات العمل

سيتم بشكٍل محدد التأكيد عىل أنه سيتم التأمي   عىل جميع العاملي   المعتادين وعمال اليومية من خالل التأمي   الصجي وتأمي   الحياة  ▪

ح والتأمي   االجتماعي حسب الحاجة، وسيتم تشكيل هؤالء العاملي   كجزء من عملية التوظيف من  ي العقود والشر
خالل االندماج ف 

 .  الشفهي

 عدم التميي   والفرص المتكافئة

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  ▪ ي أن تمثل صاحب العمل الذي يوفر الفرص المتكافئة شر
كة أي تميب    ، ف  استناًدا  ، ولن تمارس هذه الشر

ي تشمل الجنس أو الساللة أو الجنسية
ي  أو  ، إل السمات الشخصية، والئر

ي واالجتماعي والوطئ 
أو  ، أو الديانة أو العقيدة ، األصل العرفر



 إل ذلك، ال تتسامح  ، أو الُعمر  ، اإلعاقة
ً
كة البحر األحمر لطاقة الرياحأو الميول الجنسية. إضافة مع أي مضايقات أو ترهيب أو  شر

 أو وجود بيئة عمل عدائية أو مهينة.  ، استغالل

: التوظيف والتعيي   والتعويض )األجور واالستحقاقات(  ،  دورة العمل بالكاملسيتم تطبيق المتطلبات السابقة عىل ▪ لتشمل ما يىلي

وط التوظيف  ، وظروف العمل  وإنهاء الخدمة واإلجراءات التأديبية.  ، وتعيي   المهام الوظيفية ، وشر

 عمل األطفال

كة البحر األحمر لطاقة اعاًما. وتلبر م  18يمثل الطفل أي شخص يقل عمره عن  ▪ ي تطوير  لرياحشر
ا ف 
ً
بعدم استخدام األطفال مطلق

وع.   المشر

 العمل القشي

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  بعدم اللجوء للعمل القشي أو األعمال الشاقة. ويمثل العمل القشي أي عمل أو خدمة يتم تنفيذها بشكٍل  شر

 وهو عمل منبر ع من الفرد تحت تهديد قوة أو عقوبة.  ، غب  تطوعي 

 منظمة العاملي   

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتنظم  ▪ دون التدخل من جانبها ختيار من بينها، وضمهم إليها لال  لتكوين منظمات للعمال ، حقوق العاملي    شر

 .  ولعقد الصفقات بشكٍل جماعي

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  ▪ دون التدخل من جانبها وعقد ن منظمة للعمال واالنضمام إليها، بالسماح لجميع الموظفي   بتكوي شر

ا للقواني   المرصية.  ، الصفقات بشكٍل جماعي 
ً
 وفق

 الصحة والسالمة

ي ظروف آمنة، حيث يتم  ، بتوفب  مكان عمل آمن كة البحر األحمر لطاقة الرياحشر تتعهد  ▪
يضمن لجميع الموظفي   والمقاولي   العمل ف 

 تقديم اإلجراءات المناسبة والحفاظ عليها. 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  ▪ مرافق الرصف بضمان حصول جميع الموظفي   والمتعاقدين من الباطن عىل إمكانية الوصول إل  شر

فيه المناسبة.  ب، والغذاء و/أو إعداد الطعام، ومنشآت التخزين والمطاعم، ومرافق السكن والبر ، ومياه الشر  الصجي

 للعمال آلية الشكاوى والتظلم

ي يمكن الوصول إليها بسهولة آلية الشكاوى والتظلميجب عىل أن يتاح لجميع العاملي   إمكانية الوصول إل  ▪
لتصعيد أي  ، الفعالة الئر

باستخدام إجراءات واضحة وقابلة للفهم تقدم  ، مخاوف خاصة بمكان العمل. ويجب عىل هذه اآللية معالجة هذه المخاوف فوًرا 

 مالحظات مناسبة بدون أي عقوبة. 

 

 . التأثي  عىل الطيور والتنوع الحيوي7

 اسي ملخص نتائج التقييم األس 7.1

وع شاملة بعض المطبوعات الشاملة من جميع األصناف الرئيسية، واشتملت التقييمات ي موقع المشر
 أجريت العديد من تقييمات التنوع الحيوي ف 

ي خريف 
جريت التقييمات ف 

ُ
يتم ، كما 2020وربيع  2019الميدانية عىل النباتات/ البيئة الحيوانية، والثدييات والزواحف والطيور والخفافيش. أ

ي فصل الخريف من 
كب   عىل الطيور، بينما ُيخَطط إلجراء االستقصاء الخاص بالخفافيش 2021وربيع  2020التخطيط لمزيٍد من التقييمات ف  ، بالبر

ي فصىلي الربيع والصيف من عام 
 . 2021ف 

 :  يمكن تلخيص النتائج الرئيسية من كافة التقييمات كما يىلي

وع، وال يوجد أي منها مهدد باالنقراض عالمًيا.  32ُسجل من بينها  ، المطبوعاتنوًعا من النباتات من  68ُسجل  ▪ ي موقع المشر
 نوًعا ف 

وع 21ُسجل  ▪ ي موقع المشر
يوجد نوعان منها مهددين باالنقراض عالمًيا، ولكن  ، نوًعا من الثدييات من المطبوعات، ولم ُيسجل أي منها ف 

ة بأعداد ضئيلة للغا وع والمناطق المجاورة. من المعتقد أن تكون حاض  ي موقع المشر
 ية ف 

ي المطبوعات نوًعا من الزواحف  34ُسجل  ▪
وعف  ي موقع المشر

 واحد مهدد باالنقراض، إال أنه من  ، ، ولم ُيسجل أي منها ف 
ٌ
ويوجد نوع

وع.  ي موقع المشر
ا بأعداد ضئيلة للغاية ف  ً  المعتقد أن يكون حاض 



ي خريف  ▪
ا للمطبوعات، ُسجل وف 2019أثناء استقصاء هجرة الطيور ف 

ً
طائًرا  10,088نوًعا من طيور أفيفاونا بعدد إجمالي قدره  21ق

  461من خالل 
ً
ي تحلق عىل ارتفاعات  4,343ُسجل من بينها  ، سجًل

طائًرا من جميع األنواع، حئر ولو كانت هناك نسبة من الطيور الئر

ة إعداد التق43.1خطرة قدرها  ي فبر
رير. ثالثة أنوع من هذه الطيور مسجلة عالمًيا عىل أنها مهددة، % من إجمالي الطيور المسجلة ف 

 بينما نوعي   فقط منها شبة مهددين. 

ي ربيع  ▪
ا للمطبوعات، ُسجل  2020أثناء استقصاء هجرة الطيور ف 

ً
طائًرا من  325,882نوًعا من الطيور بعدد إجمالي قدره  30وفق

  8,701خالل 
ً
ي تحلق عىل طائًرا م 114,029ُسجل من بينها  ، سجًل

ن جميع األنواع، حئر ولو كانت هناك نسبة من الطيور الئر

ة إعداد التقرير. ستة أنوع من هذه الطيور مسجلة عالمًيا عىل أنها 35ارتفاعات خطرة قدرها  ي فبر
% من إجمالي الطيور المسجلة ف 

 مهددة، بينما نوعي   فقط منها شبة مهددين. 

جريت مراجعة للمطبوعات الشاملة لجميع عناض التنوع الحيوي باستثناء طائر فيما يتعلق بخط الضغط العالي الخاص ب
ُ
وع، أ المشر

اح تدابب  تخفيف مشابهة  وع نفسها، وتم اقبر أفيفانا، والذي تم التعامل معه عىل حدة. كانت النتائج متشابهة مع نتائج موقع المشر

 تركز عىل اإلدارة المناسبة. 

ي فصول بالنسبة لتقييمات طائر أفيفان
وع ف  ، ومع ذلك، تمت تغطية المشر ي الموقع لخط الضغط العالي

ا، ال توجد تقييمات أجريت ف 

وع  وعات مزارع الرياح المجاورة لمشر ي أجريت كجزء من مشر
مختلفة عىل مدار خمس سنوات كجزٍء من تقييمات طائر أفيفانا الئر

كة  ي الخريف . أجريت هذه التقييمات الخاالبحر األحمر لطاقة الرياحشر
ي مزرعة الرياح خالل فصىلي الهجرة ف 

ان ف  صة بالرصد أثناء الطب 

ي خريف عام 
ي ربيع 2015والربيع، مع التقييم األولي الذي أجري ف 

جري آخر تقييم ف 
ُ
. يمكن مالحظة وجود عدٍد هائل 2020، بينما أ

ي فصل الربيع، 
وع ف  ي األجزاء الشمالية والجنوبية من موقع المشر

ي المنطقة  من الممرات ف 
 من الممرات ف 

ً
بينما يوجد عدًدا هائًل

ي فصل الخريف. 
وع ف  ي موقع المشر

 المركزية ف 

ي فصل الربيع 30ُسجل 
ي  ، نوًعا من الطيور ف 

من بينها خمس أنواع مهددة باالنقراض، بينما نوع واحد فقط شبه مهدد، وُسجل ف 

 ، ونوعي   شبه مهددين. من بينها نوعي   مهددين عالمًيا باالنقراض ، نوًعا  27الخريف 

 

ات المحتملة وتدابي  الحد من اآلثار السلبية 7.2  التأثي 

وع، بما يشمل النباتات والحيوانات )الثدييات والزواحف(، تقترص تأثب   ي موقع المشر
وع أثناء مرحلة التشغيل، فيما يتعلق بالبيئة األرضية ف  ات المشر

وع وتكون الم عتبر قليلة للغاية، إال أن عىل اآلثار الفردية لمرافق المشر
ُ
نطقة الفعلية إلزعاج الطيور ضئيلة نسبًيا. عىل الرغم من أن التعديالت ت

وع ذ ي البيئة الحيوانية، وبالتالي تزعج الحيوانات الموجودة بالمنطقة. ُيعتبر موقع المشر
و أهمية هذه األنشطة من المرجح أن تؤدي إل تعديل ف 

وع بيئة بيئية منخفضة، إال أنه يجب إي الء اهتمام من طابق خاص لألنواع المعرضة لخطر االنقراض مثل الضب المرصي، إذ ُيقدم موقع المشر

جود حيوانية نموذجية لمثل هذه األنواع. تشتمل تدابب  الحد من اآلثار السلبية قبل بدء مرحلة اإلنشاء عىل فحص التنوع الحيوي للتحقق من و 

حدد أثناء فحص التنوع الضب المرصي. خالل مرحلة اإلنشا 
ُ
ي ت
ي المناطق الحساسة الئر

ية المناسبة مثل تجنب األنشطة ف  جرى التدابب  التحضب 
ُ
ء، ت

الحيوي قبل مرحلة اإلنشاء، وحظر األنشطة عىل مناطق اإلنشاء المخصصة فقط، بما يشمل حركة العمال والمركبات عىل الطرق المخصصة 

ي أي وقت وتحت أي حال من جانب العاملي   داخل الموقع،  ضمن نطاق الموقع ومنع الخروج عن الطرق
لتقليل اإلزعاج، ومنع اصطياد الطيور ف 

ي وضمان التخلص من النفايات بطري 
ي تمنع جذب الحيوانات والطيور إل الموقع، مثل منع الضخ غب  القانون 

قة وتنفيذ التدابب  المناسبة، الئر

ي 
 جميع األوقات.  مناسبة، وتجنب مستويات الضوضاء العالية ف 

 
ً
كر آنف

ُ
وع، وبناًء عىل ما ذ ا، ويتمثل التدبب  بالنسبة لمرحلة التشغيل، تتعلق اآلثار المتوقعة أثناء مرحلة التشغيل باإلدارة غب  المناسبة لموقع المشر

ر قد يلحق بالتنوع  ي تنفيذ إجراءات اإلدارة المناسبة لمنع أي ض 
ي الموقع. األساسي للحد من هذه اآلثار السلبية ف 

 الحيوي ف 

لبيئة الحيوانية بناًء فيما يتعلق بطيور أفيفانا، تتشابه اآلثار السلبية أثناء مرحلة اإلنشاء مع آثار التنوع الحيوي، إذ أن هذه اآلثار تقترص عىل تغيب  ا

وع، وبالتالي فإن تدابب  الحد من هذه اآلثار تقترص عىل تنف
يذ اإلدارة المناسبة. وفيما يتعلق بمرحلة التشغيل، عىل آثار ضئيلة للبنية التحتية للمشر

وع قد ي ي تحلق فوق موقع المشر
وع يقع عىل طول المسار الرئيسي لهجرة الطيور، ولذا فإن التأثب  المحتمل عىل الطيور الئر كون فإن موقع المشر

، ضاًرا إذا لم توضع تدابب  مناسبة للحد من هذه اآلثار ورصد الطيور. ُيعد موقع المشر  ي واالجتماعي
ا لتقييم األثر البيئ 

ً
وع ذو حساسية عالية. وفق

ي فصل الخريف  15ُحِدَد 
وع. يجب أن تقدم التقييمات ف   2020نوًعا من الطيور المعرضة لخطر االنقراض المحتمل من األنشطة التشغيلية بالمشر

 المزيد من البيانات.  2021وفصل الصيف 

وع ال يقع ضمن ما ُيعرف لقد أكد تقييم البيئة الحرجة الذي  ي واالجتماعي عىل أن المشر
وع بناًء عىل نتائج تقييم األثر البيئ  ي موقع المشر

جري ف 
ُ
أ

ي تحلق  ، بالبيئة الحرجة، وإنما يقع ضمن منطقة قريبة منها 
ة من الطيور المهاجرة الئر سجل أعداد كبب 

ُ
وهي جبل الزيت )منطقة طيور مهمة(. ت

وع ي تقييم البيئة الحرجة لتستهدف المعيار "من بينه ، فوق موقع المشر
ة أنواع محددة ف  " )معايب  األداء 3( والمعيار "6" )متطلبات األداء 4ا عشر



وع6 ي شب عىل مستوى العالم". وبناًء عىل ما تقدم، فإن المشر
ي تقدم الدعم لجميع الطيور المهاجرة أو األنواع الطائرة ف 

يشكل  ( "البيئات الئر

 ق
ً
ا من المكونات البيئية القيمةخطًرا محتمًل

ً
اكمي األولوية ألربعة عشر مكون من بينها ثالثة أنواع  ، د يؤثر عىل هؤالء السكان. كما حدد تقييم األثر البر

وع، وأحد عشر نوًعا إضافًيا  ي موقع المشر
تظهر طيوًرا تحلق  – شاملة نوًعا شبه مهدد باالنقراض  – مهددة باالنقراض عالمًيا وموثقة الستخدامها ف 

ي حال عدم تنفيذ تدابب  الحد من هذه اآلثار بطريقة 
وع ف  د بأنها تأثرت بالمشر

َ
ي ُيعتق

ة من السكان والئر وع بأعداد كبب  مناسبة )انظر فوق موقع المشر

 (. 4الجدول 

 

 

، وتقييم األثر ال –  4جدول  ي واالجتماعي
ي تقييم األثر البيئ 

اكمي وتقييم البيئة الحرجةاألنواع ذات األولوية المحددة ف   ير

االتحاد الدولي لحفظ  األنواع

 الطبيعة والموارد الطبيعية
اكمي  تقييم البيئة الحرجة  تقييم األثر الير

ي 
تقييم األثر البيئ 

 واالجتماعي 

ا األسودطائر اللقلق 
ً
 ✓ ✓ األقل تهديد

 

ا اللقلق األبيض
ً
 األقل تهديد

✓ ✓ ✓ 

ا طائر الكركي الشائع
ً
 ✓  األقل تهديد

 

ا البجع األبيض الكبب  
ً
 األقل تهديد

✓ ✓ 
✓ 

ي )صقر  حوام النحل األورنر

 العسل(

ا
ً
 األقل تهديد

✓ ✓ 
✓ 

الرخمة المرصية )العقاب 

 المرصي(
 ✓ ✓ مهددة باالنقراض

✓ 

ا الحدأة السوداء المهاجرة
ً
 ✓  األقل تهديد

✓ 

ا طائر الُعقاب المشولة
ً
 ✓  األقل تهديد

✓ 

عقاب السهوب )عقاب 

 السهول(
 ✓ ✓ مهددة باالنقراض

✓ 

ي 
فر اطوري الشر  ✓   معرضة لالنقراض النش اإلمبر

)أرقط(  عقاب سعفاء

 صغرى
ا
ً
 ✓ ✓ األقل تهديد

 

