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ميجاوات: تحليل اآلثار التراكمية  250ليكيال شمال رأس غارب 

البيئي على التنّوع  

 أ. سيركس، د. ويلسون، ف. كاتاريا، إي. بوالرد

 

 االكتشافات الرئيسية

هناك الكثير من مشروعات طاقة الرياح التي تعمل بالفعل أو المخطط لها بخليج السويس، كما أن المنطقة تعد موقعًا  •

 رئيسيًّا لعمليات النفط والغاز بمصر. لذلك، تعد مخاطر اآلثار التراكمية لمشروعات ليكيال عالية. 

قيّمة ذات أولوية معرضة لخطر محتمل من اآلثار نوع من الطيور المهاجرة المحلقة كمكونات بيئية  13تم تحديد  •

 التراكمية الكبيرة. 

 هناك إجراءات تخفيف ورصد مقترحة للتقليل من خطر اآلثار التراكمية التي تواجه الطيور المهاجرة المحلقة.  •

 تمتلك ليكيال الفرصة لتلعب دوًرا في عرض أفضل ممارسات التخفيف بهدف تقليل المخاطر بالمنطقة.  •
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وفي الشركة االستشارية للتنوع البيولوجي المحدودة، شارك شكر وتقدير: قدم الدكتور سايمون هولكا مدخالت هامة ودعم لهذا التقييم. 

حصول على البيانات من خالل مختلف الشركاء الدكتور جون بيلجيم والدكتور ليون بينون عن كثب في التحليل وعرض التقرير. تم ال

 بالمشروع. شكًرا لكم جميعًا على الدعم التعاوني. 
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 الموجز التنفيذي 1

البيولوجي نتيجة لمزارع الرياح التي تقوم  التنّوعالتحليل السريع لآلثار التراكمية المحتملة على يمثل هذا المشروع اكتشافات 

بل الزيت بخليج السويس، مصر. وقد قام التحليل بتحديد أنواع من منطقة ج   –باور برأس غارب  شركة ليكيالبتطويرها 

من المكونات (، وقائمة أولية ألنواع أخرى 2013التمويل الدولية  أولوية )مؤسسةالطيور التي تمثل مكونات بيئية قيّمة ذات 

قدم التحليل البيئية القيّمة. وقد تم طرح إجراءات للتخفيف والرصد سوف تقوم ليكيال بتبنيها في مشروعاتها تحديدًا. كما 

سوف تتخذها ليكيال لمعالجة دورها في هذه اآلثار التراكمية الناتجة عن مشروعاتها مع آخرين بالمنطقة. تم إجراءات إضافية 

متاحة عن مزارع الرياح والمشروعات الصناعية األخرى بالمنطقة وذلك لتوفير سياق والمساعدة في تحديد إلحاق البيانات ال

 البيولوجي.  التنّوعمطّورين آخرين ممن سوف يدعمون بمساهمتهم إدارة اآلثار التراكمية على 

. تمتلك المنطقة قدرة على هاالرياح بصناعة النفط والغاز بمصر، واإلقليم البؤري لتطوير مزارع ليعد خليج السويس مركز 

ألف ميجاوات  20، ومن المقدر أن الجانب الغربي من خليج السويس بإمكانه استضافة (أطلس الرياحتوليد طاقة رياح عالية )

(. وتهدف الحكومة المصرية إلى تطوير مزارع للرياح تقوم بإنتاج 2014من سعة مزارع الرياح المثبتة )منصور وعيسى 

هتم ليكيال مصر بمشروعين بخليج وت(. 2015)هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  2022ميجاوات بحلول عام  13500حوالي 

ميجاوات )المشروعان(. هناك  380بل الزيت ميجاوات، وليكيال جنوب ج   250ليكيال شمال رأس غارب  ؛ وهماالسويس

معلومات عامة قليلة للغاية متاحة عن طبيعة تخطيط والوضع الحالي لمعظم مشروعات مزارع الرياح األخرى بخليج 

 السويس. 

؛ 2011؛ هيلجيرلو وآخرون 2010من المناطق ذات األهمية العالمية للطيور المهاجرة )جرونتميج  يعد خليج السويس

)أ((. على سبيل المثال، أكثر من 2018نترناشيونال إ؛ بيرد اليف )ب(2017)أ(، 2017)ب(، 2016)أ(، 2016إينفيرونكس 

رت من خالل منطقة مشروع ليكيال شمال رأس بمسار الطيران م (Ciconia Ciconia% من أعداد طائر اللقلق األبيض )5

في ميجاوات  380بل الزيت )ب((. يقع مشروع ليكيال جنوب ج  2016)إنفيرونكس  2016ميجاوات خالل ربيع  250غارب 

باإلضافة ، والمعروفة باستخدام أعداد كبيرة من طيور اللقلق األبيض لها أثناء الهجرة، هذا 1منطقة الطيور الهامة بِجبل الزيت

نوع آخر من الطيور الجارحة، والبجع، والطيور المحلقة المهاجرة األخرى )على سبيل المثال، شاهد بعض المراقبين  18إلى 

في يوم واحد خالل خريف  –% من أعداد الطيور بمسار الطيران 8حوالي  –ألف من طيور اللقلق األبيض  56أكثر من 

 )أ((. 2018رناشيونال ؛ بيرداليف إنت2009هيلجيرلو ( )1996

قائم على نموذج تقييم اآلثار التراكمية  نهجلتحديد الطيور التي تعتبر من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية، قمنا بإعداد 

(، بعد تعديله حسب األحوال المحلية والبيانات المتاحة. 2017مؤسسة التمويل الدولية منطقة طفيلة )لمشروعات طاقة الرياح ب

وكما في النهج المتبع في طفيلة، أجرينا مسح مرحلي لقائمة أنواع الطيور األولية، وذلك بهدف إعداد قائمة نهائية للطيور التي 

والمتوقع أن تكون معرضة ألكبر قدر من المخاطر نتيجة للمشروعات. تم من تعتبر من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية 

نوع من المعروف، أو من المرجح، تواجدها في منطقة  193ئمة تعداد لألنواع مكونة من ( تعريف قا1خالل الخطوة )

نوع "حساس"، بناًء على تقييم مشترك لحساسيتها  35( تنقية هذه القائمة وصوالً إلى تعداد 2الدراسة. وتم من خالل الخطوة )

( تقييم 3وتم من خالل الخطوة )من هذه األنواع. نوع  كل عدادمنطقة الدراسة بِجبل الزيت أل –واألهمية النسبية لرأس غارب 

. 35لمشروعات مزارع الرياح في منطقة الدراسة على أعداد كل نوع من األنواع الحساسة وعددها  التراكميةاحتمالية اآلثار 

( لتحديد األنواع 3من الخطوة ) التأثر( وتقديرات احتمالية 2تم بعد ذلك استخدام تقييم مشترك لتقديرات الحساسية من الخطوة )

 جراء اآلثار التراكمية لمشروعات مزارع الرياح بمنطقة الدراسة. المتوقع لها أن تكون األكثر تعرًضا للمخاطر 

  

                                                      
بل الزيت" عند تنطق كلمة "جبل" بعدة طرق باللغة العربية. ألغراض هذا التقرير، سوف نقوم باستخدام "ِجبل الزيت" عند اإلشارة إلى منطقة الطيور الها 1 مة، و"ج 

 اإلشارة إلى مشروع ليكيال للرياح. 

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/
http://lekela.com/about-us/egypt-gulf-suez
https://globalwindatlas.info/
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المكونات البيئية ، يتم اعتبارها من الكلية من المخاطر متوسطةنوع من الطيور، وهي المعرضة لنسبة كبيرة أو  13هناك 

  (.1جدول )األولوية القيّمة ذات 

 مواطنلل سماتأنواع من الثدييات األرضية، ونوع واحد من الزواحف، وثماني  ةأنواع من الخفافيش، وخمس ةهناك ثماني

، ينبغي اعتبارها مواطنلألنواع أو ال سمات(. ونتيجة لغياب المعلومات عن أية 15يحتمل تأهلها كمكونات بيئية قيّمة )جدول 

 كلها مكونات بيئية قيّمة محتملة للمشروع، في انتظار بحوث مستقبلية إضافية. 

 ميجاوات 250: الطيور التي تعد مكونات بيئية قيّمة ذات أولوية بالنسبة لمشروع ليكيال رأس غارب 1جدول 

 الخطر الكلي االسم العلمي النوع

 كبير Ciconia nigra اللقلق األسود

 كبير Hieraaetus pennatus عقاب مسيرة صغرى

 كبير Grus grus الكركي الشائع

 كبير Pelecanus onocrotalus البجعة البيضاء الكبيرة

 كبير Aquila nipalensis عقاب السهوب

 كبير Ciconia ciconia اللقلق األبيض

 متوسط Milvus migrans حدأة سوداء

 متوسط Neophron percnopterus رخمة مصرية

 متوسط Buteo buteo الحّوام الشائع

 متوسط Pernis apivorus حّوم النحل األوروبي

 متوسط Clanga clanga عقاب سعفاء كبرى

 متوسط Accipiter brevipes البيدق

 متوسط Circus macrourus مرزة باهتة

حدود الوفيات في الطيور التي تعد مكونات بيئية قيّمة ذات أولوية، لم يتم ضمها ( من نهج طفيلة، والخاصة بتعريف 4الخطوة )

 بعد كجزء من هذه العملية، ولكن من المخطط أن يتم ذلك في مرحلة الحقة من هذا التحليل. 

في  (، والتي سوف تتبناها شركة ليكيال6-4(، تم اقتراح مجموعة من إجراءات التخفيف والرصد )قسم 5في الخطوة )

لمعالجة اآلثار التراكمية التي ساهمت فيها من خالل المشروعات التابعة لها، وكذلك اإلجراءات التي ستقوم بها ليكيال 

مشروعات مزارع الرياح في منطقة الدراسة. إجراءات التخفيف والرصد التي تركز على اآلثار المحتملة على أنواع الطيور 

 نوع، قائمة على الممارسات الجيدة بالصناعة والتركيز على نقطتين: 13ألولوية، وعددها التي تعد مكونات بيئية قيّمة ذات ا

، والتحقق من فاعلية أساليب التخفيف المقترحة، االصطدامأساليب التخفيف والرصد بالموقع، وذلك لخفض مخاطر  •

وتقديم المعلومات بحيث يتم تكييف إجراءات الرصد والتخفيف لتتالءم مع الظروف والسماح بتقدير اآلثار المتبقية 

 السائدة. 

الجهود المشتركة مع كيانات مزارع الرياح األخرى، وذلك لتقليل اآلثار التراكمية لجميع مشروعات مزارع الرياح  •

 المقترحة بالمنطقة. 

