
 

 2018 أغسطس: التقرير تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواطن البيئية الحرجة: تقييم ميجاوات 250شمال رأس غارب مشروع ليكيال 

 

 

 

 

 

 
  



 

2 
 

www.thebiodiversityconsultancy.com 

 

 

. استخدمت صورة الغالف األمامي للقلق األبيض بترخيص االستشاري الصور ملكصــور: ما لم يتم النص على خالف ذلك، 

 من شاترستوك.

رأس شمال (. مشروع ليكيال 2018االقتباس الموصى به: سيركيكس أ، بوالرد أي، ويلسون دي، قطرية في وبيلجريم جي )

. الشركة االستشارية للتنوع البيولوجي، شركة ذ.م.م، كمبريدج، المملكة ةالحرج البيئيةالمواطن : تقييم ميجاوات 250غارب 

 .المتحدة
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 تاـــجدول المحتوي

  موجز تنفيذي

  المقدمة 1

  ةالحرج اطن البيئيةمعالجة لتقييم المو 2

  ةالحرج اطن البيئيةالموالنتائج المستخلصة لتقييم   3

  الموئل الطبيعي والموئل المعدل  4

  سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية  5

  األنواع األخرى التي قد تشكل خطر محتمل  6

  المناطق المحمية والمنطقة المعترف بها دوليا  7

  اآلثار المترتبة والخطوات التالية  8

  المراجع  9

والمصرف األوروبي إلعادة البناء ( تعريف المؤسسة المالية الدولية 1الملحق )

 والتنمية لمخاطر التنوع البيولوجي
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 لموجــــــز التنفيـــــــــــــذيا

، مزرعة (BOO))المشروع( للبناء والتملك ميجاوات  250ب ارغرأس شمال لمشروع ليكيال  للموئل الحرجهذا التقرير هو تقييم 

ليكيال للطاقة قرب خليج السويس )جمهورية مصر العربية(. يسعى المشروع للتنسيق بين  رياح تحت التطوير بمعرفة شركة

وفقا  6وبين متطلبات األداء  )أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي(لمقاييس مؤسسة التمويل الدولية  وفقا 6مستوى األداء رقم 

 .للبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية

ق منطقة أوسع نطاقا من نطاكوالموئل الطبيعي ذات األولوية التنوع البيولوجي  سمات في اعتباره الحرج يضع هذا التقييم للموئل

المشروع المباشر وذلك لضمان أن يتم وضع كافة مخاطر المشروع في الحسبان. فيما يتعلق بالطيور المهاجرة، قمنا بتقييم 

 .(2-1-2قسم . )جمهورية مصر العربيةككل بداخل  ر المهاجرةفي ممر مسار طيران الطيو للموئل الحرجالوجود المحتمل 

عالوة على ذلك، فأن (. 4-2-3ر فوق هذه المنطقة )األقسام لمي لثمان فصائل من الطيور تهاجاتجمعات هامة على الصعيد الع

من منطقة المشروع كم  12مسافة أقل من تبعد – مخصصة للطيور المحلقة المهاجرةوال -طيورهامة للالجبل الزيت منطقة 

(.  من الواضح أن المنطقة لها أهمية كبيرة للطيور المهاجرة، وسيحتاج المشروع 6قسم المشمولة باالمتياز في اقرب نقطة لها )

الدراسات لم تقدم وإال فقد يكون لها آثار غير متناسبة على سكان العالم. عامة،  –إلى أن يعمل بحذر على تخفيف اآلثار المحتملة 

في الظروف االعتيادية أو أن هذه  لمنطقة بانتظام كموقع للتوقف أثناء السفرلهذه الفصائل استخدام على االستقصائية دليال 

 موئال حرجاوعليه، فليس من المناسب اعتبار منطقة المشروع المنطقة تشكل عنق الزجاجة ضمن طريق الطيران المقيد بالفعل. 

 .بالموئل الحرجسياق مسار الطيران المكثف الذي يمكن )لمسافة معقولة( كذلك أن يقابل الحدود الخاصة للفصائل المهاجرة ضمن 

 قسموتبدو المنطقة بشكل واسع كأحد المواطن الطبيعية ). آخر معيار ألي وفقا حرج موئلك المشروع منطقة تصنيف يمكن ال

 أولوية معالم من معلم يعتبر الضعيفة حفالزوا فصائل أحداألماكن بها.، على الرغم من وجود الكثير من التدهور في بعض (4

نوع من  11وهناك  (. 5 القسم ،العربية مصر جمهورية في يعرف كما الضب أو الذيل الشوكية السحلية) البيولوجي التنوع

(، وهي ممثلة 1الطيور تمثل اهتماًما ألصحاب المصالح وتم ضمها على سبيل االحتراز كصفات تنّوع بيئي ذات أولوية )جدول 

 للبيئة الطبيعية للمنطقة. 

 (: أنواع الطيور التي تم ضمها احترازيًّا كصفات تنّوع بيئي ذات أولوية1جدول )

االتحاد الدولي  النوع

 الطبيعةلحفظ 

Accipiter brevipes )أقل اهتمام )البيدق 

Neophron percnopterus )مهدد )رخمة مصرية 

Aquila nipalensis )مهدد )عقاب السهوب 

Clanga clanga )شديد التأثر )عقاب سعفاء كبرى 

Aquila heliaca )شديد التأثر )عقاب ملكي شرقي 

Falco concolor )التأثرشديد  )صقر الغروب 

Buteo buteo )أقل اهتمام )الحّوام الشائع 

Pernis apivorus )أقل اهتمام )حّوم النحل األوروبي 

Ciconia Ciconia )أقل اهتمام )اللقلق األبيض 

Ciconia nigra )أقل اهتمام )اللقلق األسود 

Pelecanus onocratalus )أقل اهتمام )البجعة البيضاء 
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التنوع  تضم سمات، وبشكل موسمي المحلقة المهاجرة تجمعات هامة عالميا للطيورالمشروع في منطقة تشهد  لوقوع ونظرا

هذا التقييم  يغذيسفي  المشروع.  اتخاذ الحيطة عند التقدمعتبر موئال طبيعيا واسع النطاق، يتعين ذات األولوية وتالبيولوجي 

( تلخيص 1تعمل على )س ، والتيخطة عمل للتنوع البيولوجيعلى التنّوع البيئي  المحتملةتحليل اآلثار التراكمية و للموئل الحرج

( تعرض سبل تخفيف 2و)والمكونات البيئية القيّمة ، والموئل الطبيعي، التنوع البيولوجي ذي األولويةالمؤثرات الهامة على أية 

نوع من  11، ولسحلية الشوكية الذيل )الضب(يشكل أي خسارة لأال المشروع الهامة. سوف يحتاج ثيرات أالتالمشروع لمعالجة 

 رصد قوي وبرنامج اإلدارة التكيفية. والموئل الطبيعي وأن يعرض هذا اإلنجاز من خالل  أنواع الطيور ذات األولوية،

فرصة  يجاواتم 250شمال رأس غارب ليكيال منح مشروع ل إدارة سليمة للتنوع البيولوجي سيإن عرض ممارسة جيدة من خال

 مزرعة رياح أخرى.لاركة مع أي ممارسة ضعيفة في أي مشاريع شتقليل مخاطر المولقيادة العملية في هذه المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمــــة   -1

 الهدف من هذا التقرير 1-1

ميجاوات )المشروع(،  250غارب رأس شمال  تملك والتشغيللبناء والليكيال للمشروع  الحرج موئلالتقييم هو يعد هذا التقرير 

. شركة ليكيال للطاقة( والتي تخضع للتطوير من جمهورية مصر العربيةرياح تقع قرب خليج السويس )المزرعة طاقة  وهو

( و/أو المصرف األوروبي إعادة البناء والتنمية IFCمؤسسة التمويل الدولية )تمويل من للحصول على يسعى هذا المشروع 

(EBRD وسيحتاج ) وفقا لمقاييس مؤسسة التمويل الدولية  )أحد أعضاء مجموعة  6المشروع للتنسيق بين مستوى األداء رقم

لحماية التنوع البيولوجي واإلدارة وذلك األوروبي إلعادة البناء والتنمية وفقا للبنك  6بين متطلبات األداء أو /البنك الدولي( و

 .المستدامة لمصادر الحياة الطبيعية

 يهدف هذا التقرير إلى : 
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الموئل الطبيعي ذات األولوية و التنوع البيولوجي سمات، الحرجللموئل المؤهل تحديد التنوع البيولوجي  (1)

 المشترك مع المشروع.

 الخاص بالمشروع  تقييم الموئل الحرجعلى  الخطوط العريضة لآلثار المترتبة    (2) 

 بها للمشروع. الموصىتحديد الخطوات التالية  (3) 

 خلفيــة المشـــروع 1-2

كم شمال  28(، حوالي جمهورية مصر العربيةيقع المشروع بالصحراء الشرقية على ساحل البحر األحمر، قرب خليج السويس )

لطاقة المصرية لهيئة ال(. لقد قامت 1كثيرا ما تترجم على انها رأس غريب( )شكل رقم مدينة رأس غارب الساحلية )والتي 

في حين أن استخدامات األرض المتاخمة األساسية هي لصناعة  خصيصها لتطوير مزرعة طاقة رياحبت والمتجددةالجديدة 

حصلت الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة على هذه األرض من الحكومة المصرية وحددت خمس مجموعات البترول. 

الجهات المطورة تلك األراضي مباشرة من الهيئة المصرية للطاقة الجديدة جر ؤدية في المنطقة. ستألراض مزارع رياح فر

 ميجاوات: 250لتطوير محطة رياح بقدرة  5على ست أراض في المجموعة رقم  Lekela Powerوالمتجددة. حصلت ليكيال باور 

 

(، وتليها BOO) والتشغيل البناء والتملكنظام أوال وفقا لنظام التعريفات التشجيعية ولكن اآلن  5-2القطعة  -

: 

والتشغيل  البناء والتملكتم التحصل عليهم بعد ذلك وفقا لنظام  5-7و  5-6، 5-4، 5-3قطع األراضي  -

(BOO.) 

 

   

 شمال رأس غارب ليكيال (: موقع مشروع 1الشكل )

 خليج السويسب
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. يستخدم البحر األحمر/مسار للطيور المحلقة المهاجرةالبحر األحمر/مسار طيران الوادي المتصدع تقع منطقة المشروع على حافة 

مليون  1.5طيران الوادي المتصدع خالل هجرة الربيع والخريف لسبع وثالثون نوع من الطيور المحلقة المهاجرة، البالغ عددها 

ووسط آسيا وأراضي روبا أو غرب مسار الطيران بين مناطق تكاثر في أو طجنبا إلى جنب مع مجموعة من ممرات الهجرة. يرب

(. تمثل مصر أهمية استراتيجية في مسار الطيران، 2الشتاء في كافة أنحاء شرق وجنوب أفريقيا عبر الشرق األوسط )شكل رقم

 رف الجنوبي للبحر األحمرطحيث يشكل خليج السويس نقطة أو نقطتان أساسيتان لعبور البحر األحمر: نقطة العبور األخرى هي ال

 (. تلك المواقع هي أقصر المعابر البحرية بين افريقيا والشرق األوسط. 2005وتي )بورتير بين اليمن وجيب

 

خليج السويس موسمية، مع تسجيل عدد أكبر من األفراد خالل الربيع المتجه شماال مقارنة بهجرة الخريف، حيث أهمية  تبدو

كعنق زجاجة في مصر، بالعين السخنة والسويس بشمال تظهر أغلب الهجرات جنوبا أسفل الجزيرة العربية. تظهر خمس مواقع 

(. 5( )شكل رقم2005، متنزه رأس محمد الوطنية وجبل الزيت في الحد الجنوبي للبحر األحمر )بورتر عالبحر األحمر وسهل القا

منحدرات أو سواحل تشكل خيارات الهجرة مجمعة الطيور في مناطق  كتالل أوفي المعالم الجغرافية لتلك المواقع عادة تصطف 

 صغيرة نسبيا.
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للوادي المتصدع/ مسار طيران البحر األحمر موضحة مواقع عنق الزجاجة األساسية ( خريطة للمكونات الرئيسية 2الشكل )

 )المصدر : جمعية الطيور الدولية(

، فإن موقع التطوير مدمج بالفعل ضمن ورة للطيور المهاجرة طتكون عالية الخ بما أنها منطقة تنوع بيولوجي من المحتمل ان

لتقييم التاثيرات البيئية مولدات الرياح ، رصد الطيور و نظام مراقبة المولد النشط إطار البروتوكول االستراتيجي والتشغيلي 

نظام مراقبة أن يصبح المقترح والذي يتم تنسيقه حاليا بمعرفة المركز األقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.  من المنتظر 

عبر مزارع توليد طاقة الرياح في خليج السويس تقابلها الطيورفي المخاطر التي  نظام وحيد يمكن من خالله التحكم المولد النشط

منذ المركز األقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خالل إغالق مركزي للمولد. أجرت أعمال استقصائية وفقا لبرنامج 

جرة حتى تضمن توفر إجراء دراسات مستقلة في المواقع المحددة للطيور المها Lekela Powerليكيال باور طلبت . 2016

 البيانات بهدف دعم عملية تخطيط 

 

الجمعية المصرية لحماية بالتعاون مع  Environics اينفرونيكز الخمسة. اضطلعت ليكيال التخفيف مشروع محدد لمجموعة أراض

 في ربيع .2017إلى ربيع  2015من خريف  5-2التعريفات التشجيعية  طعة أرضلبيانات توفر . بالقيام بتلك الدراسات الطبيعة
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الخمس األخرى،  البناء والتملك والتشغيلع أرض طباإلضافة إلى ق 5-2إتباع نفس نهج الرصد لقطعة األرض ، تم 2017وخريف 

 .  Environics اينفرونيكز مستعينين بنفس فريق

راء دراسة زهرية لمنطقة المشروع األوسع، أشارت النتائج أن الغطاء النباتي في هذه المنطة شحيح تم إج، 2014في  أغسطس 

استعراض دراسات واستقصاءات منطقة المشروع، مع تنوع ضئيل في الفصائل. تم وصف الحياة الحيوانية أيضا، مستندين على 

 (. Envionics 2018 رة. )موضحة وجود بعض الزواحف وبعض الثدييات وبالطبع الطيور المهاج

 معايير الجهة المقرضـــة 1-3

 6المؤسسة المالية الدولية بي أس  1-3-1

المتأتية عن خدمات النظام البيئي و تشجيع اإلدارة إلى : حماية وصيانة التنوع البيولوجي؛ المحافظة على الفوائد  6تهدف بي أس 

 من خالل تبني الممارسات التي تجمع بين احتياجات الحفظ وأولويات التطوير. المستدامة لمصادر الحياة الطبيعية

 

( أهمية الحفاظ على التنوع 2ة )الجودة أو الحالة( و )البيئيظروف النظم  (1ت من المنطقة استنادا على: )فئا ثالث  PS6تحدد 

داخلهم. الفئات مصطلح "الموئل" لإلشارة إلى تلك المناطق، بدال من النظام البيئي الفعلي  PS6(. تستخدم 2)الجدول رقم  البيولوجي

 هي: 

 موئل معدل - 

 موئل طبيعي - 

 بديل للموئل المعدل والموئل الطبيعي. حرج. الموئل الحرجموئل  - 

 

تمثل الحقول الزراعية . البيئياستنادا على حجم التعديل الذي يدخله االنسان على النظام يصنف وضع المنطقة أما طبيعي أو معدل 

األنواع عادة ما تحتفظ بوالمناطق الحضرية تعديال جوهريا ويمكن تصنيفها كمعدلة؛ حتى تلك المناطق القاحلة التي ترعى بكثافة 

 موئل طبيعي. ة لذا فقد تعتبر في أغلب الحاالت البيئياألصلية والعمليات 

 

 

 

 

 مؤسسة المالية الدوليةلل 6معيار األداء رقم وفقا ل موئل حرجبأنها  توصف المناطق المرتفعة القيمة على صعيد التنوع البيولوجي

(IFC PSضعيفة(. تعد تلك هي مبادئ التهديد )ال )( لذلك فتقييم الموئل الوالندرة الجغرافية .)يعد عملية تهدف  حرجتعذر االستبدال

 لتحديد مخاطر التنوع البيولوجي الملحوظة المقترنة بالمشروع. 

من الممكن أن يتواجد التنوع البيولوجي  – الموئل الحرجالتي يقع فيها الموئل: بغض النظر عن الدولة  الموئل الحرجيأتي تحديد 

 المؤهل حتى في الموئل المعدل، مثل الضفادع النادرة في المناظر الطبيعية المعدله بيد البشر في أوروبا.

