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 1-1       تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح لشركة ليكال بخميج السويس  دراسة
 

 8118 فبراير انفايرونكس

 المقدمة  -1
 

 خمفية عامة  1-1
 

ميجدووا  مدا القو دة المتجددد  ضدي الدوا الادثوا  الد     0044توليدد  إليالحكومة المصرية  تهدف
القودمة، وايتم توضير تمد  القددرا  المتو  دة مدا محقدو  توليدد القو دة متوادقة الحجدم وكد ل  محقدو  

( إثشددون NREAالجديدد  والمتجددد    القو دة الووتوضولقيدةو وكجدمن مدا اد ط التقددق، ت تدمم ايةدة القو دة
رأس  وا  ادددولقرن مددداميجددو 2054حدددوالي  ، اإجمددولي  ددددر حقدددة توليدددد الكهراددون اقو دددة الريدددو ممجمددل ل

المشدرو  المقتددر  اريدو   ويدة لمدي الثحدو الماديا اولوصد  الرااددل مثققدة تتمتدل  ن اتمدي  الادويسو وور اد
 ما ا ط الدرااةو 

 
  مدددا جهدددوم شدددةوا الايةدددة ضدددي ( الصدددودر EIAاتقيددديم التددد  يرا  الايةيدددة   وضقدددًو لةدلدددة اةرشدددودية التوصدددة

لددما مشددرولو  الوةددة الا، والتددي تتقمددن إلددداد درااددة كوممددة لتقيدديم  القو ددة لير وصددثف مشددت، 2442
أا ايةددة القو ددة  وحيدد التدد  يرا  الايةيددة وااجتموليددة تشددم  أثشددقة تحديددد الثقددوج والتشددوور المجتم دديو 

لمجمددل محقددو  ( SESAد   ددد  ومدد  اإلددداد درااددة إاددتراتيجية لتقيدديم التدد  ير الايةددي  الجديددد  والمتجددد
 ، ادديتم  تصدثيف المشددرولو  الورديددة قاقدو لمتصددثيف اص دد  احيد  تصددثف قاقددو لموةددة  ن(قو دة الريددو 

 ومجتم ية مشوركةإلى اجتمولو  تشوور مل اصقراف الم ثية وتقق  تم  المشوريل وا تحتول محدد و
 

ةثشددون وتشددمي  محقددو  قو ددة  والمقددورياقرحدد  المثو صددة التوصددة اولمشددرو  لمددى الماددت مريا  و ددد
 ق دددة أر   00الريدددو  اقددددرا  متتمودددة وضدددي لددددد مدددا  قدددل اصرالددديو ويشدددتم  المجمدددل لمدددي لددددد 

مداد الكهراون وضقًو  تممد   –وثظدوم اثدون  (FIT  لتم يةثظوم ت ريوة المتصصة لولل تورايثو  الريو  وا 
 254مشددددرو  قو ددددة الريددددو  اقدددددر  ل شددددروق الت ايدددد  ااددددتوض  شددددركة الدددديك او و ددددد (BOOتشددددمي    –

مشدوريل القو دو  المتجددد  ومار  الكهراون والقو دة المتجددد  المصدرية لم مد  ضدي إقدور  ا  ميجووا  ما 
 وBOOاثظوم 

 
ير مشددوريل ضددي جثددون تقددوم اتقددو حيدد  اليكددي  ا مثصددة لتوليددد القو ددة المتجدددد  ضددي أضريقيددو  شددركة وت ددد

 ميجووا و 0004مشوريل تقوير واثون وتشمي  اإجمولي قو ة  أضريقيو ومصر واوثو والاثمو  ولديهو
  

 ادددتكواو ضيمدددو نكهراددومل الموحدددد  ومددا المممدددل أا يددتم رادددق الكهرادددون المتولددد  مدددا اددد ا المجمددل اولشددداكة
ثقدد  الكهراددون ومحقددة المحددوا  إثشددون تقددوق  ماددةولة لددا (EETCالشددركة المصددرية لثقدد  الكهراددون  

القوميدددة ال ممدددة اادددتي ون القو دددة الكهراوةيدددة المتولدددد  مدددا جميدددل محقدددو  الريدددو  ليدددتم راقهدددو اولشددداكة 
 و لمكهراونالموحد  

 
امشدددرو   ةالتوصددد ر اص ق دددة مجمدددل محقدددو  قو دددة الريدددو  ومو دددل ( 0-0وضيمدددو يمدددي ياددديا الشدددك   