 النطاق واألهداف 2

مشروعات مزارع الرياح التي نتيجة ل البيئي التنّوعة لفهم اآلثار التراكمية المحتملة على يمثل هذا التحليل الخطوات المبدئي

تقوم بها شركة ليكيال باور المحدودة وعمليات أخرى بخليج السويس، مصر. ويهدف التحليل إلى تعريف المكونات البيئية 

القيّمة ذات األولوية والتي تكون أكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن اآلثار المشتركة لجميع مشروعات مزارع الرياح القائمة 

التخفيف والرصد باإلضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تطبق على كما يقترح هذا التحليل بمنطقة الدراسة. والمحتملة 

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/
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المشروعات التي تعمل بمنطقة الدراسة وذلك لمعالجة اآلثار المحتملة على المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية التي تم 

 تعريفها. ويقدم التحليل: 

 (.2-4لتي تعد مكونات بيئية قيّمة محتملة )انظر قسم قائمة بأعداد األنواع ا •

-4تعريف الطيور التي تعد مكونات بيئية قيّمة وتعاني من "الحساسية" تجاه مشروعات مزارع الرياح )انظر قسم  •

3 .) 

لى نسبة والتي تقم تقييمها ووجد أنها معرضة ألعقائمة بالطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية  •

 (. 4-4من مخاطر اآلثار التراكمية الناتجة عن مشروعات مزارع الرياح بمنطقة الدراسة )انظر قسم 

للطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية، ويتضمن ذلك تعريف الفرص إجراءات التخفيف والرصد  •

 (. 6-4التراكمية )انظر قسم التي تستطيع ليكيال من خاللها المساهمة في إدارة اآلثار 

ة األخرى التي تؤثر على التنّوع قائمة مجمعة للمشروعات الصناعية المحتملة على البر وعوامل الضغط الخارجي •

 (. 3-1والملحق  2-1البيولوجي في منطقة غرب خليج السويس )انظر الملحق 

ملخص عن اآلثار المحتملة على األنواع التي تعد مكونات بيئية قيّمة والناتجة عن مشروعات التطور الصناعي  •

 (. 4-1)انظر الملحق 

مؤسسة التمويل الدولية في تقييم اآلثار التراكمية لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة طفيلة يتبع التحليل النهج الذي استخدمته 

( باألردن. وتتبع هذه الطرق أيًضا اإلرشادات العامة للمؤسسة والخاصة بتقييم اآلثار التراكمية 2017 )مؤسسة التمويل الدولية

(. وقد تم تكييف هذا النهج حسب السياق المحلي، على األخص إلدراك االختالف في النوعية 2013)مؤسسة التمويل الدولية 

 ن خالل مختلف المطّورين بالمنطقة. عن الطيور والتي تم جمعها ماألساسية والكمية للبيانات 

وقد اتبعت عملية تقييم اآلثار التراكمية لمنطقة طفيلة ست خطوات إلتمام التحليل. وقد أكمل هذا التحليل السريع )حتى يومنا 

لرصد( هذا( الخطوات األولى حتى الثالثة )تعريف المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية(، والخطوة الخامسة )التخفيف وا

 ( من هذا المستند الخطوات القادمة المحتملة إلتمام التحليل. 6لعملية طفيلة. يستعرض قسم )

  

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/
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 منطقة الدراسة  2-1

تغطي منطقة الدراسة الخاصة بتقييم اآلثار التراكمية المحتملة على التنّوع البيولوجي المنطقة المستهدفة لتطوير مزارع الرياح 

( منطقة الدراسة، وعالقته بمشروعات 1منطقة ِجبل الزيت، محافظة البحر األحمر، مصر. يعرض شكل ) –برأس غارب 

 ض مزارع الرياح األخرى والمشروعات االقتصادية بمنطقة الدراسة(. للخرائط التي تعر 1ليكيال )انظر ملحق 

 

 (2المستخدمة الستخراج البيانات عن المكونات البيئية القيّمة ح(: منطقة الدراسة )تشير األرقام إلى مناطق المس1شكل )

 

 ظرة عامة على مشروعات طاقة الرياحن 2-2

عن اآلثار التراكمية المحتملة على التنّوع البيولوجي نتيجة للمشروعين اللذين تقوم بتشغيلهما  امبدئيًّ  اتقدم هذه الدراسة تقييمً 

ميجاوات، ومشروع ليكيال جنوب جبل الزيت. وقد وصل أحد  250ليكيال بمنطقة الدراسة: مشروع ليكيال شمال رأس غارب 

                                                      

( المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة 2)ب((، )2017)أ(، 2017)أ(، 1620)ب(، 2016ميجاوات )إينفيرونكس  250( ليكيال شمال رأس غارب 1مناطق المسح: ) 2

( بلوك يقع إلى شمال 4(، )2013ميجاوات )إيكودا  250( بلوك يقع إلى غرب ليكيا شمال رأس غارب 3(، )2018الطاقة )المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

 380( ليكيال جنوب جبل الزيت 6(، )2007( امتياز هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة )إيكودا 7( و)6( و)5(، )2011يكودا ميجاوات )إ 380ليكيال جنوب جبل الزيت 

 (. 2017، أيكوكونسرف 2009ميجاوات )جرونتميج 
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تقدًما، وبالتالي يكون التركيز الرئيسي على هذا المشروعين، وهو مشروع شمال رأس غارب، إلى مرحلة التطوير األكثر 

 التدابير اإلدارية. المشروع للتحليل وتطبيق 

ميجاوات بالصحراء الشرقية على مقربة من ساحل البحر األحمر، بجوار خليج  250تقع منطقة مشروع شمال رأس غارب 

وقد قامت بتخصيصها هيئة الطاقة (. 1كيلو شمال مدينة رأس غارب الساحلية )شكل  28السويس )مصر(، عند حوالي 

الطاقة الجديدة والمتجددة هذه األرض من الحكومة المصرية الجديدة والمتجددة إلنشاء مزارع للرياح. وقد اشترت هيئة 

من هيئة من قطع األراضي لمزارع الرياح الفردية بالمنطقة. ويقوم المطورون بتأجير هذه القطع  تجمعات ةوحددت خمس

 250للرياح بسعة  ( وذلك إلنشاء مصنع5الطاقة الجديدة والمتجددة مباشرةً. وقد اشترت ليكيال باور ست قطع في التكتل رقم )

 ميجاوات: 

( أوالً بسياسة التعرفة حسب التغذية، ووقد تم تأسيسها اآلن بنظام التشييد والتملك والتشغيل، 5-2تم شراء القطعة ) •

 القطع األخرى.  وتلتها

 ( بعد ذلك تحت نظام التشييد والتملك والتشغيل. 5-7( و)5-6(، )5-5(، )5-4(، )5-3تم شراء القطع ) •

يكيال بجنوب جبل الزيت هو ثاني مشروع تحت نظام التشييد والتملك والتشغيل تعمل ليكيال على شرائه في جنوب مشروع ل

 ميجاوات.  380منطقة الدراسة، وسعته المتوقعة 

التشغيل، أو التشييد، أو التخطيط، في عدة مواقع  مراحلهذان المشروعان جزء من إحدى عشرة مزرعة معروفة للرياح في 

 (. 1بي لخليج السويس )ملحق بالجزء الغر

 النطاق الزمني 2-3

تمر مزارع الرياح المختلفة بمنطقة الدراسة حاليًّا بمراحل تطوير مختلفة، مع وجود مزرعة واحدة فقط في مرحلة التشغيل 

 (. 3ميجاوات في منطقة جبل الزيت 200)مزرعة 

النطاق الزمني للتحليل هو اإلطار الزمني الذي من خالله سوف يقوم مشروع ليكيال شمال رأس غارب بتطبيق اإلجراءات 

المقترحة للتخفيف والرصد واإلدارة. وقد تم اقتراح إطار زمني مبدئي مدته ثالثة سنوات )منذ أن يصل كل مشروع إلى 

الرصد المستقبلية. وينبغي أن يضع هذا التقييم في الحسبان اآلثار التراكمية  مرحلة التشغيل(، يليه إجراء تقييم لتحديد جهود

 تصل إلى مرحلة التشغيل في المستقبل.الناتجة عن المشروعات األخرى التي قد 

 عملية فرز المكونات البيئية القيّمة 3

المخاطر التي يفرضها مشروع ما، أو مجموعة  ، بيئية وأيًضا اجتماعية، تعتبر هامة في تقييمسماتالمكونات البيئة القيّمة هي 

 (: 2013مؤسسة التمويل الدولية من المشروعات، على البيئة. وقد تتضمن المكونات البيئية القيّمة )

 ، وأعداد الحياة البرية )مثل التنوع البيولوجي(. مواطنالجسدية، وال السمات •

 خدمات النظام البيئي •

 لمناخ المحلي(. الماء والتغذية، واالعمليات الطبيعية )مثل دورات  •

 الظروف االجتماعية )مثل الصحة واالقتصاد(.  •

 الجوانب الثقافية )مثل االحتفاالت الروحانية التقليدية(.  •

  

                                                      

 farm-wind-mw-200-inaugurates-https://renewablesnow.com/news/egypt-/503636ميجاوات:  200 ةمصر تفتتح مزرعة رياح سع 3
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 لسماتاالمكونات البيئية القيّمة مقصوًرا على أنواع الحيوانات والنباتات بالمنطقة )التنوع البيولوجي(، والتعرف على وقد كان 

-4من خالل تدريب مكتبي باستخدام مؤلفات منشورة ومؤلفات غير رسمية، مبدئيًّا تلك المذكورة في قسم ) مواطنسدية والالج

(. (IBAT)التنّوع البيولوجي المتكامل أداة تقييم (، وقواعد البيانات المكانية المتاحة )ويتاح الوصول إليها بترخيص من 2-1

وأدت الحاجة إلى التعريف السريع للمخاطر التي تواجه الخط الزمني لتطوير المشروع إلى منع فرص القيام بأعمال ميدانية 

 إضافية واستشارات أصحاب المصالح، والذي ربما كان قد أدى إلى التعرف على مكونات بيئية قيّمة إضافية. وتعني محدودية

الطيور. بالنسبة ألنواع  –تتعرض ألعلى نسبة من المخاطر البيانات أيًضا أن هذا التقرير قد ركز على السمات التي يُظن أنها 

، كانت قائمة المكونات البيئية القيّمة المحتملة قصيرة والمعلومات التي مواطنالحيوانات )غير الطيور( والسمات الجسدية وال

ودة، ولذلك، لم يكن من المجدي االستمرار في تحديد أولويات قائمة المكونات البيئية القيّمة. فقائمة تسمح بتنقية القائمة محد

 (. 4الطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة طويلة وتتطلب المزيد من تحديد األولويات )انظر قسم 

  إطار التقييم التراكمي للطيور 4

  بالطيورنظرة عامة على اإلطار الخاص  4-1

إلطار الخاص بالطيور هدفان: تحديد األنواع األكثر عرضة للمخاطر من اآلثار المحتملة للمشروعات بمنطقة الدراسة، ل

واقتراح إجراءات التخفيف والرصد واألنشطة اإلدارية األخرى لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها هذه األنواع. ويتبع هذا 

 (. 2ت )شكل اإلطار عميلة مكونة من خمس خطوا

: إعداد قائمة مبدئية بالمكونات البيئية القيّمة المحتملة، والتي تضم األنواع التي يحتمل تعرضها للمخاطر جراء (1الخطوة )

 (. 2-4المشروعات بمنطقة الدراسة، ألنه إما إنها معروفة أو يمكن التنبؤ بحدوثها في منطقة الدراسة )انظر قسم 

 "الحساسية" النسية لألنواع، وهي خليط من:: تحديد (2الخطوة )

 سرعة تأثر األنواع •

، أي األعداد بمسار الطيران أو (UoA)أهمية األعداد المسجلة في منطقة الراسة نسبةً إلى وحدة التحليل المناسبة  •

 (. 3-4التوزيع العالمي )انطر قسم 

(. كما تم رفع األنواع 3من التحليل قبل االنتقال إلى الخطوة ) التي ُوجد أنها تعاني من حساسية ضئيلة للغاية تم رفعهااألنواع 

% من التعداد العالمي، والتي يكون أي تأثير عليها ضئيل للغاية بالنسبة 1التي شكلت األعداد منها في مسار الطيران أقل من 

 لألنواع على مستوى العالم. 