 

 .1الملحق مبينة في  6هناك المزيد من التفاصيل على التطبيق وآثار معيار األداء

 : مصنفةطق الللمنا 6: موجز لمخطط معيار األداء1الجدول رقم 
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 وضع المنطقة 6ثالث فئات  للمنطة المحددة في معيار األداء 

 معدل طبيعي  

أنواع مميزة أو كميات من التنوع 
خصائص  – موئل حرجالبيولوجي )

 مؤهلة(

 موئل حرج موئل حرج موجود

 موئل معدل موئل طبيعي غائب

                                                  

 (EBRD PR6للمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية ) 6متطلبات األداء  1-3-2

والتنوع  البيئية األساسية لخدمات النظام البيئيالحفاظ على الوظائف إلى ة التنوع البيولوجي، لحماية وصيان 6تهدف متطلبات األداء 

وتشجيع األدارة المستدامة لمصادر الحياة الطبيعية من خالل  البيولوجي الذي يدعموه، التكيف مع نهج التسلسل الهرمي للتخفيف،

 ممارسات دولية جيدة.تبني 

 ( والندرة الجغرافية )تعذر االستبدال(:ضعيفةعلى مبادئ التهديد )الان لتنوع بيولوجي هام، وهي تستند فئت 6تحدد متطلبات األداء 

 
 خصائص التنوع البيولوجي ذا األولوية - 
 موئل حرج - 

 

لمعيار األداء التنوع البيولوجي ذو األولوية المناطق األكثر أهمية للموئل الطبيعي داخل إطار تصنيف  سماتذات تعادل المناطق  

سمات التنوع البيولوجي دعم تي تال البيئةبمزيد من الوضوح   6األداء. تتناول متطلبات (IFC PS6للمؤسسة المالية الدولية ) 6رقم 

 .للموئل الحرجاألفضلية أو التنوع البيولوجي المؤهل و

 

 

 .1الملحق مبينة في  6متطلبات األداءهناك المزيد من التفاصيل على التطبيق وآثار 

 نهج التقييم 2

أ؛  2012من خالل الخطوات التالية )المؤسسة المالية الدولية  الموئل الحرجيمكن القيام بتحديد الخصائص التي قد تقابل عتبات  

 أ(:  2014المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية 

 مناسب للتقييم: نطاقتحديد  -1 

 إجراء تحليل للتنوع البيولوجي  -  

 جمع وتوثيق المعلومات المتاحة حول التنوع البيولوجي  -2 

والبيئي االستراتيجي والتراكمي، تقييم األثر البيئي االجتماعي، الدراسات من التقييم االجتماعي   -

 ، االستشارة والتحليل المتخصصة االستقصائية األساسية، المراجعة األدبية

م تقييم مقابل معايير المؤسسة المالية الدولية والمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية وعتبات للفصائل والنظ   -3         

 ة :البيئي

 .موئل حرجلتحديد أي خصائص التنوع البيولوجي التي تؤهل المنطقة لتكون  -

 نطاق التقييــــــــــــــــــم  2-1

 سماتوفقا لنطاق البيئة الطبيعية، باستخدام وحدات أيكولوجية و/أو ادارية لتحديد وجود ال الموئل الحرجيتم إجراء تقييم ما عادة 

المؤسسة المالية تشير . 6لمتطلبات األداء  5-2مقياس  و 6لمعيار األداء  3-1لمقياسمن عدمها وذلك وفقا  الحرجللموئل المؤهلة 
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المجتمعات  يتمتع طابعوهي تلك المناطق التي لها حدود محددة حيث  (DMUsمفهوم وحدات االدارة المنفصلة ) إلىالدولية 

، والتي يتم بين بعضها أكثر مما يوجد بينها وبين المناطق المتاخمةفيما بينها والبيولوجية و/أو المسائل االدارية بعوامل مشتركة 

تحدد بوضوح وتضم لمنطقة ل متطلبات األداء دراسةل6 ". يتطلب اإلصداراستخدامها لتحديد المواطن الحرجة في ظروف محددة

استعراض لبيئة طبيعية اوسع نطاقا. نستخدم مصطلح "دراسة المنطقة " لهذا التقييم. كال التعريفان يحمالن نفس منطقة النفوذ و

على سمات التنوع البيولوجي المثيرة للقلق مما يعني ضمنيا أن ترسيم وحدات اإلدارة المنفصلة/ دراسة المناطق مستندة المعنى، 

ة الواسعة النطاق في االعتبار حيثما يقتضي األمر، البيئيلبيئة الطبيعية مع وضع العمليات تحدد وفقا لنطاق ا ة.البيئيومتطلباتها 

 أو منطقة االيجار نفسها. المشروع زلك فهي عادة أكبر بكثير من منطقة امتياذول

محتملة في سياق ليس من المرجح أن يكون للمشروع الحالي بضع تأثيرات أرضية خارج حدود امتيازه، وأن يكون له تأثيرات 

 طول مسار طيران الطيور المحلقة المهاجرة. لذا تم إتخاذ منهجين مختلفين لتحديد نطاق منطقة الدراسة .

 منطقة الدراسة األساسية  2-1-1

ياز ، فقد تناول هذا التقييم منطقة االمتمنطقة امتياز المشروععن نظرا ألنه ليس من المرجح أال تمتد أغلب آثار المشروع بعيدا 

 .2كم 69.3 ما يقارب (. تعادل إجمالي مساحة منطقة الدراسة3كم من حولها )الشكل رقم 1و

 

 .للموئل الحرجمنطقة الدراسة األساسية لهذا التقييم : 3الشكل رقم

 

 منطقة الدراسة للطيور المحلقة المهاجرة 2-1-2

 وفقا للمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية(   للطيور المحلقة المهاجرة تحديا 6)متطلبات األداء  PS6يعد ترسيم مناطق دراسة 

( هو حرجأن تعريف الموئل )ال 9الفقرة  وفقا للمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية( 6)متطلبات األداء  PS6يحدد  حيث

 للموئل الحرج". وعليه فبالنسبة للطيور المحلقة المهاجرة، نقيم الوجود المحتمل مسارات الطيران التي تدعم أسراب الكائنات الحية"

واسع  إال أنهأنه قسم مطلق من مسار الطيران ككل، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فبالرغم من في ممر مسار الطيران 
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منطقة المشروع بالنظر إلى وفرة المعلومات المتاحة من . كان من الممكن توافر تقييم أكثر تفصيال لكل كاف ليكن وقائياشالنطاق ب

 عمليات المسح األساسية.

 

 .Feltrup-Azafzaf et alأنماط هجرة الطيور وفقا لبيانات قياس القمر الصناعي عن بعد المتاحة للعامة )أوضح استعراض 

201; Dagys& Zydelis 2018; Nagy et al.2018( والمطبوعة المنشورة )Buechly et al.2018 أن هناك فرعين أساسيين )

تمر أغلب الطيور فوق شبه جزيرة سيناء وعبر أقصى جنوب خليج  ة خليج السويس(.قشرق أفريقيا في منط –لمسار الطيران آسيا 

-35حزام بعرض في ج السويس على طول السهل الساحلي، السويس. إال أن هناك قلة ال بأس بها تسافر عبر الساحل الغربي لخلي

إن مسار الطيران على طول خليج السويس الغربي ليس واسعا، وليس محددا بشكل واضح أو واجهة ولكنه على األحرى  كم. 40

المسارات ممر مركز، إال أنه ليس من الممكن بأي حال من األحوال أن نرسم حدود دقيقة لمثل هذا المسار، خاصة أنها تعتمد على 

 من عام آلخر.لمهاجرة لطيور ااالتي تسلكها  المتغيرة

 

 المعلومـــات المتاحــة 2-2

أنتج التحليل المكاني لقواعد البيانات العالمية يعتمد هذا التقييم على الوثائق المتواجدة وتفسير لمجموعات البيانات العالمية واألقليمية. 

( قائمة مرشحة للسمات ذات الصلة التي قد تظهر خالل دراسة المناطق )على سبيل المثال IBAT)تم التوصل إليها من خالل موقع 

مهددة بشدة باالنقراض، مهدة كافة األنواع التي تم تصنيفها على أنها تم فحص تلك التي يتداخل توزيعها مع دراسة المناطق(. 

، وكذلك IUCNالعالمي للحفاظ على الطبيعة  -تحامة الحمراء لالباالنقراض، ضعيفة أو التي ال يتوافر عنها بيانات كافية في القائ

المحمية كما تم استخالص أيضا البيانات الخاصة بالمناطق والتي يمكن اعتبارها مقيدة النطاق.  IUCNكافة األنواع التي حددتها 

 (.IBATالمحتملة والمناطق المعروفة عالميا من أداة التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي )

 

 تم الحصول على البيانات االضافية من:

 ESIA  (Environics 2018.)المشروع  - 

  Environicsالدراسات األساسية للطيور ) 2016وخريف  2017، ربيع 2016، ربيع 2015ريف مشروع خ -         

 ب( 2017أ،  2017ب، 2016أ، 2016

( لمشاريع طاقة RCREEEوالتراكمي البيئي واالجتماعي النشط الفعال )برنامج إدارة التقييم االستراتيجي  -         

 (RCREEE 2018الرياح في خليج السويس )

 (Ecoda 2013) شمال رأس غاربليكيال منطقة المشمولة بالدراسة تقع غرب منطقة مشروع لل  ESIAالـ  -         

 ( EcoConServ 2016لمشروع رياح ألفا ) ESIAالـ  -        

 ائتالف مواقع االنقراض -       

 منطقة نبات هامة -       

 برنامج حافة الوجود -     

 حياة الطيور الدولي للطيور المحلقة المهاجرة.مشروع  -     

 

 عن حياة الطيور والمعلومات عن المنطقةللمعلومات الدولية  المنظمةتتأتى المعلومات عن مناطق التنوع البيولوجي األساسية من 

 IBATقاعدتا البيانات تلك بموجب ترخيص من (. تم الدخول إلى WDPAالمحمية من قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية )
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 هذا التقييــــم وقوة متانة 2-3

باستخدام أفضل المعلومات المتاحة، إال أنه من المعروف أن المعلومات الجديدة قد تغير حالة حفظ بعض األنواع أعد هذا التقييم 

 التقييم. فقد تؤدي إلى تغييروبالتالي 

تركز الدراسات االستقصائية األساسية غالبا على أنواع الطيور النهارية. وحيث أن العديد من أنواع  الزواحف والثدييات التي 

لم تكن مركز اهتمام الدراسات االستقصائية، فقد يكون بعض األنواع الصغيرة مثل العناكب والحشرات  وعيش في الصحراء ليلية ت

وجودها غير مسجال في هذه الدراسات االستقصائية .ليس من المرجح أن يؤثر ذلك على التقييم حيث أنه ليس هناك أي إشارة 

 .ة النطاق في المنطقة من تلك المجموعاتالحتمال ظهور أنواع مهددة أو مقيد

، فمن غير المرجح أن يتغير التقييم الكامل ألهمية موئل حرجبينما قد تؤثر األبحاث على األنواع الفردية التي تعرف حاليا كعتبات 

في المناطق المتاخمة، وبالتالي الحاجة لخطط وتدابير  الموئل الحرجوحده كافيا إلثبات قيمة للمشروع  IBAالمنطقة.  إن قرب الـ 

 تخفيف مدروسة جيدا.

 

 

 

 

 

 

 

 الموطن الحرج 3

 للموطن الحرج  PS6و  PR6 يمعيار طريقة التقييم مقابل 3-1

 ة المهددة باالنقراض بشدة و/أو الفريدةالبيئيالنظم   –(   PS6و  PR6معيار )   3-1-1

والمذكرة اإلرشادية للمصرف  (GN90رة ) فق  FC GN6ة المهددة باالنقراض بشدة و/أو الفريدة في البيئيتم تعريف النظم 

 ( على أنها: 1-2-1في الملحق  11: الجدول رقم  EBRD) [ )EBRD 2014Bاألوروبي إلعادة البناء والتنمية 

 تلك المهددة بالتناقص بشدة سواء في المنطقة أو في الجودة * 

 لها مدى مكاني صغير.تلك التي  * 

 .مقيدة  -تجمعات فريدة ألنواع تشمل تجمعات أو أسراب ألنواع حيويةعلى تلك التي تحتوي  *        

 ات الحفظ  المنهجية التي أجرتيتم تحديد المناطق التي اليمكن االستغناء عنها أو تلك ذات األولوية/ األهمية بناء على تقنيات تخطيط

الصعيد األقليمي بمعرفة هيئات حكومية، مؤسسات أكاديمية معروفة و/أو مؤسسات مؤهلة أخرى معنية  على المنطقة و/أو على

أو تلك المعروفة كتلك البرامج الموجودة اقليميا أو قوميا، مثل استراتيجية   NGOs))تشمل المؤسسات الغير ربحية المعروفة عالميا

 2012)المؤسسة المالية الدولية  i/4وفقا للمعيار  موئل حرجوالمؤهل أيضا ك(، NBSAPوخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )

 .(1-2-1الملحق في  11ب: الجدول رقم 2014، المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية GN90ب، الفقرة 
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حدود كمية للتقييم بموجب هذا المعيار.  EBRDالمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية  و IFC المؤسسة المالية الدولية ال تقدم

والمؤسسة  (1-2-1في الملحق  11جدول : EBRD 2014bعادة البناء والتنمية )ف األوروبي إلتوصي النشرة االرشادية للمصر

لعالمي للحفاظ  دتحاة المهددة لالالبيئيباستخدام هذا المقياس والحدود المطورة للقائمة الحمراء الجديدة للنظم  IFC  GN6المالية الدولية 

 ق(، أما فيما يتعل2015ار وتلك الحدود والعتبات )رودريجز كالرك وآخرون . لقد استرشد هذا التقييم بهذا المعيIUCNعلى الطبيعة 

جدول ت تضمن( فقد EN( ومهدد باالنقراض )CRبالفئتان األخريتان والالتي يمكن اعتبارهما "مهدد بشدة": مهدد بشدة باالنقراض )

 تفاصيل أكثر عنهما. 1-2-1في الملحق  11

( والمصرف IFCة المعروفة من منطقة الدراسة األساسية وفقا لتعريفات المؤسسة المالية الدولية )البيئيلقد تم فحص كافة النظم 

معيار القائمة الحمراء ة الفريدة هذا باالضافة إلى البيئي( للمهدد باالنقراض بشدة والنظم EBRDاألوروبي ألعادة البناء والتنمية )

مع المناطق داخل النطاق األوسع للطبيعة  البيئي جنبا إلى جنبة المهددة؛ واضعين في االعتبار النطاق الكامل للنظام البيئيللنظم 

 والتي يجب الحفاظ على النظام البيئي بها في وضع صالح للحياة.

 

  

 المهددة بشكل حرج واألنواع المهددة: األنواع 1 (PS6)(/PR6المعايير الواردة في )  3-1-2

( )المؤسسة PS6ا لحدود وعتبات )ق( في مناطق الدراسة وف2-2لقد تم فحص البيانات الكمية الوارد في قائمة األنواع المرشحة )فقرة 

ب[. يعتمد  2014 والمصرف األوروبي ألعادة البناء والتنمية؛  PR66في ب( ]نفس الحدود والعتبات المطبقة  2012المالية الدولية 

سكن المكان باره أيضا أي انواع فرعية وفئات تتعداد األنواع في المنطقة الخاضعة للدراسة. يضع التقييم في اعتنسبة   ىالفحص عل

 (.IUCNطبيعة )حفاظ على اللل حمراء لالتحاد العالميكان قد تم تقييمها بشكل فردي على القائمة ال

يستند بشكل كبير على األولويات العالمية للحفاظ على الطبيعة، فلقد اهتمت المعايير الواردة  جالموئل الحربالرغم من أن تعريف 

في  11جدول ؛ (و)معيارالبوجود المجموعات الهامة قوميا من األنواع المهددة بشدة باالنقراض والمهددة باالنقراض ) 2/1في 

 .(11-2-1الملحق 

أ( على نطاق واسع من األنواع. 2012ويمكن تطبيق الموطن الطبيعي على المواطن ذات األهمية الكبرى )مؤسسة التمويل الدولية 

المهاجرة المهددة بشكل حرج أو المهددة، يتم تفسير هذا المؤشر بحيث يشير إلى مواقع في مسارات الطيران التي تستخدمها األنواع 

افية الخاصة، أو مواقع أخرى بها عنق الزجاجة. ألغراض هذا التحليل، كان مصدر الموقع الذي يمثل التوقف ذات السمات الجغر

. (Birdlife)بيانات التابعة لقاعدة البيانات الدولية للبحوث والتي قام بإعدادها بيرداليف عنق الزجاجة في رحلة الهجرة هو مجموعة ال

( وتحديثها في خالصة وافية عن 1999)بهاء الدين  1999في دليل قومي في عام ث وقد تم تعريف قاعدة البيانات الدولية للبحو

(. وقد قمنا باستخدام أحدث البيانات المتاحة بقاعدة البيانات والمتاحة من خالل أداة تقييم التنّوع 2001إفريقيا )فيشبول وإيفامز 

 .(IBAT)البيولوجي المتكامل 

 واألنواع المستوطنة و/أو محددة النطاق 2 (PS6)(/PR6المعايير الواردة في ) 3-1-3

ألف كم مربع. تم مسح مناطق  50مدى للحدوث( أقل من هي تلك األنواع التي يكون لها نطاق )1األرضية محددة النطاقاألنواع 

حفاظ على الطبيعة القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للالدراسة بحثًا عن التداخل مع أنواع محددة النطاق بناًء على بيانات من 

(IUCN)المؤسسة  3/2بالحدود والعتبات الموصى بها بالمعايير الواردة في  .وأية حالة من التداخل يحتمل حدوثها تتم مقارنتها(

المهددة بشدة ، أما فيما يتعلق باألنواع 1-2-1بالملحق  11جدول ب(. ورد هذا النطاق للحدود والعتبات في  2012المالية الدولية 

 منطقة معينة.، استند الفحص على نسبة األنواع التي تسكن باالنقراض والمهددة باالنقراض

 المحتشدةاألنواع المهاجرة أو  – 3 (PS6)(/PR6المعايير الواردة في ) 3-1-4

من غير  ، إال أنهالموئل الحرجضيق للهجرة قد تتقابل مع حدود وعتبات الطيران ال اتمساحات كبيرة من مساران بالرغم من 

بل قد يتعارض مع أساليب أخرى لتحديد المواقع  موئل حرجن من المفيد اعتبار أجزاء عريضة من مسار الطيران كومرجح أن يكال

                                                           
 . 1-2-1 الملحق في موجود األخرى لألصناف المحدد النطاق تعريف 1
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يوضح  (KBAsعلى سبيل المثال، فإن المقياس العالمي لتعريف مناطق التنوع البيئي الرئيسية )من الهام المحافظة عليها عالميا التي 

أو مواقع عنق الزجاجة بدال  اء الرحلةنر الهجرة، يجب تعريف مناطق التنوع البيئي الرئيسية كمناطق توقف أثأنه على طول مم

في مسار طيران الهجرة ككل. عامة، زجاجة المن الساحل الغربي لخليج السويس عنق  جزء كبير . يمكن أعتبارمن الممر ككل

على كونها مواقع توقف أثناء  فقط إن وجدت أدلة موئال حرجاونظرا لتوجيهات مناطق التنوع البيئي الرئيسية، تعتبر المناطق 

)أو مناطق طيران منخفض حيث تتفاعل الطيور بشكل كبير مع مزرعة طاقة الرياح( بداخل هذا  مناطق عنق الزجاجةالرحلة أو 

 الممر الضيق للهجرة.