 دات  حدود المجملو شركة ليك  مصر
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 " داخل حدود المجمعليكال مصرمشروع " مجمع محطات طاقة الرياح وموقع (: 1-1الشكل )

 
مثققة المجمل لاور  لا أر  صحراوية ا تشتم  لمي أثشقة اكثية أو ايراو ما اصثشقة الاشريةو 

 و دددد تدددملددددد مدددا شدددركو  الاتدددرو  اتمددد  المثققدددةو  ضدددي ثقدددوج اميتدددوم (BOO  مشدددرو تقدددل مثققدددة  و
مدل شدركو  الاتدرو   التددات ما  احي  يقم  الريو  قو ة قل اصرالي التوصة امشرولو  تتصيص 

 لمي الثحو المايا ضي الشك  أدثوطو  
 



 3-1       تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح لشركة ليكال بخميج السويس  دراسة
 

 8118 فبراير انفايرونكس

 
 محطات طاقة الرياحالبترول ومناطق  ات(: شرك8-1الشكل )

 
 ومل شركو  الاترو القرج المقترحة لممشرو   تدات ما  مدى الحد (2-0الشك    ويايا

 
 

 مو ل شركة ليكي 



 4-1       تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح لشركة ليكال بخميج السويس  دراسة
 

 8118 فبراير انفايرونكس

 أهداف دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية 1-8

تهدددف درااددة تقيدديم التددد  يرا  الايةيددة وااجتموليددة إلدددى لددموا ااددتدامة المشدددرو  وادد مت  مددا الثوحيدددة 
الايةية وااجتمولية، وأيلًو التحديد الماكر صية ت  يرا  ايةية اماية محتممة لكي تؤتد  ضدي االتادور  اد  

مشرو و ا ا اوةلوضة إلى لموا اادتيوون المشدرو  لممتقمادو  القوثوثيدة لمايةدة، احادن الادن ضي تثوي  ال
 003ولواةح  التثوي ية: ر دم  2442لاثة  2والم د  اولقوثوا  0220لاثة  0 وثوا الايةة المصري ر م 

لدوام ،  دم لددل  ادولقرارا  الوماريدة ضدي أ2445/ 0400والتي تم ت دديمهو اقدرار وماري ر دم  0225لاثة 
تقيديم التد  ير الايةدي الصدودر مدا جهدوم شدةوا لمدلي  اةرشودى ل، وقاقًو لدلي  2405و 2402و 2400

 لد  ولمدى  ضديو اد ا اوةلدوضة إلدى متقمادو  مؤاادو  التمويد  الدوليدة امدو 2442الايةة المصري لوم 
 (وIFC( الصودر  ما مؤااة التموي  الدولية  PSوج  التصوص م ويير اصدان  

 
 ق الدراسة نطا 1-3

تهدددف درااددة تقيدديم التدد  يرا  الايةيددة وااجتموليددة التوصددة اولمشددرو  المقتددر  إلددى تقيدديم التدد  يرا  الايةيددة 
ح  المشدرو  المتتمودة مدا المشرو ، وتحديد قرج لتحايا اصدان الايةي أ ثون مرا ت  يرالمحتممة امثققة 

ة المحتممدة وت ميدم التد  يرا  اةيجوايدةو واددتمقي تقميد  أو تتويدف التد  يرا  الايةيدة الادمايأو  تد   مثدل
التشدمي  و اةثشدون و  لمتتمودة والتدي تشدم  تجهيدم المو دلالدرااة المكوثو  المت دد  لممحقة ضي المراحد  ا

 التجرياي والتشمي و 
 

وتمقددي الدرااددة المكوثددو  مددا داتدد  مو ددل المثشدد  ، والتددي تتلددما اةثشددون والتشددمي  وامددج المشددرو  
  ادد  القيددور تقريددر أيلددو ثتددوة  لمميددة رصدددال ادد ا ويتلددما والتددي ت مدد  اولريددو  وليددد القو ددةلمحقددة ت
تقريددر الدرااددة اااددتراتيجية لتقيدديم التدد  يرا   ماددود  ثتددوة الاثددون التددي أجرتهددو ليكددي ، ضلدد  لددا  مرحمددة