 ✓ ✓ معرضة لالنقراض كبب  )أرقط(  سعفاءعقاب 
✓ 

) ا البيدق )الباشق الشامي
ً
 األقل تهديد

✓ ✓ 
 

الصقر الحوام )حوام 

 السهول(

ا
ً
 األقل تهديد

✓ ✓ 
✓ 

ا أبو شودة
ً
 ✓   األقل تهديد

 ✓  تحت التهديد مرزة باهتة
✓ 

صقر الغروب أو الصقر 

 الفاحم
 ✓  ✓ معرضة لالنقراض

 ✓   تحت التهديد العويسق األحمر



 

: بناًء عىل ما سبق، يجب وضع إجراءات إدارة ورصد لتجنب اصطدام الطيور المهاجرة بالبنية  وع، ويشتمل ذلك عىل ما يىلي
 التحتية للمشر

ي فصل الخريف عام  ▪
 من مواسم الهجرة.  2021، وفصل الربيع 2020رصد الطيور أثناء التحليق ف 

 رصد طيور أفيفانا وإغالق التوربينات عند الطلب.  ▪

 البحث عن جثث طيور أفيفانا أثناء تشغيل مزرعة الرياح، شاملة كفاءة البحث عنها وإزالتها.  ▪

ي خطوط الكهرباء. ال ▪
 بحث عن الجثث وإجراء االستقصاءات عن الطيور ف 

كة المرصية لنقل الكهرباء، ومطور الخطوط(.  ▪ ي خطوط الطاقة )نطاق الشر
 تركيب المحوالت ف 

ل مزرعة الرياح ، بما يضمن التخفيف من حدة وتجنب اآلثار السلبية لتشغيالرياحلتوربينات  الفعالة دارةاإل برنامج يجب دمج جميع ما تقدم مع 

 .  وتركيب بنيتها التحتية األساسية، ويتضح ذلك بالتفصيل فيما يىلي

، ُيحدد مسار خط الضغط العالي عىل أنه بالغ الحساسية لدى الطيور، خاصة الطيور المهاجرة. بناًء عىل م ا فيما يتعلق بخطوط الضغط العالي

ا، تم تحديد أربعة عشر نوًعا من هذه الطيور 
ً
كر آنف

ُ
ن بينها خمسة أنواع مهددة باالنقراض، بينما تنقسم األنواع األخرى ألعداد هائلة تحلق م ، ذ

عرف بأنها معرضة لالصطدام بهذه الخطوط. 
ُ
 فوق خطوط الكهرباء أو أنواع ت

ة مرحلة التشغيل عىل تركيب المحوالت الطارد ة للطيور عىل خطوط تشتمل إجراءات الحد من اآلثار السلبية والرصد الالزم تطبيقها طوال فبر

وع، وتولي مسئولية رصد واستقصاء حركة أفيفانا عىل طول خطوط الكهربا 
ء الضغط العالي لتقليل اصطدام الطيور بها أثناء مرحلة تشغيل المشر

خدام األبراج كمواقع طوال مواسم الهجرة. يمكن تنفيذ هاتي   العمليتي   بالتوازي لتوثيق حاالت وفاة الطيور أو إصابتها، بينما يتم توثيق است

 للمكوث والراحة. 
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ي أفري
ي أوروبا وآسيا إل مناطق البيات الشتوي ف 

ي تحلق من مناطق التكاثر ف 
عد مرص واحدة من المعابر الرئيسية للطيور المهاجرة الئر

ُ
قيا، ومنها ت

ي قلب مسار ه
ي منطقة خليج السويس الكائنة ف 

جرة الطيور المهاجرة، حيث يعبر أغلب سكان المسار عبر خليج السويس أثناء مواسم الهجرة ف 

ي تبلغ حوالي 
ي تحفب   التنمية الشيعة لمرافق طاقة الرياح الئر

ي خليج السويس ف 
جيجا  2الربيع والخريف. تسببت إمكانات طاقة الرياح العالية ف 

المهاجرة باستخدام هذه المنطقة كمسار رئيسي للهجرة، إذ تنشأ المخاطر الرئيسية من اصطدام الطيور واط، مما يشكل خطًرا إضافًيا عىل الطيور 

ي ظل ما تقدم، ُيعد تنفيذ برنامج رصد الطيور بعد مرحلة اإلنشاء وبرنامج ا
ات االنزعاج والعوائق الرادعة. ف  إلغالق عند توربينات الرياح أو تأثب 

كة  افقةالطيور النالطلب وبرنامج رصد  وع شر ي خليج السويس.  البحر األحمر لطاقة الرياحأمًرا حاسما عند تشغيل مشر
 مع العديد من مزارع الرياح ف 

ي تتعرض لها، بينما يزيد من جدوى مولدات ل الفعالة دارةاإل يهدف برنامج 
توربينات الرياح للتأكد من حماية البيئة والحد من اآلثار السلبية الئر

كة  ي شر
.  البحر األحمر لطاقة الرياحتوربينات الرياح ف  ي ة عمرها اإلنتاجر  وزيادة إنتاجيتها طوال فبر
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 برنامج رصد الطيور وبرنامج اإلغالق عند الطلب

المركز اإلقليمي للطاقة ُينفذ مستشارو برنامج رصد الطيور وبرنامج اإلغالق عند الطلب برنامج رصد الطيور بعد مرحلة اإلنشاء بالنيابة عن 

ة المشر  المتجددة وكفاءة الطاقة ي فصىلي الربيع والخريف طوال فبر
ات الهجرة ف  ي فيما يخص مكوث الطيور وتربيتها والطيور المهاجرة أثناء فبر

وع ف 

كة  وع شر يتضمن برنامج اإلغالق عند الطلب من إغالق بعض أو كل مولدات توربينات الرياح وذلك استجابة  . البحر األحمر لطاقة الرياحموقع مشر

ي تضمن مستوى ع
ال من لخطر تصادم الطيور المحتمل مع التوربينات. تخضع ايقاف مولدات طاقة الرياح إل معايب  محددة يتم الوفاء بها والئر

ة األمد بطبيعة هجرة الطيور.  ات اغالق توربينات الرياح قصب  ، حيث عادة ماتكون فبر ي وع  انتاج الطاقة مع حماية التنوع البيولوجر ذ المشر
َ
سوف ُينف

ي حال االستخدام المحصور 
من خالل طريقة الرصد البرصي، ومن خالل مجموعة من الرصد البرصي مع استخدام طريقة أنظمة الرادار، وف 

ي الحصول عىل الموافقة أو حظرها 
طلب تنفيذ يجب عىل مستشاري برنامج رصد الطيور وبرنامج اإلغالق عند ال ، ألنظمة الرادار نتيجة لإلخفاق ف 

 برنامج رصد الطيور من خالل الرصد البرصي فقط. 

عد مواصفات تنفيذ برنامج رصد الطيور وبرنامج اإلغالق عند الطلب من خالل الرصد البرصي ودمج الرصد البرصي مع 
ُ
قبل مرحلة التشغيل، ت

ي واالجتماعي وتقييم البيئة الحر 
وع. ونظًرا ألنه يتم التخطيط لمزيد من أنظمة الرادار بناًء عىل نتائج تقييم األثر البيئ  اكمي للمشر جة وتقييم األثر البر

ي 
ي موسمي   إضافيي   للهجرة، يتم االنتهاء من المعلومات التفصيلية بحلول نهاية آخر تقييمات لرصد الطيور أثناء التحليق ف 

ربيع عام التقييمات ف 

ات الرصد األساسية ونقاط الرصد، وتكوين الفرق وجدول الرصد . تشتمل المعلومات التفصيلية عىل تحديد األنواع الرئي2021 سية وفبر

انات ومالحظات تجميع البيانات، ومعايب  اإلغالق وإجراءات اإلغالق عند الطلب وبروتكول التواصل، وتقليل الخسائر وإدارة المخاطر ونموذج بي



، وتخزين الخرائط والبيانات وتحليل البيانات، واالتصاالت والموارد والمعدات المطلوبة وتقليل التكلفة. سوف يشتمل برنامج اإلغالق  المعايب 

 :  عند الطلب عىل ما يىلي

كة  ▪ وع شر ي موقع مشر
ات أنشطة التحليق الرئيسية ف   . البحر األحمر لطاقة الرياحتعريف وتحديد فبر

 مراجعة استخدام الرادار وتقنيات الرصد األخرى ذات التكنولوجيا المتطورة إن وجدت.  ▪

ات السلوكية لدى الطيور، والسمات الخاصة بالموقع  ▪ االعتماد عىل البيانات الهامة والفعلية من أنظمة الرادار والرصد البرصي والمتغب 

ها من البيانات ذات الصلة.   وبيانات الطقس وغب 

كة من خالل تحديد مجموعات برنامج إغالق توربينات الرياح عند الط ، تحديد المناطق عالية الخطورة ▪ البحر األحمر لب الخاص بشر

 . لطاقة الرياح

ي يتم اإلبالغ بها وإعادة تحديدها من خالل نهج تنبؤي.  ▪
 اعتماد طريقة فعالة وذات استجابة عالية للحد من اآلثار السلبية، والئر

اتيجية لرصد أنشطة تحليق الطيور لتسهيل إغالق التوربينات  ▪ ي أماكن اسبر
 بفعالية. تحديد نقاط المراقبة الواقعة ف 

كة  ▪ ي الطيور ومشغىلي توربينات الرياح المملوكة لشر  مراقئر
ي الطيور وبعضهم البعض، وبي    مراقئر

تحسي   شبكات التواصل الفعالة بي  

 . البحر األحمر لطاقة الرياح

 

 الطيور النافقةبرنامج رصد 

اء متدربي    الوسيلة الرئيسية لرصد ضحايا التصادم من الطيور، أصبحت االستقصاءات النظامية )بمعئ  البحث عن جثث الطيور( بواسطة خبر

ي موقع
ي جميع أنحاء العالم. من خالل تطبيق تصميم االستقصاء المناسب والالزم تنفيذه ف 

ي محطات طاقة الرياح ف 
 وتقدير معدالت التصادم ف 

ي مزرعة رياح محددة، ولر 
وع، فإنه ُيعد أفضل طريقة لتحديد عدد الوفيات من الطيور ف  ي المشر

صد عدد الوفيات عبر الوقت، وتحليل العناض الئر

ي تباين أعداد الوفيات فيما بي   التوربينات، وتحليل فعالية اإلجراءات المصممة لتقليل مخاطر االصطدام. 
 تتسبب ف 

سجل جمي
ُ
، وت ا تحت كل توربي  

ً
ي قطاعات عرضية محددة مسبق

اء ف  ع الجثث الموجودة عند إجراء عمليات البحث عن جثث الطيور، يسب  الخبر

ي مثل هذه الحالة أو خفاش أو جزٍء منهما( ويتم فحصها بعناية )للتوصل إل دليل حول سبب الوفاة، والحصول عىل ا
 ف 
ً
ا كامًل ً لجثة )سواًء طب 

 كاملة أم متقطعة، ونوع اإلصابة، وعمليات الكسح والتنظيف، والمسافات بي   التوربينات واتجاهاتها، وما إل ذلك(. 

لف تقديرات معدالت الوفيات نظًرا لكفاءة الباحث، وعالوة عىل ذلك، تؤخذ بعض العوامل األخرى مثل نسبة المناطق المنقبة ومدى مقاومة تخت

، و  ي االعتبار عند تقدير معدالت الوفيات. عند وجود جثث الطيور، يسجل المراقبون اسم النوع والمسافة بينها وبي   برج التوربي  
 اتجاهها الجثث ف 

ي تجارب مقاومة الجثث، كما يجب مالحظة أي عالمات 
ستخدم هذه الجثث فيما بعد ف 

ُ
اسها أو أي مالحظات أخرى. ت ، ودليل افبر ألقرب توربي  

ي قد تعلق بهذه الطيور. 
 أو حلقات أو أجهزة اإلرسال الئر

جرى استقصاءات بحث عن الطيور 
ُ
الي ذات الصلة أثناء مواسم هجرة الطيور، ويمكن عىل طول خطوط الضغط العالنافقة  إضافة إل ما سبق، ت

ق عمليات تحصيل وتحليل البيانات الخاصة برصد خطوط الضغط النافقة تطبيق الطريقة ذاتها عىل عمليات البحث القياسية عن الطيور  نسَّ
ُ
. ت

ي خليج السويس. 
ي مزارع الرياح الكائنة ف 

 العالي ف 
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 المسؤوليات والجهات المشاركة

ي برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح: 
ك الجهات التالية ف   ستشبر

 الجهات المسؤولة -

كة المرصية لنقل الكهرباء وجهاز شؤون البيئة  ك كل من المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشر ي تطوير برنامج لقد اشبر
المرصي ف 

ي خليج السويس. ولقد تم بالفعل اختيار المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بصفته إح
دى هذه اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح ف 

نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، وتعي نامج من خالل تقديم العطاءات لبر ة، ومراجعة الجهات المسؤولة لتنفيذ البر ي   المستشارين ذوي الخبر

نامج، والتنسيق مع الجهات المسؤولة األخرى، وإخطار جميع الجهات المشاركة األخرى.   تنفيذ البر

 المستشار )المستشارين(  -

ي هجرة الطيور و من المتخصصي   و يجب عىل الجهات المسؤولة اختيار وتعيي   مستشار )مستشارين( 
ة ف  تقنية إيقاف التوربينات عند ذوي خبر

ي منطقة 
ي التعامل خليج السويسالطلب، ف 

مع الطيور/توربينات الرياح. وسوف يصبح المستشار )المستشارين( الُمختارين مسؤولي   ، وكذلك ف 

نامج رصد الطيور وبرنامج  عن التنفيذ ي ذلك بشكٍل رئيسي التنسيق والتواصل بي   جميع الجهات إيقاف التوربينات عند الطلبالشامل لبر
، بما ف 

ي وتنفيذه، وتحليل البيانات وإعداد التقارير، وجمع قواعد البيانات، 
وبناء المشاركة، وتنفيذ االجتماعات وورش العمل، وتنظيم العمل الميدان 



 عن تنفيذ برنامج رصد القدرا
ً
ي خليج  الطيور النافقةت. ومع ذلك، سيكون المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مسؤوال

ن ف  المحس 

اجي السويس من خالل تعيي   المستشارين وم ي مع الجهات المسؤولة األخرى. سَّ
ة والتنسيق الفئ  ي ذوي الخبر

 األراض 

 اللجنة الفنية -

نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات  9ية من تتكون اللجنة الفن موظفي   يتم تعيينهم من ِقبل الجهات المسؤولة، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الشامل لبر

ي جميع مزارع الرياح عىل طول خليج السويس. وستتم مشاركة اللجنة الفنية 
ي المرح  -منذ بداية برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح  -الرياح ف 

لة ف 

ي دورة برنامج اإلدارة الفعالة لتو 
ربينات التخطيطية والتمهيدية بالفعل، وستتول اللجنة الفنية مراجعة الخطوات الرئيسية المطلوب تنفيذها ف 

احها م حة لتحليل البيانات واستنتاجات وتوصيات اقبر حة وطرق مقبر  يستشار الرياح والتعليق عليها، عىل سبيل المثال، تقدم أساليب فنية مقبر

برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح للجنة الفنية المعلومات المطلوبة عىل  يبرنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح. ولذلك، سيوفر مستشار 

ي إط
 إل ذلك، سيتم عقد االجتماعات لمناقشة جميع المشاكل الفنية )مرتي   سنوًيا(. وف 

ً
ار تنفيذ ذلك، سيتم أساس منتظم )مرة شهرًيا(. إضافة

ي تدعم نتائج برنامج اإلدارة الفع
ا لتوصيات اللجنة الفنية الئر

ً
الة لتوربينات الرياح، تعديل برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، إذا لزم األمر، وفق

ي عملية اإلدارة الفعالة والقابلة للتكيف. 
ي تساهم ف 

 والئر

 