. للموئل الحرجللطيور المهاجرة المحلقة والتي تختلف عن أي تقييمات أخرى  منهج خاص للموئل الحرجوعليه يتطلب هذا التقييم 

في جميع أنحاء ممر مسار  موئل حرج، كانت نقطة البداية لهذا التقييم هو تقدير الوجود المحتمل ل2-1-2كما هو مبين في الفقرة 

المعدة من قبل الجمعية الدولية للطيور القائمة ومجموعة البيانات  حيث تعديران في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية  طال

Birdlife ( للـتقييم المتكامل للتنوع البيولوجيIBA)   رف التقييم المتكامل أفضل مصدر للمعلومات يستعان به إلتمام هذا التقييم. ع

فريقيا ككل )فيشيول ملخص أل( وتم تحديثه في مصنف يستوعب 1999)بهاء الدين  1999يل الوطني للتنوع البيولوجي في الدل

متصفح التقييم المتكامل للتنوع  المتوافرة على  IBAبيانات التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي . استخدمنا أحدث (2001وإيفانز 

  البيولوجي.

منهاج أكثر تفصيال حول المناطق المتاخمة للمشروع، نظرا لتوفر المعلومات األساسية ، هذا وقد تم اتخاذ  اتباعكان من الممكن 

قامت بنشره دير للتعداد العالمي قعلى أقل تاستندت نسبة التعداد العالمي منهاج وقائي لتقييم أهمية عدد الطيور المهاجرة هنا. 

فعليا إلى التقليل من التعداد العالمي هذا التقدير قد يؤدي ، واد الطيور تحظى بهوامش ثقة()أغلب تقديرات أعدبيرداليف إنترناشيونال 

لبعض األنواع. وهذا بالتأكيد هو الحال فيما يتعلق بطائر الباشق الشامي، حيث أن عدد األفراد التي رصدت مهاجرة من خالل تقييم 

أقل التقديرات للتعداد العالمي ، تفوق (2017الجبالي والحساني اد الفردية؛ من األعد 30134أي )جبل الزيت المتكامل للتنوع البيئي 

. في من األعداد البالغة وغير البالغة 11100من األعداد الفردية البالغة، أو حوالي  7400بيرداليف إنترناشيونال )أي المنشور في 

 الت حينما يتاح تحديث لتقييم التعداد العالمي.المعد إلى تعدي مثل تلك الحالة، من المرجح أن يحتاج  تقييم األنواع

هامة لألنواع المهاجرة )بناء على المعلومات تم تقييم البيانات المستخلصة من مسح المناطق المتاخمة بحثا عن أدلة حول تجمعات 

 الدراسات االستقصائيةهذه  تضمنت(. مستوفاه للحدود والعتباتألنواع المهاجرة الغيرمرتفعة أو الغير متجمعة لم تعتبر االمتاحة، 

  التالي:الميدانية 

( RCREEEالتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتراكمي للمركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )  -

2018 

 )أ(( 2017)ب(،  2017)أ(،)ب(، Enivornics 2016)االستقصائية  شمال رأس غاربدراسات مشروع ليكيال  -

 (.Ecoda  2013منطقة المسح الغربية ) -

أ(، 2017ب، 2016أ،  2016انفيرونيكز ) ليكيال، مثل منطقة مسح تم تجميع عدد النقاط في مناطق مسح مستقلة عبر مسار الطيران

مسح ( ومنطقة الRCREEE(، مسح الفنار، المسح الشمالي )المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ACWAمسح أكوا )

مستقلة منهجية خاصة تتجنب خطر العد المزدوج داخل كل منطقة (. استخدمت كل منطقة مسح Ecoda 2013الغربي )ايكودا 

في عدة زوايا(. فيما يتعلق بكل نوع، تم تجميع ومقارنة العدد الكلي الذي تم رصده مع  مسح )لم يتم عمل أي مالحظات متزامنة 

توضح القائمة التعداد العالمي إال أنه لم يتم جمع األعداد المستخلصة من دراسات المناطق االستقصائية معا. بالنسبة لعدة أنواع، 

ري لألفراد البالغة فقط؛ في حين أن المعلومات األساسية توضح األعداد الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة العدد التقدي

امل الكلية وال تفرق بين الطيور البالغة أو الغير بالغة. أما فيما يتعلق باألنواع التي ال يتم توضيح حجم تعدادها الكلي، فلقد طورنا مع

في المناطق المتاخمة  ان عدد األفراد البالغة المرجح مرورهتعديل يعتمد على عدد األفراد البالغة من تلك األنواع مما يضمن أ

يعتمد هذا المعامل المعدل على نسبة والغير بالغة هو ما تم مقارنته بالتقييم العالمي.  يور البالغةطللمشروع، وليس العدد االجمالي لل

بيانات أنواع الطيور الدولية المعنية. ها في اوراق عنية التي تم توضيحاألفراد البالغين مقابل إجمالي األفراد للفئات المصنفة الم

فرد بالغ  1000-500(، صقر تايتا )0.67فرد إجماليا: بمعدل  140.000فرد بالغ و 93.300استخدمنا الصقر الجوال )شاهين( )

فرد  13200  - 5.000فرد بالغ و 8.800 – 3.300( والعقاب األرقط الكبير كالنجا ) 0.67فرد ككل: بمعدل  1500-750و 
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الستنباط معدل  (0.67فرد إجماليا، بمعدل  94.116فرد بالغ و 62.744)   Aquila( عقاب البادية أكويال 0.67إجماليا: بمعدل 

 بيقه على كل الطيور الجارحة.طيتم ت 0.67متوسط 

 مناطق مرتبطة بعمليات التطور األساسية: –5 (PS6 )(/PR6المعايير الواردة في ) 3-1-5

هما :"السمات  ب( أن العاملين األساسيين اللذان يحددان هذا المعيار2012)المؤسسة المالية الدولية  6المذكرة االرشادية تشير 

ينات الحيوية أو الجينات الشكلية." بالرغم من أن العمليات التطويرية األعداد الفرعية لألنواع  المميزة من ناحية الجالجسدية للبيئة و

عادة ما يتم النظر إليها على صعيد جيد نسبيا بدال من  إال أنه PS6على عدة أصعدة مكانية، بالمعنى الوارد في  األساسية قد تعمل

ر بعض األنواع ملجأ جليدي وبالتالي استضاف تطو مناطق جغرافية حيوية واسعة )على سبيل المثال قد يتصرف جبل واحد على أنه

وعلى حكم  الخبراءمؤثرة لهذا المعيار، لذا فهناك اعتماد على رأي نفس التعريف. ليس هناك عتبات كمية  PR6المتوطنة(، يطبق 

 .ةنوعيالقيمة ال

 :الوظائف المؤهلة  – الموئل الحرجى حيوية لهامة للحفاظ علا ظائف االيكولوجيةالو –( PR6المعايير الواردة في ) 3-1-6

( أنه يمكن 1-2-1في الملحق  11جدول  –ب 2014)المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية  PR6تشير المذكرة االرشادية 

الموئل على أنها مناطق هامة بمكان لبقاء سمات تأهيل  تفسير الوظائف الحيوية التي قد التستمر دونها سمات التنوع البيئي الهامة

ممرات الهجرة واالنتشار، النظم الهيدرولوجية، مالجئ موسمية أو مثل المناطق الواقعة على ضفاف األنهار واألنهار،  الحرج

، ليس هناك عتبات أو حدود كمية v/5األنواع األساسية أو تلك التي تشكل موئال. أ/أ فيما يتعلق بالمعيار الوارد في مصادر طعام، 

النوعية. ليس هناك شيئا محددا يوازي هذا المعيار اعتماد على رأي الخبراء وعلى حكم قيم من الناحية مؤثرة لهذا المعيار لذا فهناك 

 ، علما بأن النية متشابهة. PS6في 

 الموئل الحرجالنتائج المستخلصة من تقييم  3-2

أنواع من الطيور أثناء هجرتها. وقد ضمت المنطقة المغطاة جبل الزيت وهي  8تمر تركيزات هامة جًدا على مستوى العالم لـ 

 .عند أقرب نقطة لهاكم من منطقة المشروع  12منطقة طيور هامة، مخصصة للطيور المحلقة المهاجرة وتقع على بعد أقل من 

ع الطيور المهاجرة تستخدم ادليل على أن أنوية بالنسبة للطيور المهاجرة. إال أنه ال يوجد ومن الواضح أن المنطقة ذات أهمية عال

المنطقة بشكل منتظم كمكان للتوقف في الظروف العادية، أو أن هذه المنطقة تمثل عنق الزجاجة في مسار الطيران المقيد بالفعل. 

 .الحرجة لألنواع المهاجرةليس من المناسب اعتبار منطقة المشروع أحد المواطن لذلك، 

 النظم البيئية الفريدة بشدة و/أو ة: المهددi/4المعيار الوارد في  3-2-1

النباتات، بقع صغيرة يظهر التقييم النوعي للغطاء األرضي عبر ساحل البحر األحمر منطقة صحراوية كبيرة حيث تندر إن لم تنعدم 

في عدة مواقع على  . يتم تطوير المناطق الحضريةداخل الصحراءلتمتد بشكل بسيط جدا من الشجيرات المتناثرة على طول البحر 

المركز االقليمي للطاقة المتجددة ، 2013بضع أشجار أثناء المسوحات الميدانية )ايكودا طول ساحل البحر األحمر، هذا وقد سجلت 

الحواشية( نطقة. هناك واديان )وادي أم تناسيب ووادي (، ولكن ليس هناك تقريبا غطاء ظليل في هذه الم2018وكفاءة الطاقة 

االقليمي للطاقة المتجددة المركز تقريبا عاريان تماما )يعدان ق المتاخمة، إال أن هذا القسمان من الوادي في المناطوروافدهما 

 (.2018وكفاءة الطاقة 

(. تغطي المنطقة 4تسيطر المنطقة االيكولوجية للصحراء الساحلية للبحر األحمرعلى الجانب الغربي لخليج السويس )الشكل رقم 

وحالتها ضعيفة )بمعنى آخر ليست مهددة بشدة(. ليست هناك معلومات تفصيلية متاحة ولكن ليس هناك  2كم 21.700االيكولوجية 

 م ايكولوجية فريدة أو مهددة باالنقراض.ما يشير أن هذه المنطقة تغطي نظ

، ولقد تم فحصه i/4للموائل األولية عبر البحر األحمرأنه ليس هناك من بينها ما يفي بالمعيار  ا التقييم الكيفي الرفيع المستوىذهيشير

(. وعليه فإن 3( )الجدول CR,ENوالقائمة الحمراء المعنية بفئات النظام االيكولوجي المهددة )مثل  i/4بموجب تفسيرات المعيار

 .i/4منطقة المشروع ليست مؤهلة للمعيار 
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 .المشروع ةاأليكولوجية في األجزاء المتاخمة لمنطق WWF )الصندوق العالمي للطبيعة( (: مناطق4) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 i/4وفقا للمعيار (: تقييم كيفي رفيع المستوى للموائل في منطقة دراسة المشروع 3الجدول رقم )

 تقييم موئل

نوع الغطاء 
 النباتي

  وصف مختصر

 
 
 
 
 

 شجيرات متفرقة

ينحصر الغطاء  -
النباتي في رقع 
شحيحة داخل 
قنوات الصرف 
)االودية( وهي 
موجودة بكثافة 

 منخفضة
تركزات للغطاء  -

النباتي تتكون من 

 :GN6تعريفات المؤسسة المالية الدولية 

 الملموس في المنطقة والنوعخطر االنحدار  -
قد يؤدي التطور الصناعي في المنطقة إلنخفاض نطاق ونوعية بعض رقع  –ال   

ذا النوع من الغطاء النباتي، فليس الشجيرات ، ولكن، نظرا للتوزيع الواسع المدى له
 هناك خطر حقيقي يحدق بها.

 نطاق مكاني صغير: -
 نوع الموئل منتشر على نطاق واسع. –ال 
يحتوي على تجمعات فريدة لبعض األنواع متضمنة تجمعات أو تمركزات ألنواع  -

 بيولوجية مقيدة )مقياس دقيق(
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عدد قليل من 
األنواع الموزعة 
بشكل واسع داخل 
الصحراء العربية، 

الساحلية السهول 
للبحر األحمر وشبه 
جزيرة سيناء 
)المركز االقليمي 
للطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة 

2018) 

بعض األنواع  -
يستخدمها البدو 

ال ، إألغراض طبية
 لم يتم تحديد  انه

 تهديدات محددة 
لهذا النوع من 

 الغطاء النباتي.

ليس من المعروف أن هذ الغطاء النباتي يدعم بشكل خاص تجمعات األنواع  –ال 
 الفريدة

 
 القائمة الحمراء للنظم االيكولوجية المهددة:

 تقليص التوزيع الجغرافي -
 ليس هناك دليل يوحي بانخفاض ملموس في التوزيع  –ال   
 توزيع جغرافي مقيد -
 نوع موئل واسع االنتشار  -ال   
 انحدار بيئي -
هذا النوع قد يؤدي تطور محطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز إلى انحدار  –ال   

البيئي من الموئل في موقع المشروعات الفردية ولكنه لن يؤدي إلى انحدار في النظام 
 واسع النطاق.

 عرقلة العمليت أو التفاعالت البيولوجية  -
 ليس هناك دليل على ذلك.  -ال   
 تحليل كمي يقدر احتمالية انهيار النظام البيئي  -
 ليس محتمال وفقا للمعلومات المتاحة   
 

 النتيجة:
 i/4من غير المرجح أن يستوفي المعيار   -
  

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهددة أو مهددة بشدة باالنقراض: :  أنواع ii/1المعيار  3-2-2

إلى أعداد هامة على المستوى العالمي من عقاب تشير البيانات . ii/1ليس هناك أنواع تستوفي موجبات المعيار

السهوب يطير عبر منطقة الدراسة كل عام. إال أن اختناقات عنق الزجاجة أو مواقع التوقف غير معروفة في منطقة 

 الدراسة. باإلضافة إلى ذلك، ال يشكل هذا النوع تركيزات زمنية وإنما يهاجر مروًرا بمنطقة الدراسة بصفة فردية. 

حيث أن أعدادها ال تتركز في المنطقة في أي ، iv/3مناسب أكثر تقييم أنواع مثل عقاب البادية وفقا للمعيار من ال

 .ii/1نقطة زمنية ولكن خالل فترة الهجرة ككل. وعليه فإن منطقة المشروع ليست مؤهلة وفقا للمعيار 

 : أنواع مستوطنة و/أو مقيدة النطاق:iii/2المعيار  3-2-3

ألف كم مربع للفقريات  50تعريف نطاق االستيطان أو النطاق المحدد )على سبيل المثال: ليس هناك أنواع تستوفي 

وعليه فإن منطقة المشروع ليست  .للمزيد من التفاصيل عن التعريف( 1-2-1في الملحق  11انظر جدول  .األرضية

 . iii/2 مؤهلة وفقا للمعيار
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 مجمعة:المهاجرة و/أو األنواع ال: األنواع iv/3المعيار  3-2-4

في منطقة  PR6/PS6بخالف الطيور المحلقة المهاجرة، فليس هناك أنواع مهاجرة أو مجمعة تستوفي عتبات وحدود 

في كال من  –، تم تقييم الطيور المهاجرة المحلقة بشكل أكثر تفصيال 4-1-3المشروع. كما تم مناقشة ذلك في الفقرة 

-4-2-3( وبشكل تفصيلي أكثر في البيانات المتاحة عن منطقة المشروع )الفقرة 1-4-2-3 نطاق الطيران )الفقرة

2.) 

 جمهورية مصر العربيةالطيور المهاجرة المحلقة: على صعيد نطاق الطيران داخل  3-2-4-1

ى األقل( ل(، حيث تم تحديد خمسة منها )عIBAs) معرفةمنطقة طيور هامة  34 جمهورية مصر العربيةهناك في 

أعتبرت تلك المواقع جميعها عنق الزجاجة للطيور المحلقة المهاجرة، (.  5 ، الشكل4لتجمعات الطيور )الجدول 

 24واعتبرت ضمن المواقع الست الهامة على مسار الطيران داخل الشرق األوسط أو شمال أفريقيا )من حوالي 

اقع الجسر البري تلك قرب أقصر المعابر البحرية بين حيث تقع مو (2005مواقع مماثلة في تلك المنطقة: بورتر 

يور المهاجرة المحلقة بشكل ملموس )والتي تالقي صعوبة في الهجرة فوق الماء(. طكتلتين أرضيتين وحيث تتركز ال

عن اي  ،األخرى المحتملة في مسار الطيران التركزاتلمواقع تقييمات الخبراء  لم تكشف مراجعة المنشورات أو

 .IBAsأخرى مرشحة لم تحدد بعد وفقا للتقييم المتكامل للتنوع البيولوجي مواقع 

حيث أنها تمثل مواقع تركزات على مسار الطيران  ،موئل حرجيجب أن تعتبر مناطق الطيور الخمسة الهامة ك

والتي قد هذه الطيور بمناطق طيران منخفض/ أماكن توقف للطيور المهاجرة المحلقة وفي اغلب األحوال تتعلق 

 تؤدي لتفاعالت مع المشروعات على األرض.