 وال ي ألدط المركم اة ميمي لمقو ة المتجدد  وكوون  القو ة الايةية وااجتمولية
 

 محتويات دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية  1-4

 تتلما الدرااة الحولية مو يمي:
 مقدمة وتموية لا المشرو  وأاداف وثقوج الدرااةو  (:1فصل )ال
 م دددويير أدانالمحمدددي  و الصدددمة ا ثشدددقة المشدددرو  وكددد ل   الر دددوايوصدددف لرقدددور  (:8فصل )ال

 ومتقايج لمي أثشقة المشرو القوامة ل (IFCمؤااة التموي  الدولية  
 والمقترحة لتوليد القو ة ما الريو وصف مراح  إثشون وتشمي  المحقة  (:3فصل )ال
 مثققة المشرو واوصف الايةة اصاواية   (:4فصل )ال
 مثو شة الاداة  لمكوثو  المشرو  المتتموةو  (:5فصل )ال
جرانا    (:6فصل )ال  تتويوهووتقييم الت  يرا  الايةية المحتممة وا 
 وما الريو  القو ةتوليد تقة اةدار  الايةية والرصد لمحقة   (:7فصل )ال
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 اإلطار القانوني والتشريعي واإلداري -2
 

زاإلرعيددات البيئيية  زالصيزائ يعرض هذا الجزء من دراسة تقييم التأثير البيئي  ميزجزال لصوصيزل التعيريعية 
ذات الصصة بدلمعرزع. زقد تم تحديد الصزائ  ذات الصصة بودء عصي  ويزع الوعيدل المقتيرح ضيعيرض ال صي  

 ايي ل(، زلبقييدل لمزقعييج الجيراايي  زالتييأثيرات المتزقعيية. زقييد تييم ا  ييذ الثدلييث زصيي دل ت صيييصيدل لنييذا الوعييد
االعتبييدر أزالل التعييريعدت المصييرية المتعصقيية بتو يييذ تقييييم التييأثيرات البيئييية زاالجتمدعييية، يصيي  ذليي  ا دليية 
اإلرعييددية ال دصيية بجنييدت التمزييي  الدزلييية لصمتلصبييدت البيئييية ذات الصييصة بدلمعييرزع ز ييذل  متلصبييدت 

 لدر الصحة زالسالمة زالبيئة ال دصة بدلعر ة.إ
 
 التشريعات المصرية المتعمقة بدراسة تقييم التأثير البيئي 2-1
 

يجييييب عصيييي  صييييدحب أع معييييرزع أن يعييييد دراسيييية لتقييييييم التييييأثير البيئيييي   4994لسييييوة  4لبقييييدل لصقييييدوزن 
 وظدم التر يل الحدل . ا (. ززاقدل لذل  اإن المتلصبدت البيئية مدمجة EIAض

 
تم يي(، 9009بقدل لألدلة اإلرعددية المصرية لتقييم التأثير البيئ  ضالت  أصدرهد جندز عئزن البيئة سوة ل

عيدة التيأثيرات المحتمصية. زهيذف ال ئيدت الثالثية هي  تبعد لثالثة ائدت ا  إلدر تصويف معرزعدت التومية 
 عص  الوحز التدل : 

  
  البيئية الضئيصة. صمعرزعدت ذات التأثيراتل ) أ (: الفئةمشروعات 
 يم ن أن تحدث تأثيرات بيئية هدمةصمعرزعدت الت  ل  )ب(: فئةمشروعات ال 

  )مع التر يز  يم ن أن تحدث تأثيرات بيئية هدمةصمعرزعدت الت  ل :محددةمشروعات الفئة )ب
 بع    دل عص  أوعلة أز م زودت معيوة

  بيئ الت  تتلصب عم  تقييم تأثير ز  التأثيرات ال بيرة ذات صمعرزعدتل  )ج(: الفئةمشروعات 
  دم  

 
ضج( زالتيي  تتلصييب إعييداد  ئيية ضييمن معييرزعدت الالريييدح  محلييدت لدقييةدت تم تصييويف معييرزعيييعمزمييدل 

 دلية اإلرعيددية ا ل ي  مين زاقدل   دمصة تعم  أوعلة التعدزر المجتمع   زاجتمدعدراسة تقييم تأثير بيئ  
زا دليية اإلرعييددية لتقييييم  (9009 عييدمدرهد جنييدز عييئزن البيئيية المصييرية لتقييييم التييأثير البيئيي  ضالتيي  أصيي

اليييزادع التيييأثير البيئييي  زبرزتز يييزالت الرصيييد لمعيييدريع تليييزير محليييدت لدقييية الرييييدح عصييي  ليييز  لريييي  
بزجيييج  يييدل إلييي  لدقييية الرييييدح اييي  دعيييم الح يييدظ عصييي  اللييييزر عيييدرة اإلالمتصيييدع/ البحييير ا حمييير ميييع 