التراكمية الناتجة عن مشروعات مزارع الرياح في منطقة  على األنواع من اآلثار: تحديد المخاطر الكلية (3الخطوة )

 الدراسة، وهي خليط من: 

 (.2الحساسية، والتي تم تحديدها في الخطوة ) •

 (. 4-4على كل نوع )انظر قسم  لآلثارحتمالية المتراكمة االتقدير  •

 أنواع الطيور التي تكون معرضة لمخاطر كلية عالية أو متوسطة يتم اعتبارها من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية. 

تحديد حدود الوفيات لكل الطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية، وتكون هذه الحدود هي : (4الخطوة )

ها يكون هناك خطر على الحياة طويلة األجل للتعداد. لم تتم هذه الخطوة بعد، ولكنه تم النقطة التي إذا حدثت وفيات بعد

 التخطيط لها في تكرار الحق لهذا التقرير. 

: اقتراح نطاق من إجراءات التخفيف والرصد واإلدارة لتجنب حدوث الوفيات في الطيور التي تعد من المكونات (5الخطوة )

-4توفير استجابة إدارية قابلة للتكيّف )انظر قسم األولوية، والتقدير الدقيق لوفياتها لتسهيل االلتزام بالحدود والبيئية القيّمة ذات 

6.)  

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/
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 تم حذفه  خطوات إطار التقييم التراكمي للطيور  البيانات

   الخطوة األولى: إعداد قائمة بأعداد األنواع وتحديد وحدة التحليل  
األساسية في مسوحات الطيور  •

 منطقة الدراسة

قاعدة البيانات الخاصة بالطيور  •

 المحلقة المهاجرة

 2017ثاكستر وآخرون  •

 الجزء األول: إعداد قائمة بأعداد األنواع 

 تحديد قائمة مبدئية بأعداد األنواع •

  

 

 

 

 الجزء الثاني: تحديد فئات أعداد األنواع وتحديد وحدة التحليل

 تخصيص كل تعداد بقائمة أعداد األنواع لواحدة من الفئات التالية:  •

 (: الطيور المحلقة المهاجرة1الفئة )

 (: أنواع أخرى مهاجرة أو شتوية2الفئة )

 (: األنواع المستوطنة3الفئة )

 تحديد وحدة التحليل لكل فئة  •

  

 

أعداد مسار الطيران من جرونتميج  •

 2005وبورتر  2009

 التعداد العالمي من بيرداليف •

    نوع إلى الخطوة الثانية 193ينتقل   

   الخطوة الثانية: تحديد حساسية األنواع  
القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ  •

 الطبيعة

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية  •

 المهاجرة
 مؤشر شدة تأثر األنواع •

 

 الجزء األول: تقدير شدة التأثر

تقدير شدة التأثر ألعداد كل نوع بالنسبة لوحدة التحليل فتكون عالية،  •

 متوسطة، منخفضة، أو ضئيلة. 

  

 

 

 الجزء الثاني: تقدير األهمية النسبية

 تقدير األهمية النسبية ألعداد كل نوع بالنسبة لوحدة التحليل فتكون •
 عالية، متوسطة، منخفضة، أو ضئيلة.

 
 أعداد الطيور •

ذات الحساسية 

 الضئيلة

الطيور ذات   •

األعداد في مسار 

الطيران أقل من 

% من التعداد 1

 العالمي

 (1وحدة التقييم من الخطوة ) •

نسبة أعداد مسار الطيران المسجلة  •

 في منطقة الدراسة

 نطاق التكاثر العالمي لبيرداليف •

 الجزء الثالث: تخصيص حساسية األنواع  

تخصيص تقدير الحساسية )مرتفعة، متوسطة، منخفضة، أو ضئيلة( حسب  •

 األهمية النسبية مقابل مصفوفة شدة التأثر. 

 

    نوع إلى الخطوة الثالثة 35ينتقل   

   الخطوة الثالثة: تحديد الطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية  

مسوحات الطيور األساسية في  •

 منطقة الدراسة

 

 الجزء األول: تحديد احتمالية التأثر

(: تسجيل متوسط حجم السرف ونسبة الطيران على ارتفاع أقل 1مكون ) •

متر لكل نوع وذلك بدمجها في مصفوفة. اضبط التغير داخل  200من 

 متر. 200نسبة الطيران على ارتفاع أقل من 

(: تسجيل الفئات ألقصى األعداد الموسمية للنوع في أي مكان 2مكون ) •

 بمنطقة الدراسة. 

 (: تسجيل سجل النوع على األرض في منطقة الدراسة. 3مكون ) •

تعريف احتمالية التأثر وذلك بتقدير النتيجة الكلية لكل نوع: عالية،  •

 متوسطة، منخفضة، أو ضئيلة.

  

 للمخاطر ألعداد كل نوع الجزء الثاني: تخصيص تقدير  

تخصيص تقدير للمخاطر )مرتفع، متوسط، ضئيل، منخفض( حسب  •

 الحساسية مقابل مصفوفة احتمالية التأثر. 

  

  
 الجزء الثالث: تعريف الطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية

 لتي تكون أكثر عرضة لمخاطر التأثرا

تعريف األنواع التي تكون معرضة لنسبة مرتفعة أو متوسطة من المخاطر  •

 . كمكونات بيئية قيّمة ذات أولوية

 
أعداد األنواع  •

المعرضة 

لمخاطر ضئيلة 

 أو منخفضة

    نوع إلى الخطوة الرابعة 13ينتقل   

  
 الخطوة الرابعة: تحديد حدود الوفيات لكل نوع من أنواع الطيور التي تعد من

   المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية

   سوف يتم تطويرها في مرحلة قادمة  

     

  المرحلة الخامسة: تحديد إجراءات التخفيف والرصد 

 إعداد برنامج تخفيف وإدارة مشترك يتضمن: 

 أنشطة تخفيف ورصد بالموقع ومن ضمنها بروتوكول اإلغالق. •

 التراكمية. مساهمة المشروع في تقليل اآلثار •

 

 الطيور التي تعد مكونات بيئية قيّمة ذات أولوية (: عميلة تحديد 2شكل )
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 (: إعداد قائمة بأعداد األنواع وتعريف وحدة التحليل1الخطوة ) 4-2

الناتجة عن مخاطر ل( هو تعريف قائمة بجميع أنواع أو أعداد الطيور التي يحتمل أن تكون معرضة ل1الغرض من الخطوة )

بمنطقة الدراسة، وتحديد وحدة تحليل مناسبة يمكن من خاللها قياس أي تأثير على كل نوع من األنواع أو اآلثار التراكمية 

 األعداد. 

 الطرق 4-2-1

 تم تجميع قائمة بأعداد كل أنواع الطيور المعروفة أو من الممكن تواجدها في منطقة الدراسة من: 

 (. 2018)إنفيرونكس ميجاوات  250الخاص بليكيال شمال رأس غارب تقييم التأثير البيئي واالجتماعي  •

، 2016، ربيع 2015ميجاوات من خريف  250الطيور تابعة لليكيال شمال رأس غارب أساسية عن دراسات  •

 )ب(. 2017)أ(، 2017)ب(، 2016)أ(، 2016)إنفيرونكس  2017، وربيع 2016خريف 

الستراتيجي والتراكمي لبرنامج إدارة التوربينات النشطة لمشروعات طاقة الرياح بخليج التقييم البيئي واالجتماعي ا •

السويس، والتابع للمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

2018 .) 

)إيكودا  ميجاوات 250ليكيال شمال رأس غارب تقييم التأثير البيئي واالجتماعي للمنطقة الواقعة غرب مشروع  •

2013 .) 

 (. 2016تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمشروع رياح ألفا )إيكوكونسيرف  •

، 2009، ربيع 2008ميجاوات في خريف  380بل الزيت تابعة لليكيال جنوب ج  عن الطيور دراسات أساسية  •

 (. 2017، 2014إيكوكونسيرف  ،2009)جرونميج  2016، خريف 2014، ربيع 2013خريف 

بل الزيت  • ميجاوات وتقدم دراسات  380تقييم التأثير البيئي واالجتماعي للمنطقة الواقعة شمال ليكيال جنوب ج 

( ودراسات أساسية إضافية عن الطيور من ربيع 2011)إيكودا  2010من ربيع وخريف  أساسية عن الطيور

 (. 2017)الجبالي والحساني  2014

 2006لجدوى الخاصة بامتياز هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتقدم دراسات أساسية عن الطيور من خريف دراسة ا •

 (. 2007)ديكون  2007وربيع 

 (. 2011بل الزيت )هيلجيرلو وآخرون جِ في منطقة الطيور الهامة في  2006مسح في خريف  •

 )أ((. 2018األنواع المؤهلة لقائمة ِجبل الزيت كمنطقة هامة للطيور التنوع البيولوجي )بيرد اليف إنترناشيونال  •

)ب((، ويتم فرزها على أساس األنواع التي 2018قاعدة بيانات الطيور المحلقة المهاجرة )بيرد اليف إنترناشيونال  •

 تتردد على منطقة المشروع. 

شدة التأثر بتطوير طاقة الرياح على مستوى العالم، قام بتجميعها خفافيش المتضمنة في تقييم قائمة أنواع الطيور ول •

على في أداة تقييم التنّوع البيولوجي المتكامل  الموزعة(، وتم فرزها على أساس األنواع 2017ثاكستر وآخرون )

 أساس ترددها على منطقة المشروع. 

 بعد ذلك، تم توزيع هذه األنواع على إحدى ثالثة فئات، وتم تحديد وحدة التحليل المناسبة لكل فئة: 

)ب((، ووحدة التحليل الخاصة بها 2018الطيور المحلقة المهاجرة )كما جاء في بيرد اليف إنترناشيونال  :(1الفئة ) •

البيانات الخاصة بأعداد هذه األنواع كان  هي األعداد بمسارات الطيران في الوادي المتصدع/البحر األحمر.

 (، حسب الحاجة. 2005(، باإلضافة إلى معلومات من بورتر )2009جرونتميج )مصدرها 

 على مستوى العالمأنواع مهاجرة وشتوية أخرى، ووحدة التحليل الخاصة بها هي مدى نطاق التكاثر  :(2الفئة ) •

(، حيث أنه ال توجد تقديرات محلية أو إقليمية تسمح بتعريف وحدة تحليل 2017)من بيرد اليف إنترناشيونال 

 أصغر. 