 

 

 

 

 

 : مناطق طيور هامة للطيور المهاجرة المحلقة في جمهورية مصر العربية  4الجدول 

 منطقة توقف؟ طيران منخفض؟ عنق زجاجة؟ IBAمعيار  منطقة طيور هامة

 بشكل منتظم بشكل منتظم نعم  A1, A3, A4 iv العين السخنة

 ال بشكل منتظم نعم A1, A4 iv سهل القاع 

 بشكل منتظم بشكل منتظم نعم A1,A4 iv جبل الزيت

 بشكل منتظم بشكل منتظم نعم A1, A4 iv الحدية الوطنية برأس محمد

 من حين آلخر من حين آلخر نعم A1,A4 iv السويس

 

*A1 الضوء على األنواع المهددة باالنقراض،  طتسلA3  لألنواع المقيدة بيولوجيا وA4 iv  لمناطق عنق الزجاجة للطيور المهاجرة

 المحلقة.
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الهامة للطيور المهاجرة  IBA: مناطق الطيور الهامة في جمهورية مصر العربية. مناطق التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي 5الشكل 

، 33، الحديقة الوطنية برأس محمد= 31، جبل الزيت = 32لقاع = ، سهل ا34تم أحاطتا بدائرة حمراء. العين السخنة =  المحلقة

 موقع المشروع التقريبي بنجمة. )مصدر الخريطة: وكالة شؤون البيئة المصرية( تم تمييز.  30السويس= 

 

 

 المشروع منطقة في: المحلقة المهاجرة الطيور 3-2-4-2

 منطقة فوق اجرهت عالميا األهم الثمانية المحلقة المهاجرة الطيور ألنواع تجمعاتهناك  أن المتاحة البيانات توضح

  iv/3 للمعيار وفقا للموئل الحرج والحدود العتباتمن  ةنيالفئة الثا تقارب مستويات على للمشروع، متاخمة

(PR6/PS6( )5 الجدول) 

 

 الفئة الثانية iv/3عتبات وحدود المعيار  تستوفي: أنواع 5الجدول

 االتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة األنواع التصنيف
IUCN 

 
 
 

Accipiter brevipes  الباشق

 المشرقي

LC 

Aquila nipalensis  عقاب البادية EN 
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 الطيور

Clanga clanga    العقاب الأرقط

 الكبير 

VU 

      Buteo buteo  الحوام

 الأوروأسيوي 

LC 

Pernis apivorus    حوام النحل

 الأوروبي

LC 

   Ciconia ciconia  اللقلق

 الأبيض

LC 

Ciconia nigra  اللقلق الأسود LC 

Pelecanus onocratalus  البجع

 الأبيض

LC 

 

 (.6الفقرة ) موئل حرجكم من جبل الزيت والذي يعتبر 11المشروع )في أقرب نقطة( على بعد  منطقة تقع

)أ(،  2017)ب(، 2016)أ(، 2016، اينفيرونيكز 2013)ايكودا عامة، لم تثبت الدراسات االستقصائية الميدانية 

( وجود طيران منخفض أو أن منطقة الدراسة 2018)ب(، المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2017

 )هذا خاصة أن الغطاء النباتي في المناطق المتاخمة للمشروع ال توحي باحتمالية تستخدم كمنطقة توقف خالل الهجرة

استخدامها كمنطقة توقف في الظروف الطبيعية(. هذا وال تشير الدراسات  أو السمات الجغرافية/التضاريسية أن هذه 

وعليه فليس هناك ما يشير إلى أن المنطقة تستوفي المنطقة تشكل عنق زجاجة ضمن مسار الطيران  المحدد بالفعل. 

( KBAالتنوع البيولوجي الرئيسية )حيث تقع كافة مناطق (،KBAالتنوع البيولوجي الرئيسية )معايير تصنيف مناطق 

تفاعالت ى ذلك فإنه ال يبدو أن ليس لتلك الطيور أي لعالوة ع،  لهجرة الطيور المحلقة خارج منطقة المشروع

مميزة معتادة على األرض، وبالتالي على المشروع  المزمع. وفي ضوء ماسبق، وأنها تشكل جزءا من مسار طيران  

فأنه ليس من المناسب اعتبار منطقة المشروع موئال حرجا للطيور ذا أهمية مماثلة لمسافة طويلة،  اتساعا أكثر

 المحلقة المهاجرة.

ورغم ذلك، فمن الواضح أن منطقة الدراسة تشكل أهمية عالمية تلك األنواع الثمانية. تشكل عمليات تطوير محطة 

تلك األنواع ويجب أن تهدف إلي الحد من التأثيرات المحتملة حتى رياح في هذا الممر الضيق للهجرة خطرا على 

 لها آثار غير متناسبة على التعداد العالمي.ال يكون هناك أي خسارة صافية وإال فقد يكون 

 

 Acciptier brevipes االسم العلمي  –الباشق الشامي  األنواع

 الوضع 
)االتحاد العالمي للحفاظ على 

 (IUCNالطبيعة 

 (LCاألقل مدعاة للقلق )

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
        (2)الفئة  3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناقشات

من شرق أوروبا إلى روسيا ومن كازخستان  يتناسل الباشق الشامي في المناطق الممتدة 
أنواعها مهاجرة حيث عادة ما تقضي الشتاء في إلى الشرق ومن إيران إلى الجنوب . 

أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، فتغادر الطيور مسقط رأسها في سبتمبر لتعود في 
تحال خرج للصيد في أزواج، أما عند االرأبريل ومايو. هي طيور عادة وحيدة ولكن قد ت

مركز. أحيانا للهجرة تسافر في أسراب قد تصبح إلى حد ما كبيرة عند بعض نقاط الت
 ما تنشط عند الغسق، وغالبا ما تهاجر ليال مستخدمة الطيران بالرفرفة.

 
فرد بالغ حيث يشتبه في ثبات تعدادها. ليس  18400 – 7400بـ  العالمييقدر التعداد 

هناك مخاطر كبيرة معروفه تواجه تلك األنواع سوى أنها معرضة بالشدة لتأثيرات 
 )أ( ( 2016)حياة الطيور الدولية تطور طاقة الرياح المحتملة 

 

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/


 

22 
 

www.thebiodiversityconsultancy.com 

 

% من التعداد العالمي لمسار الطيران المار فوق مشروع 1يتوقع استخدام أكثر من 

ب، المركز االقليمي  2017، اينفيرونيك 2013) ايكودا  شمال رأس غاربليكيال 

شمال رصد أعلى عدد في منطقة مشروع ليكيال (. 2018متجددة وكفاءة الطاقة لللطاقة ا

وهو ما يشكل إن وضعنا – 2017طائر في ربيع  1326، حيث رصد عدد رأس غارب

 2017% من التعداد العالمي )اينفيرونيك 12في االعتبار الطيور الغير بالغة ما يقارب 

ب(. حيث أن منطقة المشروع التشكل منطقة تمركز خاصة أو منطقة توقف خالل 
موئل حرج إال أنه ة المشروع ألن تكن ل منطقه األنواع التؤهذرحلة  الهجرة، فان ه

يتعين على المشروع أن يهدف إلى تفادي أي تأثيرات محتملة حتى ال يحقق أي خسارة 
 صافية.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Aquila nipalenisاالسم العلمي   – عقاب البادية  األنواع

 الوضع 
)االتحاد العالمي للحفاظ على 

 (IUCNالطبيعة 

 (EN) مهدد باالنقراض 

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
        (2)الفئة  3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناقشات

يبني عقاب البادية أعشاشه في المناطق الصحراوية أو الشبه صحراوية شرقا بدرجة 
عبر كازخستان إلى درجة مئويةفي روسيا األوروبية من جمهورية كالميكيا  43حرارة 

ولقد رصد عدد بسيط في تركيا. أنها أنواع مهاجرةحيث . كرجيستان والصين ومنغوليا
تقضي طيورها الشتاء في جنوب شرق أفريقيا وجنوب آسيا. تغادر الطيور المهاجرة 

ما بين يناير ومايو، متجنبة المعابر مسقط رأسها ما بين أغسطس وأكتوبر لتعود إليها 
 فهي تشكل تمركزات في المناطق التي تشك عنق الزجاجة. البحرية لذا 

 
يتمتع عقاب البادية بتوزيع واسع. إال أن التعداد يعاني تدهورا سريعا بسبب تدهور الموئل 

 واالضطهاد والتصادم مع خطوط الطاقة. 
ا إلى فئة المهدد باالنقراض. أظهرت الدراسات الحديثة أن هذه وعليه فقد تم ترقيتها حديث

األنواع معرضة بشدة لتأثيرات تطورات طاقة الرياح المحتملة. يقدر التعداد العالمي بعدد 
 أ ( 2017زوج )حياة الطيور الدولية  37500 – 25000

 
، 2013ايكودا مسار الطيران ) هذا الجزء من % من التعداد العالمي 1أكثر من  يستخدم

 (. 2018متجددة وكفاءة الطاقة لالمركز االقليمي للطاقة ا ب، 2017،أ 2016اينفيرونيك 

 
طائر خالل  2550كان  شمال رأس غاربأعلى عدد رصد فوق منطقة مشروع ليكيال 

% من التعداد العالمي حين تعدل للطيور الغير 3وهو ما يشكل ما يقارب  –  2017ربيع 

ب(، في حين أن أعلى عدد تم رصده في المناطق المتاخمة  2017يك بالغة )اينفيرون
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% من التعداد العالمي )المركز 6وهو ما يعادل  2017طائر في ربيع  4918للمشروع 

(. وحيث أن منطقة المشروع ال تشكل 2018االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

تؤهل  ة، فان هذه األنواع المنطقة تمركز خاصة أو منطقة توقف خالل رحلة  الهجر
موئل حرج إال أنه يتعين على المشروع أن يهدف إلى تفادي ألن تكن منطقة المشروع 

 أي تأثيرات محتملة حتى ال يحقق أي خسارة صافية.

 

 Clanga clanga (synonym: Aquilaلعلمي االسم ا –  العقاب األرقط الكبير األنواع
Clanga) 

 الوضع 
)االتحاد العالمي للحفاظ على 

 (IUCNالطبيعة 

 (VU)  ضعيفة

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
        (2)الفئة  3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناقشات

 
طائفة مجزئة، يتكاثر في الغابات المنخفضة قرب األراضي يشغل العقاب األرقط الكبير 

الرطبة من أستونيا، بولندا، بالروسيا، روسيا، أوكرانيا، كازاخستان، الصين، منغوليا، 
باكستان وشمال غرب الهند. أنها أنواع مهاجرة، حيث تغادر الطيور مسقط رأسها في 

سيا وشمال شرق أفريقيا. آب أكتوبر ونوفمبر ليقضي الشتاء في جنوب أوروبا، وجنو
عادة ما تعود في فبراير ومارس. تهاجر الطيور عبر جبهة واسعة، حيث تميل للتحرك 

  فرادى أو ثنائيات أو كثالثات وأحيانا كمجموعات أكبر. 
 

فرد )وفقا للمركز االقليمي للطاقة المتجددة  13200 – 5000يقدر التعداد العالمي بحوالي 

(. تعرضت األنواع لتدهور كبير كنتيجة لفقدان الموئل وتدهورها 2018وكفاءة الطاقة 

من المجموعة العالمية( وقد  %49- 25خالل تكاثرها ومشتاها. التعداد األوروبي )

نب هدم وازعاج عام(. فبجا 50أجيال )حوالي  3% خالل 79 – 50انخفضت بحوالي 

الموئل )كون هذه األنواع غير متسامحه نحو التواجد البشري في أراضيها(، يشكل الصيد 
بها. رصدت عمليات تهجين الغير مشروع والصعق الكهربائي أهم األخار التي تحيق 

للعقاب األرقط على مستوى محدود ولكنه يظل غير واضح فيما يتعلق باالهتمام بحفظ 
  ب(.  2017طيور الدولية النوع. )حياة ال

 
% من التعداد العالمي )عند وضع الطيور 1طائر، أي ما يعادل  63تم رصد ما يصل إلى 

الغير بالغة في الحسبان(، يعبرون فوق مناطق متاخمة للمروع خالل الموسم في ربيع 
(. وحيث أن منطقة المشروع ال تشكل منطقة تمركز خاصة أو 2013) ايكودا  2013

ألن تكن تؤهل منطقة المشروع  وقف خالل رحلة  الهجرة، فان هذه األنواع المنطقة ت
موئل حرج إال أنه يتعين على المشروع أن يهدف إلى تفادي أي تأثيرات محتملة حتى ال 

 يحقق أي خسارة صافية.

 

 

  Eurasian Buzzardاالسم العلمي  –الحوام األوروأسيوي  األنواع

 الوضع 
)االتحاد العالمي للحفاظ على 

 (IUCNالطبيعة 

 (LCاألقل مدعاة للقلق )

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
        (2)الفئة  3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 

 
يشغل الحوام األورواسيوي نطاق واسع جدا ويعيش في موائل ذات تنوع كبير. تنتشراألعداد في 
اسكندانفيا وأغلب االتحاد السوفيتي سابقا وهي طيور مهاجرة تقضي الشتاء في أفريقيا و جنوب 
آسيا. وهي تقيم في أماكن اخرى. ترتحل الطيور المهاجرة جنوبا بين شهري أغسطس ونوفمبر 

بين فبراير ومايو. تميل تك الطيور للتحرك فرادى او في أزواج وأحيانا تكل مجموعات  لتعود
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 المناقشات

وحيث أن الطيور تتجنب عبور البحر )وحتى  عائلية صغيرة وكنها عامة تهاجر في مجموعات
مجاري المياه العذبة( بقدر االمكان، فهي تشكل تمركزات كبيرة في أشباه الجزر والمضايق 

 الضيقة. والهجرة نهارية بحتة وعادة ما تتبع السالسل الجبلية والتالل.
 

يعيش ما يقارب ، حيث أفراد بالغة 3.690.000 – 2.170.000يقدر التعداد العالمي بحوالي 

من التعداد في أوروبا. االتجاه العام للسكان مستقر. أهم تهديد تاريخي يحيق بها هو  %75من 

االضطهاد متضمنا ذك األفخاف المسممة بالمبيدات الحشرية هذا ويتسبب فقدان الموئل أيضا في 
وقد يشكل هذا  بعض التدهورات. وهي معرضة بشدة آلثار تطور محطة طاقة الرياح المحتملة

يق بها. رصدت عمليات تهجين  ج(  2017إطالق الرصاص تهديدا أيضا )حياة الطيور الدولية 

للعقاب األرقط على مستوى محدود ولكنه يظل غير واضح فيما يتعلق باالهتمام بحفظ النوع. 
 ب(.   2017)حياة الطيور الدولية 

 
الطيران الذي يمر فوق مشرع  % من التعداد العالمي يستخدم مسار1ما يقرب من تم رصد 

طائر في المنطقة التي تم  33160. سجلت الدراسات االستقصائية شمال رأس غاربليكيال 

وعند وضع النسبة (. 2018المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  مسحها من قبل )

وحيث عداد العالمي. % من الت1المحتملة للطيور الغير بالغة في الحسبان، يشكل ذلك ما يناهز 

أن منطقة المشروع ال تشكل منطقة تمركز خاصة أو منطقة توقف خالل رحلة  الهجرة، فان 
هذه األنواع ال تؤهل منطقة المشروع ألن تكن موئل حرج إال أنه يتعين على المشروع أن يهدف 

 إلى تفادي أي تأثيرات محتملة حتى ال يحقق أي خسارة صافية.

 

 European Honey Buzzardاالسم العلمي  –حوام النحل األوروبي  األنواع
 الوضع 

)االتحاد العالمي للحفاظ على 
 (IUCNالطبيعة 

 (LCاألقل مدعاة للقلق )

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
   3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناقشات

 
من أوروبا إلى روسيا، ومن جنوب أفريقيا إلى يشغل الحوام األورواسيوي نطاق واسع جدا 

. طيور مهاجرة، تقضي الشتاء في أفريقيا االستوائية. ترتحل الطيور المهاجرة مغادرة الجنوب
بين شهري أغسطس وسبتمبر لتعود ما بين أبريل ويونيو. تميل تك الطيور  موطن تكاثرها

للتحرك وحيدة ما عدا عند الهجرة عندما تتحرك في أسراب وتتجمع بأعداد كبيرة عند نقاط 
سي على مستويات مرتفعة كما أن بامكانها تتواصل اجتماعيا. تطير بشكل أسا العبور المفضلة كما

، تتكاثر في الغابات المعتدلة أو الرفرفة. أنها أنواع تنتمي إلى الغابةعبور رقع مائية واسعة ب
متر. تتغذى بشكل أساسي على الدبابير والزنابير كما لوحظ 2000الشمالية، تم تسجيل ما يناهز 

 أنها تأكل النمل األبيض والجراد في أفريقيا.
 

االتجاه السكاني يتناقص، إال أن ، طائر 420.000 –280.000يقدر التعداد العالمي بحوالي 

 لحيث تحيق بهذه األنواع مخاطر إزالة الغابات وتحويلها وإطالق النار، هذا عالوة على تدخ
)حياة الطيور فهي معرضة للتهديد بشدة من تأثيرات تطوير طاقة الرياح المحتملة  .االنسان
 ب(. 2016الدولية 

 
شمال رأس ليكيال ان الذي يمر فوق مشرع % من التعداد العالمي مسار الطير1من  يستخدم أكثر

مركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ب، ال 2016، اينفرونيكز 2013)ايكودا  غارب

 20.261في المناطق المتاخمة للمشروع هو  2013أعلى عدد تم رصده في ربيع (. 2018

شمال رأس شروع ليكيال (. فوق م2013% من التعدلد العالمي )إيكودا 5طائر، أي ما يناهز 

وذك في خريف  % من التعداد العالمي1.5ر بما يعادل تقريبا ئطا 5.992وحده تم رصد  غارب

وحيث أن منطقة المشروع ال تشكل منطقة تمركز خاصة أو ب(. 2016)اينفرونيكز  2015

ل منطقة توقف خالل رحلة  الهجرة، فان هذه األنواع ال تؤهل منطقة المشروع ألن تكن موئ
حرج إال أنه يتعين على المشروع أن يهدف إلى تفادي أي تأثيرات محتملة حتى ال يحقق أي 

 خسارة صافية.
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  Ciconia Ciconiaاالسم العلمي  – اللقلق األبيض األنواع

 الوضع 
)االتحاد العالمي للحفاظ على 

 (IUCNالطبيعة 

 (LCاألقل مدعاة للقلق )

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
        (2)الفئة  3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناقشات

 
 اللقلق األبيض طائر مهاجر ينتمي للمنطقة القطبية الشمالية القديمة، يسافر بمساعدة التيار الساخن
وهو األمر الذي ييد طرق الهجرة التي يمكن لتلك األنواع أن تستخدمها للهجرة. يبدأ االرتحال 
األساسي من أراضي تكاثرها في أوروبا في شهر اغسطس حيث تهاجر في اسراب كبيرة تتكون 

. ما أن تصل تلك األنواع إلى من عدة آالف، تصل أفريقيا بشكل عام بحلول أوائل شهر أكتوبر
استجابة لتغير نسبة وفرة الطعام )مثل أسراب الجراد(. يا حتى تصبح إلى حد كبير بدوية افريق

أفراد أو في اسراب كبيرة  10-5يبحثون عن الغذا بشكل فردي، أو في مجموعات صغيرة من 

ان كانت الفريسة الكبيرة وعلى أرضها الشتوية يمكن أن تتجمع في أعداد كبيرة )بالمئات أو 
     عند مصادر الطعام الوفيرة )على سبيل المثال أسراب الجراد أو عشب(. اآلالف(

 
فرد. االتجاه السكاني في تزايد بالرغم من  704.000 – 700.000يقدر التعداد العالمي بحوالي 

انية تواجه تدهورا أو تظل مستقرة. تغير الموئل عبر نطاق توزيعها يشك أن بعض االعداد السك
ألنواع. قد يكون هناك معدالت وفيات مرتفعة خالل فترة الشتاء في أفريقيا خطرا يهدد تلك ا

بسبب التغيرات في ظروف التغذية نتيجة للجفاف والتصحر ومكافحة الجراد بالمبيدات الحشرية 
 . يمكن أن تتعرض تلك الطيور خالل هجرتها وفي الشتاء للصيد سواء للطعام أو الرياضة.