كةالرعاة/المشغلون لمزرعة الرياح ) -  ( والجهات المقرضة و/أو المنظمات األخرىالبحر األحمر لطاقة الرياح شر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحسيتم إخطار الرعاة/المشغلي   ل  المنظمات غب  الحكومية( بشأن  شر
ً
والجهات المقرضة و/أو المنظمات األخرى )مثال

الرياح والنتائج الرئيسية وأي تعديالت موض بها بشكٍل منتظم. ولذلك، سيوفر الحالة الراهنة ومستوى تقدم برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات 

ي أعدها مستشارو برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الريا 
ي الوقت المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لهم التقارير النهائية الئر

ح ف 

 إل ذلك، ستتم دعوة الرعاة/المشغل
ً
ي االجتماعات الدورية المناسب. إضافة

 المنظمات غب  الحكومية( للمشاركة ف 
ً
ي   والمنظمات األخرى )مثال

اح التعديالت.   وسوف تتاح لهم الفرصة لطلب التوضيحات وتصعيد المشاكل والمخاوف واقبر

 بروتوكوالت االتصال وقنواته

المهاجرة.  الحوامة ُيعد برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح جزًءا من نظام اإلدارة البيئية الذي يهدف لتجنب اآلثار السلبية المحتملة عىل الطيور 

ي اختبار فعالية إجراءات التخفيف وزيا
نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح ف  دتها )عىل سبيل المثال، ولذلك، يتمثل أحد األهداف الرئيسية لبر

ي خليج السويس. ولتحقيق هذا الهدف، من األهمية  الفعالة دارةاإل  برنامج  ( وتفعيلإيقاف التوربينات عند الطلب
لمزارع الرياح المتعددة ودعمها ف 

ي فنًيا الذي يتم تنسيقه بي   جميع الجهات المشاركة. ولهذا السبب، ُيعد االتصال الم سليمبمكان اتباع نهج 
نتظم والمفتوح بي   جميع الجهات الئر

ورًيا لتنفيذ برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح بنجاح. وأدوات االتصال ا  للتكيف أمًرا ض 
ً
لرئيسية المطلوب تتبع نهًجا شي    ع االستجابة وقابال

 : ي دورة برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح هي كما يىلي
 تطبيقها ف 

وعاتعمل فنية تضم مستشاري برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح لجميع  سيتم عقد ورش ▪ مزارع الرياح التشغيلية عىل طول  مشر

ي ذلك 
كة البحر األحمر لطاقة الرياحخليج السويس، بما ف   المنظمات  شر

ً
واللجنة الفنية والجهات المقرضة و/أو المنظمات األخرى )مثال

ي مناقشة نهج جمع البيانات وتحليلها الذي يتم تنفيذه كجزء من غب  الحكومية(. ويتمثل الهد
ف الرئيسي من ورش العمل الفنية هذه ف 

ي برنامج 
برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح والموافقة عليه. ويجب توثيق االستنتاجات الناتجة عن ورش العمل من أجل دمجها ف 

 تها مع الجهات المعنية. اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح ومشارك

وع  ▪ كة البحر األحمر لطاقة الرياحسيتم عقد االجتماعات الفنية لمشر اك مع اللجنة الفنية والجهات المقرضة ومستشاري شر ، باالشبر

وع، عىل أساس سنوي لمراجعة تنفيذ برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الريا  ح عىل مستوى برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح للمشر

وع وتقديم التعديالت ووسائل التكيف بشأن برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح.   المشر

سيتم إعداد التقارير الفنية موسمًيا من ِقبل مستشاري برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح وستتم مشاركتها مع جميع الجهات  ▪

 المعنية. 

زم األمر( إلخطار بعض الجهات المشاركة أو جميعها ببعض المعلومات. ويجب تسجيل نتائج االجتماع سيتم عقد اجتماعات عامة )إذا ل ▪

 العام باستخدام بروتوكول رسمي يجب تقديمه إل جميع الجهات المشاركة. 

ي الق
نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، كما هو موضح ف  ، مستوى تقدم التنفيذ 7.3.1سم تشمل النظرة العامة عىل المكونات الرئيسية لبر

ي الشكل 
نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح. وسيتم عرض قنوات وبروتوكوالت االتصال الرئيسية ف  وتوكوالت االتصال المنتظمة لبر كما هو  5لبر

 موضح أدناه. 



 

ي دورة برنامج 5الشكل 
)مسؤولية تمثيل األلوان: "أحمر داكن"  اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح: مخطط لقنوات االتصال الرئيسية المطلوب تنفيذها ف 

قالي داكن" يشب  إل الجهة المسؤولة عن تنفيذ برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، و"أخرص  داكن" يشب  إل الجهات المسؤولة األخرى، و"برت

 ب  إل مالك مزرعة الرياح، و"رمادي داكن" يشب  إل جميع الجهات المشاركة(يشب  إل اللجنة الفنية والمستشارين، و"أزرق داكن" يش

 

 

نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح )الربط بي   مكونات برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الري 7.3.3  اح(عملية اإلدارة القابلة للتكيف لير

نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح، وبوجه خاص برنامج AMPالقابلة للتكيف )من األهمية بمكان تنفيذ عملية اإلدارة  ام ببر إيقاف ( لضمان االلبر 

اكمية لمزارع الرياح أثناء مرحلة تشغيلالتوربينات عند الطلب ي خليج السويس. ويجب أن تهدف  ، بشكٍل صحيح، مع مراعاة اآلثار البر
مزارع الرياح ف 

وع أثناء مرحلة التشغيل، بناًء عىل نتائج تقييم األثر البعملية اإلدارة القابل نامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح إل تقييم آثار المشر ي ة للتكيف لبر
يئ 

ي الحرجواالجتماعي و 
وع. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب االحتفاظ بالتقارير المنتظمة م  تقييم الموطن البيئ  اكمي للمشر ن وتقييم األثر البر

 : ام بما يىلي
وع االلبر   أجل ضمان الحفاظ عىل جودة برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح وتنفيذه. ويجب عىل مستشاري المشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتقديم تقارير شهرية إل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة و  ▪  إلجراء المراجعة والتوثيق.  شر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحير تفصيلية وموسمية إل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة و تقديم تقار  ▪ والجهات األخرى  شر

ي ذلك اللجنة الفنية إلجراء المراجعة، ويجب أن تتضمن هذه التقارير التوصيات بشأن التعديالت عىل برنامج اإلدارة 
ذات الصلة، بما ف 

 الرياح إذا لزم األمر.  الفعالة لتوربينات

تقديم تقرير موجز سنوي إل جميع الجهات ذات الصلة من أجل منح توصيات بشأن تعديالت عىل برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات  ▪

 الرياح إن وجدت. 

ون البيئة المصريئجهاز ش المركز اإلقليمي للطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة

برنامج رصد الطيور النافقة 

مدير برنامج رصد الوفيات داخل 
خارجه/الموقع

رئيس خبراء
برنامج رصد 
الوفيات داخل 

خارجه/الموقع

ماسحو 
األراضي 
لعمليات 

البحث عن 
هياكل 
الطيور

ماسح 
األراضي

1 ،2...

الدعم 
اللوجستي 

واإلداري داخل 
خارجه/الموقع

خبراء إنشاء 
قواعد 

البيانات 
وتحليل 
البيانات 
وإعداد 
التقارير 
وبناء 

القدرات وما 
إلى ذلك

برنامج رصد الطيور وبرنامج إيقاف 
التوربينات عند الطلب 

مدير برنامج رصد الطيور وبرنامج إيقاف التوربينات 
خارجه/عند الطلب داخل الموقع

رئيس 
خبراء 
برنامج 
رصد 
الطيور 

داخل الموقع

فِرق برنامج 
رصد 
الطيور

، 1الفريق
2،...

رئيس 
خبراء 
برنامج 
إيقاف 

التوربينات
عند الطلب 
داخل الموقع

فِرق برنامج إيقاف 
التوربينات عند الطلب

...2، 1الفريق 

الدعم 
اللوجستي 

واإلداري داخل 
خارجه/الموقع

خبراء إنشاء 
قواعد 

البيانات 
وتحليل 
البيانات 
وإعداد 
التقارير 
وبناء 

القدرات وما 
إلى ذلك

اللجنة الفنية
شركة البحر األحمر رعاة 

اقة الرياحلط

الجهات المقرضة

المنظمات غير الحكومية 
والمنظمات األخرى 

الشركة المصرية لنقل الكهرباء 



ي حالة توثيق أي خطر بشأن أي نوع ذي أولوية، إما من خالل مراقبة  ▪
أو البحث عن هياكل الطيور، يجب  إيقاف التوربينات عند الطلبف 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتقديم تقرير خالل نفس يوم الحدث وإرساله إل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة و  من  شر

 أجل المتابعة والتوثيق. 

رنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح عىل أساس استناًدا إل متطلبات إعداد التقارير السابقة، يجب التعهد بإجراء التعديالت عىل ب ▪

موسمي أو سنوي بناًء عىل نتائج تنفيذ برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح و/أو استناًدا إل التوصيات الصادرة من الجهات ذات 

 الصلة. 
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ي مكونات برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح6الشكل 
ام بها ف   : عملية اإلدارة القابلة للتكيف المطلوب االلير 

 

 والتدريب والفحص والمراقبة ،والمسائل االجتماعيةالبيئة والصحة والسالمة متطلبات اجتماعات  . 8

ي سيتم تنفيذها الجتماعات 
والتدريب والفحص  ، البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةيحدد هذا القسم المتطلبات الشاملة الئر

ي اإلنشاء والتشغيلوالمراقبة أثناء 
 . مرحلئر

  (EHSS) جتماعيةالبيئة والصحة والسالمة والمسائل اال اجتماعات  8.1

وع من خالل  البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةيحدد ما يىلي اجتماعات  ي سيتم عقدها للمشر
ي اإلنشاء والتشغيلالئر

 . مرحلئر

 االجتماعات األسبوعية 8.1.1

 لمقاولي التصميم و أثناء مرحلة اإلنشاء 
اء والتشييد والمقاولي   من الباطن )كلما ، يجب عىل مديري/مسؤولي الصحة والسالمة البيئية التابعي   الشر

اء والتشييد )للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةأمكن ذلك( تنظيم اجتماع أسبوعي  كة ( EPC. وسيخطر مقاولو التصميم والشر شر

برنامج اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح تصميم 

 شراء تفاقيةال 5األفضل )تم تضمينه في الجدول 

 (الطاقة

 برنامجتقييم 

 الطيور رصد

اقتراح التعديالت في 

 تقرير التوصيات

 برنامجتنفيذ 

 الطيور رصد
 برنامجتحسين 

  الطيور رصد

 برنامجتنفيذ 

الطيور  رصد

 النافقة

 رصد برنامجتقييم 

 الطيور النافقة

اقتراح التعديالت في 

 التوصياتتقرير 

تحسين 

 رصد برنامج

 الطيور النافقة

عملية تحسين 

إيقاف التوربينات 

 عند الطلب

إيقاف التوربينات تنفيذ 

 عند الطلب

إيقاف التوربينات تقييم 

 عند الطلب

اقتراح التعديالت في 

 تقرير التوصيات

  وتقييم الموطن البيئي الحرج  وتقييم واالجتماعي البيئي األثر  تقييمتقييم المشاكل )

 (للمشروع التراكمي  األثر



ه الموظفون ذوو  ، وفريق التشغيل والتصميم بشأن وقت االجتماع وتاريخه  البحر األحمر لطاقة الرياح الصلة، إذا لزم األمر. وسيتناول  لكي يحرص 

 األقل:  ه االجتماعات العناض التالية عىلجدول أعمال هذ

ي االجتماع السابق وتحديد ما إذا تم حلها أم ال ▪
ي تمت معالجتها ف 

 . ملخص للعناض الئر

ي تم تحديدها خالل األسبوع  أو اإلصابات القريبة ، البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةحوادث  ▪
ة الئر أو المواقف الخطب 

 . السابق

اء والتشييد ▪ ي يحتاجها مقاولو التصميم والشر
ن من الباطن لألسبوع القادم، خاصة فيما يتعلق بمعدات والمقاولو  الموارد الخاصة الئر

اف.   السالمة واإلشر

ي موقع العمل ▪
 . التواصل الخاص من خالل التوعية للتنفيذ ف 

 . التدريب احتياجات ▪

  . متطلبات معدات الوقاية الشخصية ▪

( " اجتماع التنسيق األسبوعي " جتماعات األخرى )عىل سبيل المثال: مع اال  البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية قد يتم دمج اجتماعات 

اء والتشييد حسبما تمت مناقشة الموضوعات السابقة ومعالجتها وتم التأكيد عىل توفر المشاركي   المطلوبي    . ويجب عىل مقاولي التصميم والشر

ين.   االحتفاظ بسجل محاض  االجتماع والحاض 

 أثناء مرحلة التشغيل.  للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةال يلزم عقد االجتماعات األسبوعية 

 الشهرية االجتماعات 8.1.2

ي  اإلنشاء، ينظم مدير أثناء مرحلة اإلنشاء 
كة ف   للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةاالجتماع الشهري  البحر األحمر لطاقة الرياحشر

 ويتضمن الموظفي   التاليي   )كلما أمكن ذلك(: 

ي  ▪
كات ف  كة البحر األحمر لطاقة الرياحموظف المسئولية االجتماعية للشر  . / مدير الشئون القانونية شر

 . االقتضاء فريق التشغيل والتصميم حسب  ▪

اء والتشييد ▪ وع التابع لمقاولي التصميم والشر
 . مدير المشر

اء والتشييد ▪ فو الموقع للصحة والسالمة والبيئة ، مدير الصحة والسالمة البيئية التابع لمقاول التصميم والشر  . ومشر

 . ن من الباطن حسب االقتضاء بيئية التابعون للمقاول، والمقاولو موظفو/مديرو الصحة والسالمة ال ▪

 سيتناول جدول األعمال لهذه االجتماعات العناض التالية عىل األقل: 

ي االجتماع السابق وتحديد ما إذا تم حلها أم ال ▪
ي تمت معالجتها ف 

 . ملخص للعناض الئر

ها(، وموضع المعدات إذا كانت متنوعة ▪ ي حال تغيب 
 . وضمان كفاءة سب  العمل وسالمته ، مناقشة بشأن مهام العمل )ف 

وط مكا ▪ لي واألنشطة الصحية والوقاية من األخطار، وما إل ذلك ، ن العملشر
 . لتتضمن التدبب  المب  

 . نظرة عامة عىل اتجاهات الحوادث/األحداث ▪

 . البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةبرنامج التدريب عىل  ▪

 . مشاكل السالمة الجديدة والمهمة ▪

 . االقتضاء(نتائج المراجعات وعمليات الفحص )حسب  ▪

 . الحوادث )نوعها، وخطورتها، ومعدل تكرارها، وما إل ذلك( ▪

اء والتشييد بالحفاظ عىل محاض  للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةخالل االجتماع الشهري  ، سيتعهد مقاولو التصميم والشر

 إل
ً
ين بعد االجتماع. إضافة ين. االجتماع وسيتم تسليمها وتوزيعها عىل الحاض  ا االحتفاظ بسجل الحاض 

ً
  ذلك، سيتم أيض

ي إطار نهج مماثل لما سبق، وسيتضمن  للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةسيتم عقد االجتماعات الشهرية 
أثناء مرحلة التشغيل ف 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح( و جولدويندمقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل )  . شر

 

 



 البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةعىل  التدريب 8.2

ي إدارة 
التدريب ولن يتم إجراء   جميع الموظفي   التدريب المطلوب، ، سيتلفر البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةلتحقيق النهج ف 

 
ً
ي ركزت عىل احتياجات  من ذلك، سيتم تحديثه باستمرار كجزء من برامج التدريب كوحدة منفصلة، ولكن بدًل

ي موقع العمل الراهن الئر
ف 

ي التشييد. وسيتم تقديم التدريب لجميع العاملي   الجدد وإنشاء دورات تأهيل مستمرة للموظفي   لحضورها حسب الحاجة. 
 التدريب لموظف 

وع خال البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةيحدد ما يىلي اجتماعات  ي سيتم عقدها للمشر
ي اإلنشاء والتشغيلل الئر

 . مرحلئر

 التدريب التوجيهي األساسي لسالمة الزائرين 8.2.1

ي تدريب توجيهي أساسي للسالمة قبل االنتقال إل موقع العمل. وسيقر كل ش
عن طريق  ، ص أكمل هذا التدريب بذلكخيتعي   عىل أي زائر تلفر

 توقيع كشف الحضور. ويجب أن يتناول هذا التدريب العناض التالية عىل األقل: 

 . الوعي بالمخاطر المحددة للموقع ▪

 . (PPEتعليمات معدات الوقاية الشخصية ) ▪

ام بها  ▪  . قواعد السالمة األساسية لاللبر 

ي حاالت الطوارئ ▪
 . اإلجراءات الواجب اتباعها ف 

وس كورونا )كوفيدالمتطلبات المحددة لمواجهة ف ▪  . (19-ب 

اء سيتم تقديم التدريب التوجيهي األساسي لسالمة الزائرين لجميع الزوار من ِقبل مدير الصحة والسالمة البيئية التابع لمقاولي التصميم و  الشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحل البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةوالتشييد أو مدير   إل ذلك، سيتم أثناء مرحلة اإلنشاء) شر
ً
(. إضافة

 توقيع كشف بيانات حضور الحدث وتقديمه. 