 (. 2: األنواع المستوطنة، ووحدة التحليل الخاصة بها هي تلك الخاصة بالفئة )(3الفئة ) •
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 النتائج 4-2-2

 (. 2، ملحق 2أنواع الطيور )جدول  نوع من 193قائمة بتعداد األنواع لعدد  (1الخطوة )نتج عن 

 (: قائمة تعداد األنواع لطيور تعد من المكونات البيئية القيّمة المحتملة2جدول )

العدد المحتمل من المكونات  الترتيب المجموعة

 البيئية القيّمة

 31 الجوارح الطيور

 8 اإلوزيات

 3 السماميات )السمامة، سمامة الشجر، الطنان(

 1 قرنيات المنقار )أبو قرن، هدهدية، هداهد الغابات(  

 43 )الطيور الساحلية( إفجيجيات

 4 اللقلق

 3 حماميات الشكل )الحمام واليمام(

 5 الشقراقيات )الرفرافيات(

 10 4الصقرية )الصقور والكاراكارا(

 2 الدجاجيات

 5 الكركيات )الكركية، التفلقية(

 60 )الطيور المغردة(العصفوريات 

 13 البجعيات )أبو منجليات، البلشونيات، البجع(

 1 الغطاسيات

 2 القطويات

 1 البوميات )الطيور الجارحة الليلية(

 1 األطيشيات )الغاقيات، األطيش(

 حساسية األنواع تحديد 4-3

( بناًء على شدة تأثره على 1حساسية كل نوع أو عدد تم تعريفه من خالل الخطوة )( هو تحديد 2الغرض من الخطوة )

 .بالنسبة لألعدادالمستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، حسب وحدة التحليل، واألهمية النسبية لمنطقة الدراسة 

 الطرق 4-3-1

 الحساسية هنا تخص أعداد األنواع الموجودة في منطقة الدراسة، وهي تجمع بين مكّونين: 

(، القائمة بالفئة IUCN 2017)طبيعة باستخدام الفئات المهددة الخاصة باالتحاد الدولي لحفظ ال شدة التأثرتم تحديد  •

واع التي تعتبر صاحبة حالة حفظ غير ( في ملحق اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، وتعكس األن2)

، وخاصةً الطيور 5مواتية على المستوى اإلقليمي داخل الدول أو المناطق بالنطاق، وكذلك فهرس شدة تأثر األنواع

  )ب((. 2018( )بيرد اليف إنترناشيونال 3المحلقة، حيث تم تقييم ذلك حسب جدول )

للطيور المحلقة المهاجرة هي نسبة األعداد بمسارات الطيران بالوادي المتصدع/البحر األحمر  األهمية النسبية •

( المسجلة بمنطقة الدراسة، وبالنسبة 2005، باإلضافة إلى معلومات من بورتر 2009)المصدر: جرونتميج 

                                                      
 في هذا التحليل، نعتبر الشاهين األمازيجي نوع فرعي من صقور الشاهين.  4

 يران وحوادث االصطدام الموثقة. باالصطدام بتوربينات الرياح بناًء على كتلة الجسم، وطريقة الط 10إلى  1يسجل هذه الفهرس شدة تأثر األنواع بمقياس من  5
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نواع الخاصة ببيرد اليف )المصدر: حسابات األ األخرى نطاق التكاثر العالمي المستوطنةلألنواع المهاجرة أو 

بالنسبة لألعداد المسجلة في منطقة الدراسة، ( بالترتيب. 5( وجدول )4إنترناشيونال(، بتقديرات كما في جدول )

 ي مسح. ألأخذنا هذا الرقم ليكون أقصى عدد تم تسجيله في أي فصل من الفصول 

ة الكلية لألنواع. لم تتقدم األنواع التي تعاني من حساسية ( لتحديد الحساسي6تم الجمع بين هذين العاملين في مصفوفة )جدول 

% من أجمالي 1(. باإلضافة إلى ذلك، حذفنا األنواع حيث األعداد المقدرة لها في مسار الطيران أقل من 3ضئيلة للخطوة )

مسار الطيران بالوادي األعداد المقدرة على مستوى العالم لتعكس درجة منخفضة جدًا من األهمية في األعداد الموجودة في 

كان قد تم تقديرها بمستوى حساسية أعلى من المتصدع/البحر األحمر على المستوى العالمي، وهذا حذف أربعة أنواع إضافية 

 Circus) (، ومرزة الدجاجGyps fulvus(، والنسر األسمر )Haliaeetus albicillaضئيل جدًا )العقاب أبيض الذنب )

cyaneus) الحمراء، والحدأة (Milvus milvus .)) 

 (: معايير تسجيل شدة الحساسية  3جدول )

تقدير شدة 

 الحساسية

الطيور المحلقة المهاجرة )وأنواع أخرى حيث تم تخصيص مؤشر 

 لشدة الحساسية(

 أنواع مهاجرة ومستوطنة أخرى

أقل اهتمام بالقائمة العالمية الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ  • ضئيل جدًا

 أو أقل.  6 تأثرالطبيعة، ومؤشر شدة 

أقل اهتمام بالقائمة العالمية 

الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ 

  الطبيعة

بالقائمة العالمية الحمراء أو يكاد يكون مهدد  التأثرشديد  • منخفض

 أو أقل. 6 شدة تأثرمؤشر لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و

بالقائمة العالمية الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ أقل اهتمام  •

 .8أو  7 مؤشر شدة تأثرالطبيعة، و

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في  2فئة  •

 أو أقل.  6تأثر ومؤشر شدة 

بالقائمة العالمية يكاد يكون مهدد 

الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ 

 الطبيعة.

بالقائمة العالمية الحمراء أو يكاد يكون مهدد  التأثرشديد  • متوسط

 .8أو  7 مؤشر شدة تأثرلالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و

أقل اهتمام بالقائمة العالمية الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ  •

 .10أو  9 مؤشر شدة تأثرالطبيعة، و

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في  2فئة  •

 .8أو  7 الـتأثرومؤشر شدة 

بالقائمة العالمية شديد الحساسية 

الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ 

 الطبيعة.

بالقائمة العالمية الحمراء لالتحاد الدولي وضعه حرج أو مهدد  • عالي

 لحفظ الطبيعة. 

مة العالمية الحمراء بالقائشديد الحساسية أو يكاد يكون مهدد  •

 .10أو  9 مؤشر شدة تأثرلالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في  2فئة  •

 .10أو  9 تأثرومؤشر شدة 

بالقائمة وضعه حرج أو مهدد 

العالمية الحمراء لالتحاد الدولي 

 لحفظ الطبيعة.

 للطيور المحلقة المهاجرةتسجيل األهمية النسبية (: 4جدول )

الحد األقصى لألعداد اإلجمالية من النوع في فصل واحد من أي مشروع من مشروعات  األهمية النسبية

 منطقة الدراسة كنسبة من األعداد المتواجدة بمسار الطيران

  1% ضئيلة

  5%% و  1 منخفضة

  10%% و  5 متوسطة

 % 10 عالية
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 (: تسجيل األهمية النسبية لألنواع المهاجرة والمستوطنة األخرى 5جدول )

 مدى الحدوث –النطاق العالمي لالستيطان أو التكاثر )كيلومتر مربع(  األهمية النسبية

 مليون  10 ضئيلة

 مليون  10ألف و  100 منخفضة

 ألف  100ألف و  50 متوسطة

 ألف  50 عالية

 مصفوفة الحساسية(: 6جدول )

 الحساسية

 األهمية النسبية

 مرتفعة متوسطة منخفضة ضئيلة

ية
س
سا
ح
 ال
دة
ش

 

 منخفضة منخفضة ضئيلة ضئيلة ضئيلة

 متوسطة منخفضة منخفضة ضئيلة منخفضة

 مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة متوسطة

 مرتفعة مرتفعة متوسطة منخفضة مرتفعة

 النتائج 4-3-2

 (. 7)جدول  ضئيلةنوع من أنواع الطيور حيث الحساسية أعلى من ال 35قائمة تحتوي على  (2)الخطوة نتج عن 
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 ( لألنواع التي قُدرت حساسيتها بأعلى من ضئيلة2(: التسجيل في الخطوة )7جدول )

 الحساسية األهمية النسبية شدة التأثر االسم العلمي النوع

 مرتفعة مرتفعة متوسطة Ciconia nigra اللقلق األسود

 مرتفعة مرتفعة متوسطة Hieraaetus pennatus عقاب مسيرة صغرى

 مرتفعة مرتفعة متوسطة Grus grus الكركي الشائع

 البجعة البيضاء الكبيرة

Pelecanus 

onocrotalus 

 متوسطة

 مرتفعة مرتفعة

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة Aquila nipalensis عقاب السهوب

 مرتفعة مرتفعة متوسطة Ciconia ciconia اللقلق األبيض

 منخفضة متوسطة منخفضة Milvus migrans حدأة سوداء

 رخمة مصرية

Neophron 

percnopterus مرتفعة 

 منخفضة

 متوسطة

 منخفضة متوسطة منخفضة Buteo buteo الحّوام الشائع

 منخفضة منخفضة متوسطة Pernis apivorus حّوم النحل األوروبي

 متوسطة منخفضة مرتفعة Clanga clanga سعفاء كبرىعقاب 

 منخفضة مرتفعة ضئيلة Accipiter brevipes البيدق

 متوسطة متوسطة متوسطة Circus macrourus مرزة باهتة

 منخفضة ضئيلة مرتفعة Aegypius monachus النسر الرمادي

 متوسطة منخفضة مرتفعة Aquila heliaca عقاب ملكي شرقي

 منخفضة متوسطة ضئيلة Streptopelia turtur القمري

 منخفضة منخفضة متوسطة Clanga pomarina عقاب سعفاء صغرى

 منخفضة متوسطة منخفضة Buteo rufinus صقر جراح

 منخفض ضئيل متوسط Circus pygargus أبو شودة

 منخفض متوسط منخفض Circaetus gallicus عقاب صرارة

 منخفض منخفض منخفض Limosa lapponica الذيلسلطانية مخططة  بقويقة

 عقاب حكيم

Terathopius 

ecaudatus 

 ضئيل متوسط

 منخفض

 منخفض منخفض منخفض Glareola nordmanni أبو اليسر

 منخفض ضئيل متوسط Aquila fasciata عقاب بونلي

 منخفض منخفض منخفض Calidris ferruginea دريجة كروانية

 منخفض مرتفع ضئيل Sylvia melanothorax دخلة قبرصية

 منخفض ضئيل مرتفع Pelecanus crispus بجع دلماسي

 منخفض ضئيل متوسط Aquila chrysaetos عقاب ذهبية

 منخفض منخفض منخفض Gallinago media شنقب كبير

 منخفض ضئيل مرتفع Torgos tracheliotos نسر أذون

 منخفض ضئيل مرتفع Falco cherrug صقر الغزال

 منخفض ضئيل مرتفع Aquila rapax عقاب أصحم

 منخفض ضئيل متوسط Aquila verreauxii عقاب أسود 

 نورس أبيض العين

Larus 

leucophthalmus منخفض منخفض منخفض 

 منخفض ضئيل متوسط Mycteria ibis لقلق أصفر المنقار
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الطيور التي تعد مكونات بيئية قيّمة البيئية وتحديد (: تقييم المخاطر 3الخطوة ) 4-4

 ذات أولوية

نوع.   35( وعددها 2تحديد الطيور ذات األولوية من بين األنواع الحساسة المتبقية من الخطوة ) و( ه3الغرض من الخطوة )

( وذلك لتحديد األنواع التي تكون التأثربالموقع )احتمالية  المرتبطخطر ال ويتم ذلك بجمع تقدير الحساسية لكل نوع مع تقدير

 معرضة لخطر التأثير الكبير جراء مشروعات مزارع الرياح في منطقة الدراسة. 