هيئيية اللدقيية  أنزرغييم . 9042 ايي  عييدم جنييدز عييئزن البيئيية ميين زالصييددرة (MSBالمحصقيية المنييدجرة ض
 لتقييييم التيأثير البيئيي  زاالجتمييدع  االسيتراتيجيةبإعيداد الدراسيية حدليييد  تقيزم (NREAض الجدييدة زالمتجييددة

تصييوف المعييدريع ال ردييية ضييمن دراسييدت تقييييم التييأثير ، سيييتم محلييدت لدقيية الريييدحلمجمييع  (SESAض
 اجتمدعيدت، التي  ال تحتيدج إلي  ( محيددةبض دراسيدت ال ئيةق  ت صيالل، زتحدييدال البيئ  ذات المستزى ا 
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المر ييز ا قصيميي  وظييم  قييد زايي  هييذا الصييدد، .معييدر ة مجتمعيييةمييع ا لييراف المعوييية ز لييل ية تعييدزر 
اليردقييية اييي  أ تيييزبر  محداظييية جصسييية اسيييتمدع عدمييية اييي  (RCREEض لصلدقييية المتجيييددة ز  يييدءة اللدقييية

 مسزدة الدراسة االستراتيجية لتقييم التأثير البيئ  زاالجتمدع . دئجلتقديم وت 9042
 

، زلزائحنم التو يذية، يتم تقديم دراسة 9009لسوة  9، المعد  بدلقدوزن 4994لسوة  4لبقد لصقدوزن رقم ز 
 زالتي  يقيع المعيرزع اي  وليد  ا تصدصيدتند. زبدلوسيبة الجنة اإلدارية الم تصةتقييم التأثير البيئ  إل  

، ادلجنة الم تصة ه  هيئة اللدقة الجدييدة زالمتجيددة. زتقيزم المقترحة لتزليد اللدقة من الريدحمحلة صل
بيداء اليرأع  يال  ميدة أقصيدهد   20الجنة الم تصة بإرسيد  الدراسية إلي  جنيدز عيئزن البيئية لصمراجعية زال

 .معرزععص  ال ضموية يزمدل. زيعتبر عدم الرد  ال  هذف ال ترة مزااقة
 
 موائح البيئية المتعمقة بالمشروعال 2-2
 
 نوعية الهواء 2-2-1

مييييييين الالئحييييييية التو يذيييييييية المعدلييييييية  22، زالميييييييددة 4994لسيييييييوة  4مييييييين القيييييييدوزن  23تعيييييييرض الميييييييددة 
 ( الحدزد القصزى المسمزح بند لصعزادم الموبعثة من المعدات، المحر دت زالمر بدت.240/9049ض

 
مييين الالئحيية التو يذييية المعدليية الحيييدزد  24زالمييددة  ،4994لسييوة  4مييين القييدوزن  23بيومييد تقييدم المييددة 

( الحيييدزد القصيييزى 4-9القصيييزى المسيييمزح بنيييد لمصزثيييدت النيييزاء المحييييل. زايميييد يصييي  يعيييرض الجيييدز  ض
 المسمزح بند الوبعدثدت النزاء المحيل.

 
ل  زلنييذا المعييرزع تحديييدال، سييتلب  ا ح ييدم القدوزوييية ال دصيية بدلموييدل  الصييودعية زعصيي  زجييج ال صييز 

 . زالصيدوة ح  اإلوعدءاإوبعدثدت النزاء المحتمصة أثودء مر 
  

  طيالمحالحدود القصوى لمموثات الهواء (:  1 -2جدول )
 1994لسنة  4( من الالئحة التنفيذية المعدلة والخاصة بقانون 5لممحق )طبقا 

 وكذلك وفقًا لألدلة اإلرشادية الدولية  

 المنطقة المموث
 الحد األقصى لمتركيز

 
 سنة ساعة 24 ساعة 8 ساعة

ثاني أكسيد الكبريت 
 (3)ميكروجرام/م

 30 493 - 200 المودل  الحضرية
 30 430 - 230 المودل  الصودعية

األدلة اإلرشادية الدولية 
(IFC) 

 - - 90 - 
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 المنطقة المموث
 الحد األقصى لمتركيز