 التوجيهي عىل الموقع التدريب 8.2.2

ي 
ي غرفة اجتماع محددة ف 

ي التشييد والتشغيل الدورة التدريبية التوجيهية داخل موقع العمل. وسيتم تقديم هذه الدورة ف 
سيحرص  جميع موظف 

ي 
وع وف  : موقع المشر . وإن الهدف الرئيسي من هذا النوع من التدريب هو تقديم ما يىلي  بنية متوافقة، برصف النظر عن وجود تعيينات الموظفي  

حة البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةفهم عام لمخاطر ألخطار  ▪  . المرتبطة بأنشطة التشييد/التشغيل المقبر

 . المتطلبات المحلية والقومية والدولية ▪

، مع التأكيد عىل أنها تتضمن اآلثار الناتجة عن  البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةضيح لسياسة تو  ▪ وتنفيذها العمىلي

 .أساليب العمل والمسؤوليات لجميع الموظفي   

اء والتشييد )التصميم سيتم تقديم التدريب التوجيهي للموقع بمساعدة مدير الصحة والسالمة البيئية التابع لمقاولي   ، (أثناء مرحلة اإلنشاءوالشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحل البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية ومدير  أثناء مرحلة التشغيل( لجميع الموظفي   قبل بدء العمل ) شر

ي الموقع. ولن يتم السماح للعمال ببدء العمل خارج الموقع
ي الموقع. وكححئر يتلقوا تدريًبا توجيهي   ، ف 

، سيتضمن التدريب التوجيهي ا ف  -د أدن 

: -لمثال ال الحرصعىل سبيل ا  ما يىلي

 . البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةأهداف وأغراض ومقدمة عامة عن خطط  ▪

ي خطط  ▪
 . البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةالسبب وراء أهمية المتطلبات المحددة ف 

 . ية الواجبة وواجب الرعايةمتطلبات العنا ▪

 . للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةالمسؤوليات واألدوار وجهات االتصال الرئيسية  ▪

ي  ▪
ي الخطط البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةالطرق المخصصة لتنفيذ عناض التحكم ف 

 . المضمنة ف 

 . إجراءات اإلبالغ عن الحوادث ▪

ي الموقعتفاصيل حاالت الطو  ▪
 . وخطة االستجابة لها  ، ارئ ف 

وس كورونا )كوفيد ▪  . (19-متطلبات محددة لمواجهة فب 

 سيتم االحتفاظ بكشف الحضور الُموقع. 

 



 االستجابة لحاالت الطوارئ تدريب 8.2.3

اء والتشييد )  عىل مقاولي التصميم والشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياح( و أثناء مرحلة اإلنشاءيتعي   اتفاقية الخدمة طويلة األجل ومقاول  شر

)خالل مرحلة التشغيل( إعداد خطة فريدة لالستجابة واالستعداد لحاالت الطوارئ. ويجب أن تتناول خطة االستجابة واالستعداد لحاالت 

 الطوارئ متطلبات محددة للتدريب عىل االستجابة لحاالت الطوارئ. 

 الصحة والسالمة السابق لألعمال نقاش 8.2.4

اء والتشييد ) ومدير الصحة والسالمة البيئية التابع  ، (أثناء مرحلة اإلنشاءسيتحمل مدير الصحة والسالمة البيئية التابع لمقاولي التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحلمقاول  ائل للبيئة والصحة والسالمة والمسمسؤولية عقد اجتماعات دورية  اتفاقية الخدمة طويلة األجلو  شر

مع الطواقم المعنية والطواقم التابعة للمقاولي   من الباطن حسب االقتضاء. ويتم تطوير الموضوعات ومعدل  Tool-Boxعبر أداة  االجتماعية

اء والتشييدالصحة والسالمة البيئية لمقاولي التكرار من ِقبل مدير  وتوزيعها بشكٍل منتظم. وسيتم االحتفاظ بكشف الحضور  ، التصميم والشر

ي "الفصل  TBT الُموقع. وسيتم تحديد نطاق ألداة
 ". 5ضمن كل خطة من خطط اإلدارة المحددة ف 

 التدريب األخرى متطلبات 8.2.5

ام والتعهد بها من ِقبل مدير  اء والتشييد الصحة والسالمة البيئية لمقاولي هناك متطلبات محددة أخرى للتدريب يجب االلبر  التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحالتابع لمقاول  يةالصحة والسالمة البيئ( ومدير أثناء مرحلة اإلنشاء) اتفاقية الخدمة طويلة األجل )أثناء مرحلة و  شر

( OHS، وهذه المتطلبات مرتبطة بموضوعات محددة حسب االقتضاء. ويتضمن ذلك تدريًبا محدًدا عىل السالمة والصحة المهنية )التشغيل(

ا للعمال الذين يتعاملون مع 
ً
ي "الفصل المخلفاتوتدريًبا معين

ا. 5، وما إل ذلك. وتم تحديد هذه التدريبات ف 
ً
 " مسبق

ات   8.2.6  للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةلوحة النشر

ي جميع المواقع 
ات ف  ي يحتشد فيها الموظفون حسب االقتضاء. وستتضمن جميع المواقع األخرى المعلومات نفسها سيتم تركيب لوحة النشر

الئر

: ال ات فيما يىلي
 متاحة لمراجعة الموظف عند الطلب. وتتمثل معلومات لوحة النشر

 . خريطة تدل عىل الطريق إل أقرب منشأة لرعاية الطوارئ ▪

 . إجراءات االتصال بالطوارئ ▪

 . وموقعها  للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية قائمة تضم أحدث الخطط  ▪

ي يوم العملشارة تشب  إل عدد ساعات العمل منذ آ ▪
 . خر حادثة مفقودة ف 

 . ملصقات التحذير الخاصة بالسالمة والصحة ▪

 . تنبيه السالمة ▪

 ومراقبتها البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةفحص   8.3

لضمان االمتثال لمتطلبات أفضل الممارسات القومية  ، ومراقبتها  البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية سيتم تنفيذ إجراء فحص 

ي خطط -هي موضحة-والدولية كما 
 ، مستويات ةذي ثالثحسب الحاجة. وسيتم تطبيق نهج  البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةف 

 : وع كما يىلي
 لمراقبة أداء المشر

ي يجب أن يتعهد بها مق ▪
اء والتشييد )ولو التصميم و اجوالت الموقع اليومية الئر ( ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة أثناء مرحلة اإلنشاءالشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحاألجل و   . )خالل مرحلة التشغيل( شر

اء والتشييد )افحص الموقع األسبوعي الذي يجب أن يتعهد به مق ▪ ومقاول اتفاقية الخدمة  ، (أثناء مرحلة اإلنشاءولو التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحو  ، طويلة األجل  . )خالل مرحلة التشغيل( شر

ي تتعهد بها  ▪
كة البحر األحمر لطاقة الرياحعمليات المراجعة الئر ي "الفصل  شر

 "(. 9)تمت المناقشة بالتفصيل ف 

 جوالت الموقع اليومية  8.3.1

اء والتشييدسيتعي   عىل مدير الصحة والسالمة  ومدير الصحة والسالمة البيئية التابع لمقاول اتفاقية  ، البيئية التابع لمقاولي التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحو  ، الخدمة طويلة األجل ي الموقع. وسيقوم بإعداد تقرير  شر
التعهد بإجراء المراقبة وفحص السالمة يومًيا ف 

ي تمت مالحظاتها والظروف واإلجراءات غب  اآلمنة. يوضح فيه اإلجراء ، مالحظات يومي 
ي السالمة الئر

ات التصحيحية بشأن أوجه القصور ف 



كاء المعنيي    سخ من تقارير  ، وسيتم توصيل هذه المالحظات إل المقاولي   من الباطن والشر
ُ
التخاذ اإلجراءات المناسبة. وسيتم االحتفاظ بن

ي الموقع من خالل مديري 
كة البحر األحمر لطاقة الرياحوتقديمها إل  ، الصحة والسالمة البيئيةالفحص اليومية ف   حسب الطلب.  شر

 عمليات فحص الموقع األسبوعية 8.3.2

اء والتشييد ومدير الصحة والسالمة البيئية التابع لمقاول اتفاقية  ، يقع عىل عاتق مدير الصحة والسالمة البيئية التابع لمقاولي التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحو  ، الخدمة طويلة األجل مسؤولية تنفيذ عمليات فحص الموقع األسبوعية. وسيتم تنفيذها من خالل قائمة  شر

 .  التحقق من فحص الموقع األسبوعي

ي االمتثال للمتطلبات. وستتم متابعة إجراء عدم االمتثال وتطبيقه. وستتم إلتحديد أي  ، سيتم استخدام قوائم التحقق كأداة رئيسية
خفاق ف 

سخ ورقية من قوائم التحقق وإكمالها من ِقبل مديري الصحة والسالمة البيئية أثناء عملية فحص الموقع. 
ُ
 طباعة ن

ي ذلك ، سيتم استخدام عمليات الفحص
( ينفذون بالكامل إجراءات اإلدارة "ولون من الباطنالمقاول والمقا" : لضمان أن جميع األطراف )بما ف 

 . البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةالُملخصة ضمن خطط 

ي تم جمعها أثناء عمليات فحص الموقع األسبوعية متاحة ل
كة البحر األحمر لطاقة الرياحستصبح المعلومات الئر  حسب الحاجة.  شر

 ئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعيةللبيإعداد التقارير والسجالت   8.4

ي تمت  البيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية استناًدا إل ما سبق ذكره، يقدم الجدول الموضح أدناه ملخًصا لجميع متطلبات 
الئر

كة البحر األحمر لطاقة مناقشتها خالل هذا الفصل، إل جانب متطلبات الحفاظ عىل التقارير والسجالت. ويحدد الجدول التالي متطلبات  شر

اء والتشييد ، الرياح  ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل.  ، ومقاولي التصميم والشر

ي جميع األوقات. سيتم تخزين التقارير والسجالت التالية واالحتفا
ي الموقع ف 

 ظ بها ف 

 للبيئة والصحة والسالمة والمسائل االجتماعية: إعداد التقارير والسجالت 4جدول 

كة البحر  المطور/  الرقم شر
األحمر لطاقة 

 الرياح

التصميم  مقاولو
اء  والشر
 والتشييد

اتفاقية الخدمة  مقاول
 طويلة األجل

البيئة عنرص  
والصحة والسالمة 

والمسائل 
. االجتماعية  

. التقرير/السجل البيئة عنرص  
والصحة 
والسالمة 
والمسائل 
. االجتماعية  

. التقرير/السجل  البيئة عنرص  
والصحة والسالمة 

والمسائل 
. االجتماعية  

. التقرير/السجل  

 البيئية والسالمة الصحة خدمات اجتماعات  1

حضور اجتماعات  1.1
البيئة والصحة 

والمسائل والسالمة 
 االجتماعية
. األسبوعية  

. غب  متاح العامة اإلدارة  
البيئة  الجتماعات

والصحة 
والسالمة 
والمسائل 
 االجتماعية
. األسبوعية  

محاض  
. االجتماع  

. غب  متاح . غب  متاح   

 اإلدارة العامة 1.2
البيئة الجتماعات 

والصحة والسالمة 
 والمسائل االجتماعية

. الشهرية  

حضور   . غب  متاح
البيئة اجتماعات 

والصحة 
والسالمة 
والمسائل 
 االجتماعية
. الشهرية  

محاض  
. االجتماع  

حضور اجتماعات 
البيئة والصحة 

والسالمة والمسائل 
 االجتماعية
. الشهرية  

. محاض  االجتماع  

 البيئية والسالمة الصحة خدمات تدريب عىل  2



التدريب التوجيهي  2.1
األساسي عىل السالمة 

. للزائرين  

كشوفات 
. الحضور الُموقعة  

التدريب 
التوجيهي 

األساسي عىل 
. السالمة للزائرين  

كشوفات 
الحضور 
. الُموقعة  

التدريب التوجيهي 
األساسي عىل 
. السالمة للزائرين  

كشوفات الحضور 
. الُموقعة  

التدريب التوجيهي  2.2
. العام عىل الموقع  

كشوفات 
. الحضور الُموقعة  

التدريب 
العام  التوجيهي 

. عىل الموقع  

كشوفات 
الحضور 
. الُموقعة  

. غب  متاح . غب  متاح   

التدريب عىل  2.3
االستجابة لحاالت 

. الطوارئ  

كشوفات 
. الحضور الُموقعة  

التدريب عىل 
االستجابة 

. لحاالت الطوارئ  

كشوفات 
الحضور 
. الُموقعة  

التدريب عىل 
االستجابة لحاالت 

. الطوارئ  

كشوفات الحضور 
 الُموقعة

نقاش الصحة  2.4
والسالمة السابق 

. لألعمال  

كشوفات 
. الحضور الُموقعة  

نقاش الصحة 
والسالمة السابق 

. لألعمال  

كشوفات 
الحضور 
. الُموقعة  

نقاش الصحة 
والسالمة السابق 

. لألعمال  

كشوفات الحضور 
.  الُموقعة  

تدريبات أخرى  2.5
 
ً
 مخصصة )مثًل
السالمة والصحة 

. المهنية(  

كشوفات 
. الحضور الُموقعة  

تدريبات أخرى 
 
ً
 مخصصة )مثًل
السالمة والصحة 

. المهنية(  

كشوفات 
الحضور 
. الُموقعة  

تدريبات أخرى 
 
ً
 مخصصة )مثًل
السالمة والصحة 

. المهنية(  

كشوفات الحضور 
. الُموقعة  

 ومراقبتها البيئية والسالمة الصحة خدمات  فحص 3
. المالحظة اليومية 3.1 تقارير المالحظة  

. اليومية  
المالحظة 
. اليومية  

تقارير المالحظة 
. اليومية  

. المالحظة اليومية تقارير المالحظة  
. اليومية  

عمليات فحص  3.2
. الموقع األسبوعية  

قوائم التحقق من 
فحص الموقع 
. األسبوعي   

عمليات فحص 
الموقع 
. األسبوعية  

قوائم التحقق 
من فحص 
الموقع 
. األسبوعي   

عمليات فحص 
. الموقع األسبوعية  

قوائم التحقق من 
فحص الموقع 
. األسبوعي   

 

 . المراجعة9

 (EHSمراجعة الصحة والسالمة والبيئة ) 9.1

 مرحلة اإلنشاء

كة البحر األحمر لطاقة الرياحستتعهد  ي ضمان امتثال مقاولي أثناء مرحلة اإلنشاء بمراجعة الصحة والسالمة والبيئة  شر
. وسيتمثل الهدف ف 

اء والتشييد والمقاولي   من الباطن لمتطلبات  ي ذلك بوجه خاص التصميم والشر
وع، بما ف  الصحة والسالمة والبيئة ذات الصلة والمتعلقة بالمشر

 :  ما يىلي

ي االجتماعي ) ▪
 واستشارييمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ( وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )المركز اإلقلESIAتقييم األثر البيئ 

ECOو ،EcoConServ ،2020) 

 2012معايب  األداء لمؤسسة التمويل الدولية لعام  ▪

ي  ▪  إلعادة اإلعمار والتنميةمتطلبات األداء للبنك األورونر

 والسالمة والبيئة لطاقة الرياحاإلرشادات العامة للصحة والسالمة والبيئة لمجموعة البنك الدولي وإرشادات الصحة  ▪

 المعايب  واللوائح والقواني   القومية والمرصية للصحة والسالمة والبيئة ▪

كة البحر األحمر لطاقة الرياحسيتعهد مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة ل بإجراء مراجعة الصحة والسالمة والبيئة عىل أساس رب  ع سنوي.  شر

ي الحسبان: وسيتم إعداد قائمة التحقق من 
 مراجعة الصحة والسالمة والبيئة من أجل وضع المعايب  التالية ف 

ي الوثائق وفريق داخل الموقع والتدريب واالجتماعات والفحص  ▪
ي الموقع )التحكم ف 

اإلدارة الشاملة للصحة والسالمة والبيئة ف 

 والمراقبة وإعداد التقارير، وما إل ذلك(

 إدارة المواد الخطرة ▪

ي )المرتبط اآلثار والبر  ▪
 ( بإجراءات التعامل مع األثريات المكتشفةاث الثقاف 



 إدارة المياه ▪

 الخطرة( المخلفاتالصلبة ومياه الرصف و  المخلفات) المخلفاتإدارة  ▪

 السالمة والصحة المهنية ▪

 إدارة حركة المرور والنقل والمواصالت ▪

 جودة الهواء والضوضاء ▪

( : اء ( مراجعة وثائق الصحة والسالمة والبيئة لمقاولي 2قع وعمليات الفحص، و)( زيارة المو 1ستستند المراجعة إل ما يىلي التصميم والشر

اء والتشييد الصحة والسالمة والبيئة التابع لمقاولي ( االجتماعات/المناقشات مع فريق 3والتشييد والمقاولي   من الباطن، و) التصميم والشر

 وفريق المقاولي   من الباطن حسب االقتضاء. 