 الطرق 4-4-1

 : 6تضم ثالثة مكوناتاحتمالية التأثر أن بناًء على البيانات األساسية المتاحة عن الطيور، قدرنا 

متر ومتوسط حجم  200أقل من على ارتفاع لتي ُسجل طيرانها . هو رقم التأثير المجمع لنسبة األعداد ا(1المكون ) •

بالتوربينات أو قد تتفاعل مع  االصطدامالمحتمل تعرضها لمخاطر تمثل هذه األعداد الطيور (. 8السرب )جدول 

أو الصعق الكهربائي(. وقد أخذنا النسبة المئوية للمتوسط المرجح لألعداد التي تم تسجيلها  صطدامخطوط النقل )باال

متر لكل الفصول( لكل الفصول  200متر )أي إجمالي األعداد عند أقل من  200أثناء الطيران على ارتفاع أقل من 

متر،  200التسجيل عند أقل من عن نسبة حيث تم اإلبالغ عن هذه القيمة. بالنسبة لألنواع التي لم يكن لها بيانات 

متر. تم اشتقاق  200% من السجالت الخاصة بالطيران عند ارتفاع أقل من 50قمنا بتسجيلها على أساس أنها 

متوسط حجم السرب من متوسط أحجام األسراب التي تم تسجيلها خالل كل فترة مسح، ولم يتم تطبيق أي ترجيح 

رة الكاملة لكل األنواع، وقد يتغير سلوك األسراب خالل هجقامت بتغطية فترة ال قدوذلك ألنه ليس كل المسوحات 

نظًرا لوجود أعداد هذه الفترة. وتم اعتبار أن األسراب الكبيرة معرضة لمستوى أعلى من خطر الوفيات المتعددة 

الكهرباء وتجنبها. أكبر وانخفاض قدرة األعداد على المستوى الفردي بالسرب على رؤية التوربينات أو خطوط 

بالنسبة لألنواع التي ال نملك بيانات لها تخص متوسط حجم السرب، قمنا بتسجيلها مع التحفظ على أن أقصى حجم 

( التالي؛ بمعني أنه يساوي كل 2ألسرابها يساوي أقصى عدد تم تسجيله خالل فصل من الفصول )كما في المكون )

بالنسبة لألنواع التي لها قيّم للمتغيرين، زاد الرقم الناتج عن المصفوفة  األعداد الفردية التي تمر في سرب واحد(.

ار واحد في حالة أن االختالف )ويعد االنحراف المعياري الخاص بكل القيّم المبلغ عنها لهذا النوع( في نسبة بمقد

نا هذه الخطوة % األعلى(. وقد أضف50متر كان في أعلى ربعين )أي الـ  200الطيران على ارتفاع أقل من 

اإلضافية لنأخذ في الحسبان المواقف حيث قد يختلف سلوك الطيران بدرجة كبيرة وتكون قيمة المتوسط أقل 

 صالحية كمؤشر للمخاطر. 

( ليعكس حقيقة أن 9هو أقصى عدد لنوع خالل فصل واحد من أي مشروع بمنطقة الدراسة )جدول  .(2المكون ) •

 طقة الدراسة تكون أكثر عرضة للتأثر بمشروعات الرياح. األنواع ذات األعداد األعلى بمن

سواء تم تسجيل هذا النوع أو لم يتم تسجيله على األرض داخل منطقة الدراسة، بصرف النظر عن  :(3المكون ) •

(، وتلك التي لم تكن لديها سجالت 1المشاركة )األنواع التي لديها سجالت في الهبوط سجلت )األعداد الفردية 

سجلت )صفر((. يجب أن تمر األنواع التي تم تسجيلها على األرض من خالل منطقة خطر االصطدام، وبالتالي 

 ها. تكون أكثر عرضة لمخاطر االصطدام عن تلك األنواع التي لم يتم تسجيل بيانات هبوط ل

 

(، 10إلى  2للوصول إلى نتيجة نهائية الحتمالية التأثر الخاصة بكل نوع )نطاق نظري من هذه المكونات الثالثة تم تلخيص 

(. وتم دمج هذا التقدير الحتمالية 10والذي تم فصله إلى أربعة أرباع الشتقاق تقدير الحتمالية التأثر الخاصة بهذا النوع )جدول 

(. وتم اعتبار األنواع 11( الشتقاق تقدير للمخاطر الكلية الناتجة عن المشروع )جدول 3سية من الخطوة )التأثر بتقدير الحسا

                                                      
)أ(، 2017)ب(، 2016)أ(، 2016(؛ إينفيرونكس 1( في شكل )1ميجاوات )موقع ) 250مصدر البيانات هي المسوحات الطيور األساسية الخاصة بمشروع ليكيال شمال رأس غارب  6

(، البلوك الواقع بغرب مشروع يكيال 2018(؛ المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 1( في شكل )2ع ))ب((، ومنطقة مسوحات المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )موق2017

بل الزيت 2013(؛ إيكودا 1( في شكل )3ميجاوات )موقع ) 250شمال رأس غارب  ؛ إيكوكونسيرف 2009(؛ جرونتميج 1( في شكل )6ميجاوات )موقع ) 380(، مشروع ليكيال جنوب ج 

بل الزيت 20117 (؛ 1في شكل ) 7، 6، 5(، وامتياز هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة )المواقع 2011(؛ )إيكودا 1( في شكل )4ميجاوات )موقع ) 380(، البلوك الواقع بشمال مشروع ليكيال جنوب ج 

 طوة. (. تم حذف مجموعات بيانات أخرى حيث أنها ال توفر المعلومات المطلوبة لهذه الخ2007إيكودا 
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األولوية بالنسبة لمنطقة  المعرضة لمخاطر كلية مرتفعة أو متوسطة من ضمن الطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات

  الدراسة.

 متر لكل نوع 200لسرب والنسبة المئوية للطيران عند ارتفاع أقل من متوسط حجم ا(: مصفوفة تسجيل 8جدول )

متوسط حجم 

 السرب

 متر 200النسبة المئوية للطيران عند ارتفاع أقل من 

 100-75 75-50 50-25 25 -صفر 

 10 1 1 2 2 

10-50 1 2 2 3 

50-100 2 2 3 4 

 100 2 3 4 4 

 الفصلية القصوى لنوع واحد في منطقة الدراسةلألعداد فئات النتائج (: 9جدول )

 أقصى عدد فصلي

 النتيجة  النطاق

10من صفر إلى   1 

100لى إ 10من   2 

إلى ألف 100من   3 

آالف 10أكثر من   4 

 ( 3(: تقدير احتمالية التأثر بناًء على النتيجة الكلية لكل نوع تم تقييمه بالخطوة )10جدول )

 تقدير احتمالية التأثر

أرباع(النتيجة الكلية )بناًء على   مستوى التأثر 

2 ضئيل 

 2  و 3 منخفض 

 3  و 6 متوسط 

 6 مرتفع 

 (: مصفوفة المخاطر الكلية للمشروع11جدول )

 احتمالية التأثر المخاطر الكلية

 مرتفعة متوسطة  منخفضة ضئيلة الحساسية

 متوسطة قليلة قليلة ضئيلة منخفضة

 مرتفعة متوسطة قليلة قليلة متوسطة

 مرتفعة مرتفعة متوسطة قليلة مرتفعة
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 النتائج 4-4-2

نوع معرض لمخاطر كلية مرتفعة أو متوسطة جراء المشروع، ويتم اعتبار هذه األنواع من المكونات  13( 3حددت الخطوة )

 . 7(7البيئية القيّمة ذات األولوية لهذا التحليل )جدول 

 

                                                      
ء المحليين. وقد تؤدي مراجعة أصحاب المصالح المحليين إلى يرجى مالحظة أن هذه القائمة مشتقة من تقارير قائمة وتحليل مكتبي. لم يتم االستعانة في هذا التقييم السريع بأية استشارات من الخبرا 7

 فير بيانات إضافية قد تؤثر على النتائج. التعرف على بعض األنواع اإلضافية المثيرة للقلق على وجه التحديد، أو تو
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 نوع من الطيور تم تعريفها كمكونات بيئية قيّمة ذات أولوية 13لعدد (: تفاصيل التسجيل والتقدير 12جدول )

 الفئة االسم العلمي النوع
الوضع في القائمة 

 الحمراء

مؤشر 

شدة 

 التأثر

 أعلى عدد شدة التأثر
أعداد مسار 

 الطيران

نسبة 

وحدة 

 التحليل

 النسبيةاألهمية 

 الحساسية

 

نسبة 

الطيران 

أقل من 

 متر 200

متوسط 

حجم 

 السرب

االختالف في نسبة 

الطيران على 

ارتفاع أقل من 

 8متر 200

 أعلى عدد
الهبوط في 

 المنطقة

احتمالية 

 التأثر

المخاطر 

 الكلية

 متوسطة مرتفعة نعم 8251 13 5 52 منخفضة متوسطة 6.2 132700 8251 منخفضة 8 أقل اهتمام Milvus migrans 1 حدأة سوداء

 Ciconia nigra لقلق أسود
1 

 أقل اهتمام
 متوسطة 10

 مرتفعة مرتفعة نعم 6738 23 12 36 مرتفعة مرتفعة 34.6 19500 6738

 عقاب مسيرة صغرى
Hieraaetus 

pennatus  

1 
 مرتفعة متوسطة ال 418 14 1 27 مرتفعة مرتفعة 13.2 3169 418 متوسطة 9 أقل اهتمام

 Grus grus الكركي الشائع
1 

 مرتفعة مرتفعة نعم 12004 40 100 19 مرتفعة مرتفعة 34.3 35000 12004 متوسطة 10 أقل اهتمام

 رخمة مصرية
Neophron 

percnopterus 

1 
 متوسطة متوسطة ال 154 28 1 43 متوسطة منخفضة 3.4 4535 154 مرتفعة 10 مهدد

  Buteo buteo الحّوام الشائع
1 

 منخفضة 7 أقل اهتمام
 متوسطة 6.6 1250000 82540

 متوسطة مرتفعة نعم 82540 14 24 36 منخفضة

 Pernis apivorus حّوم النحل األوروبي
1 

 متوسطة مرتفعة نعم 35423 15 42 38 منخفضة منخفضة 3.5 1000000 35423 متوسطة 7 أقل اهتمام

 البجعة البيضاء الكبيرة
Pelecanus 

onocrotalus 

1 
 مرتفعة مرتفعة نعم 31001 30 222 40 مرتفعة مرتفعة 44.3 70000 31001 متوسطة 10 أقل اهتمام