 
ن التعداد العالمي يستخدم مسار الطيران الذي يمر فوق مشرع % م1تم رصد ما يقرب من 

دراسات  8، باالضافة ألعداد تفوق هذه العتبات تتأتى من شمال رأس غاربليكيال 

المركز االقليمي للطاقة المتجددة ب،  2017أ، 2016، اينفرونيكز 2013)ايكودا يةئصاقاست

أي ما يعادل  142.715، هو 2013أقصى عدد تم رصده في ربيع (. 2018وكفاءة الطاقة 

 شمال رأس غارب(. وفي منطقة مشروع ليكيال 2013% من التعداد العالمي  )ايكودا 20تقريبا 

 2017% من التعداد العالمي في ربيع 3.4طائر أي حوالي  23.714نفسها، تم رصد 

شكل منطقة تمركز خاصة أو منطقة وحيث أن منطقة المشروع ال تب(.  2017)اينفرونيكز 

توقف خالل رحلة  الهجرة، فان هذه األنواع ال تؤهل منطقة المشروع ألن تكن موئل حرج إال 
أنه يتعين على المشروع أن يهدف إلى تفادي أي تأثيرات محتملة حتى ال يحقق أي خسارة 

 صافية.

 

 

  Ciconia nigraاالسم العلمي  –اللقلق األسود  األنواع

 الوضع 
)االتحاد العالمي للحفاظ على 

 (IUCNالطبيعة 

 (LCاألقل مدعاة للقلق )

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
        (2)الفئة  3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 

 
معظم هذه األنواع مهاجرة وتسافر عبر جبهة ضيقة على طول مسارات محددة. بعض مجموعات 
تكاثرها )على سبيل المثال تلك التي في اسبانيا( مستقرة أيضا، وتنتشر الطيور المستزرعة في 

. قد تسافر تلك األنواع عند هجرتها بشكل فردي أو في أفريقيا بشكل محلي بعد والدتهاجنوب 
فردي  لطائر، وعادة ما يتم رصدها في أراضي الشتاء بشك 100صغيرة تصل إلى  مجموعات
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 المناقشات

فرد. تعيش هذه األنواع في الغابات القديمة المفتوحة  30أو في مجموعات صغيرة  أقل من 

 – 2000الغير مضطربة من مستوى البحر وحتى المناطق الجبلية ) بمعنى آخر حتى ارتفاع 

م(. تتغذى على األكوام الضحلة ، المسابح، المروج الرطبة والسهول الفيضية والمسابح  2500

في مجاري األنهار الجافة وأحيانا األراضي العشبية. عادة ما تتجنب المسطحات المائية الكبيرة 
     والغابات الكثيفة.

 
عام للسكان غير معروف. طائر. االتجاه ال 44.000 – 24.000يقدر التعداد العالمي بحوالي 

تحيق باألنواع مخاطر تدهور الموئل في نطاق توزيعها. تتعرض هذه الطيور أحيانا للقتل عند 
اصطدامها بخطوط الكهرباء والكابالت العلوية وتعرضها للصيد في جنوب أوروبا و آسيا 

 د(.  2017لية االستوائية )خاصة أثناء هجرتها( مما أدى النخفاض أعدادها )حياة الطيور الدو

 
% من التعداد العالمي يستخدم مسار الطيران الذي يمر فوق مشرع 1تم رصد ما يقرب من 

 دراسات استقصائية ستة، باالضافة ألعداد تفوق هذه العتبات تتأتى من شمال رأس غاربليكيال 
الطاقة  ب، المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة 2016أ، 2016، اينفرونيكز 2013)ايكودا 

 طائر 1302، هو 2013في ربيع في المناطق المتاخمة للمشروع (. أقصى عدد تم رصده 2018

شمال (. وفي منطقة مشروع ليكيال 2013% من التعداد العالمي  )ايكودا 5.4أي ما يعادل تقريبا 

 .2015خريف % من التعداد العالمي في 4طائر أي حوالي 1000نفسها، تم رصد  رأس غارب

أن منطقة المشروع ال تشكل منطقة تمركز خاصة أو منطقة توقف خالل رحلة  الهجرة، وحيث 
فان هذه األنواع ال تؤهل منطقة المشروع ألن تكن موئل حرج إال أنه يتعين على المشروع أن 

 يهدف إلى تفادي أي تأثيرات محتملة حتى ال يحقق أي خسارة صافية.

 

 

  Pelecanus onocrotalusاالسم العلمي  –البجع األبيض  األنواع

 الوضع 
)االتحاد العالمي للحفاظ على 

 (IUCNالطبيعة 

 (LCاألقل مدعاة للقلق )

 PS6 معايير الموئل الحرج المعنية
        (2)الفئة  3* المعيار            

PR6 
 4* المعيار       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناقشات

 
للبجع األبيض مجموعة كبيرة جدا، مع توزيع غير مكتمل من أوروبا الشرقية إلى روسيا ومن 
كازخستان إلى الشرق وميانمار والهند إلى الجنوب. كما يتواجد في بلدان عديدة من أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرىباالضافة إلى مصر والسودان والمملكة العربية السعودية. ترتبط مجموعاتها 

لبحيرات والالجون و المستنقعات واألنهار العريضة والدلتا ومصبات األنهار وسواحل البحار با
مواقع التوقف. المغلقة. المجموعات الشمالية من هذه األنواع مهاجرة بالكامل وتسافر عبر 

المجموعات األخرى  مستقرة ومشااة أو بدوية وتحلق فوق األرض حتى تسعى وراء مواقع 
زوج، تتكاثر في  40.000إلى  200.تعشش المجموعات في مستعمرات كبيرة من غذاء مناسبة 

فرد. تحلق  500 – 50كل شهور السنة في أفريقيا، وهي تهاجر في أسراب كبيرة تتكون من 

المجموعات لمسافات بعيدة من مستعمرات التكاثر أو االستقرار لتأكل، غالبا عبر صيد السمك 
  الباكر.  في الصباح الباكر أو المساء

 
مؤكد طائر. االتجاه العام للسكان غير  295.000 – 265.000يقدر التعداد العالمي بحوالي 

 مثل تهدممخاطر  بهذه المجموعاتتحيق  حيث تزداد بعض األعداد وأعداد أخرى تتدهور.
لالصطياد من باب الرياضة. هذا وتعاني أيضا من الموت بسبب  التعرض المالحقة وو الموئل

رتها أو التشتت أو على أراضي الشتاء هذا وكثيرا ما يتم أثناء هجاصطدامها بخطوط الكهرباء 
العثور عليها غريقة في شباك الصيد. في مصر، يتم اصياد البالغ منها وبيعها كطعام باألسواق. 

  د(. 2017)حياة الطيور الدولية 

 
يستخدم مسار الطيران الذي يمر فوق لهذه الطيور % من التعداد العالمي 1من  أكثرتم رصد 

دراسات  ثالثة، باالضافة ألعداد تفوق هذه العتبات تتأتى من شمال رأس غاربمشرع ليكيال 
(. أقصى عدد 2018، المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2013استقصائية )ايكودا 
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طائر أي ما يعادل تقريبا  6242، هو 2016رصده في المناطق المتاخمة للمشروع في ربيع تم 

المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ) ACWAالعالمي، وفي منطقة  % من التعداد2

(. وحيث أن منطقة المشروع ال تشكل منطقة تمركز خاصة أو منطقة توقف خالل رحلة  2018

ذه األنواع ال تؤهل منطقة المشروع ألن تكن موئل حرج إال أنه يتعين على الهجرة، فان ه
 المشروع أن يهدف إلى تفادي أي تأثيرات محتملة حتى ال يحقق أي خسارة صافية.

 

 : مناطق تترتبط بالعمليات التطورية األساسيةv/5المعدل  3-2-5

فرعية القد ترتبط بعمليات تطويرية معينة و/أو المجموعات السكانية  يتم تعريف هذا المعيار من خالل السمات المادية لألرض التي

أو مورفو جينيا وقد يكون من الهام الحفا عليها نظرا لتاريخها التطوري المميز )المؤسسة ل جينيا انفصتختلف من حيث االالتي قد 

 (.GN 95ب، الفقرة  2012المالية الدولية 

عادة ما يتم اعتبارها على   PR6/PS6بالرغم من أن العمليات التطويرية األساسية قد تعمل على عدة أصعدة مكانية، فيما يتعلق بـ 

نطاق جيد نسبيا وليس على نطاق واسع من المناطق الجغرافية البيولوجية )على سبيل المثال جبل فردي قد يعمل كملجأ جليدي 

لهذا المعيار، وعليه فهناك عة من األنواع المتوطنة(. ليس هناك عتبات أو حدود ذات أهمية كمية وبالتالي تستضيف تطور مجمو

 اعتماد على رأي الخبراء وحكم القيمة النوعية. تم فحص المناطق المرتبطة بالعمليات التطويرية األساسية باستخدام مشورة الخبراء.

 

بالنظر إلى النباتات المتناثرة، والتي تتكون أساسا من أنواع نباتية صحراوية واسعة االنتشار مع أدلة محدودة على االستيطان المحلي 

ن المنطقة إلذا فوالكثافة المنخفضة لألنواع الحيوانية، فمن غير المحتمل ان تظظهر أي عميات تطورية أساسية في منطقة المشروع. 

 . v/5للمعيار  ة وفقاال تعتبر مؤهل

 

 

 

 

 viوفقا للمعيار لتقييم الموئل  PR6االصدار  3-2-6

الوظائف االيكولوجية الحيوية الهامة للحفاظ على استدامة السمات المؤهلة للموئل الحرج مؤهلة  تعتبرأن   PR6يتطلب االصدار 

، النظم الهيدرولوجية، والنهر، التشتت أو ممرات الهجرةكموئل حرج. قد تضم سمات الموئل الخاصة مثل المناطق النهرية أيضا 

ب، 2014النظم الموسمية أو مصادر الغذاء، األنواع األساسية أو المشكلة للموئل )وفقا للمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية 

 ( والتي تعد جوهرية لبقاء تلك األنواع لفترات طويلة.7-3الفقرة 

نواع المهاجرة فقط تستوفي الحدود المؤهة لموئل حرج. الموئل األساسي لبقاء تلك األنواع  لمدد طويلة في سياق هذا المشروع، األ

هي مناطق التكاثر، نقاط التوقف باالضافة إلى ممر الهجرة ومناطق قضاء الشتاء. يقع المشروع داخل نطاق ممر الهجرة وتعبره 

أ،  2017ب، 2016أ، 2016، اينفرونيكز 2013االستقصائية الميدانية )ايكودا أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة.إال أن الدراسات 

(، التظهر أي دليل على أن منطقة المشروع تستخدم كمنطقة توقف 2018ب، المرك االقليمي لالقة المتجددة وكفاءة الطاقة  2017

حتمال استخدام المنطقة كمحطة توقف في ظل الظروف )والواقع أن الغطاء النباتي في المناطق المتاخمة ال يشير إلى اأثناء الهجرة 

أساسية لهجرة  الطبيعية(. مما يعني أنه حتى إن كانت منطقة اساسية لهجرة الطيور إال أنها ال تتضمن وظائف ايكولوجية )بيئية(

 .  v/5ن المنطقة ال تعتبر مؤهلة وفقا للمعيار إلذا ف الطيور. 

 

 الموئل الطبيعي والموئل المعدل -4
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الموائل الطبيعية على أنها  "مناطق تتكون من مجموعات نباتية قابلة للنمو و/أو فصائل  GN6  المؤسسة المالية الدولية  تعرف 

بشكل أساسي وظائف المنطقة االيكولوجية حيوانية من جذور اصيلة إلى حد كبير و/أو تلك المناطق حيث لم يغير النشاط البشري 

 "األساسية وتركيبة األنواع

و/أو أنواع حيوانية دخيلة  الموائل المعدلة على أنها "مناطق قد تشمل نسبة كبيرة من النبات GN6 تعرف  المؤسسة المالية الدولية  

   ، و/أو تلك المناطق حيث قام النشاط البشري بتعديل وظائف المنطقة االيكولوجية األساسية وتركيبة األنواع"

إال أنه تم تخطيطها في اليشمل نطاق هذا التقييم دراسات استقصائية ميدانية مفصلة أو وضع خرائط للموائل الطبيعية والمعدلة. 

الحديثة للموئل األرضي )الغطاء ألقمار الصناعية صور اق المتاخمة للمشروع بناءا على تصنيف طالزمان والمكان في المنا

و السيما  –موائل طبيعية على في الغالب  تشتمل( أن المنطقة 6(. يظهر الشكل )2010ي االجتماعي التقييم البيئ –األرضي للعالم 

ال تحتوي على نباتات أو مجرد نباتات قليل حيث تتواجد رقع صغيرة من الشجيرات  مناطق صحراوية مصنفة كمناطق جرداء

الموائل المعدلة هي مناطق حضرية تتواجد في مواقع . المتناثرة على طول البحر األحمر وفي نطاق صغير جدا داخل الصحراء

 قليلة على طول البحر األحمر ورقع نباتية صغيرة .

 

 (: الغطاء النباتي في المناطق المتاخمة للمشروع6الشكل رقم )

 

 سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية -5

الموئل الحرج ولكنها تظل تتمتع بقيمة عالية ويجب أن تظل التي ال تستحق وضع القيّم تلك  وهاألولوية  وذإن التنوع البيولوجي 

ويتضمن ذلك األنواع التي تعد من المكونات الهامة للبيئة الطبيعية، ومن ضمنها مسار الطيران.  محل اهتمام من منظور البقاء. 

. لذلك، فإنه يتم اتباع معايير سمات التنوع PS6أكثر منه في  PR6في ويكون نهج التعرف على األولويات غير الحرجة معرف 

 في منطقة الدراسة وحولها.الهام والموجود لتعريف التنّوع البيولوجي  (sensu PR6)البيولوجي ذي األولوية 
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نوع بشكل احترازي من ضمن  12ولضمان إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الطيور المحلقة المهاجرة بشكل سليم، تم تعريف 

 . 2(6لويات التنّوع البيولوجي )جدول أو

  أولويات التنّوع البيولوجي التي تم تسجيلها في منطقة الدراسة بشمال رأس غارب:  6الجدول 

االتحاد الدولي  النوع الصنف

 لحفظ الطبيعة

 PBFمعيار 

 ii شديد التأثر )السحلية المصرية شوكية الذيل( Uromastyx زواحف

 طيور

Accipiter brevipes )أقل اهتمام )البيدق iii 

Neophron percnopterus )مهدد )رخمة مصرية iii 

Aquila nipalensis )مهدد )عقاب السهوب iii 

Clanga clanga )شديد التأثر )عقاب سعفاء كبرى iii 

Aquila heliaca )شديد التأثر )عقاب ملكي شرقي iii 

Falco concolor )التأثر شديد )صقر الغروب iii 

Buteo buteo )أقل اهتمام )الحّوام الشائع iii 

Pernis apivorus )أقل اهتمام )حّوم النحل األوروبي iii 

Ciconia Ciconia )أقل اهتمام )اللقلق األبيض iii 

Ciconia nigra )أقل اهتمام )اللقلق األسود iii 

Pelecanus onocratalus )اهتمامأقل  )البجعة البيضاء iii 

 

 PR6سمات التنّوع البيولوجي ذي األولوية  5-1

الحدود الكمية لتعريف سمات  PR6(. ال يعرف معيار 7أربعة معايير لتعريف سمات التنّوع البيولوجي )جدول  PR6يعرف معيار 

 التنّوع البيولوجي، وهذا التقييم كان نوعيًّا باالستعانة بآراء الخبراء. 

 لسمات التنوع البيولوجي ذات األولوية  PR6:  معيار 7الجدول 

 PR6 السمات 

 iمعيار  موئل مهدد
 iiمعيار  خطرأنواع معرضة لل

سمات التنوع البيولوجي المميزة التي حددتها مجموعة واسعة من األطراف 
 المعنية  أو الحكومات

 iiiمعيار 

سمات التنوع اليولوجي  بقاءالبناء االيكولوجي والوظائف الحيوية للحفاظ على 
 (12الفقرة  PR6المبينة في )

 ivمعيار 

 

 

                                                           
. على الرغم من ذلك، لهذا PBFأو  CHد صقر الغزال بالمنطقة في أعداد قليلة للغاية. ونظًرا للعدد الفردي الضئيل الذي شوهد بمنطقة الدراسة، فإنه ليس مؤهل بدرجة شوه 2

 لنوع أهمية اقتصادية وثقافية عالية بالعالم العربي، وقد يكون موضع اهتمام بالنسبة ألصحاب المصالح.  
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 : موئل مهددi سمات التنّوع البيولوجي ذي األولوية معيار 5-1-1

(. وعليه 1-2-3لم يشير التقييم السابق إلى وجود نباتي أو أنظمة ايكولوجية في المناطق المتاخمة للمشروع قد تتعرض للتهديد )قسم 

 وفقا لسمات التنوع البيولوجي ذات األولوية. iمؤهل للمعيار فليس هناك نوع نباتي 

 : أنواع معرضة للخطرii  سمات التنّوع البيولوجي ذي األولوية معيار 5-1-2

)السحلية يحظى نوع زواحف واحد مهدد بوجود ملموس في منطقة المشروع وعليه يعرف كسمة للتنوع البيولوجي ذي األولوية 

 شديدة التأثر على مستوى العالم(.  –المصرية شوكية الذيل 

 

 Uromastyx aegyptiaالسحلية المصرية الشوكية الذيل  األنواع

الوضع وفقا لالتحاد العالمي للحفاظ على 
 الطبيعة

 (VUمعرض للخطر )

 iiمعيار  المعني PBFمعيار 

تنتشر السحلية المصرية الشوكية الذيل في توزيع غير متناسب من جمهورية  النقاش
مصر العربية )شرق النيل( ، شرقا حتى داخل اسرائيل، األردن، جنوب سوريا، 

وجنوبا داخل الجزيرة العربية. تظهر في مناطق مفتوحة، العراق وإيران 
المناطق الرملية. مسطحة، خشنة، صخرية وحجرية ونادرا ما يتم رصدها في 

اعتماد الحيوانات في كلئها على غطاء نباتي منخفض قريب من جحورها، حيث 
 تعيش في مستعمرات واسعة.