: )استنا ( المخلفات والمالحظات بشأن 1ًدا إل ما سبق ذكره، سيتم إعداد تقرير الصحة والسالمة والبيئة الرب  ع سنوي من أجل تحديد ما يىلي

( تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ 3( اإلجراءات التصحيحية الالزمة لحل المخالفات والمالحظات، و)2الصحة والسالمة والبيئة، و)

ي لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 4يحية، و)اإلجراءات التصح
 ( اإلطار الزمئ 

 مرحلة التشغيل

ي مرحلة التشغيل. وسيتعهد مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة ل
كة البحر األحمر لطاقة الرياحسيتم التعهد باتباع نهج مماثل ف  بإجراء  شر

وع.   مراجعة الصحة والسالمة والبيئة عىل أساس رب  ع سنوي بمساعدة مقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل للمشر

ية )  9.2  (HRمراجعة الموارد البشر

 مرحلة اإلنشاء

كة البحر األحمر لطاقة الرياحستتعهد  ية  شر ي ضماأثناء مرحلة اإلنشاء بمراجعة الموارد البشر
التصميم ن امتثال مقاولي . وسيتمثل الهدف ف 

اء والتشييد والمقاولي   من الباطن لمتطلبات  : والشر ي ذلك بوجه خاص ما يىلي
وع، بما ف  ية ذات الصلة والمتعلقة بالمشر  الموارد البشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحإطار العمل ل ▪ ي "الفصل  شر
 "6إلدارة العمل )تم تقديمها ف 

 2لتتضمن معيار األداء  2012لدولية لعام معايب  األداء لمؤسسة التمويل ا ▪

ي  ▪  2لتشمل معيار األداء إلعادة اإلعمار والتنمية متطلبات األداء للبنك األورونر

ية ▪  المعايب  واللوائح والقواني   القومية والمرصية للصحة والسالمة والبيئة المرتبطة بالموارد البشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحسيتعهد مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة ل كات ل شر كة البحر األحمر و/أو موظف المسئولية االجتماعية للشر شر

ية. وستستند المراجعة  لطاقة الرياح ية عىل أساس رب  ع سنوي وسيتم إعداد قائمة التحقق من مراجعة الموارد البشر بإجراء مراجعة الموارد البشر

( : ية لمقاولي 2الفحص، و)( زيارة الموقع وعمليات 1إل ما يىلي
اء والتشييد والمقاولي   من الباطن ( مراجعة وثائق الموارد البشر التصميم والشر

ية، وما إل ذلك()عىل سبيل المثال سياسة  ية، ودليل الموارد البشر الصحة والسالمة ( االجتماعات/المناقشات مع فريق 3، و)الموارد البشر

 اء والتشييد وفريق المقاولي   من الباطن حسب االقتضاء. التصميم والشر والبيئة التابع لمقاولي 

( : ية الشهري من أجل تحديد ما يىلي
ية، 1استناًدا إل ما سبق ذكره، سيتم إعداد تقرير الموارد البشر ( المخلفات والمالحظات بشأن الموارد البشر

( 4الجهات المسؤولة عن تنفيذ اإلجراءات التصحيحية، و)( تحديد 3( اإلجراءات التصحيحية الالزمة لحل المخالفات والمالحظات، و)2و)

ي لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 
 اإلطار الزمئ 

 مرحلة التشغيل

ية عىل أساس رب  ع سنوي بمساعدة مقاول اتفاقية ي مرحلة التشغيل. وسُيتعهد بإجراء مراجعة الموارد البشر
 سيتم التعهد باتباع نهج مماثل ف 

 وع. الخدمة طويلة األجل للمشر 

 

 

 

 



ي واالجتماعي ومقاوليهم من الباطن10
 . إدارة مقاولي النطاق البيئ 

اء والتشييد أثناء م رحلة اإلنشاء يوضح دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية بوضوح كافة األدوار والمسئوليات المتوقعة من مقاولي التصميم والشر

وع. يتضمن ذلك بحٍد أدن  عىل وجه الخصوص ما يىلي )تضاف بناًء عىل االحتياجات ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل أثناء  مرحلة تشغيل المشر

 المحددة(: 

ي "القسم  ▪
 ". 5" و"الفصل 3.3إعداد متطلبات نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وتنفيذها واالمتثال لها كما هو محدد ف 

أسه مدير ا ▪ ي "الفصل تعيي   فريق للصحة والسالمة والبيئة يبر
 ". 2لصحة والسالمة والبيئة كما هو محدد ف 

تولي مسئولية عقد اجتماعات خدمات البيئة والصحة والسالمة والمشاركة فيها، وتولي مسئولية التدريب عىل خدمات البيئة والصحة  ▪

ي "الفصل 
 ". 8والسالمة وفحص أو مراقبة المتطلبات كما هو محدد ف 

ي "الفصل االمتثال لمتطلبات إدارة  ▪
 ". 6العمل كما هي محددة ف 

ي "القسم 
ا ف 
ً
اء والتشييد ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل تزويد كافة المقاولي   3.3إضافة لما سبق، وكما ورد آنف "، يضمن مقاولو التصميم والشر

وع بمتطلبات نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية فيما يتعلق بمقاولي 
ي المشر

كي   ف  كالمشبر اء  ة البحر األحمر لطاقة الرياحشر ومقاولي التصميم والشر

ي 
بعض الحاالت  والتشييد، أو مقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل، ويلبر م المقاولون بتنفيذ هذه المتطلبات واالمتثال بها بناًء عىل ما تقدم ذكره. ف 

 : م المقاولون من الباطن بما يىلي
 المعينة، يلبر 

وط خد ▪ مات البيئة والصحة والسالمة واالمتثال لها من خالل خطة خدمات البيئة والصحة والسالمة والبيئة وإجراءاتها تنفيذ متطلبات وشر

اء والتشييد ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل.  ي يقدمها مقاولو التصميم والشر
 الئر

ا لنطاق إعداد وتقديم مستندات وبرامج خدمات البيئة والصحة والسالمة ذات الصلة )خطط وإجر  ▪
ً
اءات( عند الطلب أو إذا لزم األمر وفق

اء والتشييد ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل.   العمل. يجب اعتماد هذه المستندات بواسطة مقاول التصميم والشر

ي تحكم خدمات البيئة والصح ▪
يعات والقواعد واللوائح المحلية السارية الئر ام بكافة القواني   واألنظمة والتشر ة والسالمة، إضافة إل االلبر 

ي لإلعمار والتنميةالمعايب  الدولية )مثل معايب  مؤسسة التمويل الدولية و   (. البنك األورونر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتضمن  اء والتشييد ومقاول  شر تطبيق كافة متطلبات خدمات البيئة والصحة والسالمة عىل مقاولي التصميم والشر

ي "الفصل اتفاقية الخدمة طويلة 
ا ف 
ً
امات التعاقدية. إضافة لما سبق، وكما ورد آنف ي االلبر 

جري 9األجل من خالل إدراجها ف 
ُ
كة البحر األحمر "، ت شر

اء والتشييد ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل وكافة مقاوليهم من الباطن  لطاقة الرياح مراجعات دورية لضمان امتثال مقاولي التصميم والشر

كي    وع أثناء مرحلة اإلنشاء أو التشغيل بأحكام دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ونظام اإلدارة والخطط اإلدارية المتعلقةالمشبر ي المشر
 به.  ف 

ي حال علمت آلية الشكاوى والتظلمسواًء من خالل المراجعات الدورية أو أي مصدر آخر للمعلومات )مثل 
كة البحر األحمر لطاقة الريا (، ف   حشر

اء والتشييد أو مقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل أو أي من مقاوليهم من الباطن بالمتطلبات المذكو  ا، بعدم امتثال مقاولي التصميم والشر
ً
رة آنف

 : ي
 ُيطَبق اآلنر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتصدر  ▪ يراتها.  ، تقريًرا بعدم االمتثال شر  يوضح تفاصيل مشكلة عدم االمتثال وتبر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحم تقد ▪ اء والتشييد أو مقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل.  شر  هذا التقرير وتخطر مقاولي التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتطلب  ▪ اء والتشييد أو مقاول اتفاقية الخدمة طويلة  شر تقريًرا باإلجراءات التصحيحية من مقاولي التصميم والشر

 أخرى.  األجل، 
ً
 والذي يوضح تفاصيل الحادث واإلجراءات المتخذة لتعديل الوضع وضمان عدم تكرار هذه الحادث مرة

كة البحر األحمر لطاقة الرياحبناًء عىل مدى درجة عدم االمتثال كما تحددها  ▪ اء شر ي إل مقاولي التصميم والشر ، يمكن إصدار إنذار رسمي كتانر

 اتفاقية الخدمة طويلة األجل. والتشييد أو مقاول 

ي آخر.  ▪ جرى نفس العملية المذكورة أعاله، إضافة إل إصدار إنذارر كتانر
ُ
ي حال تكررت حادثة عدم االمتثال )وبناًء عىل درجتها(، ت

 ف 

جرى المناقشات بي    ▪
ُ
ي حال تكرر عدم االمتثال للمرة الثالثة، ت

كة البحر األحمر لطاقة الرياحف  وع لف شر رض الغرامات التعاقدية ومدير المشر

اء والتشييد أو مقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل.   والمالية عىل مقاولي التصميم والشر

 إدارة مخاطر سلسلة التوريد. 11

كة تدرك   المحتملة،  المخاطر  الرياح لطاقة األحمر  البحر  شر
ً
ي  العمل،  مخاطر  خصوصا

وع توريد سلسلة ف  ع، . من أجل معالجة هذا الموضو المشر

كة البحر االحمر لطاقة الرياح مع  اءالتصميم  مقاولي ستقوم شر بفحص وتقييم مخاطر سلسلة التوريد المحتملة  ، أمكن حيثما ، والتشييد والشر

ي اإلنشاء والتشغيل.  المنهجهذا  سيطب قالالزمة.  المراقبةوتنفيذ الضوابط وإجراءات 
دين األساسيي   خالل مرحلئر  عىل المور 

 : التالي  الشكل عىل سيكون التوريد سلسة مخاطر  إدارة نهج إن 



دين فحص •  المور 

كة البحر األحمر لطاقة الرياح  ستقوم اء والتشييد  ومقاولي أشر دي المرتبطة التوريد سلسلة مخاطر  بفحصالتصميم والشر وع بمور  نض سيت . المشر  م 

ي وسائل اإلعالم  البحثو ذلك استخدام االستبيانات 
نت، إل آخره. ستشمل المخاطر األساسية مخاطر العمل  عىلالبيانات  قواعدو ف  شبكة االنبر

ي  الفحص سيأخذعمالة األطفال، مخاطر السالمة والصحة.  ، القشي
دين االعتبار  عي    ف   وعن حسب التوريد،  سلسلة ضمن( تعيي   ) الفرعيي    المور 

 . الخطر 

د تقييم •  المور 

اء والتشييد بتقييم هذه األخطار  كة البحر األحمر لطاقة الرياح أو مقاول التصميم والشر عىل نحو  أينما تم تحديد مخاطر سلسلة التوريد، ستقوم شر

ب وإدارة مخاطر كهذه
 
ي  من أجل فهم قدرته عىل تجن

د المعئ  ي يملكها المورد، عىل سبيل المثال السياسات  ، أبعد مع المور 
وألجل فهم الضوابط الئر

، يجب البحو اإلجراءات وإمكانية تتبع األثر وتسلسل المتطلبات وإجراءات المراجعة، إل آخره
َ
دين بدائل.  ث. عندما ال يكون هذا ممكنا  عن مور 

 التخفيف  •

كة البحر األحمر لطاقة الرياح أومقاول التصميم  اء والتشييد ستضع شر ي ذلك اإلجراءات والشر
ن الضوابط القانونية بما ف  ي تتضم 

الضوابط الئر

د 
 
ب وإدارة المخاطر المحتملة. سيعتمد ذلك عىل مستوى الخطر المحد

 
كة البحر األحمر لطاقة التصحيحية وآليات الخروج، لتجن ونفوذ شر

ي 
د المعئ  اء والتشييد عىل المور   . الرياح أو مقاول التصميم والشر

 المراقبة •

اء والتشييد نهج مراقبة يتض كة البحر األحمر لطاقة الرياح أو مقاول التصميم والشر من تقارير بناًء عىل المخاطر المتعلقة بخطط التوريد، ستضع شر

ي حاال . بالقدر الممكنمن الموردين ومراجعات خاصة وما إل ذلك 
د، وف 

 
ت عدم االمتثال، يجب ستسع المراقبة لضمان االمتثال بالتخفيف المحد

 . ي 
د المعئ   تحديد اإلجراءات التصحيحية مع المور 

اء والتشييد بالسجالت المناسبة لتقييم سلسلة التوريد وإدارة المخاطر  كة البحر األحمر لطاقة الرياح أو مقاول التصميم والشر . عندما ستحتفظ شر

اء والتشييد بتنفيذ  كة البحر األحمر لطاقة الرياح عىل أساس منتظم. يقوم مقاول التصميم والشر  اإلجراءات تلك، يتم إبالغ شر

 

ي الموقع12
تيبات األمنية ف   . الير

ي 
تيبات األمنية ف  ي اإلنشاء والتشغيل. تشتمل البر

وع أثناء مرحلئر ي المشر
ذ ف 

َ
ف
َ
ن
ُ
ي ت
ي الموقع، والئر

تيبات األمنية ف   الموقع عىل يوضح هذا الفصل البر

: نهج من ثالثة   مستويات كما يىلي

وع بصفة عامة، لذلك فإن الدخول إل موقع التصاري    ح العسكرية  –  1المستوى  ▪ : تتولي القوات العسكرية المرصية مسئولية تأمي   المشر

ا 
ً
ر الترصي    ح من خالل تقديم بطاقة تعريف مسبق

َ
 يتطلب استصدار ترصي    حر عسكري. ُيصد

ً
وع عامة وع بالخصوص أو إل منطقة المشر المشر

، بينما يتبع الموظفون ل ر بناًء عىل ذلك ترخيص الدخول. ينطبق ما سبق عىل كافة المواطني   المرصيي  
َ
لحصول عىل مخالصة، وُيصد