 Clanga clanga عقاب سعفاء كبرى
1 

 متوسطة متوسطة ال 63 35 2 26 متوسطة منخفضة 2.9 2180 63 مرتفعة 9 شديد التأثر

 البيدق
Accipiter 

brevipes  1 مرتفعة 40.2 750009 30134 ضئيلة 6 أقل اهتمام 
 متوسطة مرتفعة ال 30134 29 110 40 منخفضة

 مرزة باهتة
Circus 

macrourus 1 متوسطة 6.6 1505 100 متوسطة 8 يكاد يكون مهدد 
 متوسطة متوسطة ال 100 16 1 85 متوسطة

 عقاب السهوب
Aquila 

nipalensis 1 مرتفعة 17.3 37500 6488 مرتفعة 9 مهدد 
 مرتفعة متوسطة نعم 6488 12 5 25 مرتفعة

 لقلق أبيض
Ciconia 

ciconia  1 مرتفعة 47.1 450000 212030 متوسطة 10 أقل اهتمام 
 مرتفعة مرتفعة نعم 212030 21 653 35 مرتفعة

 

                                                      
 متر. 200القيّم هي االنحراف المعياري لجميع القيّم لنوع والمستخدمة في حساب نسبة الطيران على ارتفاع أقل من  8

 (.2016ألف: بيرداليف إنترناشيونال  19آالف إلى  10( أكبر بكثير من تقدير بيرداليف إنترناشيونال )حجم التعداد من 2009هذه القيمة للبيدق من جرونتنيج ) 9
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 مة من خالل عملية االختيار(: تنقية قائمة الطيور التي تعد مكونات بيئية قيّ 13جدول )

 المجموعة
 عدد األنواع

 3خطوة  2خطوة  1خطوة 

 13 35 193 كل الطيور

 13 19 34 (: الطيور المحلقة المهاجرة1فئة )

 صفر 7 110 مهاجرة وشتوية أخرى(: أنواع 2فئة )

 صفر 9 49 (: أنواع مستوطنة3فئة )

 180 158 - تم حذفها

 (: عملية وضع الحدود4الخطوة ) 4-5

حدود الوفيات لكل نوع من أنواع الطيور القيّمة ذات األولوية تأثًرا بمزارع الرياح، وهي النقطة التي تشكل ( 4تحدد الخطوة )

الخسائر بعدها خطًرا على الحياة طويلة األجل للتعداد. وتنعكس هذه الحدود أيًضا على القرارات اإلدارية القابلة للتكيّف في 

 عمليات مزارع الرياح. 

 الخطوة بعد، ولكن يتم التخطيط لها في مرحلة متقدمة من هذا التقرير.  لم يتم اتخاذ هذه

 (: تعريف نهج محتمل للتخفيف والرصد5الخطوة ) 4-6

يستعرض هذا القسم الخطوط العريضة إلجراءات التخفيف والرصد التي سوف تقوم ليكيال بتبنيها في المشروعات التي تقوم 

بها، واإلجراءات التي سوف تتخذها الشركة لمعالجة دورها في اآلثار التراكمية الناتجة عن مشرعات مزارع الرياح بمنطقة 

نوع من أنواع الطيور القيّمة ذات األولوية، والمحددة في هذا المستند،  13على تركز إجراءات التخفيف والرصد الدراسة. 

وسوف تقدم مزايا )لم يتم إحصائها( لألنواع األخرى من الطيور التي تمر من خالل مزارع الرياح. في جميع األحوال، تقوم 

ييفها بحيث تكون ذات صلة بالوضع المحلي. الممارسات الجيدة بالصناعة، والتي يتم تكإجراءات التخفيف والرصد على أساس 

 تركز إجراءات التخفيف والرصد على نقطتين: 

أساليب التخفيف والرصد بالموقع، وذلك لخفض مخاطر االصطدام، والتحقق من فاعلية أساليب التخفيف المقترحة،  •

والسماح بتقدير اآلثار المتبقية وتقديم المعلومات بحيث يتم تكييف إجراءات الرصد والتخفيف لتتالءم مع الظروف 

 السائدة. 

خرى، وذلك لتقليل اآلثار التراكمية لجميع مشروعات مزارع الرياح الجهود المشتركة مع كيانات مزارع الرياح األ •

 المقترحة بمنطقة الدراسة. 

الخاصة بتدابير التخفيف وإجراءات الرصد، سوف تتمكن ليكيال من تقليل تأثيرها بأقصى من خالل تبني أفضل الممارسات 

نات بيئية قيّمة. وبذلك، سوف تحدد ليكيال المعيار درجة ممكنة من الناحية العملية على األنواع التي تم تعريفها كمكو

لمشروعات مزارع الرياح األخرى بمنطقة الدراسة، وتكون مثال للتطبيق الناجح ألفضل الممارسات يستطيع اآلخرون إتباعه. 

اصةً رصد ويكون من المفيد لشركة ليكيال ومشروعات مزارع الرياح األخرى بمنطقة الدراسة إيجاد نهج منسق للتخفيف؛ خ

الهجرة وإغالق التوربينات. من خالل تبني بروتوكول إغالق واحد على مستوى كل منطقة الدراسة والمشاركة في بينات 

المسوحات اآلنية، يصبح من الممكن خفض التكاليف التشغيلية لكل مشروع )من خالل خفض الحاجة للمراقبين في كل منطقة 

اطر التي تتعرض لها الطيور من خالل المالحظات التي ينتج عنها إغالق التوربينات من مناطق المشروع(، وكذلك تقليل المخ

 ر الطيران عبر عدة مشروعات. بمحاذاة مسا
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 (: إجراءات التخفيف والرصد المقترحة للمشروع14جدول )

 الزمنياإلطار  الكيان المسؤول الهدف الرئيسي الوصف التدابير اإلجراء

 إجراءات التخفيف بالموقع

تتطلب جميع اإلجراءات بروتوكوالت واضحة ومفصلة تستطيع كل فرق المسوحات إتباعها.  إعداد البروتوكوالت المناسبة 1

ينبغي أن تُضم هذه المعلومات إلى مستندات المشروع ذات الصلة. ينبغي أن تكون البروتوكوالت 

خبر يمحاذية لتوجيهات الممارسة الجيدة بالصناعة، وأن يقوم بتصميمها عالم من علماء الطيور 

 تقييم المخاطر التي تتعرض لها الطيور نتيجة لمشروعات مزارع الرياح. ب

تخاذ جميع اإلجراءات، ضمان االتساق في ا

 وجمع البيانات المناسبة التخاذ القرارات. 

تمت بروتوكوالت  ليكيال

الموافقة عليها قبل ثالثة 

من بدأ  لأشهر على األق

 التشغيل. 

عندما يقوم المراقبون بالميدان بتحديد مسارات الطيران للطيور القيّمة ذات األولوية والتي قد ينتج  اإلغالق عند الطلب 2

تصادم، البد أن يقوموا بإغالق مؤقت لتوربين واحد أو أكثر لحين تصبح الطيور غير عنها 

يعد هذا النهج من الطرق معرضة للخطر، وعندئذ يمكن إعادة تشغيل التوربينات مرة أخرى. 

الجيدة لتقليل خطر اصطدام الطيور بشفرات توربينات الهواء الدائرة. سوف يتم إعداد 

اإلغالق وإعادة التشغيل، واالتصاالت شروط (، وسوف تتضمن 1إجراء ) البروتوكوالت تحت

الالزمة بين المراقبين الميدانيين ومشغلي مزارع الرياح، والمعلومات التي يجب تسجيلها في حالة 

 حدوث إغالق )النتائج الخاصة بالطيور ذات الصلة وإجراءات المشغل(. 

المراقب في نوع الطيور ذي الصلة، خبرة يجب أن تكون طلبات اإلغالق قائمة على أساس 

 وارتفاعه، ومسار الطيران المحتمل، ونمط الطيران، والمسافة بين الطيور والتوربين. 

تقليل عدد حاالت االصطدام بين الطيور 

 القيّمة ذات األولوية وتوربينات الرياح. 

 وضع البروتوكوالت ليكيال

والنظام المختبر في 

المكان المناسب قبل بدء 

 التشغيل. 

تثبيت محوالت مسار الطيران  3

على خطوط الكهرباء الخاصة 

 بالمشروع

من المعروف اصطدام أنواع كثيرة من الطيور بخطوط الكهرباء )وخاصة خطوط الجهد العالي(، 

وقد ثبت أن تثبيت محوالت مسارات الطيران الخاصة بالطيور قد أدت إلى تقليل هذا الخطر. ينبغي 

مسارات الطيور )من حيث النوع والتردد( قائم على أساس الممارسة أن يكون تشكيل محوالت 

 ة بالصناعة، باالعتماد على األمثلة المحلية للتثبيت الناجح إن وجدت. الجدي

تقليل حاالت اصطدام الطيور القيّمة ذات 

 األولوية بخطوط الكهرباء التابعة للمشروع.

أثناء تركيب خطوط  ليكيال

 الكهرباء

 تحديد مواقع التوربينات 4

 ومحاذاتها

 

تسمح بأقصى فجوة ممكنة بين بعضها، خاصةً بمحاذاة  تحديد مواقع التوربينات بحيثينبغي أن يتم 

المحور المحتمل لمسارات الهجرة. وفي حين أن قدرة األنواع على المالحة عبر مزارع الرياح 

 .بشكل احترازي غير مفهومة بشكل جيد، فإننا نوصى بهذا النهج

السماح للطيور القي مة ذات األولوية بالمرور 

 عبر مزارع الرياح

 

في مرحلة تصميم  ليكيال

 المشروع
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 الزمنياإلطار  الكيان المسؤول الهدف الرئيسي الوصف التدابير اإلجراء

المكونات البيئية القيّمة تعد من  مواطنينبغي أيًضا تحدي المواقع لتجنب المناطق التي تحتوي على 

، والجحور والمخابئ األخرى التي تستخدمها )الوديان واألراضي السبخة على سبيل المثال(

 التي تعد من المكونات البيئية القيّمة.  الثدييات أو الزواحف

رصد الطيور القيّمة ذات  5

 األولوية

تعتبر مراقبة أعداد الطيور القيّمة ذات األولوية وأنشطتها ومسارات الطيران الخاصة بها عبر 

مزارع الرياح من األمور الحيوية التي تؤثر على إجراءات التخفيف. يجب أن يقوم بمراقبة الطيور 

بتغطية منطقة تشغيل التوربينات بأكملها.  يدانيون مدربون ومن ذوي الخبرة يقومونمراقبون م

(، لتجنب 2والهدف الرئيسي من الرصد هو بدء بروتوكوالت اإلغالق عند الطلب )انظر إجراء 

اصطدام الطيور القيّمة ذات األولوية بشفرات التوربينات. وتشمل األهداف اإلضافية تسجيل أعداد 

وتحديد مسارات وارتفاعات الطيران، ومراقبة الطيور القيّمة ذات األولوية في مزارع الرياح، 

 صطدامات )في حالة حدوثها(. اال

: ينبغي أن يركز الرصد على الطيور القيّمة ذات األولوية، مع تسجيل البيانات الخاصة التركيز

بأنواع الطيور األخرى إذا سمح الوقت بذلك. ينبغي على سبيل االحتراز اعتبار األنواع غير 

فعقاب السعفاء الصغرى وعقاب يور القيّمة ذات األولوية لحين ثبوت عكس ذلك )المعرفة من الط

 السعفاء الكبرى قد يصعب التعرف عليهما عن بعد(. 