 
ليس هناك معومات حول تعدادها العالمي ولكن أنواعها غير شائعة بشكل عام 
وتتناقص في جميع أنحاء نطاقها في مصر. تتعرض األنواع للتهديد جراء فقد 

االفراط في الرعي، المحاجر والتوسع الزراعي وتجارة الحيوانات  الموئل بسبب
األليفة والطبية )بعضها غير قانوني(. هذه األنواع محمية بموجب التشريعات 

(، مما يعني أنه ال يمكن قتلها أو أسرها في أي wilms t al.2012المصرية )

 منطقة محمية.
 

للبناء والتملك  وع ليكيالمشرمنطقة ، رصدت تلك األنواع في 2016في خريف 

(. تم رصده في مناطق المسح الجنوبية والشمالية 2018والتشغيل )اينفرونيكز

(. وبالرغم 2018، المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2013)ايكودا 

من انتشارها الواسع، السحلية المصرية الشوكية الذيل معرضة للخطر وتتناقص 
قها وغير معروفة بشكل كبير وعليه فهي تعتبر بشكل في جميع أنحاء نطا

 احترازي سمة من سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية.
 

 

مجموعة واسعة من  التي حددتهاسمات التنوع البيولوجي المميزة : iii سمات التنّوع البيولوجي ذي األولوية معيار 5-1-3

 األطراف المعنية  أو الحكومات

توضح البيانات المتاحة أن هناك تركيزات هامة على المستوى الدولي لثمانية أنواع من الطيور المحلقة المهاجرة فوق المنطقة 

أن المنطقة غير مؤهلة لتكون موطن حرج ألن منطقة المشروع  2-4-2-3(. وقد أظهر التحليل في قشم 5المجاورة للمشروع )جدول 

ر الطيران. على الرغم من ذلك، تعد تركيزات هذه األنواع ذات أهمية كبيرة ألصحاب المصالح ال تشكل عنق زجاجة في ممر مسا

هذه األنواع خاصة بمسار طيران الوادي المتصدع/البحر األحمر. باإلضافة إلى ذلك، هناك المحليين والدوليين. على سبيل المثال، 

المي والتي تمر عبر منطقة الدراسة بأعداد كبيرة )ولكنها أقل من الحدود ثالثة أنواع من الطيور المهاجرة المهددة على المستوى الع

الرقمية للموطن الحرج(: وهي الرخمة المصرية المهددة، وصقر الغروب شديد التأثر، والعقاب الملكي الشرقي. حالة التهديد 

 الخاصة بهذه األنواع هي مؤشر الهتمام أصحاب المصالح المحتمل بها. 
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( قد تم تعريفها كأنواع 8)جدول  11ذه األنواع ال تنطبق عليها الحدود الخاصة بالموطن الحرج، هذه األنواع الـ وفي حين أن ه

سمات التنّوع احترازي من  لهامة بالنسبة ألصحاب المصالح وهي تشكل خطر محتمل على المشروع. ولذلك فقد تم اعتبارها بشك

 الطبيعي ذي األولوية. 
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 التنّوع الطبيعي ذي األولوية الذي يهم أصحاب المصالحسمات :  8الجدول 

االتحاد الدولي لحفظ  النوع

 الطبيعة

Accipiter brevipes )أقل اهتمام *)البيدق 

Neophron percnopterus )مهدد )رخمة مصرية 

Aquila nipalensis )مهدد *)عقاب السهوب 

Clanga clanga )شديد التأثر *)عقاب سعفاء كبرى 

Aquila heliaca )شديد التأثر )عقاب ملكي شرقي 

Falco concolor )شديد التأثر )صقر الغروب 

Buteo buteo )أقل اهتمام *)الحّوام الشائع 

Pernis apivorus )أقل اهتمام *)حّوم النحل األوروبي 

Ciconia Ciconia )أقل اهتمام *)اللقلق األبيض 

Ciconia nigra )أقل اهتمام *)اللقلق األسود 

Pelecanus onocratalus )أقل اهتمام *)البجعة البيضاء 

 2-4-2-3* األنواع التي تم عرضها في قسم 

 رخمة مصرية -  Neophron percnopterus النوع
الوضع وفقا لالتحاد العالمي للحفاظ على 

 الطبيعة
 مهددة 

أثيوبيا، وشرق إفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، األعداد المقيمة من الرخمة المصرية في  تتواجد الوصف
وشبه القارة الهندية، والمناطق الصحراوية والساحلية من إفريقيا )الجزائر، النيجر، المناطق 
الشمالية من الكاميرون، وشمال السودان(. تتكاثر الطيور المهاجرة في أقصى شمال إفريقيا 

جنوب أوروبا )من إسبانيا حتى تركيا(، ومن  )المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، ومصر(، وفي
وسط آسيا حتى نيبال. تقضي هذه الطيور الشتاء في نطاق التواجد، وأيًضا في المنطقة الساحلية 
بإفريقيا. وتقوم الطيور الشمالية المتكاثرة برحالت طويلة عبر القارات، وتطير فوق األرض 

الدردنيل في طريقها إلى ارق أو البوسفور ووكثيًرا ما تستخدم الجزء األضيق من مضيق جبل ط
 إفريقيا. وتظهر هذه األنواع والء مرتفع للمواقع، وخاصةً الذكور منها. 

 

الرخمة المصرية موزعة بشكل عريض، إال أن األعداد تعاني من انخفاض سريع نتيجة لإلزعاج 

بتوربينات الرياح وقلة توافر والتسمم المباشر وغير المباشر، والصعق الكهربائي واالصطدام 

ألف، وقد  57ألف إلى  18الغذاء، التغير في المواطن. وتقدر األعداد على مستوى العالم بحوالي 

% خالل العقد الماضي )على األرجح نتيجة للتسمم 90انخفضت األعداد في الهند بنسبة تزيد عن 

ثالثة الماضية )بيرداليف جيال ال% بأوروبا خالل األ79-50بدواء ديفلوفيناك( وبنسبة 

 . 2017هـ(. لذلك، فقد تم وضعها ضمن األنواع المهددة في عام  2017إنترناشيونال 

 

% من التعداد العالمي فوق منطقة 0.7ومن المعروف أن هذا النوع يقيم بمصر، وقد مرت نسبة 

 (.2013الدراسة )إيكودا 
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 شرقي ملكي عقاب – Aquila heliaca النوع

وفقا لالتحاد العالمي للحفاظ على الوضع 
 الطبيعة

 التأثر شديد

العقاب الملكي الشرقي من األنواع التي تعيش باألراضي المنخفضة، وتتكاثر في الغابات على  الوصف
ارتفاع يصل إلى ألف متر، وفي األراضي المنخفضة، والستيبس، والمناطق الزراعية أو نصف 
الصحراوية بأوروبا ومن روسيا حتى كازاخستان. وتعتبر األعداد الشرقية مهاجرة، وتقضي 

لشرق األوسط، وشرق إفريقيا في جنوب تنزانيا، وشبه الجزيرة العربية، وشبه القارة الشتاء في ا
 الهندية، وجنوب وشرق آسيا. 

 
تقوم هذه الطيور بهجرتها باتجاه الشمال ما بين سبتمبر ونوفمبر، وتعود بين فبراير ومايو. 

الصغيرة أثناء الهجرة وتشاهد هذه الطيور إما فراًدا أو في أزواج، وقد تتشكل بعض المجموعات 
أو أثناء البحث عن مصادر الطعام والماء. في بعض الحاالت االستثنائية، تظهر مجموعات أكبر 

ر وذلك أثناء هجرة الخريف. ومن الواضح أنها تفضل طائ 200تصل إلى قد في أعداد 
األراضي المائية أثناء الشتاء. وعادةً مت تكون الطيور البالغة مقيمة في وسط أوروبا، وشبه 

 جزيرة البلقان، وتركيا والقوقاز. 
 

طائر فردي. واألعداد األوروبية  15000إلى  3750تقدر األعداد العالمية لهذا الطائر بحوالي 

% من النطاق  الدولي( مستقرة، في حين أن األعداد من روسيا إلى كازاخستان قد 30)حوالي 

تكون تعاني من االنخفاض نتيجة لفقدان المواطن واستغاللها )خاصة الغابات الكثيفة( عبر هذا 

الطرائد، وسرقة نطاق. كما أن هذه األعداد مهددة باالنخفاض في مواطن المرعى، ونقص ال

العشش، والتجارة غير القانونية، والقنص، والتسمم، والصعق بخطوط الكهرباء واالصطدام 

و(.  2017بالسيارات )بيرداليف إنترناشيونال   
 

% فقط من 0.5لمهاجرة، حيث أن ال يخضع هذا النوع لحدود الموطن الحرج الخاصة باألنواع ا

التعداد العالمي قد تم تسجيله في منطقة التقييم خالل موسم )المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة 

 (. 2018وكفاءة الطاقة 

 

 

 الغروب صقر – Falco concolor النوع

الوضع وفقا لالتحاد العالمي للحفاظ على 
 الطبيعة

 شديد التأثر

يتكاثر صقر الغروب في مستعمرات في بيئات حارة وجافة، باستخدام الجروف والجزر  الوصف
الصخرية الصغيرة والجبال الصحراوية. ويحدث التكاثر في نطاق غير متصل يضم ليبيا من 
الشرق امتداًدا عبر مصر إلى جزر البحر األحمر أمام السودان وجيبوتي وإثيوبيا، وجزر 

السعودية، واليمن، وإسرائيل، واألردن، والبحرين، وكذلك الجزر وسواحل المملكة العربية 
الموجود في الخليج الفارسي. ويتم ضبط التكاثر بحيث يكون في موسم هجرة الخريف الخاص 
 بالطيور الصغيرة التي يقتات عليها. ويكون عشه في حفرة ضحلة يقوم بحفرها في األرض. 

 
إلى األراضي الشتوية في مدغشقر )وفي بعض  تصل أعدادهوهو من األنواع المهاجرة، و

المناطق القليلة األخرى على سواحل موزنبيق وجنوب شرق إفريقيا( من أواخر أكتوبر وتعود 
 لمواقع التكاثر في إبريل. وعادة ما تهاجر هذه الطيور فراًدا أو في أزواج أو في أسراب صغيرة. 

 

غ. وتتعرض أعداد هذا النوع لالنخفاض، طائر بال 4000إلى  2800وتقدر األعداد بحوالي 

ويبدو ذلك كنتيجة للضغوط في أراضي الشتاء، أو أثناء الهجرة، على الرغم من الدوافع المحددة 

ز(. وبالتالي، فقد تم 2017وراء هذا االنخفاض ال تزال غير واضحة )بيرداليف إنترناشيونال 

 . 2016رفعه إلى مرتبة األنواع شديدة التأثر في عام 

 
عروف أن هذه األنواع تتكاثر في مصر. وهو ال يخضع لحدود الموطن الحرج لألنواع  ومن الم

% فقط من التعداد العالمي قد تم رصده في منطقة التقييم خالل موسم 0.7المهاجرة، بما أن 

 (. 2018)المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

 

سمات التنوع  بقاء: البناء االيكولوجي والوظائف الحيوية للحفاظ على iv سمات التنّوع البيولوجي ذي األولوية معيار 5-1-4

 :البيولوجي

سمات التنوع البيولوجي ذات  بقاءأن تكون الوظائف االيكولوجية الهامة للحفاظ على  PR6فيما يتعلق بالموئل الحرج، تتطلب 

 نوع البيولوجي ذات األولوية.األولوية مؤهلة أيضا كسمات للت
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كما هو الحال للطيور المهاجرة التي تصل إل عتبات وحدود الموئل الحرج، ال يبدو أن الطيور المهاجرة المؤهلة كسمات للتنوع 

(. ولذلك، التشتمل منطقة المشروع على وظائف 6-2-3ذي األولوية تتوقف داخل نطاق منطقة المشروع )أنر القسم البيولوجي 

  .ivولوجية اساسية الستمرار بقاء أنواع الطيور المهاجرة وال تتأهل بموجب المعيار ايك

 مناطق محمية ومعترف بها دوليا: 6

مع اي مناق محمية أو معترف بها دوليا. وترد تفاصيل المناطق المحمية القريبة والمعترف بها منطقة الدراسة الرئيسية ال تتداخل 

 دوليا أدناه للسياق. 

كم من جبل الزيت منطقة طيورهامة )وفقا لتقييم التنوع البيولوجي  12في اقرب نقاطها ) منطقة المشروع المشمولة باالمتيازتقع 

(. هذه المنطقة المعترف بها دوليا هي في الواقع منطقة تنوع بيولوجي رئيسية . هذه المنطقة وفقا للتقييم 7( )الشكل IBAالمتكامل 

قرب خليج  Ghubbet El Gemsaخليج من حام ويل يمتد من رأس غارب إلى  –كم  100وجي عبارة عن المتكامل للتنوع البيول

السويس. تشكل منطقة جبل الزيت ممر هجرة بالغ األهمية ونقطة توقف للطيور المحلقة المهاجرة وبشكل خاص الطيور الجارحة 

لقلق أبيض باالضافة للعديد من الطيور  250.000ر أكثر من واللقلق حيث انها أضيق نقطة في الجزء الجنوبي لخليج السويس. يم

المهاجرة المحلقة األخرى عبر هذا االمتداد الساحلي في كال من رحالت الصيف والشتاء. تهاجر الطيور الجارحة واللقلق والبجع 

عبره وعادة ما تحط، ترتاح أو تصطاد قرب الخط الساحلي و على السهول والتالل الصحراوية المحيطة. صنف التقييم المتكامل 

)موع  A4من األنواع المهددة عالميا( و  )موقع يضم بانتظام أعداد كبيرة  A1وفقا للمعيار  للتنوع البيولوجي هذه المنطقة

 % من التعداد العالمي لألنواع(.1معروف عنه أنه يضم مجموعات من أكثر من 

ومية  كم جنوب مدينة رأس غارب والتي تم اقتراحها كمنطقة محمية ق 40( تقع 2كم 107منطقة صغيرة ) إن مالحة رأس شقير

. الجاللة القبلية منطقة محمية مقترحة شمال المشروع. التفايل عن المنطقة المحمية شحيحة.  ال توجد خطط لتطوير 1999في 

 كم من المنطقة المقترحة. 16على بعد  شمال رأس غاربمحطة الرياح في المنطقة، وتقع ليكيال 

 

 للمشروعفي المناطق المتاخمة   PAsو   IBAs: 7الشكل رقم 
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 اآلثار والخطوات المقبلة 7

ال يظهر المشروع في الموئل الحرج. ومع ذلك، فهو قريب من منطقة موئل حرج )جبل الزيت( وتمر أعداد هامة عالميا من 

س الطيور المهاجرة المحلقة فوق منطقة المشروع. يعتمد هذا االعتراف بأهمية التنوع البيولوجي على قيم التنوع البيولوجي ولي

 على اآلثار المحتملة والمرتبطة بالمشروع. هذا ويشكل تطوير محطة رياح بهذا الممر الضيق للهجرة خطرا يحيق بهذه األنواع

ضم احتمالية التسبب في آثار غير متناسبة على التعداد العالمي مما يعني أن المشروع سيحتاج إلى إيالء اهتمام خاص حيث أنه ي

التنوع البيولوجي على ط الضوء يسلوتإلدارة آثار التنوع البيولوجي، السيما فيما يتعلق بتجنب تصادم الطيور المهاجرة المحلقة 

 إلى النظر فيه أثناء وضع خطط أكثر تفصيال للتخفيف. ذي األولوية والذي يحتاج المشروع

ع آثار عكسية، تتطلب مقاييس المقترض من المشروعات أن تتبع بعناية التسلسل الهرمي للتخفيف. في الموئل قحيثما يتم تو

أن يكون هناك  فية بقدر اإلمكان.مطلوب أال يكون هناك خسائر صافية بل يفضلصا الطبيعي، مطلوب أال يكون هناك أي خسائر

  لشوكية الذيل حيث انها من سمات التنوع البيولوجي ذي األولوية.المصرية السحلية للتنّوع البيولوجي ويضم امكسب صافي، 

إعداد تقييم يتم ، التطوير على طول الجانب الغربي لخليج السويس قيداالعداد أو  قيدنظرا ألنه هناك العديد من مشروعات الرياح 

التأثيرات ( لتحديد الطيور التي تعد من المكونات البيئية القيّمة ذات األولوية، وتوثيق 2018للتنّوع البيئي )بدًءا من سبتمبر 

نوع  13وقد تم تحديد التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها للتقليل من تلك التأثيرات.  اقتراحولمشروعات محطة الرياح  المحتملة

 (. 9لطيور كمكونات بيئية قيّمة ذات أولوية )جدول من ا

 ملخص سمات التنّوع الطبيعي والمكونات البيئية القيّمة ذات األولوية بمشروع ليكيال شمال رأس غارب:  9الجدول 

 