 .
ً
 الدوليون إجراءات أكبر تفصيًل

وع باسم )المعازة(، وتقالمجموعات البدوية –  2المستوى  ▪ ي المنطقة العامة للمشر
دع الجماعات البدوية المتواجدة ف 

ُ
وع : ت ع منطقة المشر

اك هذه الجماعات البدوية  بشكل عام ضمن نطاق سيطرتهم، إذ يفرضون سيطرتهم من خالل نظام الغفرة للحراسة، والذي يستوجب إشر

ي 
وع(. وبصفة عامة، تتوظف هذه المجموعات البدوية ف  وع للحصول عىل دعمهم )من خالل ضمان األمن وتوفب  الحماية للمشر ي المشر

ف 

ول( إما باعتبارها جماعات إرشادية أو حراسات أو ما شابه. العديد من  كات الببر ي المنطقة )مثل شر
وعات التنمية األخرى ف   مشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتتول  مسئولية المشاورات بالتبادل مع رئيس الجماعة البدوية، وبناًء عىل ما تقدم، تحررت اتفاقية شاملة وُوقعت  شر

تيبا وع من خالل تعيي   لتقديم البر ي موقع المشر
ي الموقع يحددهم ويختارهم رئيس الجماعة البدوية. تتضمن  12ت األمنية ف 

موظف أمن ف 

وع عىل مدار الساعة طوال األسبوع.  ي موقع المشر
ي أمن لتوفب  الحماية واألمن ف 

 المسئوليات الرئيسية لهؤالء الموظفي   الترصف كموظف 

ي الدخول –  3المستوى  ▪
عي   إل الموقع التحكم ف 

ُ
كة البحر األحمر لطاقة الرياح: ت موظفي   تتعلق مسئولياتهم الرئيسية بالدخول إل موقع  شر

وع )مثل تسجيل دخول الموظفي   إل أو خروجهم من موقع العمل ودخول المعدات وخروجها(.   المشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  ي مرحلة ا شر
عد هذه المتطلبات جزًءا من خطة إدارة األمن كما بتنفيذ المتطلبات اآلتية ف 

ُ
إلنشاء والتشغيل، وت

ي "الفصل 
ا ف 
ً
كر آنف

ُ
 ": 5ذ



ي األمن المعيني   )تحت المستوى  ▪
ي الموقع، والذي 3/ 2يلبر م جميع موظف 

ي الخاص بالصحة والسالمة والبيئة ف 
( بالخضوع للتدريب التعريف 

اء كة البحر األحمر لطاقة الرياحوالتشييد أو  يتول مسئولية تقديمه مقاولو التصميم والشر ي "القسم  شر
كر ف 

ُ
". إضافة لما تقدم، 8.2كما ذ

ي األمن الخضوع للتدريبات الخاصة بالمبادئ الطوعية المتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان، وتجنب استخدام القوة المفرطة. 
 يتعي   عىل موظف 

ي األمن المعيني   )تحت  ▪
( بتقديم مستندات أصلية معتمدة من الهيئات الحكومية ذات الصلة تثبت بأنهم 3/ 2المستوى يلبر م جميع موظف 

ي 
ي أي اعتداءات سابقة أو استخدام غب  مناسب للقوة أو أي أنشطة إجرامية أو مخالفات أخرى. لن يعمل أي موظف أمن ورد ف 

لم يتورطوا ف 

ي هذا ال
وع. حقه أي معلومات سلبية من خالل هذه الفحوصات ف   مشر

ي األمن المعيني   )تحت المستوى  ▪
 ( مسلًحا أو مزوًدا بأية أسلحة أو أغراض قاتلة. 3/ 2لن يكون أًيا من موظف 

ي األمن المعيني   )تحت المستوى  ▪
كة البحر األحمر لطاقة الرياح( بجميع األخالقيات والقيم الخاصة ب3/ 2يلبر م جميع موظف   ( 1)الملحق  شر

 

اتيجية 13 اماتهما. اسير  المحىلي والتدريب والير 
 التعيي  

 المحىلي  13.1
 التعيي  

ي اإلنشاء والتشغيل: 
وع للعمالة اآلتية طوال مرحلئر ي هذه المرحلة، يحتاج المشر

 بناًء عىل المعلومات المتاحة حالًيا ف 

ي ذروة مرحلة اإلنشاء ولمدة تبلغ  1،600 ▪
وظيفة مهنية )مهندسون وفنيون  300شهًرا تقريًبا، تشمل من بينها  29فرصة عمل تقريًبا ف 

 وظيفة غب  ِمَهنية )العمالة اليدوية وعدًدا من شاغىلي وظائف األمن(.  1,300واستشاريون ومساحون(، و

تشمل من بينها فرص عمل مهنية )مهندسون وفنيون وإداريون وما إل ذلك(، سنة،  20فرصة عمل تقريًبا أثناء مرحلة التشغيل ولمدة  40 ▪

  مهنية )شاغلو وظائف األمن والسائقون وما إل ذلك(. وفرص عمل غب  

ي االعتبار، تلبر م 
كة البحر األحمر لطاقة الرياحبأخذ ما تقدم ف  أن تستهدف أولوية الفرص الوظيفية أعضاء المجتمعات المحلية بأكبر قدرر ممكن  شر

ي اإلنشاء والتشغيل، وسواًء للوظائف المهنية وغب  المهنية. 
 طوال مرحلئر

اف يتو ي مرحلة الحقة، وتحت إشر
 المحىلي ف 

اء والتشييد مسئولية إجراءات التعيي   كة البحر األحمر لطاقة الرياح ل مقاولو التصميم والشر ، إذ شر

. سوف يتخذ إجراء التعي  مهنيي   وغب  مهنيي  
ً
ي تضم عماًل

ي تستهدف المجتمعات المحلية، والئر
ي ي   ُيحدد هذا اإلجراء عدد الفرص الوظيفية الئر

ف 

ؤهالت االعتبار أن المسئول عن عملية التعيي   هو مكتب العمل بالمحافظة، والذي يتلفر قائمة مفصلة بالفرص الوظيفية إضافة إل المهارات والم

مع أخذ  – اث من بينهم اإلن – المطلوبة، وبناًء عىل ما سبق، يشتمل إجراء التعيي   عىل عملية اختيار عادلة ونزي  هة، ويقدم فرًصا متساوية للجميع 

ي "الفصل 
ا ف 
ً
ي االعتبار. 6متطلبات إدارة العمل الواردة آنف

 " ف 

وع، تتول  ي مرحلة الحقة من المشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياحوف  عد  شر

ُ
ي ت
ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل اعتماد عمليٍة مشابهة، والئر

 مشابهة لما ورد أعاله. 

 التدريب 13.2

كة تلبر م  وع.  البحر األحمر لطاقة الرياحشر امج التدريبية التالية فيما يتعلق بتنمية المشر  بتقديم البر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتختار وتدرب  ▪ كة المرصية لنقل الكهرباء عدد  شر عضًوا من المجتمعات  10-7بالتنسيق والتعاون مع الشر

ي مرحلة الحقة من المحلية )بناًء عىل اإلتاحة( للحصول عىل برنامج تدر 
ي وبرنامج لبناء القدرات بصفتهم مشغىلي المحطة الفرعية. ف  يئر

ي منصب مشغىلي المحطة الفرعية أثناء مرحلة التشغيل، 
ي بنجاح(، ُيعي َ  هؤالء الموظفي   ف  نامج التدريئر وع )وبناًء عىل اجتياز البر

قدم المشر
ُ
وت

كة البحر األحمر لطاقة الرياح كة المرصية لنقل شر ي مرحلة الحقة.  والشر
ي ف  نامج التدريئر ا من التفاصيل حول عملية االختيار والبر

ً
 الكهرباء مزيد

ا لهدف التنمية المستدامة رقم  ▪
ً
كة البحر األحمر لطاقة الرياحمن منظمة األمم المتحدة، أطلقت  15وفق بالتعاون مع المركز اإلقليمي  شر

ة قبل وأثناء اإلنشاء الذي من الممكن أن يمتد إل مرحلة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برنامج التدريب األ ولي لمراقبة الطيور الصغب 

لحوامة التشغيل. يهدف هذا التدريب لتعزيز قدرة فريق مراقبة الطيور الوطنية حول تنمية طاقة الرياح وآثارها المحتملة عىل الطيور ا

طبق خارج الموقع وداخله. لمهاجرة، ويشتمل التدريب عىل وحدات تدريبية فنية مصممة ا
ُ
ي ت
 خصيًصا، والئر
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كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  ي شامل عىل المجتمعات المحلية، بينما  شر ي تهدف إل إضفاء طابعر إيجانر
بتنفيذ مبادرات الدعم المجتمعي الئر

وَجه مبادرة الدعم المجتمعي 
ُ
طِور من رفاهية المجتمع. ت

ُ
 من خالل المبادئ والمتطلبات اآلتية:  ت



 تكون مبادرات الدعم المجتمعي المختارة نزي  هة وعادلة وغب  مجحفة، وتمتثل لكافة المتطلبات القانونية.  ▪

ي تتسم باالستدامة مع المنافع طويلة األجل.  ▪
 تعتمد مبادرات الدعم المجتمعي المختارة عىل التدخالت الئر

المجتمعي المختارة إل أن تكون عملية وملموسة بأقىص قدرر ممكن، مع أقىص درجة ممكنة من إمكانية الوصول إل تهدف مبادرات الدعم  ▪

 المجتمعات المحلية. 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتخصص  ▪ ا وقدره  شر
ً
.  دوالر أمريكي  50,000مبلغ نامج مبادرات الدعم المجتمعي  عىل أساس سنوي لبر

كة تستهدف  ▪ ي تهدف إدارة  البحر األحمر لطاقة الرياحشر
كة البحر األحمر لطاقة الرياحاثني   من القطاعات الرئيسية، والئر إل تصنيفهما  شر

 وهما الرعاية الصحية والتعليم.  ، ضمن األولوية

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتعمل  ▪ كة رأس غارب لطاقة الرياح، مع كٍل من مقاو شر اء والتشييد بالتنسيق عن قرب مع شر لي التصميم والشر

كات.   ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل، للزيادة من فعالية المسئولية االجتماعية للشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتتول  ▪ وعات الالزم تنفيذها لمبادرات  شر مسئولية المشاورات مع مجلس مدينة رأس غارب لتحديد المشر

انية، قطاعات العمل، وإمكانية اللمس وإمكانية التطبيق، وما إل ذلك(. الدعم المجتمعي مع أخذ الشر  ي االعتبار )المب  
وط المذكورة أعاله ف 

سوف يتول مجلس مدينة رأس غارب بدوره مسئولية المشاورات مع الهيئات الحكومية المحلية ذات الصلة )مثل مكتب الصحة ومكتب 

ورة لتحديد االح ه( عند الرص   تياجات الالزمة للتدخل. التعليم، وغب 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحبناًء عىل ما سبق ذكره، تلبر م  :  شر كة، والذي يشمل ما يىلي
 بإعداد تقريرر سنوير للمسئولية االجتماعية المشبر

 معلومات حول تقدم كافة أنشطة الدعم المجتمعي االستباقية المستمر.  ▪

 قية المستقبلية. قائمة بكافة أنشطة الدعم المجتمعي االستبا ▪

▪  . انية السنوية المخصصة ألنشطة الدعم المجتمعي
 تحديث المب  

 خطة عمل سنوية.  ▪

كة عىل موقع   تقرير المسئولية االجتماعية المشبر
كة البحر األحمر لطاقة الرياحُينشرَ لتقديم ملخص شامل عن مدى تقدم أنشطة الدعم  شر

 .  المجتمعي
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ي "الفصل 
ا ف 
ً
كة البحر األحمر لطاقة الرياح"، أعدت 3كما ورد آنف وع.  شر ذ طوال مدة المشر

َ
نف
ُ
ي ت
 خطة مشاركة أصحاب المصلحة، والئر

وع، بما يشمل المجتمعات المحلية والهيئات الحكومية  توضح خطة مشاركة أصحاب المصلحة بالتفصيل أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالمشر

ها. الوطنية وهيئات ال خيص والحكومة المحلية والمنظمات غب  الحكومية وغب   بر

وع والمخرجات الرئيسية لهذه األنشطة، واشتمل ذلك عىل عدة كيانات  توضح خطة مشاركة أصحاب المصلحة أنشطة المشاركة السابقة للمشر

كة المرصية ال ها. إضافة إل ما سبق، تصف مثل محافظة البحر األحمر ومجلس مدينة رأس غارب والجماعات البدوية، والشر ول وغب  عامة للببر

ي مدينة رأس غارب مع المجتمعات المحلية والهيئات الحكومية 
جريت ف 

ُ
ي أ
خطة مشاركة أصحاب المصلحة نتائج جلسات اإلفصاح العامة، والئر

 المحلية الرئيسية. 

اتيجية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة  حدد خطة مشاركة أصحاب المصلحة أيضا اسبر
ُ
ي تحدد األنشطة المنفذة أثناء مدة  ت

المستقبلية، والئر

وع.  وع، وتوفر العديد من الفرص ألصحاب المصلحة، بما يشمل المجتمعات المحلية، للتعبب  عن وجهات النظر والتفاعل مع المشر  المشر

رين  كما تشمل خطة مشاركة أصحاب المصلحة آلية تظلمات أصحاب المصلحة، والذي يستجيب لكافة المخاوف ي يقدمها المترص 
والشكاوى الئر

 من أصحاب المصلحة والمجتمعات. 
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وع، لتحديد الحاالت أو ال ات المختلفة عىل هذا الدليل وخططه اإلدارية ومستنداته المتعلقة به أثناء المشر طلب العديد من التغيب 
ُ
مواقف قد ت

كة البحر األحمر لطاقة الرياحامات المتوقعة وغب  المتوقعة بطريقة متناسبة مع البر    . شر



ات المحددة لبر  ْ اإلنشاء والتشغيل، سوف ُيطَبق إجراء إدارة التغيب  المحدد لهيكلة وتأسيس عملية مراجعة واعتماد التغيب  ي
تيبات أثناء مرحلئر

ي خططت لها 
وع الئر كة البحر األحمر لطاقة الرياحالمشر ورة  – والسلطات التنظيمية  شر وع، إذ ُيطَبق هذا اإلجرا – عند الرص  ي المشر

ء للسماح ومقرض 

ات الهامة إلجراءات المشر   وع وعملياته وتصميماته وأنشطته. بمعالجة قضايا خدمات البيئة والصحة والسالمة كجزٍء من التغيب 

ات نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية 16.1  نطاق تغيي 

وع ومنظماته وطاقم العمل وخ ات مؤقتة أو دائمة فيما يتعلق بأنشطة المشر طط خدمات البيئة والصحة والسالمة وإجراءاتها قد تكون التغيب 

وع وأدواته ونطاق الصحة والسالمة والقضايا البيئية أو المجتمعية وقضايا اجتماعية أخرى عىل نطاٍق أوسع.   ومعدات المشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحقد تستهل  ات، وقد يتقدم بطلبها مقاول شر اء والتشييد أو أو المهندس التابع للمالك هذه التغيب  و التصميم والشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحمقاول اتفاقية الخدمة طويلة األجل. من الناحية العلمية، فإنه من المرجح أن تستهل  أو المهندس التابع للمالك  شر

ة إل مدير الصحة والسالمة والبيئة ب رفع مباشر
ُ
، وت كة البحر األحمر لطاقة عملية إدارة التغيب   . الرياحشر

ي أي وقت، عىل سبيل المثال، أثناء عمليات المراجعة كنتيجٍة لتظلمات أصحاب المصلحة أو الشكاوى األخرى أو أث
م طلب التغيب  ف 

َ
ناء قد ُيقد

 الزيارات الميدانية التنظيمية أو التفاعل مع المقرضي   أو ممثليهم. 