 
 سنة ساعة 24 ساعة 8 ساعة

 أول أكسيد الكربون
 (3)مجم/م

 - - 40 20 المودل  الحضرية
 - - 40 20 المودل  الصودعية

ة اإلرشادية الدولية األدل
(IFC)  20 40 - - 

 ثاني أكسيد النيتروجين
 (3)ميكروجرام/م

 30 430 - 200 المودل  الحضرية
 00 430 - 200 المودل  الصودعية

األدلة اإلرشادية الدولية 
(IFC) 

 400 - 430 - 

 الجسيمات العالقة
 الكمية

 (3)ميكروجرام/م
 

 493 920 - - المودل  الحضرية

 493 920 - - دل  الصودعيةالمو

األدلة اإلرشادية الدولية 
(IFC)  - - 920 90 

 الجسيمات الصدرية
(11PM  ) 

 (3)ميكروجرام/م

 20 430 - - المودل  الحضرية

 20 430 - - المودل  الصودعية

األدلة اإلرشادية الدولية 
(IFC) 

 - - 430 20 

 
 الضوضاء 2-2-2

( 240/9049من الالئحة التو يذية المعدلية ض 44زالمددة  4994لسوة  4من القدوزن  49تعرض المددة 
( الحيييدزد القصيييزى 9 -9الحيييدزد القصيييزى المسيييمزح بنيييد لعيييدة الصيييزت. زايميييد يصييي  يعيييرض الجيييدز  ض

 لمستزيدت الضزضدء.
 

زلنذا المعرزع تحديدال، ستلب  هذف ا ح دم القدوزوية بع   رئيسي  عصي  مسيتزيدت الضزضيدء المحتمصية 
 .  زالتعيي  اإلوعدء  مراحأثودء 
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 الحد األقصى المسموح به لمستوى الضوضاء في المناطق المختمفة طبقا لمممحق (: 2-2جدول )
  4/1994لقانون  ( من الالئحة التنفيذية المعدلة7)                

 نوع المنطقة

الحد األقصى المسموح به لمستوى الضوضاء 
 المكافئة ديسيبل )أ(

 نهاراً 

 م(11 –ص 7)
 ليلا 

 ص( 7 –م 11)

م  49المويييدل  الزاقعييية عصييي  لييير  عرضيييند 
ايييأ ثر، أز موييييدل  صييييودعية ذات صييييودعدت 

   ي ة زبند بعض ا وعلة ا  رى

20 30 

 20 20 ا دلة اإلرعددية الدزلية
 
 المخمفات الصمبة 2-2-3

الالئحة  من 29ز 20اد ز ، زالم4/4994، المعد  لقدوزن 9009لسوة  9من القدوزن  22ت تل المددة 
 التو يذية المعدلة بتجميع زوق  الم ص دت الصصبة.

 
من الالئحة التو يذية المعدلة عصي  اإلجيراءات  44زالمددة  4994لسوة  4من القدوزن  29زتول المددة 

، أثوييدء القيييدم بأعمييد  الح يير، البوييدء، النييدم أز وقيي  مييد يوييتج عيين ذليي  ميين ات دذهييداالحترازييية التيي  يجييب 
 ربة زذل  لموع تلديرهد، زاقدل لمد يص :م ص دت أز أت

 الم ص دت الودتجة عن اإلوعدءات بدلمزقع سيتم ت زيوند بحيث ال تعز  حر ة المر بدت زالعدمصين.   -
 الم ص دت الت  قد تسبب إوبعدثدت يجب تيليتند لتجوب تصزث النزاء. -
 يجب تسصيم الم ص دت إل  مقدز  م ص دت معتمد. -

 
( 4930لسوة  424زالمعو  بدلوظداة العدمة زالئحتج التو يذية ضقرار 4932 لسوة 20زيوظم القدوزن 

 عمصيدت جمع زوق  زت زين زالت صل من الم ص دت الصصبة.
  