: ينبغي أن يستخدم الرصد مبدئيًّا سلسلة من نقاط المراقبة المحددة مسبقًا، ويتم تحديد عددها الطريقة

ومواقعها بناًء على الطبوغرافية المحلية، وتنسيق التوربينات، وأنماط النشاط للطيور القيّمة ذات 

 األولوية. 

ور القيّمة ذات األولوية، : ينبغي أن يكونوا من ذوي الخبرة في التعرف على جميع الطيالمراقبون

وعلى دراية كافية بأهداف المشروع لتغيير الطرق إذا لزم األمر )نقل نقاط المراقبة على سبيل 

 المثال في حالة تغير سلوك الطيور(. 

بما أن جميع الطيور القيّمة ذات األولوية في منطقة الدراسة من الطيور المهاجرة، ينبغي : المجهود

فترات الهجرة بالربيع والخريف، مع تعديل أيام البداية والنهاية بنشاط )مع  أن يتم الرصد طوال

األخذ في االعتبار أن توقيت الهجرة يختلف بدرجة كبيرة من نوع آلخر(. ينبغي أن يتم الرصد 

لضمان أن بروتوكوالت اإلغالق عند الطلب 

قت كافي لتقليل اصطدامات يمكن بدئها في و

 الطيور. 

 قبل بدء التشغيل ليكيال
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 الزمنياإلطار  الكيان المسؤول الهدف الرئيسي الوصف التدابير اإلجراء

اليوم المعروف نشاط الطيور فيها. ويكون من المطلوب تقليل المجهود خارج  أيًضا في كل أوقات

 مع مراجعته بصفة منتظمة من حيث الصلة. هذه الفترات، 

: يجب أن يستخدم المراقبون نماذج بيانات معيارية لتسجيل جميع المالحظات، وذلك السجالت

 للسماح بإدخال تحسينات على الطرق وتحليل النهج أو االستجابات في حالة حدوث اصطدامات. 

أسفل التوربينات الكتشاف جثث الطيور الواقعة اطق إجراء مسوحات منتظمة بالمنويتضمن ذلك  التوربينات -مسوحات الجثث  6

 بهذه المسوحاتالتوربينات. سوف يتم تحديد البروتوكوالت الخاصة هذه التي اصطدمت بشفرات 

(، وتتضمن معدل التكرار وعدد التوربينات التي تم البحث تحتها ومنطقة البحث 1تحت إجراء )

 تحت كل توربين، وسوف يكون ذلك على أساس الممارسة الجيدة بالصناعة. 

لتحديد مستوى الوفيات نتيجة لالصطدام 

 بالتوربينات بموقع مزرعة الرياح. 

مستمرة حتى أول ثالثة  ليكيال

سنوات على األقل من 

 التقييم.  ثمالتشغيل يعاد 

خطوط  –مسوحات الجثث  7

 الكهرباء

سوف يقوم المشروع بإجراء مسوحات منتظمة تحت خطوط الكهرباء لتحديد مستوى الوفيات في 

عروفة الطيور نتيجة الصطدامها بهذه الخطوط. يعد االصطدام بخطوط الكهرباء من األسباب الم

للوفيات في أنواع كثيرة من الطيور. سوف يتم تحديد البروتوكوالت الخاصة بهذه المسوحات تحت 

 (، وتتضمن معدل التكرار ومناطق البحث.1إجراء )

لتحدي مستوى الجثث المالحظ نتيجة 

لالصطدام بخطوط الكهرباء بموقع مزرعة 

 الرياح. 

مستمرة حتى أول ثالثة  ليكيال

سنوات على األقل من 

 يعاد التقييم. ثمالتشغيل 

تحديد عامل التصحيح بالنسبة  8

 للجثث

ينبغي تطبيق عوامل التصحيح لتحويل الجثث التي تمت مالحظتها إلى تقديرات فعلية للوفيات، 

وذلك ألن بعض الجثث سوف يتم إزالتها قبل إجراء المسوحات )انحياز بسبب إزالة الجثث(، ولن 

هج يتمكن الباحثون من اكتشاف جميع الجثث الموجودة )انحياز بسبب اكتفاء الباحثين(. تعد هذه الن

من الممارسات الجيدة المعيارية لمزارع الرياح، وإذا تم تصميمها بشكل جيد، يمكن إجراء 

التجارب في نفس الوقت. ينبغي أن تكون الجثث المستخدمة متشابهة بقدر اإلمكان لنوع الوفيات 

 المتوقع لتقليد الظروف الحقيقية. 

بهذه النهج، ولكن الباحثون الذين يتم شخص على دراية تخطيط التجارب وقيادتها أن يقوم بينبغي 

االستعانة بهم في تجارب كفاءة الباحث ينبغي أن يكونوا هم ذاتهم الذي يقومون بمسوحات الجثث 

والطبوغرافية  مواطن(. يعتمد عدد الجثث المستخدمة وتوزيعها على أنواع ال7وإجراء  6)إجراء 

 بموقع مزرعة الرياح. 

لتحديد عامل التصحيح الذي يتم تطبيقه على 

الجثث المكتشفة وذلك لتقدير الحجم الحقيقي 

 فيات المرتبطة بالمشروع. للو

سنويًّا لمدة ثالثة سنوات،  ليكيال

 ثم يعاد التقييم. 

 قبل بداية التشغيل. قد يبدأ 
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مقياس الوفيات ات الناتجة من خالل طريقة راسخة: يوصى باستخدام ينبغي أن يكون تحليل البيان

 الوكالة األمريكية للمسح الجيولوجي.بتطويره مؤخًرا  تالذي قام العام

المراجعة لتحسين كفاءة  9

 الرصد والتخفيف

وذلك لتحسين كفاءة إجراءات الرصد  8-4و 2-1سوف تتم المراجعة الدورية لإلجراءات 

 والتخفيف. وسوف يتضمن ذلك:  

للعملية في حالة تسجيل وفيات في أحد الطيور القيّمة ذات األولوية، وذلك لتحديد  الفورية المراجعة

 ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية أخرى يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر االصطدام بدرجة أكبر.  

 لنتائج مسوحات الجثث وكفاءة بروتوكوالت اإلغالق عند الطلب.  ربع السنويةالمراجعة 

لبيانات الرصد، بعد انتهاء كل موسم جهرة لتحديد ما إذا كانت هناك  نصف السنويةالمراجعة 

 بروتوكوالت الرصد.  علىتحسينات يمكن إدخالها 

لعملية تحديد عامل تصحيح الجثث وجميع عمليات رصد الطيور واالستجابات  السنويةالمراجعة 

 للمشروع. 

 مستمرة منذ بداية التشييد ليكيال إدارة تكيفية لتقليل المخاطر

 مساهمة ليكيال في تقليل اآلثار التراكمية

وذلك لدعم ملخصات سنوية عن مجهوداتها في الرصد والتخفيف وإتاحة سوف تقوم ليكيال بإعداد  المشاركة في البيانات 10

 المعرفة األساسية وزيادة الشفافية وفهم العمل الذي يتم. 

كما ستقوم ليكيال بالمشاركة في البيانات الخام والمعلومات ذات الصلة في الوقت اآلني/ شهريًّا مع 

 المطّوين اآلخرين بمنطقة المشروع لتحسين اإلجراءات التراكمية. 

 تعظيم قاعدة المعلومات في المنطقة. 

تقديم أمثلة على أفضل الممارسات ليتبعها 

 المشغلون اآلخرون. 

غير حسب البيانات يت ليكيال

 المصدرة

سوف تساهم ليكيال في التدريب المشترك لمجموعة من مراقبي الطيور المهرة القادرين على تنفيذ  التدريب المشترك للمراقبين 11

 المسوحات األساسية ومسوحات الرصد بمنطقة الدراسة ومنطقة الطيور الهامة المجاورة. 

لقابلة ضمان المحافظة على معايير المراقبة ا

 للمقارنة عبر جميع مواقع المشروع. 

مستمرة، مع التشييد قبل  الكل/آخرون

 البدء في التشغيل. 

سوف تقوم ليكيال بالتنسيق مع المطورين اآلخرين في منطقة المشروع لتحديد مواقع شبكات  تنسيق شبكات المراقبين 12

 المراقبين بحيث يمكن الحصول على أقصى استفادة منهم. 

مستمرة، مع التشييد قبل  ليكيال تعظيم االستفادة من شبكة المراقبين الممتدة

 البدء في التشغيل. 

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/
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سوف تقوم ليكيال أيًضا بوضع بروتوكوالت بحيث يستطيع المراقبون من المشروعات األخرى 

 البدء في اإلغالق عند الطلب عندما تكون مسارات الطيران معروفة بشكل جيد. 

تسهيل/دعم ورشة عمل/مؤتمر للتنوع البيولوجي بصفة سنوية لجميع مزارع الرياح بمنطقة  اقشةمنتدى المن 13

 المشروع، لتسهيل نتبادل المعرفة والمشاركة في الخبرات وتخطيط اإلجراءات التراكمية. 

تحسين المعرفة اإلقليمية بالطيور القيّمة ذات 

 األولوية وتحسين عمليات مزارع الرياح. 

 سنويًّا الالكل/ليكي

 إجراءات أخرى

للوفيات في وضح حدود  أ

 الطيور القيّمة ذات األولوية

لكل نوع من أنواع الطيور القيّمة ذات األولوية، سوف تضع ليكيال حدود للوفيات المقبولة. سوف 

لم يتم  – 4يؤدي تخطي أحد األنواع لهذه الحدود إلى إعداد موازنات خاصة بهذا النوع )الخطوة 

 اتخاذها بعد(. 

 قبل البدء في العمليات ليكيال وضح حدود للوفيات المقبولة

ة عمل للتنّوع إعداد خط ب

 البيولوجي ومتابعتها

رئيسي لتوجيه عمليات تخفيف اآلثار على التنّوع البيئي. وينبغي أن تلخص خطة خطة لمشروع 

تخفيف، والتنبؤ العمل اآلثار المتوقعة، وتستعرض كيف سيعمل المشروع على تطبيق تنظيم ال

في المكونات البيئية القيّمة  بكيف سيقوم المشروع بتحقيق نتيجة بدون صافي خسائر على األقل

واألولويات األخرى الخاصة بالتنّوع البيولوجي. وسوف يتضمن ذلك مراجعة لنماذج مخاطر 

لتحديد اآلثار المتبقية )إن وجدت( بعد تطبيق إجراءات التخفيف. إذا أشارت نماذج االصطدام 

عداد خطة للتعويض مخاطر االصطدام إلى وجود مثل هذه اآلثار، فسوف يتطلب ذلك أيًضا إ

 والموازنة بالنسبة للتنّوع البيئي ذي األولوية. 