ي أي 
ات ف  طَبق عملية إدارة التغيب  عند حدوث أي تغيب 

ُ
 من األنشطة أو البنود اآلتية: ت

 تعديل إجراءات إدارة ورصد اآلثار البيئية واالجتماعية.  ▪

وع.  ▪  دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وخططها وإجراءاتها المرتبطة بالمشر

ي الموظفي   أو متطلبات التدريب والكفاءة.  ▪
ات ف   التغيب 

 يتعلق بخدمات البيئة والصحة والسالمة. الهيكل التنظيمي وأدوار األفراد ومسئولياتهم فيما  ▪

 معدات الحماية المتعلقة بخدمات البيئة والصحة والسالمة.  ▪

وع وتصميماته المعادة ورسوماته وعملياته الهندسية.  ▪  تصميمات المشر

 تكوين بعض المواد والكيماويات أو الوقود وسماتها الخاصة.  ▪

ات عىل ▪   اإلجراءات الحالية. تقديم إجراءات تشغيل أو صيانة جديدة أو تغيب 

 

 

 إدارة خطوات التغيي   16.2

 تتوقف عملية التغيب  عىل الخطوات الرئيسية اآلتية: 

▪  .  تعريف البند أو الموقف الذي من المحتمل أن يتطلب التغيب 

ي  ▪
كة البحر األحمر لطاقة الرياحطلبات نماذج التغيب  المقدمة إل مدير الصحة والسالمة والبيئة ف  :  ، مع تحديدشر  ما يىلي

−  .  طبيعة البند أو الموقف الذي يتطلب التغيب 

ها من الشكاوى األخرى( −  أي آثار ناتجة عن التغيب  )مثل التظلمات المتعلقة بالسالمة أو التلوث أو التظلمات العامة وغب 

يولوجية أو اجتماعية أو اقتصادية أو صحية.  −  أي اعتبارات فب  

جرى  ▪
ُ
ي وقت التغيب  لتقييم ما إذا كانت التدابب  بمجرد تحديد اآلثار، ت

ي الموقع وف 
مراجعة فورية عىل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ف 

ي حال كانت هذه التدابب  غب  كافية، يجب تعديل خطة اإلدارة البيئ
ية الرئيسية للحد من اآلثار السلبية كافية إلدارة التغيب  وآثاره، وف 

، أما إذا كانت هذه التدابب  كافية، واالجتماعية أو توسيعها لض ي قد يتسبب فيها هذا التغيب 
مان قدرتها عىل إدارة اآلثار السلبية والمخاطر الئر

 فليس هناك حاجة لمزيد من اإلجراءات. 

ي  ▪
كة البحر األحمر لطاقة الرياحيتحقق مدير البيئة والصحة والسالمة ف  :  شر حة كما يىلي

ات المقبر  من مطابقة التغيب 

ي  الفئة −
ي يعتمدها مدير اإلنشاء أو التشغيل ومدير الصحة والسالمة والبيئة ف 

ات الئر كة البحر األحمر لطاقة الرياحاألول: التغيب  )مع  شر

 بعض المشاورات اإلضافية إذا تطلب األمر(. 

ي  −
ي يعتمدها مدير الصحة والسالمة والبيئة ف 

ات الئر كة البحر األحمر لطاقة الفئة الثانية: التغيب  )مع بعض االستشارات  الرياحشر

م إل مدير اإلنشاء أو التشغيل لالعتماد. 
َ
قد
ُ
 اإلضافية مع األخصائيي   إذا تطلب األمر(، ثم ت

ات المتفق عليها بي   موظف الصحة والسالمة والبيئة واألطراف أو أصحاب المصالح ذوي الصلة )مع بعض  − الفئة الثالثة: التغيب 

ي المشاورات اإلضافية إذا تطلب 
قدم إل مدير الصحة والسالمة والبيئة ف 

ُ
كة البحر األحمر لطاقة الرياحاألمر(، ثم ت  لالعتماد.  شر



ي  −
ي يعتمدها مدير الصحة والسالمة والبيئة ف 

ات الئر كة البحر األحمر لطاقة الرياحالفئة الرابعة: التغيب  أو السلطات المفوضة  شر

 باالعتماد. 

 المصالح الخارجيي   إذا تطلب األمر. المراجعة واالعتماد من جانب أصحاب  ▪

ي المستندات المالية.  ▪
امات األخرى الواردة ف   االمتثال بإعداد التقارير وااللبر 

خيص.  ▪ وط البر  طلب واستالم االعتمادات المطلوبة لتنفيذ التغيب  بموجب القواني   واللوائح المرصية أو شر

ات المعتمدة، بما يشمل التواصل مع األطرا ▪ ات ونطاقها وموعدها. تنفيذ التغيب   ف المناسبة حول طبيعة التغيب 

ي تقارير االمتثال الداخلية أو تقارير الرصد السنوية أو ما يعادلها من السلطات التنظيمية المن ▪
وع وحالته ف  ات المشر اسبة إدراج مخلص تغيب 

 والجهات المقرضة. 

 

 

 تصنيف التغيي   16.3

 المطلوب اتخاذهااإلجراءات  طبيعة التغيي   الفئة

)التغيب   1
 الجوهري(

 : ي من المحتمل أن تتسبب فيما يىلي
ات الئر  التغيب 

وع أو دليل  ▪ انحراف واضح عن وصف المشر

كة البحر نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ل شر
أو مخالفة جوهرية ألي  األحمر لطاقة الرياح

ام المقرض.  ي أو البر 
ام قانون   البر 

 ة جوهرية غب  محددة. آثار بيئية أو اجتماعي ▪
التأكيد عىل أن تدابب  التخفيف المخطط لها  ▪

لمعالجة اآلثار البيئية واالجتماعية ال يمكن 
 التنبؤ بكونها فعالة. 

ورة التعديل أو التكملة الجوهرية لنظام  ▪ ض 
 اإلدارة البيئية واالجتماعية. 

م  كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر  لمرصية أو الوكاالت بإخطار الجهات التنظيمية ا  شر
ي غضون مدة زمنية محددة )مدة 

وع ف  المرصية أو الجهات المقرضة الخاصة بالمشر

ا 
ً
ا لما ُيتفق عليه خالف

ً
ي القانون أو خطة العمل البيئية واالجتماعية أو وفق

محددة ف 
 لذلك(. 

 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحيحدد إخطار التغيب  المقدم من  اإلخطار المطلوب،  شر
ي المرتبط. 

حة والمقياس الزمئ   وإجراءات التنفيذ المقبر
 

ال ُينفذ أي تغيب  يؤثر عىل الشئون البيئية واالجتماعية بدون موافقة مسبقة من وكالة 

مرصية أو وكيل المنشأة أو جهة مقرضة، ما لم تتعرض صحة الناس أو البيئة للخطر 
 الداهم. 

)التغيب   2
 المعتدل(

ي من 
ات الئر : التغيب   المحتمل أن تتسبب فيما يىلي

وع أو متطلبات دليل  ▪ انحراف عن وصف المشر
كة البحر نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ل شر

أو مخالفة جوهرية ألي  األحمر لطاقة الرياح
ام المقرض.  ي أو البر 

ام قانون   البر 
 آثار بيئية أو اجتماعية جديدة غب  محددة.  ▪

ي تدابب  الحد من اآلثار ال ▪
سلبية الخاصة تعديل ف 

 بمعالجة اآلثار البيئية واالجتماعية. 

م  كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر  بإخطار الوكاالت المرصية أو الجهات المقرضة  شر
ي غضون مدة زمنية محددة. 

وع ف   الخاصة بالمشر
 

ٌ ما يلزم إعادة تصنيفه أو كانت التدابب   ت الجهات المقرضة أن هناك تغيب  إذا اعتبر
ح ، المقبر ي واالجتماعي

ة إلدارة هذا التغيب  وتنفيذه غب  متوافقة مع معايب  النطاق البيئ 
م الجهات المقرضة  ي  – تلبر 

كة  – عن طريق وكيل المنشأة أو المستشار الفئ  بإخطار الشر

ة زمنية معقولة. وبناًء عىل ما تقدم، سوف تبذل  ي غضون فبر
كة البحر بما تقدم ف  شر

ي أو وكيل المنشأة كافة الجهود الالزمة بالتع األحمر لطاقة الرياح
اون مع المستشار الفئ 

تنفذ 
ُ
كة البحر األحمر لطاقة الرياحلالتفاق عىل حٍل ما. لن ت ح لحي    شر أي تغيب  مقبر

 .  االتفاق المتبادل عىل هذا التغيب 

 
ي حال عدم حصول 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحف  ي أو  شر
عىل رٍد من المستشار الفئ 

كة اعتبار التغيب   ة الزمنية المتفق عليها، يحق للشر ي غضون الفبر
وكيل المنشأة ف 

ا للخطة المحددة. 
ً
ي إجراءات تنفيذه وفق

ح متفق عليه بالتبادل، وتبدأ ف   المقبر

)التغيب   3

 البسيط(

ي ال تقع ضمن الفئتي   
ات الئر المذكورتي    2-1التغيب 

ال أنه يلزم اإلخطار بها لدى أي جهة تنظيمية أعاله، إ 
 أو كالة مرصية أو جهة مقرضة. 

م  كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر  بإخطار الوكاالت المرصية أو أصحاب المصالح  شر

ي تقارير 
ي االجتماعات الروتينية أو ف 

ات إما ف  المرصيي   من ذوي الصلة بهذه التغيب 
كة البحر األحمر لطاقة الرياحرسمية، حسب الحالة. تخطر  ات مطبقة  شر بأي تغيب 

ي تقارير الرصد السنوي أو ما يعادلها من آليات أخرى. 
 خالل العام ف 

)التغيب   4
 الضئيل(

ات األخرى غب  الجوهرية.   ال تتطلب أي إخطارات.  التغيب 

 

  



كة البحر األحمر لطاقة الرياحاألخالقيات والقيم الخاصة ب –  1الملحق   شر

 الموضوع

كة البحر األحمر لطاقة الرياحيدور موضوع هذا المستند عىل تقديم القيم الخاصة ب اماتها بحقوق البشر والمبادئ األخالقية الواجب اتباعها  شر والبر 

كة. ومجتمع الممولي   من جانب المديرين والمسئولي   التنفيذيي     وممثليها أثناء تأديتهم لواجباتهم ومسئولياتهم بالنيابة عن الشر

ب من المقاولي   المقدمي   للخدمات ل
َ
كة البحر األحمر لطاقة الرياحسوف ُيطل كة.  – إل الحد الممكن  – متثال الكىلي باال شر  بأخالقيات وقيم الشر

 التعريفات

كة" أو "RSWEُيقصد ب  " كة البحر األحمر لطاقة الرياح" الشر كة مساهمة مرصية. شر  ، شر

كة، بما يشمل المديرين والمسئولي   التنفيذيي   و الموظفي   " ، مجتمع الممول"" كافة الموظفي   الذين لديهم عقد تعيي   مع الشر كة  ي   وممثىلي الشر

كة البحر األحمر لطاقة الرياحوكافة الموظفي   المندوبي   إل   بواسطة طرف ثالث.  شر

ا للقسم مسئول األخالقيات"
ً
كة وفق  أدناه.  4": الشخص المعي   من جانب مجلس إدارة الشر

ي اإلدارة"
كة البحر األحمر لطاقة الرياح": المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير التشغيل ومدير اإلنشاء وموظف اإلدارة ف  )وُيشار إليهم منفردين  شر

 "(. المديربلفظ "

 . المبادئ األخالقية األساسية1

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتتضح أخالقيات  ي طريقة عملنا، إذ تنعكس شر
ي تحكم ممارستنا  وِقَيمها ف 

ي المبادئ األساسية الئر
 ، المعايب  األخالقية ف 

ام اآلخرين.  اهة والعدل واألمانة واحبر ي امتثالنا للقواني   واللوائح والب  
ي تمتثل ف 

 والئر

 االمتثال للقواني   واللوائح –  1المبدأ 

 االمتثال للقواني   واللوائح

ي أنه يجب عىل جميع الموظفي   
 شامل ف 

ٌ
ي جميع األحوال  – يتمثل مبدأ

مراعاة القواني   واللوائح الدولية والوطنية والمحلية، وقواني   الممارسات  – ف 

ي تعتمد
كة البحر ها األخالقية والمهنية المتعلقة بأنشطتهم المعنية. يلبر م جميع الموظفي   بالتساوي بالقرارات الداخلية واللوائح األخرى الئر شر

. األحمر لطاقة الرياح  ، ومنها عىل وجه الخصوص، مبادئ المساواة وإرشادات البنك الدولي

 مكافحة الرشوة والغش

ي طبيعته أو هدفه، يرتكبه أ
ا مع الغش وتتعامل معه برصامة، إذ أن الغش ُيقصد به أي فعٍل أو سلوٍك غب  نزيه ف 

ً
كة مطلق ي موظف ال تتسامح الشر

كة ي الشر
يعات السارية، والذي يستوجب ف  ي التشر

، وينوي به خداع اآلخرين أو استغاللهم بما يخالف القواعد أو لمخالفة القواعد المنصوص عليها ف 

كة )ومنها شقة األموال أو الممتلكات أو البيانات، وتعديل المستندات أو إخفائها  ها أو تدمب   عقوبة بنص القانون أو أي معايب  إجبارية تضعها الشر

 عن عمد، أو اإلدخال المزيف أو القرارات غب  الصحيحة أو التالعب بالحسابات، وما إل ذلك(. 

كة أو يتعامل بالنيابة عنها )مثل المدير أ و الممثل ُيعد أسلوب الرشوة أو الفساد أحد نماذج الغش، والذي يرتكبه أي شخص أو كياٍن يعمل مع الشر

يك التجاري أو ا هم(. أو الموظف أو الشر  لمستشار أو غب 

 :  سواًء بصورة عامة أو خاصة، يمكن أن يكون الفساد كما يىلي

ها( ألحد األفراد الذي بدوره يقدم منفعة أو قد يقدم منفعة مباشر  • : تقديم أو عرض أو الوعد بمزايا غب  مستحقة )سواًء مالية أو غب  ة فعىلي

ة.   أو غب  مباشر

: التودد أو قبول أو استالم مزاي • ة أو غب  غب  فعىلي ه، للحصول عىل منفعة ما بصورٍة مباشر ا غب  مستحقة مهما كانت لصالح الفرد أو لغب 

ة.   مباشر

ي أمريكا، قان
كة بمكافحة الفساد وتمتثل للسياق التنظيمي الدولي الصارم والرادع )مثل قانون الممارسات األجنبية الفاسدة ف  ي تلبر م الشر

ون الرشوة ف 

ي فرنسا(.  2ابي   المملكة المتحدة، قانون س
 ف 

 : كة بما يىلي
 تلبر م الشر



ي االعتبار. 1)
ي تعرضت له من خالل تحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه مع أخذ عملياتها وسياساتها وممارساتها ف 

 ( تقييم مخاطر الفساد الئر

 إذا اقتىص  األمر.  – ( وضع خطة عمل وتنفيذها 2)

كة لمكافحة الفساد، ت كة السياسات اآلتية: باعتبارها جزًءا من برنامج الشر  عتمد الشر

ية وسياسته( •  الهدايا والتكريم )االطالع عىل إجراءات قسم الموارد البشر

اء(  • اء )االطالع عىل سياسة الشر ي الشر
 األخالقيات ف 

كة( •  الرعاية )االطالع عىل خطة المسئولية االجتماعية المشبر

ي اتفاقياتها مع المقاولي   
كة ف  المواد الخاصة باألخالقيات ومكافحة الفساد، لضمان امتثال المقاولي   للقواني    –  عىل وجه الخصوص – تقدم الشر

 الخاصة بمكافحة غسيل األموال ومكافحة الرشوة والفساد. 

وعات  ي أحد المشر
كاء والمساهمي   الرئيسيي   اآلخرين ف  كة مسئولية العناية الواجبة بالشر ي الشر

 معنية. المن الجدير بالذكر أن يتول المساهمون ف 

اهة –  2المبدأ  ي التعامل وتعزيز ثقافة الي  
 األمانة ف 

 نزاهة العمل

كة البحر األحمر لطاقة الرياحال تقبل  ي يجب أن تحكم كافة عالقات العمل اليومية والممارسات  شر
اهة العمل، والئر بأي مساومات فيما يتعلق بب  

هم من  ي هذه الحالة إل السلوكيات األخالقية والمهنية لموظفيها نحو زمالئهم بالعمل وغب 
كة بالغ اهتمامها ف  ولي الشر

ُ
األطراف المهنية، حيث ت

 األخرى. 