أثويدء الم ص دت الصيصبة الودتجية زلنذا المعرزع تحديدال، ستلب  هذف ا ح دم القدوزوية بع   رئيس  عص  
 . زالتعيي  اإلوعدء مراح 

 
 تموث التربة 2-2-4

التربية تصيزث التعدمي  ميع  ذلي  ييتم تصيزث التربية اي  مصير. زبويدء عصي بحت  اآلن لزائ   دصية يزجد   
بمسيؤزلية ال دعي  عيين الضيرر الويدتج عيين  ايمييد يتعصي  الميدو بدلقيدوزن اليزاردة العدميية   ح يدممين  يال  ا

ذييييية لصقييييدوزن رقييييم . بدإلضييييداة إليييي  ذليييي ، تييييول ا ح ييييدم الييييزاردة بدلصيييييية المعدليييية لالئحيييية التو يأاعدلييييج
 ةمييييين الالئحييييي 22الم تصييييية بدلتعدمييييي  زاإلدارة السيييييصيمة لصميييييزاد ال ليييييرة زالم ص يييييدت ضالميييييددة  4/4994

التو يذية( عص  أن صدحب المعرزع أز الميدير المسيئز  عين اإلوعيدء هيز المسيئز  عين اإلوعيدءات التي  
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اي  حدلية وقي  أز زقيف تربة زالمزقع يوتج عوند م ص دت  لرة،  مد أوج مصزم بإزالة التصزث من الموعأة زال
 . الوعدل

 
ضإن زجدت(. إال أن هذا ال يولب  عص  مزقع  لصمزقعتلب  ا ح دم القدوزوية عص  االست دامدت السدبقة 

 المعرزع وظرال  ن مولقة المعرزع لم يتم ت صيصند أز است دامند ا  أع وعدل سدب . 
 

 المواد والنفايات الخطرة 2-2-5
عصيي  ات ييدذ االحتيدلييدت الالزميية عوييد التعدميي  مييع المييزاد  4994لسييوة  4القييدوزن ميين  22تييول المييددة 

 ال لرة سزاء  دوت ا  حدلتند اليدزية أز السدئصة أز الصصبة لتجوب حدزث أية أضرار بيئية.
   

المتلصبدت ال دصة بإدارة الم ص دت  4/4994من الالئحة التو يذية المعدلة لقدوزن  90زتحدد المددة 
 ،  د ت :ال لرة

 تحديد الم ص دت ال لرة: زذل  لبقدل لصقزائم الصددرة من الجنة الم تصة. -
 تقصي  الم ص دت ال لرة: العم  عص  ال  ض ال م  زالوزع  لصم ص دت ال لرة الموتجة.  -
اصيي  الم ص ييدت: سيييتم اصيي  الم ص ييدت ال لييرة عيين ا وييزاع ا  ييرى ميين الم ص ييدت اليييير  لييرة.  -

 يجب عدم  صل ا وزاع الم تص ة من الم ص دت ال لرة ببعضند.بدإلضداة إل  ذل ، 
الت زين بدلمزقع: يتم ت زين الم ص دت ال لرة بمولقة م صصة ليذل ، زيجيب أن ت يزن الحدزييدت  -

مصيييوعة مييين ميييزاد مودسيييبة زتيصييي  بلريقييية سيييصيمة لتجويييب أع تسيييربدت أز إوسييي دبدت اييي  المولقييية 
 المحيلة.

 الم ص دت ال لرة إل  مقدز  الم ص دت ال لرة المعتمد. الوق   درج المزقع: يجب تسصيم -
 

الموتجية أثويدء مرحصتي  اإلوعيدء ال ليرة  زلنذا المعرزع تحديدال، ستلب  ا ح يدم القدوزويية عصي  الم ص يدت
 زالتعيي ، مث  الزيزت المست دمة، الدهزن، زغيرهد من مزاد التعحيم. 

 
 بيئة العمل 2-2-6

دارة عالقية  49/9002يوظم قدوزن العم  المصرع رقم  .  ميد يتويدز  القيدوزن اي  العمي ظرزف العم  زال
مزادف الم تص ة عقزد العم  ال ردية، زعرزل التزظيف زا جزر زاإلجدزات، زالم دزضدت زات دقيدت العم  

أجييزاء القييدوزن ميين ا ز  إليي  الرابييع.  ايي الجمدعييية، زالمودزعييدت ز ييذل  تقييديم التييدريب المنويي ، زذليي  
 تدب ال دمس متلصبدت الصحة زالسالمة المنوية. زقد صدر عدد من القرارات الززارية المو ذة زيتودز  ال

 لتزضي  ت دصي  أح دم القدوزن الم تص ة.
 