سمات التنوع  االسم العلمي النوع

 البيولوجي

 مكونات بيئية قيّمة

 محتمل ✓ Uromastyx السحلية المصرية شوكية الذيل

 ✓ ✓ Accipiter brevipes البيدق

 ✓ ✓ Neophron percnopterus رخمة مصرية

 ✓ ✓ Aquila nipalensis عقاب السهوب

 ✓ ✓ Clanga clanga عقاب سعفاء كبرى

  ✓ Aquila heliaca عقاب ملكي شرقي

  ✓ Falco concolor صقر الغروب

 ✓ ✓ Buteo buteo الحّوام الشائع

 ✓ ✓ Pernis apivorus األوروبيحّوم النحل 

 ✓ ✓ Ciconia Ciconia اللقلق األبيض

 ✓ ✓ Ciconia nigra اللقلق األسود

 ✓ ✓ Pelecanus onocratalus البجعة البيضاء

 ✓  Hieraaetus pennatus عقاب مسيرة صغرى

 ✓  Grus grus الكركي الشائع
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 ✓  Circus macrourus مرزة باهتة

 ✓  Milvus migrans حدأة سوداء

 

يجب  ، والتي(BAPستوفر التأثيرات التراكمية وتقييمات األثر المتبقي المعلومات األساسية لتطوير خطة عمل التنوع البيولوجي )

كيف سيتمكن  لمواجهة األثار المباشرة غير المباشرة، وتقييمللمشروع تطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف أن تبين كيف يمكن 

والتنّوع الطبيعي ذي األولوية، والمواطن الطبيعية، والمكونات البيئية المشروع من عدم تحقيق أي خسارة صافية على األقل 

ج مخاطر االصطدام حتى يتسنى أن يقرر ما إذا تبقت أي آثار ذ. سيشمل ذلك دراسة لنما(9القيّمة )األنواع المذكورة في جدول 

بعد تطبيق تدابير التخفيف )التي يتم اغالقها مبدئيا عند الطلب(. إن تبقت مثل تلك االثار، فإن ذك سيتطلب  –إن وجدت  –متبقية 

نعتقد حاليا أن برنامج اإلغالق الجيد عند اآلثار المتبقية على التنوع البيولوجي ذي األولوية.  تدابير إضافية لمواجهةأن تتضمن 

ستويات ال تذكر، إال أن هذا االعتقاد يحتاج للتحقق منه من خالل رصد وتقييم طويل األمد اآلثار إلى م خفضقد يؤدي إلى الطلب 

ألغلب وخطة إدارة تكيفية. في سيناريو ألسوء الحاالت، حيث وجدت آثار ملموسة تم تطبيق تعويضات فعالة من حيث التكلفة 

التي تعاني من  جاح في أماكن أخرى على الطيور الجارحةالطيور المحلقة المهاجرة اعتمادا على األساليب التي تم تطبيقها بن

الوفيات التي تنتج عن االصطدام )من خالل التعديل التحديثي لتدابير التخفيف على خطوط الكهرباء الغير متعلقة بالمشروعات 

 والتي تقتل أيضا تلك الطيور(. هناك فرصة كبيرة التباع مناهج مماثلة في مصر.

سيمكن المشروع من اتباع أفضل مقاييس الصناعة إتباع هذا النهج خطوط خطوة وتطوير تلك الوثائق عن التنوع البيولوجي 

 المستخدمة للتنوع البيولوجي )وفقا للمؤسسة المالية الدولية والمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية(.

فرصة لقيادة الممارسة  شمال رأس غاربلوجي سيمنح مشروع ليكيال إن عرض الممارسة الجيدة من خالل إدارة التنوع البيو

 في المنطقة ، مقللة مخاطر االرتباط بأي ممارسات ضعيفة في أي مشروعات أخرى لطاقة الرياح. 

 

 

 

 

 

 

 

 معدلالموئل ال                    هل السمات المؤهلة للموئل  الطبيعي                            هل السمات المؤهلة للموئل

 موجودة؟    الذات األولوية ال        أو سمات التنوع البيولوجي                    الحرج موجودة؟     

                                                                                                   

 نعم                                                           نعم                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PS6تطبيق 

 

 PS6 & PR6تطبيق  PS6 & PR6تطبيق 

 المشروع مصرح به وفقا لقوانين البيئية

تنفيذ تدابير 

التخفيف وفقا 

للتسلسل 

الهرمي 

للتخفيف 

عدم لضمان 

 وجود خسارة 

تنفيذ تدابير 

التخفيف وفقا 

للتسلسل الهرمي 

للتخفيف لضمان 

عدم وجود 

 يةصاف خسارة 

فيما يتعلق 

 ليس هناك بدائل أخري ممكنة في منطقة تطوير المشروع

ليس هناك تأثيرات عكسية  ملموسة على سمات 

التنوع البيولوجي التي من أجلها صنف كموئل 

 حرج

التأثيرات على تقليص 

)الملموسة( التنوع 

 البيولوجي وتطبيق تدابير

التخفيف حسبما يقتضي 

 األمر
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التمتع بسمات التنوع األساسية للتشغيل في الموائل الحرجة أو الطبيعية أو المعدلة ، أو  PR6و  PS6: متطلبات 8الشكل 

 البيولوجي ذات األولوية

 

 

 

9 

  

تنفيذ تدابير التخفيف وفقا للتسلسل الهرمي 

مان مكسب صاف فيما يتعلق للتخفيف لض

 بالسمات المؤهلة للموئل الحرج

ال انخفاض صاف في التعداد السكاني ألي 

فصائل مهددة أو مهددة بشدة باالنقراض، على 

 مدى فترة زمنية معقولة

برنامج رصد قوي، جيد التصميم وطويل  ادماج

المدى لرصد وتقييم التنوع البيولوجي داخل 

   برنامج االدارة

 استششارة أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين طوال فترة المشروع

 

 

وصف استراتيجية المشروع للتخفيف ضمن خطة ادارة التنوع البيولوجي أو خطة العمل الخاصة 

 جيوالبيولبالتنوع 
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أنواع النسور المهددة باالنقراض الستهداف أعمال الحفظ في الشرق األوسط وشرق أفريقيا. المحافظة على التنوع البيولوجي 

 .مبكرا عبر االنترنت

CSBI & TBC  (2015 .دليل متعدد القطاعات لتنفيذ التسلسل الهرمي للتخفيف. مبادرة التنوع البيولوجي عبر القطاعات )
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Dagys, M.& Zydelis, R. (2018 دراسات غير منشورة ومتواصلة . البيانات التي تم الوصو إليها من خالل سجل بيانات )
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EcoConServ (2016 مشروع ألفا لطاقة الرياح: المسودة )لتقرير تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية. 2 

 في خليج السويس. 2كم 300( تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لمساحة 2013ايكودا )
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 خليج السويس.
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لرصد الطيور في مرحلة ما قبل البناء لموقع مشروع ليكيال، رأس غارب، خليج  2017أ( تقرير خريف 2017اينفرونيكز )
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Rodríguez-Clark, Kathryn M., Keith, D.A., Rodríguez-Clark, Katheryn M., Murray, N.J., Nicholson, 

E., Regan, T.J., Miller, R.M., Barrow, E.G., Bland, L.M., Boe, K., Brooks, T.M., Oliveira-Miranda, 

M.A., Spalding, M. & Wit, P. (2015( الدليل العملي لتطبيق القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة )IUCN )

 20140003:  370المعامالت الفلسفية للمجتمع الملكي ب لمعيار النظم االيكولوجية.

Wilms, T., Eid, E.K.A., Al Johany, A.M., Amr, Z.S.S., Els., Baha El Din, S., Disi, A.M., Sharifi, M., 

Papenfuss, T., Shafiei Bafti, S. & Werner, Y.L.  (2012 .الضب المصري ) القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ

 ( لألنواع المهددة باالنقراض.IUCNعلى الطبيعة )
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 تعريف مخاطر التنوع البيولوجي وفقا للمؤسسة المالية الدولية والمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية   1الملحق 

 PR6و  PS6مبادرة لتقييم سمات التنوع البيولوجي وفقا لمقاييس  1-1-1الملحق 

لتحديد قيمة سمات التنوع  قليال نهج مختلف تتبع مقاييس المؤسسة المالية الدولية والمصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية

البيولوجي )المؤسسة المالية الدولية تحدد الموئل استنادا على وضع النبات في حين أن المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية 

بشكل كبير يركز أكثر على الوظائف االيكولوجية للنظم االيكولوجية( ولكن منهجهم لتحديد سمات تأهيل الموئل الحرج متشابهة 

 .وتستخدم نفس العتبات أو الحدود

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PR6و   PS6(: تصنيف سمات التنوع البيولوجي وفقا لمقاييس 9الشكل رقم )

 الموئل الطبيعي
 الموئل المعدل

 

 الموئل الحـــرج

 بيئي ذات األولويةسمات التنوع ال

http://www.thebiodiversityconsultancy.com/


 

41 
 

www.thebiodiversityconsultancy.com 

 

 

 

 

 

  معيار سمات التنوع البيولوجي      2 -1الملحق 

 تعريف الموئل الحرج 1-2-1الملحق 

. PS6من  1والفقرة   PR6من  14في الفقرة  PR6و   PS6يرد تعريف المعيار المستخدم لتعريف الموئل الحرج المحتمل في 

 (.10( والشكل رقم )11وردت في الجدول رقم )

 

 للموئل الحرج  PR6و   PS6 (: معيار7الجدول رقم )

 PR6 PS6 السمات 
 4معيار  iمعيار  النظم االيكولوجية الفريدة أو المهددة بشدة 

 1معيار  iiمعيار  أنواع مهددة  أو مهددة بشكل حرج

 2معيار  iiiمعيار  أنواع مستوطنة أو مقيدة جغرافيا

 3معيار  ivمعيار  ة مميزة عالميا تجمعيأنواع مهاجرة أو 

 5معيار  vمعيار  المرتبطة بعمليات التطور الرئيسيةالمناطق 

للحفاظ على استدامة سمات التنوع  الضروريةائف االيكولوجية ظالو
 (PR6من  14البيولوجي المبينة في )في الفقرة

 اليوجد viمعيار 

 

ثالثة معايير حددت من أجلها العتبات والحدود الكمية )يتتبع كال المقياسين ذات العتبات والحدود؛ يشير  PR6و   PS6يمتلك 

المصرف   -المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية  إلى عتبات المؤسسة المالية الدولية في المذكرة اإلسترشادية لمقياسه 
 (:7-3فقرة  –أ  2014(  EBRDاألوروبي إلعادة البناء والتنمية ) 

 .أنواع مهددة  أو مهددة بشكل حرجii (PR6/)1 (PS6 : )معيار  - 

 أنواع مستوطنة أو مقيدة النطاق iii (PR6/)2 (PS6: )معيار  - 

 ةيجمعتأنواع مهاجرة أو iv (PR6/)3 (PS6 : )معيار   - 

كنسب مئوية لألحجام السكانية العالمية والوطنية أو من لكل معيار فئتان يتم تعريفهما من خالل عتبات أو حدود كمية يتم بيانها 

 خالل نسب نطاقات األنواع أو توزيعاتها المعروفة.

انية من الموئل الحرج ثتشمل الفئة األولى من الموئل الحرج نسبة أكبر من عدد األنواع المؤهل أو النطاق في حين أن الفئة ال

 وبالتالي أكثر اهمية لتلك األنواع.

 

 

 

  ليست متدرجة(: –هناك أيضا ثالثة معايير نوعية )هذا المعيار له مستوى واحد فقط 

 النظم االيكولوجية الفريدة أو المهددة بشدةi (PR6/) 4 (PS6 : )معيار  -         
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 العمليات التطويرية الرئيسية  v (PR6/) 5 (PS6: )معيار  -         

الوظائف االيكولوجية للمؤسسة المالية الدولية(:  PS6)هذا المعيار غير متوفر في اإلصدار vi (PR6 : )معيار   - 

 (PR6من  14الضرورية للحفاظ على استدامة سمات التنوع البيولوجي المبينة في )في الفقرة

(، 20الفقرة   PS6و 20-19الفقرة  PR6المناطق المحمية قانونا والمعترف بها دوليا كموئل حرج ) أيضا PS6و  PR6رصدت 

بما في ذلك تلك المناطق التي صنفتها اليونسكو كمواقع للتراث الطبيعي العالمي، برنامج اليونسكو لإلنسان و محميات المحيط 

 االنقراض مواقع أجل من الحيوي و مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ومناطق الطيور الهامة ومناطق النبات الهامة،  التحالف

مناطق التنوع البيولوجي الدولية )اتفاقية رامسار(.  األهمية ذات الرطبة األراضي اتفاقية إطار في المعينة الرطبة واألراضي صفر

)مثل مناطق الغابات األولية/القديمة أو المناطق المطلوبة إلعادة ادخال األنواع المهددة( قد تتأهل تلك األخرى  المرتفعة القيمة

 فا لما يحدده الخبراء على أساس كل حالة على حده.المناطق ايضا وذلك و

 العتبات والتعريفات الخاصة بمعايير الموئل الحرج أدناه تم اختصار

 : عتبات الموئل الحرج المستخدمة في هذا التقييم8الجدول رقم 

 الفئة الثانية الفئة األولى المعيار

من  ii)) معيار  1المعيار

PR6 األنواع المهددة :))

/  CRبشدة باالنقراض 

 ENاألنواع المهددة 

في  10 ˂على  )أ( موئل ضروري للحفاظ

المائه من التعداد العالمي من األنواع/ األنواع 
النقراض بشدة أو المهددة ة باالفرعية المهدد

 عروفتك األنواع الم باالنقراض حيثما تكون
لموئل ظهور منتظم وحيث يمكن أن يعتبر الها 

 وحدة ادارة منفصلة لتلك األنواع.
لألنواع المهددة  حيث يعرف)ب( موئل 

ظهور لالنقراض بشدة أو المهددة باالنقراض 
معروف ومنتظم حيثما يكن هذا الموئل واحد 

دارة العالمية لالمواقع الأو بعض  10من 

 لتلك األنواع.منفصلة لا

)ج( موئل يدعم الظهور المنتظم لطرف فردي 
لألنواع المهددة باالنقراض بشدة و/أو موئل 

اقليمية لألنواع يتضمن تركزات ذات أهمية 
رضة لالنقراض في القائمة الحمراء حيث المع

يتم اعتبار الموئل وحدة ادارة منفصلة لتلك 
 األنواع /األنواع الفرعية.

 
المهددة )د( موئل ذا أهمية ملموسة لألنواع 

باالنقراض والمهددة بشدة ، تلك الواسعة 
النطاق و/أو التي ال يفهم توزيع تعدادها بشكل 
جيد وحيث يمكن أن يؤثر فقدان الموئل على 

 بقاء األنواع على المدى الطويل.
 

)هـ( حسبما يقتضي األمر،  يشمل الموئل 
للمعرضة  ة وطنيا/اقليمياتركزات هام

لالنقراض والمعرضة بشدة لالنقراض أو ما 
  شابه ذلك من القوائم الوطنية واالقليمية

من  iii)) معيار  2المعيار 

PR6 / أنواع مستوطنة :))

 مقيدة النطاق

بالمائه  95 ˂)أ( موئل معروف للحفاظ على 

من التعداد العالمي لألنواع المستوطنة أو 
عتبر الموئل المقيدة النطاقحيث يمكن أن ي

وحدة ادارة منفصلة لتلك األنواع )على سبيل 
 موقع استطان واحد( المثال

بالمائه  1 ˂)ب( موئل معروف للحفاظ على 

بالمائه من التعداد العالمي لألنواع  95 ˃ولكن 

المستوطنة أو المقيدة النطاق حيث يمكن أن 
يعتبر الموئل وحدة ادارة منفصلة لتلك األنواع 
حيثما تتوافر البيانات و/أو تعتمد على حكم 

 الخبراء.

 االرشادات التالية: GN6توفر المؤسسة المالية الدولية  

بالمائه من النطاق العالمي داخل  95 ˂د تلك األنواع التي لها أنواع مستوطنة معرفة كأح  -   

 البلد أو منطقة التحليل.
 األنواع المقيدة النطاق تعرف على أنها:  -   

 أو أقل. 2كم 50.000ظهور  نطاقبالنسبة للفقاريات األرضية،  -              

 أو أقل. 2كم 100.000نطاق ظهور يقدر بـ لنظم البحرية، بالنسبة ل -              

بالنسبة لنظم المياه العذبة، لم يتم تحديد عتبات مموحدة على المستوى                   -              
العالمي. ومع ذلك فقد طبقت دراسة لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة عن التنوع البيولوجي 

 50.000و  ت واألسماك والرخوياتللسرانا 2كم 20.000االفريقي للمياه العذبة عتبات من 

) اليعسوب ومقترنات األجنحة(. يمكن أن تعتبر ارشاد تقريبي،  donatesللـيعسوبيات  2كم

 بالرغم من أن مدى قابليتها للتطبيق على األصناف األخرى ولم يعرف بعد في المناطق األخرى.
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طاق كجزء من التشريع الوطني. بالنسبة للنبات، يمكن ادراج األنواع المقيدة الن -            
 GNعلى أنها "متوطنة" ويطبق التعريف المدرج في الفقرة النباتات غالبا تلك يتم اإلشارة إلى 

. ولذلك ينبغي إيالء اهتمام خاص للنباتات المتوطنة في بلدان صغيرة والتي من المرجح أن 79

 على. تكون، من حيث التعريف، نادرة عالميا وبالتالي ذات أولوية أ
 
  

من  iv)) معيار  3معيار 

PR6 األنواع :))

 المهاجرة/المتجمعة

)أ( موئل معروف للحفاظ، على أسس دورية أو 
بالمائه من التعداد العالمي  95 ˂غير منتظمة 

لألنواع المهاجرة أو المجتمعة في أي نقطة من 
دورة الحياة حيث يمكن اعتبار هذا الموئل وحدة 

 ادارة منفصلة لتلك األنواع.