كة تتوقف عىل أفعالهم وترصفاتهم، ولذا يتوجب عىل كل موظف أن يترصف بطريقة تعزز عىل الدوام يجب توعية جميع الموظفي     بأن سمعة الشر

اهة.  ي كافة الظروف من ثقافة الب  
 وف 

 تضارب المصالح

ي من الممكن أن تخلق ضاًعا بي   مصالح
اهة عىل جميع الموظفي   تجنب المواقف الئر م الب  

ِّ
حت
ُ
كة، من الناحية العملية، ت ه الشخصية ومصالح الشر

كة بموضوعية  إذ ينشأ موقف التضارب عندما يتخذ الموظف إجراءات معينة أو تكون لديه مصالح شخصية تصعب عليه من مهمة تأدية عمله بالشر

ي المصالح عندما يتلفر الموظف أو أحد أفراد أشته منافع شخصية غب  مستحقة نظًرا لمنص
كة. وكفاءة. وقد ينشأ التضارب ف  ي الشر

 به ف 

كة وقيمها عىل الدوام، مما يساعد عىل خلق جور متبادل من الثقة، والتصد
اهة إل الحفاظ عىل األخالقيات األساسية للشر ي بقوة ُيشب  العمل بب  

ا عىل التقدم التجاري لألعمال. 
ً
ي تشكل خطًرا بالغ

 لممارسات الفساد، والئر

 المعلومات الشية

ي يكون اإلفصاح عنها مسموًحا به أو واجًبا يحافظ الموظفون عىل شية 
كة أو عمالئها إليهم، باستثناء المعلومات الئر ي تعهد بها الشر

المعلومات الئر

كة المعلومات الشيةقانونًيا. تشتمل " ر بالشر ي قد تلحق الرص 
ي قد يستخدمها المنافسون، أو الئر

" عىل كافة المعلومات غب  المعروفة للعامة، والئر

ي حال الكشف عنها.  أو عمالئها 
 ف 

 الوالء –  3المبدأ 

 المسائلة والعالقات بي   األطراف

كة البحر األحمر لطاقة الرياحفيما يخص  ، تعتمد نوعية العالقات بصورة رئيسية عىل عدالة األطراف ونزاهتهم، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ شر

ي ق
اماتنا الئر ف بالبر   طعناها، ونعرف حدود قدراتنا، مما يجعلنا ال نقطع وعوًدا ال يمكننا الوفاء بها. العقود، إذ ُيقَصد بهذه النوعيات أننا نتشر

ي كل مرة نتواصل مع األطراف اآلخرين، نفعل ذلك بنية حسنة، بروح بناءة، مع مراعات احتياجات اآلخرين وبنية تقديم معل
ي أننا ف 

ومات هذا يعئ 

 صحيحة ودقيقة وشاملة. 

كة مع عمالئها ومساهميها وأصحاب المصالح بها ومستثمري  ها ومورديها والمنظمات غب  الحكومية التابعة ال ينطبق هذا المبدأ عىل عالقا ت الشر

ا عىل التواصل الداخىلي بي   الموظفي   أو األقسام الداخلية. 
ً
 لها ومع العامة وفقط، بل ينطبق أيض



كة البحر األحمر لطاقة الرياحتهدف  اهة، لتأسيس عالقات طويلة األجل مع شر  شر كائها، وال يتحقق هذا الطموح إال من خالل سلوكيات العدل والب  

ي تعتبر أساس الثقة المتبادلة. عالوة عىل ما تقدم 
ي جميع األحوال  – والئر

كة وفوق كل ما تقدم عىل سمعتها  – وبما يتجاوز ذلك وف  يتوقف نجاح الشر

 الحسنة. 

ي التعامل بعدل وأما
كة وصورتها ومساهميها وموظفيها. من هذا المنظور، يمثل اإلخفاق ف  ا لمستقبل الشر

ً
 نة تهديد

ام اآلخرين والبيئة –  4المبدأ   احير

 المسئولية

كة عىل ذلك من خالل التأكيد عىل  ركز الشر
ُ
كة، إذ ت ي غاية األهمية بالنسبة للشر

عتبر البيئة وحمايتها وتنميتها المستدامة أموًرا ف 
ُ
ام الناس ت أن احبر

ام البيئة هم كة وقيمها. واحبر  ا أساس هوية الشر

ي أن تهتم ال
امات يؤديها، وهذا هو السبب ف  ام المتبادل حول المعاملة بالمثل، فكٌل منا لديه حقوق يطلبها والبر  كة البحر األحمر يدور مبدأ االحبر شر

ي تعامالتها مع األفراد أو مع الكيانات لطاقة الرياح
 المؤسسية.  بهذه الحقوق والواجبات عىل حٍد سواء، إما ف 

ام اختالفهم وثقافتهم، كما ينطبق عىل كافة البضائع الملموسة ي جميع األحوال واحبر
ام حقوق األفراد وكرامتهم ف   ينطبق هذا المبدأ الحبر

ي تخص اآلخرين. 
 والمحسوسة الئر

ام اآلخرين يحكم العالقة بي   أي كيان   وموظفيه. يتوجب عىل جميع الموظفي   تأدية وظائفهم، كما أن احبر

 المضايقات والتميي   

ام الحياة الخاصة وتنوع الحياة، ومنع التميب   ومنع التنمر والمضايقات والمعاقبة عليهما. ال  كة حول احبر يجوز يحكم هذا المبدأ سياسة الشر

ديانتهم أو جنسيتهم أو عمرهم أو للموظفي   التميب   والتفرقة بي   األشخاص بناًء عىل عرقهم أو عقيدتهم أو جنسهم أو حالتهم االجتماعية أو 

اعا كة حول عالقاتها مع كافة األطراف وحول القرارات الصادرة بشأن الب    ت. إعاقتهم. من وجهة نظرر أوسع، فإن هذا المبدأ يوجه سياسات الشر

 المسئولية

اتيجيتها  كة عىل علم بمسئوليتها تجاه تقديم أجيال حالية ومستقبلية، ومن ثم تحدد اسبر ي المحافظة عىل مبادئ التنمية  إن الشر
وتضع أهدافها ف 

 المستدامة. 

 االمتثال للقواني   واللوائح

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتنتبه  ي تتعلق بحماية البيئة، ويبذلوا قصارى  شر
آلثار أنشطتها ونتائجها. يمتثل كافة الموظفي   للقواني   واللوائح الئر

 خالل االهتمام بأقىص قدرر ممكن باالستخدام الفعال للموارد والطاقة.  جهودهم لتخفيف األعباء عىل البيئة من

ي جميع األحوال ومهما كان دورهم ونطاق 
ي جميع تعامالتهم وف 

كة من جميع موظفيها أن يحافظوا عىل هذه المبادئ األخالقية ف  تتوقع الشر

كة، بداية من أعضاء مجلس اإلدارة وحئر  ي جميع مناصب الشر
ي عدم الترصف مسئولياتهم. ف 

كة، يلبر م جميعنا بواجب مطلق يتمثل ف  ي الشر
موظف 

كة.  اهة األخالقية للشر ي بظالل الشك عىل الب  
 بطريقة قد تلفر

 

ي عالقات المورد2
 . مدونة السلوك ف 

ي المبادئ السبعة الواردة أدناه. 
ي عالقاتهم مع الموردين مدونة السلوك المفصلة ف 

 يتبع الموظفون ف 

يهالتنافس   الي  

كة البحر األحمر لطاقة الرياحالمبادئ السبعة ل ي عالقاتها مع الموردين:  شر
 ف 

كة واإلجراءات الداخلية.  .1 امات الشر  االمتثال للقواني   واللوائح والمعايب  الخارجية والبر 

 معاملة الموردين بإنصاف وشفافية ونزاهة.  .2

امات المتبادلة.  .3 ام االلبر   ضمان احبر

 لومات المتبادلة. حماية شية كافة المع .4



كة وتلبيتها فيما يتعلق بالمعايب  األخالقية والتنمية المستدامة والمسئولية االجتماعية.  .5 امات الشر  تعزيز الوعي بالبر 

ي قد تعيق اتخاذ القرارات الموضوعية والمستقلة.  .6
 تجنب تضارب المصالح الئر

 التقرير بأي وضع ال يمتثل لهذه القواعد.  .7

 

اماتنا تجاه حقوق اإلنسان. 3  الير 

كة البحر األحمر لطاقة الرياحتلبر م  ا للمبادئ اإلرشادية لمنظمة األمم المتحدة.  شر
ً
ام حقوق اإلنسان وفق  بتقديم الدعم الحبر

امات أدناه.   ُيدرج مبادئ االلبر 

ام   1االلير 

ام حقوق اإلنسان المتعارف عليها دولًيا.  كة أنشطتها مع احبر  تنفذ الشر

ام اال  2لير 

ا التفاقيات منظمة العمل الدولية: 
ً
ام الحقوق األساسية لموظفيها وفق كة من احبر  تتأكد الشر

كة جميع أشكال العمل القشي أو اإلجباري • . ترفض الشر ي ذلك ضمن سالسل التوريد والمقاولي  
 ، بما ف 

كة جميع أشكال عمالة األطفال • ي ذلك ضمن سالسل التوريد والمقاترفض الشر
. ، بما ف   ولي  

•  . كة جميع أشكال التميب    ترفض الشر

كة بحرية تكوين الجمعيات والمساومة الجماعية.  •  تؤمن الشر

 : كة اهتماًما خاًصا لضمان ما يىلي
 وعالوة عىل ما تقدم، تولي الشر

ي موقع العمل )شاملة أماكن السكن إن وجدت( •
ي ذلك ضمن سالسل أعىل معايب  الصحة والسالمة ف 

. ، بما ف   التوريد والمقاولي  

ا للمعايب  الدولية.  •
ً
 ساعات العمل واإلجازات وفق

ام   3االلير 

 المضايقات والتميي   

م حرية الفرد وخصوصياته لموظفيها.  ي موقع العمل، وسوف تتأكد من توفب  بيئة عمل تحبر
كة جميع أشكال المضايقات والعنف ف   ترفض الشر

ام   4االلير 

كة من عدم   انتهاك أنشطتها لحقوق المجتمعات المحلية المحيطة بمواقعها. سوف تتأكد الشر

ام   5االلير 

ام كافة حقوق اإلنسان.  جرى مع احبر
ُ
كة من أن المهام المتعلقة بتأمي   موظفيها وأصولها المملوكة ت  تتأكد الشر

ام   7االلير 

ي عالقاتها بالسلطات العامة
كة حقوق اإلنسان المتعارف عليها دولًيا ف  م الشر  . تحبر

 

 . إرشادات التنفيذ4

 تعيي   مسئول األخالقيات

كة. يكون مسئول األخالقيات عن رصد تنفيذ  كة وقيمها، وسوف يعي   مسئول أخالقيات بالشر كة ميثاق أخالقيات الشر يعتمد مجلس إدارة الشر

كة وقيمها.   ميثاق أخالقيات الشر

  



 فهم القواعد

 
ً
امها أوًل كة وقيمها واحبر ي جميع المواقف. يجب عىل جميع الموظفي   ومن ينوبون  تنعكس أخالقيات الشر

ي سلوكيات موظفيها ف 
ء ف  ي

وقبل كل سر

امات وفهمها.  كة أن يكونوا عىل علم بهذه االلبر   عن الشر

ي  يلبر م المديرون بتبليغ كل موظف)ة( بواجباته/ بواجباتها بطريقة بسيطة وعملية وثابتة، من خالل توضيح التدابب  واإلجراءات الالزمة
لتطبيقها ف 

كة الداخلية وتضارب المصالح.   بعض المجاالت، مثل شية المعلومات والممارسات التجارية وعالقات الشر

ي أحد 
كة، وعىل وجه الخصوص، ال ُيعي   أي شخص ف  ا داخل الشر

ً
نظم برامج التدريب والتوعية عند الحاجة لضمان فهم هذه القواعد جيد

ُ
ت

ام اآلخرين. المناصب دون التحقق  امها، وقدرته عىل احبر ا من قدرة هذا المرشح عىل تنفيذ هذه القواعد المعنية بهذا المنصب واحبر
ً
 مسبق

كة و  – وتقديم التدريبات الالزمة  – يلبر م مسئول األخالقيات بإخطار جميع الموظفي    ي ميثاق أخالقيات الشر
 قيمها. بشأن أي تغيب  أو تحديثات ف 

 كة وقيمهاتوثيق أخالقيات الشر 

ي هذه المناصب 
ي منصب ذي مسئولية إلبالغ جميع الموظفي   ف 

كة وقيمها عىل كل موظف ف  سوف يوزع مسئول األخالقيات ميثاق أخالقيات الشر

كة وقيمها من كل موظف، مع ذكر تاري    خ هذه المي كة وقيمها، كما أنه سيجمع إقرار استالم الموظفي   لميثاق أخالقيات الشر ثاق بأخالقيات الشر

كة وقيمها.  ير يتعلق بقبول محتوى ميثاق أخالقيات الشر  ونسخته، ويشتمل هذا اإلقرار عىل ترصي    ح كتانر

كة وتوقيعهم لإلقرار ال كة وقيمها بمجرد التحاقهم بالشر  مماثل. يتأكد مسئول األخالقيات من استالم جميع الموظفي   الجدد لميثاق أخالقيات الشر

. يحتفظ مسئول األخالقيات بآخر  كة ومتاح لجميع الموظفي   ك عىل شبكة الشر ي ملف مشبر
كة وقيمها ف   نسخة من ميثاق أخالقيات الشر

 التواصل مع مسئول األخالقيات

ي 
 اإلبالغ عن سلوك غي  أخالفر

ئر لفت ُيرَحب بجميع الموظفي   للتواصل بحرية مع مسئول األخالقيات فيما يتعلق بمجال عملهم، للحصول عىل اإلرشاد والنصيحة، أو ح

كة وقيمها.  ي مواثيق أخالقيات الشر
 انتباههم للمصاعب أو االنتهاكات ف 

[ : ي
ون  يد اإللكبر كة عبر البر  TBC[، أو عبر الهاتف المحمول: ethics.officer@rswe.coيمكن التواصل مع مسئول الشر

 ضمان الشية

ي جميع األحوال بالحفاظ عىل شية 
 المعلومات المقدمة إليه، وب  هوية الشخص مقدم هذه المعلومات عند الطلب. يلبر م مسئول األخالقيات ف 

ي تتعلق بالشئون األخالقية ألي عقوبة نتيجة لمبادرته. 
 لن يتعرض أي شخص يعبر بنية حسنة عن بعض المخاوف الئر

كة وقيمها وإعداد تقاريٍر بها  كشف الفساد ورصد تنفيذ أخالقيات الشر

 باستمرارالتواصل والتسجيل الدقيق 

ي حال ثبتت هذ
كة وقيمها، كما يلبر م بالتحري عن ذلك، وف  ه يلبر م مسئول األخالقيات بتسجيل أي تقرير مقدم إليه حول مخالفة أخالقيات الشر

ي حال تضارب المصالح مع المدير التنفيذي، يقدم التقرير إل رئيس مجلس إدار  ، المخالفة
كة. يقدم نفس التقرير إل المدير التنفيذي. ف   ة الشر

ي حال تضارب ال
كة، وف  مصالح مع يقرر كٌل من مسئول األخالقيات والمدير التنفيذي إما باتخاذ اإلجراء التصحيجي الالزم أو إبالغ مجلس إدارة الشر

كة. يقرر مسئول األخالقيات مع رئيس مجلس اإلدارة مجتمعي   باتخاذ التدابب  التصحيحية الالزمة أو إبالغ م ، المدير التنفيذي جلس إدارة الشر

 ُيسجل مسئول األخالقيات القرارات المتخذة بشأن التدابب  التصحيحية أو اإلبالغ عىل النحو الواجب. 

كة بشأن حالة االمتثال واإلجراءات التصحيحية المتخذة،  إن  يرسل مسئول األخالقيات تقريًرا سنوًيا للمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشر

 وجدت. 

كة وقيمهامسئولية اال  متثال بأخالقيات الشر

كة بغض النظر عن مسئولياتهم ومناصبهم  – يجب أن يكون كافة األشخاص  عىل علم بأن أي انتهاك لميثاق أخالقيات  – ممن ينوبون عن الشر

ي فرض إجراءات تأديبية مناسبة. 
كة وقيمها من جانبهم يكون ضمن مسئوليتهم الشخصية، وسوف يتسبب ف   الشر