، 943إلي   900زالميزاد  49/9002 مد يتودز  البدب الثدلث من ال تدب ال دمس من قدوزن العم  رقم 
الودجميية عيين التعدميي  مييع المييزاد ال يميدئييية اليدزييية مسييؤزلية العيير دت عيين حمدييية العمييد  ميين الم ييدلر 

المؤسسيدت التي  تقيزم بتزظييف أ ثير مين  9002لسيوة  424زالسدئصة زالصصبة. ايمد يصيزم القيرار اليززارع 
عييين سيييالمة م يييدن العمييي  زالعيييدمصين  مسيييئزلةمزظ يييدل بإوعيييدء إدارة لصصيييحة زالسيييالمة المنويييية ت يييزن  30
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الصييددر عيين ى ززار الييقرار الزرصييد التصييزث ايي  بيئيية العميي .  مييد يزضيي  زتييزاير المعييدات الالزميية لقيييدس 
متلصبييدت موييع الم ييدلر ال يزيدئييية زال يميدئييية زالبيزلزجييية زالمي دوي ييية  944/9002 القييزى العدمصيية ززييير

 االحت دظ بسجالت اإلعراف اللب  لصعدمصين. إل ا  م دن العم ، هذا بدإلضداة 
 

من الالئحة التو يذية  42ز  43ز  43ز  44زالمزاد  4994لسوة  4وزن من القد 43ز 42زتصزم المزاد 
صيييدحب الموعيييأة بتيييزاير منميييدت الزقديييية زجمييييع ميييد يصيييزم مييين إجيييراءات السيييالمة لصعيييدمصين لصحمديييية مييين 
الضزضدء زالزلأة الحرارية زاالوبعدثدت اليدزية دا   م دن العم .  مد تصزم هذف المزاد صدحب الموعيأة 

مين  29تنزية جيد ا     ا مد ن الميصقة زعبج الميصقة. عيالزة عصي  ذلي ، تودزليت الميددة  بتزاير وظدم
الزقدية من م دلر الجند العيدل  بمحليدت إوتيدج ال نربيدء. اني  تصيف تيدابير  944/9002القرار رقم 

 السالمة المنوية عود مودزلة زصيدوة المعدات ال نربدئية زا سال  زال دبالت. 
 

 م القدوزوية ال دصة بظرزف بيئة العم  أثودء مرحصت  اإلوعدء زالتعيي .تلب  ا ح د
 
 إدارة المخمفات السائمة 2-2-7

ا ح دم ال دصة بدلصرف عص  العب دت العدمة لصصرف الصح . ايميد يتويدز   92/4939يحدد قدوزن 
، 92/4939الصيييددر مييين ززارة اإلسييي دن زالمعيييد  لصيييزائ  التو يذيييية ال دصييية بقيييدوزن  44/9000القيييرار 

 العرزل زالحدزد القصزى المسمزح بند لصصرف عص  العب ة العدمة لصصرف الصح .
 

مييين غيييير الميييرج  أن يمتيييد وظيييدم الصيييرف الصيييح  إلييي  المزقيييع. زميييع ذلييي ، ييييول القيييرار أيضيييدل عصييي  
الظييييرزف العدميييية زالمعييييديير الزاجييييب تزاارهييييد لميييييدف الصييييرف الصييييح  المعدلجيييية التيييي  يعييييدد اسييييت دامند 

 (.     43زراعية / المودظر اللبيعية ضالمددة لألغراض ال
 

تلب  ا ح دم القدوزوية المتعصقة بتصريف ميدف الصرف الصح  الودتجة عن االستنال  اآلدم   ال  
 أوعلة اإلوعدء زالتعيي . 

 
 التنوع البيولوجي  2-2-8

 المختص بحماية البيئة 1994لسنة  4القانون رقم 
بصييتج  90بحمدية التوزع الحيزع. زتول المددة  حتج التو يذيةزالئ 4994لسوة  4ي تل القدوزن رقم 

، المعدلة 4/4994لالئحة التو يذية لصقدوزن رقم  4، زالمصح  رقم 9009لسوة  9 رقم قدوزندلالمعدلة ب
أز  هدصيديحظر الت   الليزر زالحيزاودت البريةعص  أوزاع  ،4093/9044بمزجب القرار الززارع رقم 

 بند، عص  الوحز التدل :   مسداإلز ند أقتص
الليزر زالحيزاودت البرية زال دئودت  الحيزاودت المحظزر صيدهد من صيد أز قت  از إمسد  : أوال

 جدر ايند.أز تصديرهد أز استيرادهد أز االت أز وقصند ،أجزاء موند أز الحية المدئية
صند أز استيرادهد أز تصديرهد أز أز حيدزتند أز وق عنديالمحظزر تجم قلع أز إتالف الوبدتدت : ثانيا

 االتجدر ايند  صند.
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جميع ال دئودت الحية الحيزاوية أز الوبدتية المنددة بدالوقراض أز تربيتند أز  ا االتجدر  :ثالثاً 
 غير مزائصند دزن الحصز  عص  تر يل من جندز عئزن البيئة . ا  ستزراعندا

 زتحدد الالئحة التو يذية لنذا القدوزن أوزاع هذف ال دئودت زعرزل التر يل ."
 