)ب( موئل معروف للحفاظ على األسس 
بالمائة ولكن  1 ˂الدورية أو الغير منتظمة، 

ع بالمائه من التعداد العالمي ألنوا 95 ˃

مهاجرة أو متجمعة في أي نقطة من دورة 
حياة األنواع وحيث يمكن اعتبار الموئل 
وحدة ادارة منفصلة لتلك األنواع حيث تتوفر 
البيانات المناسبة و/أو تعتمد على حكم 

 الخبراء.
 

)ج( بالنسبة للطيور، الموئل الذي يستوفي 
لحياة الطيور الدولية لألسراب  A4معيار 

لتعريف األراضي  6أو  5ر و/أو رامسار معيا

 .الرطبة ذات األهمية الدولية
 

)د( بالنسبة لألنواع ذات التوزيعات الضخمة 
 5 ˂متجمعة، يتم تحديد عتبة عند  هاولكن

بالمائه من التعداد العالمي لألنواع األرضية 
 والبحرية.

 
بالمائه من  1 ˂)هـ( المصادر التي تشارك 

 التعداد العالمي للمعينين.

من  i)) معيار  4المعيار 

PR6 نظم مهددة بشدة :))

 و/أو فريدة 

 (:93-90)الفقرة  GN6المؤسسة المالية الدولية 

 
 تلك المهددة بخطر التناقص بشدة في المنطقة والنوعية.  -     
 تلك األنواع ذات النطاق المكاني الضئيل و/أو  -     
مل تجمعات أو تركزات ألنواع مقيدة من الناحية تلك التي تضم تجمعات فريدة ألنواع تش  -     

 االحيائية .
مناطق التي ال يمكن االستغناء عنها أو ذات األولوية/األهمية اعتماد على تقنيات تخطيط ال -   

الحفظ المنتظم التي يتم تنفيذها على منظر طبيعي و/أو صعيد اقليمي بمعفة هيئات حكومية ، 
منظمات معنية مؤهلة )بما في ذلك المنظمات الغير حكومية  مؤسسات اكاديمية معروفة و/أو

أو تلك المعروفة كتلك الموجودة في الخطط االقليمية أو الوطنية، مثل المعروفة دوليا(
(، والمؤهلة أيضا كموئل حرج NBSAPاستراتيجية التنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل )

 (GN90ب، الفقرة 2012)المؤسسة المالية الدولية  4وفقا للمعيار 

 القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة والخاصة بالنظم االيكولوجية المهددة: 
 المعياران المعنيان:  -      

                 ظام ايكولوجي مهدد بشكل حرج (: يعتبر نCRمهدد باالنقراض بشكل حرج ) -            

حينما تشير أفضل األدلة المتاحة إلى أنه يستوفي أيا من المعياران )أ( أو )هـ( للمهدد بشكل 
 حرج. ولذلك يعتبر معرض بشدة لخطر االنهيار.

لمتاحة (: يعتبر نظام ايكولوجي مهدد حينما تشير أفضل األدلة اENمهدد باالنقراض )  -          

لألنواع المهددة. وعليه فهو يعتبر مهدد بشدة إلى أنه يستوفي أيا من المعيارين )أ( أو )هـ( 
 باالنهيار.

(. لتحديد الفئة 2015) .et alكالرك  -تم بيان منهجية تطبيق تلك المعايير في رودريجز  -    

 المناسبة، تعتبر العوامل التالية :
 زيع الجغرافي.)أ(    انخفاض التو            
 )ب(  توزيع مقيد جغرافيا            
 )ج(  تدهور بيئي            
 )د(   تعطل العمليات االحيائية أو أوجه التفاعل            
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 تقيم احتمالية انهيار النظام االيكولوجي)هـ(  تحاليل كمية             
             

من  v)) معيار  5المعيار 

PR6تطويرية  ((: عمليات

 أساسية

يتم تعريف هذا المعيار من خالل الخصائص المادية لموقع طبيعي والتي يمكن أن ترتبط بعمليات 
والتي  أو موفو جينيا تطويرية مميزة و/أو األعداد الفرعية لألنواع التي قد تكون منفصلة جينيا

ة المالية الدولية قد تكون ذات أهمية خاصة للحفظ نظرا لتاريخها التطوري المميز )المؤسس
أنه في غرب أفريقيا، تم افتراض وجود ملجأ (. على الرغم من GN95ب، الفقرة  2012

تطويري مهم بالغابة للمناطق الجبلية الرطبة، إال أنه غير محتمل في المناطق المنخفضة حيث 
 .5سمات مؤهلة للمشروع وفقا للمعيار  لم يتم تحديديقع المشروع. لذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (PS6تحديد الموائل الطبيعية والمعدلة )  2-2-1الملحق 

الموائل الطبيعية على أنها "مناطق تتكون من تجمعات حيوية ألنواع حيوانية و/أو نباتية  GN6تعرف المؤسسة المالية الدولية 

ين أنواعها بشكل ملموس". إلى حد كبير و/أو حيث لم يعدل النشاط البشري وظائف المنطقة االيكولوجية  وتكو األصلية المنشأ

نسبة كبيرة من النبات و/أو األنواع الحيوانية غير األصلية المنشأ و/أو تم تعريف الموائل المعدلة على أنها  مناطق قد تضم 

 حيث عدل النشاط البشري وظائف المنطقة االيكولوجية  وتكوين أنواعها بشكل ملموس".

حددة للموائل الطبيعية والمعدلة وليس هناك عتبات كمية. يتم تحديد هوياتهم عادة  لم تذكر المؤسسة المالية الدولية قواعد م

 اعتمادا على أغلب الخرائط النباتية المفصلة المتاحة والمعرفة الفنية للمنطقة.

 (PR6تحديد سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية )  3-2-1الملحق 

الفقرة  PR6أن يقوم المشروع بتعريف سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية الموجودة في منطقة المشروع ) PR6يتطلب 

(. يحل هذا المفهوم محل التعريف السابق للموئل الطبيعي التي استخدمها المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية، من أجل 12

بدال من المناطق الواسعة الطبيعية ولكنها ليست  –مناطق الهامة للموئل الطبيعي اعتماد نهج معياري أكثر والتركيز على أغلب ال

. في الممارسة الحالية، يتم تعريف تلك 10وفي الشكل رقم  12المعيار في الجدول رقم  ويردبالضرورة ذات قيمة حفظ عالميا. 

ثار قلق من حيث الحفظ. من المرجح أن يضم السمات غالبا كأنواع أو موضوعات ال تستحق وضع الموئل الحرج ولكنه يظل م

 الموئل الطبيعي، كما حددته المؤسسة المالية الدولية، سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية.

 

 العتبات الكمية لتحديد سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية؛ يتم التقييم اعتمادا على راي الخبراء. PR6ال يعرف 

 لسمات التنوع البيولوجي ذات األولوية PR6(: معيار 12الجدول رقم )
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 PR6 السمات

 iمعيار  الموئل المهدد

 iiمعيار  أنواع مهددة
المحددة من خالل مجموعة واسعة من أصحاب المصالح  سمات التنوع البيولوجي الهامة

 والحكومات 
 iiiمعيار 

استدامة سمات التنوع البيولوجي المبينة البناء االيكولوجي والوظائف الحيوية للحفاظظ على 
 (12الفقرة  PR6في )

 ivمعيار 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناطق تتكون من تجمعات حيوية ألنواع 

حيوانية و/أو نباتية األصلية المنشأ إلى حد 

كبير و/أو حيث لم يعدل النشاط البشري 

للمنطقة  األساسيةالوظائف االيكولوجية 

  .وتكوين أنواعها

 

 

مناطق قد تضم نسبة كبيرة من النبات و/أو 

األنواع الحيوانية غير األصلية المنشأ و/أو 

حيث عدل النشاط البشري وظائف المنطقة 

 .وتكوين أنواعهااألساسية  االيكولوجية

 

 

 

 PR6 السمات
 iمعيار  الموئل المهدد
 iiمعيار  أنواع مهددة

 iiiمعيار  سمات التنوع البيولوجي الهامة 

الوظائف االيكولوجية الحيوية للحفاظ على 
 المحددةاستدامة سمات التنوع البيولوجي 

 ivمعيار 

 

 

 

 PR6 PS6 السمات 
 4معيار  iمعيار  النظم االيكولوجية الفريدة أو المهددة بشدة 

 1معيار  iiمعيار  أنواع مهددة  أو مهددة بشكل حرج

 2معيار  iiiمعيار  أنواع مستوطنة أو مقيدة جغرافيا

 3معيار  ivمعيار  أنواع مهاجرة أو تجمعية مميزة عالميا 

 5معيار  vمعيار  المناطق المرتبطة بعمليات التطور الرئيسية

الوظائف االيكولوجية الضرورية للحفاظ على 
استدامة سمات التنوع البيولوجي المبينة في 

 (PR6من  14)في الفقرة

 اليوجد viمعيار 

 

 الموئل المعدل الموئل الطبيعي

 سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية

 الموئل الحرج
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 PS6و  PR6(: معايير تقييم سمات التنوع البيولوجي وفقا لمقاييس 10الشكل رقم )

 

 

 

 تداخل اآلثار المترتبة على المشروع مع الموئل الحرج أو الطبيعي أو المعدل  3-1الملحق 

 اآلثار المترتبة على الموئل الحرج  1-3-1الملحق 

كونه ضمن الموئل الحرج يعني أن المشروع يحتاج إليالء اهتمام خاص إلدارة تأثيرات التنوع البيولوجي ويسلط الضوء على 

الفقرة  PR6( متطلبات 13المشروع لوضعها في االعتبار. يظهر الجدول رقم )ميزات وعمليات التنوع البيولوجي التي يحتاج 

 فيما يتعلق بالموئل الحرج 18و 17الفقرة  PS6و 17و 16

الفقرات  PS6و المؤسسة المالية الدولية  17و 16الفقرات   PR6(: المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية 11الجدول رقم )

 الخاصة بالموئل الحرج 18و 17

 المتطلبات  PS6و   PR6مرجع 

PR6  16الفقرة 

 5الفقرة  PSلمحة عامة عن 

 المشروع مصرح به بموجب القوانين البيئية السارية 
(PS6  أكثر شمولية ويوضح أنه يتعين على المشروع أن يمتثل للقانون الوطني

التزامات البلد المضيف بموجب المعمول به، بما في ذلك القوانين التي تنفذ 
 القانون الدولي(

PR6   16الفقرة 

PS6  17الفقرة 

لن ينفذ المشروع أي نشاطات خاصة بالمشروع ما في مناطق الموئل الحرج، 
 لم يظهر التالي:

 
موائل ي الال توجد بدائل أخرى قابلة للتطبيق في المنطقة لتطوير المشروع ف  -

 غير الحرجة.
 
ال يؤدي المشروع إلى تأثيرات ضارة قابلة للقياس على قيم التنوع البيولوجي   -

التي تم تعيين الموئل الحرج من أجلها وعلى العمليات االيكولوجية التي تدعم 
 قيم التنوع البيولوجي 

 
ال يؤدي المشروع إلى انخفاض صاف في التعداد العالمي و/أو الوطني أو   -

 مهددة أو مهددة بشكل حرج لفترة زمنية معقولة.ألي أنواع  االقليمي
 
إدماج برنامج رصد و تققيم للتنوع البيولوجي متين ومصمم جيدا وطويل   -

 األمد داخل برنامج إدارة العميل

PR6   يتم استشارة أصحاب المصالح بموجب  16الفقرةPR6  المشروع الذي يمكن  10الفقرة (

 أن يؤثر على السكان األصليين والمجتمعات المحلية(
استشارة أصحاب المصالح للحصول على تفاهم حول التنوع  PS6)يتطلب 

 (GN67البيولوجي داخل الموقع الطبيعي 

PR6   17الفقرة 

PS6  18الفقرة 

الموئل الطبيعي،  حينما يستوفي المشروع سمات التنوع البيولوجي/ معايير
سيتم بيان استراتيجية المشروع للتخفيف في خطة العمل الخاصة بالتنوع 
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( وسيتم تصميمها لعدم تحقيق أي خسارة صافية لقيم التنوع BAPالبيولوجي )

البيولوجي والتي من أجلها تم تعيين الموئل الطبيعي/سمات التنوع البيولوجي 
  ذات األولوية.

 

 

 

 

 تأثيرات الموئل الطبيعي وسمات التنوع البيولوجي ذات األولوية   2-3-1الملحق 

حينما يقع مشروع ضمن الموئل الطبيعي أو يتداخل مع سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية، سوف يحتاج إلى إيالء اهتمام 

ات التي يتم اتخاذها تجاه السمات خاص إلدارة تأثيرات التنوع البيولوجي. تتشابه اإلجراءات التي يتم اتخاذها مع ذات اإلجراء

المؤهلة للموئل الحرج إال أن الغاية المستهدفة هو الوصول لعدم تحقيق أي خسارة صافية )ليس هناك متطلبات لتحقيق مكاسب 

وذلك فيما يتعلق بسمات التنوع البيولوجي ذات  18و 17و 13الفقرات   PR6( متطلبات 14الجدول رقم )يوضح صافية(. 

 والموئل الطبيعي على التوالي. األولوية

 PS6المؤسسة المالية الدولية و 18و 17و 13الفقرات   PR6(: المصرف األوروبي إلعادة البناء والتنمية 14الجدول رقم )

 طبيعيالخاصة بالموئل ال 18و 15و 14الفقرات 

 المتطلبات  PS6و   PR6مرجع 

PR6  13الفقرة 

 5الفقرة  PSلمحة عامة عن 

 المشروع مصرح به بموجب القوانين البيئية السارية 
(PS6  أكثر شمولية ويوضح أنه يتعين على المشروع أن يمتثل للقانون الوطني

المعمول به، بما في ذلك القوانين التي تنفذ التزامات البلد المضيف بموجب 
 القانون الدولي(

PR6   13الفقرة 

PS6 15و 14 اتالفقر 

طبيعي/التي تحمل سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية، الفي مناطق الموئل 
 لن ينفذ المشروع أي نشاطات خاصة بالمشروع ما لم يظهر التالي:

 
ال توجد بدائل أخرى قابلة للتطبيق في المنطقة لتطوير المشروع في الموائل   -

 .الطبيعية/سمات التنوع البيولوجي ذات األولوية
 
اإلجمالية آثار المشروع المترتبة على التنوع تتجاوز فوائد المشروع   -

 البيولوجي.
 

PR6   يتم استشارة أصحاب المصالح بموجب  16الفقرةPR6  المشروع الذي يمكن  10الفقرة (

 أن يؤثر على السكان األصليين والمجتمعات المحلية(
استشارة أصحاب المصالح للحصول على تفاهم حول التنوع  PS6)يتطلب 

 (GN67البيولوجي داخل الموقع الطبيعي 

PR6   17الفقرة 

PS6  18الفقرة 

حينما يستوفي المشروع سمات التنوع البيولوجي/ معايير الموئل الطبيعي، 
سيتم بيان استراتيجية المشروع للتخفيف في خطة العمل الخاصة بالتنوع 

( وسيتم تصميمها لعدم تحقيق أي خسارة صافية لقيم التنوع BAPجي )البيولو

البيولوجي والتي من أجلها تم تعيين الموئل الطبيعي/سمات التنوع البيولوجي 
  ذات األولوية.
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 المعدل ئلالمو تأثيرات  3-3-1الملحق 

، والتي تحدد أنه يتعين على المشروع تقليص اآلثار 12الفقرة   PS6في الموئل المعدل باتباع يقع سوف يطالب أي مشروع 

 المترتبة على التنوع البيولوجي وتنفيذ تدابير التخفيف ، حسبما يقتضي الحال.

 

 PR6و PS6النهج المتبع للمواءمة مع   4-1الملحق 

فقرات   PSو 17و 16و 13فقرات  PRمع بشكل واسع كيف يمكن للمشروع أن ينتهج  نهجا للمواءمة  15يختصر الجدول رقم 

 CSBI & TBC. سوف يحتاج المشروع لوضع تدابير للتخفيف متزامنة مع التسلسل الهرمي للتخفيف )18و 17، 15، 14

 ( والتي قد يتوقع تحقيقها لتلك المتطلبات بشكل معقول.2015

 

 فيما يتعلق بالموئل الحرج، الموئل الطبيعي وسمات التنوع البيولوجي PS6و PR6: نهج للمواءمة بين 13جدول رقم 

 مسؤولية المشروع PS6متطلبات 

  ليس هناك آثار عكسية قابلة للقياس
توضح: تطبيق/تنفيذ إجراءات التخفيف؛ ال  ESHIAضمان أن 

انخفاض في أعداد األنواع المهددة أو المهددة بشكل حرج، ال 
خسارة صافية للموئل الطبيعي وسمات التنوع البيولوجي ذات 
األولوية  وتم تقليل اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي 
الملموس في مناطق الموئل المعدل ف  التسلسل الهرمي 

 لتخفيفل

ليس هناك انخفاض في أعداد األنواع المهددة أو المهددة 
 بشكل حرج

ليس هناك خسارة صافية في الموئل الطبيعي/ سمات التنوع 
 البيولوجي

تقليص اآلثار المترتبة على قيم التنوع البيولوجي الهامة 
 في مناطق الموئل المعدل

BAP  ضمان أنESHIA من خالل التسلسل الهرمي  توضح أنه

خسارة صافية للموئل  أي أن المشروع لن يحققللتخفيف 
، وأنه هناك الطبيعي وسمات التنوع البيولوجي ذات األولوية

  رصد وتقييم وخطة ادارة معمول بها قابلة للتكيف لتتبع التقدم.
خطة ادارة  التنوع البيولوجي المستقلة  ليست ضرورية، نظرا 

 ء المحدودةلمخاطر البنا

 خطة رصد أو تقييم متينة

 

التنوع البيولوجي لمنطقة ما اعتمادا على قيم التنوع البيولوجي وليس على اآلثار المحتملة هو تقييم ألهمية تحديد الموئل الحرج 

المرتبطة بالمشروع. وجود موئل حرج ال يستتبع بالضرورة تأثيرات من المشروع وال يعني بالضرورة الحاجة إلجراءات تخفيف 

من المشروعات ممارسة التسلسل الهرمي للتخفيف من تلك اآلثار بشكل  PS6و   PR6معينة. حينما تظهر آثار سلبية ، تتطلب 

 كامل.
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