نتيجة دعم تطبيق التدابير التخفيفية وتقديم 

أنواع بدون صافي خسائر/بصافي زيادة في 

 الطيور القيّمة ذات األولوية

 عند الحاجة ليكيال
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 غير الطيور المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية 5

مؤهلة لمكونات  مواطنهناك ثمانية أنواع من الخفافيش، وخمسة أنواع من الثدييات األرضية، ونوع من الزواحف، وثمانية 

، ينبغي اعتبارها كلها على سبيل مواطن(. ونتيجة لعدم كفاية المعلومات على أي من األنواع أو ال15بيئية قيّمة )جدول 

 ئية القيّمة ذات األولوية لهذا المشروع، في انتظار بحوث مستقبلية إضافية. االحتراز من المكونات البي

 (: المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية غير الطيور15جدول )

 المحتملةعدد المكونات البيئية القيّمة  الرتبة المجموعة

 8 خفاشيات الخفافيش

الثدييات 

 األرضية

 2 اللواحم )آكالت اللحوم(

 1 أرنبيات الشكل 

 2 مزدوجات األصابع )الحافريات(

 1 الحرشفيات )الزواحف( الزواحف

 8 مواطنمزايا ال

 الخطوات التالية 6

حتى تاريخه، يركز التحليل على تعريف الطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية ووضع الخطوط العريضة 

 إلجراءات التخفيف والرصد. ولكي يكتمل تحليل اآلثار التراكمية، مطلوب اتخاذ اإلجراءات التالية: 

المدخالت، ومن ضمنها الهيئات الحكومية )مثل  مشاركة أصحاب المصالح في النتائج بهدف المراجعة وتقديم .1

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة(، والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومطّوري مزارع الرياح، 

والمقرضين، والمنظمات غير الحكومية )مثل الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، وبيرداليف إنترناشيونال(، 

وعلماء البيئية من ذوي الخبرات المحلية. ويمكن السعي للحصول على التعليقات أثير البيئي، والخبراء في الت

 والتصحيحات وطلب المعلومات اإلضافية من جميع أصحاب المصالح. 

 عندما يكون ذلك مناسبًا، المشاركة بالنتائج والتعاون مع تقييمات أخرى مقترحة لآلثار التراكمية بمصر.  .2

 ( في عملية طفيلة(. 4أثير وما إذا كان سوف يتم تخطيها )حسب الخطوة )تحديد حدود الت .3

تحديد المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية غير الطيور من خالل استشارة أصحاب المصالح والخبراء والعمل  .4

 الميداني اإلضافي والتخطيط. 

 ذات األولوية غير الطيور عند الضرورة. إعداد تدابير التخفيف والرصد اإلضافية للمكونات البيئية القيّمة .5

مشاركة المطّورين، والمنظمين، والمجتمع المدني من المهتمين بمزارع الرياح بخليج السويس في التحليل  .6

 النهائي.
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 المراجع 7

( تقييم المخاطر الزلزالية االحتمالية والعشوائية في 2015عبد العال، عبد العزيز؛ كمال، هـ.؛ عبد الحي، م.؛ الذهبي، ك. )

: 74مواقع أبراج توربينات الرياح في مزرعة زعفرانة للرياح، خليج السويس، مصر. نشرة الجيولوجيا الهندسية والبيئة 

1225-1241 . 

ميجاوات المتجدد.  65توقع مذكرة تفاهم مع ووارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لمشروع  ( أكسس باور2016أكسس )

-http://www.access-power.com/news-publications/access-power-mea-signsالموقع اإللكتروني ألكسس: 

mou-with-egyptian-ministry-of-Electricity-and-renewable-energy-for-65MWP-renewable-project 

( نمذجة ومحاكاة هيكل شبكة المعلومات واالتصاالت لنظام طاقة 2015تشون كيم )-أحمد، م. أ.؛ يونج شيول كانج، يونج

 الرياح السيبراني الطبيعة. 

 . 2016تحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( البيدق. القائمة الحمراء لألنواع المهددة التابعة لال2016بيرداليف إنترناشيونال )

. BirdLife Data Zone( نطاق بيانات بيرداليف إنترناشيونال. 2017بيرداليف إنترناشيونال )

http://datazone.birdlife.org/home 

. -(: حقائق عن مناطق الطيور الهامة: جبل الزيت2018أ( بيرداليف إنترناشيونال )2018بيرداليف إنترناشيونال )
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/gebel-el-zeit-iba-egypt 

 /http://migratorysoaringbirds.undp.birdlife.orgب( مشروع الطيور المحلقة المهاجرة. 2018بيرداليف إنترناشيونال )

 يور. تقرير مراقبة ميدانية للط -( دراسة جدوى لمزرعة رياح ضخمة بخليج الزيت 2007ديكون )

ميجا وات بجبل الزيت )المرحلة  Italgen 140-220( تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمزرعة الرياح 2014نسيرف )كوإيكو

 الثانية(.

 مسودة التقرير الثانية.  -( مشروع رياح ألف: تقييم التأثير البيئي واالجتماعي 2016إيكوكونسيرف )

 . 2016، جبل الزيت، خريف Italgen( دراسة الطيور لمشروع مزرعة رياح 2017إيكوكونسيرف )

 رأي خبير طيور كجزء من دراسة الجدوى لمزرعة رياح كبيرة بخليج الزيت.  3-5-2( ملحق 2007إيكودا )

 بخليج السويس.  ميجاوات 1000( دراسة تقييم التأثير البيئي واالجتماعي بمزارع الرياح سعة 2011إيكودا )

 كم مربع بخليج السويس.  300( تقييم التأثير البيئي واالجتماعي لمساحة 2013إيكودا )

رصد ما بعد التشييد لمزرعة ميجاوات.  200( جبل الزيت: مشروع مزرعة رياح سعة 2017الجبالي، و.؛ الحسابي، آي. )

 الطيور المحلقة المهاجرة، مصر.  ( مشروع2014مايو  15 -إبريل  4مسح الربيع ) -رياح ال تعمل 

طاقة الرياح بمصر. عرض تقديمي بفاعلية غير معروفة. ( 2009السبكي، م. س. )
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wksp_goods_sept09_e/elsobki_e.pdf. 

ميجاوات.  250ة الرياح بسعة ( إنجي تفور بمشروع الطاقة المتجددة بمصر وستقوم بتطوير حديقة لطاق2017إنجي )

https://www.engie.com/en/journalists/press-releases/engie-wind-power-park-in-egypt/ 

 مراجعة أدبية )تقرير نهائي(.  -( المعرفة بالطيور ورصد النتائج في منطقة خليج السويس 2015إنفيرونكس )
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قبل التشييد في موقع مشروع ليكيال، رأس غارب، خليج ما  في مرحلةرصد الطيور  2015أ( خريف 2016إنفيرونكس )

 السويس، مسودة تقرير. 

قبل التشييد في موقع مشروع ليكيال، رأس غارب، في مرحلة ما رصد الطيور  2016ب( تقرير عن ربيع 2016إنفيرونكس )

 خليج السويس. 

التشييد في موقع مشروع ليكيال، رأس غارب، في مرحلة ما قبل رصد الطيور  2017أ( تقرير عن خريف 2017إنفيرونكس )

 خليج السويس. 

قبل التشييد في موقع تطوير طاقة الرياح، رأس في مرحلة ما رصد الطيور  2017ب( تقرير عن ربيع 2017إنفيرونكس )

 غارب، خليج السويس.

ياح التابع لشركة ليكيال )تشييد، تمليك، تشغيل( بخليج البيئي واالجتماعي لمصنع طاقة الر الـتأثير( تقييم 2018إنفيرونكس )

 السويس )مسودة تقرير(. 

 (. جامعة آرهاس، آرهاس، الدانمارك. Italgen( دراسة هجرة الطيور، الزيت، مصر )تقرير لـ 2009جرونتميح )

 ت، مصر.  ميجاوات، الزي 400-120(. دراسة تقييم االتأثير البيئي لمزرعة رياح بسعة 2010جرونتميج )

( الصحراء عند خليج الزيت، مصر: عنق زجاجة ذو أهمية عالمية في هجرة الطيور. الجمعية الدولية 2009هيلجرلو، ج. )

 . 352-338: 19لحماية الطيور 

منطقة طيور هامة،  -( الهجرة الخريفية للطيور المحلقة عبر جبل الزيت 2011راداتز، ب. )هيلجرلو، ج.؛ ميكاليك، أ.؛ 

 .375-365: 21مهددة بمشروعات مزارع الرياح. الجمعية الدولية لحماية الطيور  مصر،

( إدارة وتقييم اآلثار التراكمية: دليل القطاع الخاص في األسواق الناشئة. واشنطن العاصمة، 2013مؤسسة التمويل الدولي )

الواليات المتحدة. 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3aebf50041c11f8383ba8700caa2aa08/IFC_GoodPracticeHandb

ook_CumulativeImpactAssessment.pdf?MOD=AJPERES 

( تقييم اآلثار التراكمية لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة طفيلة. مؤسسة التمويل الدولي، 2017مؤسسة التمويل الدولية )

 واشنطن العاصمة. 

. 3-2017تحاد الدولي لحفظ الطبيعة راء لألنواع المهددة التابعة لال( القائمة الحم2017االتحاد الدولي لحفظ البيئة )

http://www.iucnredlist.org/ 

 ( مصادر المياه والطاقة المتجددة في منطقة البحر األحمر. 2014منصور، س.؛ عيسى، م. )

الطاقة الجديدة والمتجددة )تقرير من إعداد هيئة  2012/2013( التقرير السنوي 2013هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة )

 المصرية(

 ( مستقبل الطاقة المتجددة بمصر. عرض تقديمي في فاعلية غير معروفة. 2015هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة )

-127( الطيور المحلقة المهاجرة في الشرق األوسط وشمال شرق إفريقيا: مواقع عنق الزجاجة. الصفحات 2005بورتر، ر. )

المحلقة المهاجرة في القطاعات المنتجة الرئيسية بمحاذاة مسارات الطيران بالوادي الطيور  في: دمج حفظ 167

 المتصدع/البحر األحمر. البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة. 

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/
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( التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتراكمي لبرنامج إدارة 2018) المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

( عن التقييم االجتماعي والبيئي 8-التوربينات النشطة لمشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، التقرير النهائي )د

 كم ربع بخليج السويس. 284االستراتيجي لمساحة 

فودن، ر. إي.، توبايس، جيه أ.؛ ثاكتير، سي. بي.؛ بوشانان، جي. إم.؛ كار، جيه؛ بوتشارت، س. هـ. م.؛ نيوبولد، ت.؛ جرين، 

( الكشف عن شدة تأثر أنواع الطيور والخفافيش للوفيات باالصطدام 2017هيجينز، جيه و. )-و. ب.؛ أوبراين، س.؛ بيرس

 . 20170829: 284. أعمال الجمعية الملكية للعلوم البيولوجية سماتبمزارع الرياح في تقييم قائم على أساس ال

نيابة  ERMورقة عن الطيور المهاجرة. مسودة. )تقرير سري غير منشور من إعداد  -( مشروع ريدبول 2017ورايت، ب. )

 عن ليكيال باور(. 
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