ي صز المزقع من أوزاع الوبدتدت زالحيزاودت الت  يعير إليند القدوزن. زبدلتدل ، تلب  ا ح دم القدوزوية 
 ا  المقدم ا ز  عص  مرحصة التعيي  الت  قد تع   م دلر محتمصة عص  الليزر المندجرة. 

 
 التراث الثقافي  2-2-9

القدوزن مزجب ب ةالمعدلبصييتج لصددر بعأن قدوزن حمدية اآلثدر، ا 442/4902ي تل القدوزن رقم 
بحمدية المزاقع ا ثرية  الم تلالقدوزن ا سدس  ا  مصر  حيث أوج، بحمدية اآلثدر. 2/9040رقم 

راف عص  جميع العئزن زالمزاقع ه  الجنة الم تصة بدإلع زتعد ززارة الدزلة لعئزن اآلثدر زالتدري ية.
اآلثدر زجميع أوعلة التوقيب دا    است عدف(.  مد أوند المسئزلة عن أوعلة 3ا ثرية بدلدزلة ضالمددة 

حدزد ا راض  المصرية. زيجب إ لدر ززارة الدزلة لعئزن اآلثدر ا  حدلة عثزر أع ع ل عص  أع 
(. 92ن التراث الثقدا  أز الحضدرع ضالمددة من الم زودت أز العودصر غير المسجصة الت  تعد ضم

زعص  الرغم من عدم زجزد أع مزاقع تراث ثقدا  ا  محيل مزقع المعرزع، سيعير تقرير دراسة تقييم 
التأثير البيئ  إل  الصزائ  ذات الصصة بدلحدالت غير المحتمصة ل رل العثزر عص  أع من الم زودت أز 

 العودصر ا ثرية عن لري  الصداة. 
 

تلب  ا ح دم القدوزوية ا  مرحصة اإلوعدء. غير أوج، بودء عص  مد يمتص ج االستعدرع من  برة زمعراة 
لمولقة المعرزع، لم يتم اإلعدرة إل  أع من مزاقع التراث الثقدا  بمولقة المعرزع المقترح أز المودل  

 المجدزرة لند. 
 

 السجل البيئي والسجالت األخرى 2-2-11
 بصييتند المعدلةمن الالئحة التو يذية  42زالمددة  4994لسوة  4القدوزن  من 99 رقم تول المددة

زالمصح   42عص  أوج يجب عص  الموعآت االحت دظ بسج  بيئ  لألوعلة الجدرية بند. زتزض  المددة 
صدحب  قيدمتول عص  ضرزرة  ،  مدمحتزى السج  البيئ  بصييتند المعدلة( من الالئحة التو يذية 2ض

 جندز عئزن البيئة المصرع بأية م دل دت بيئية. لدر بإالموعأة 
 

بقزاعد  بصييتند المعدلةمن الالئحة التو يذية  99ز  90ز  93المزاد  ت تلعالزة عص  ذل ، 
جراءات إدارة المزاد   لصم ص دت ال لرة ز ذل  سج  ال لرة. لذا يجب االحت دظ بسج  زالم ص دتزال
 .ةلصمزاد ال لرة المست دم

 
من قرار ززير  24 رقم زالمددة 49/9002من قدوزن العم  رقم  944توظم المددة  ،  ذل إضداة إل

جية زال يميدئية زالبيزلز  اللبيعيةالمتلصبدت الالزمة لموع الم دلر  944/9002القزى العدمصة رقم 
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 تول عص  ضرزرة قيدم العر دت بإعداد سجالت زتقدرير زلزائ  ،  مدزالمي دوي ية ا  أمد ن العم 
 من المزاد ال يمدئية. السالمة

  
 مرحصت  اإلوعدء زالتعيي .  ال تلب  ا ح دم القدوزوية 

 
 تزربيودت الريدح من التظصي 

 
 لصقزاوينمن تزربيودت الريدح. ززاقد الودتجة  آثدر التظصي ب مد لج عالقة دلصزائ  المصريةب يزجد ال

من  ال   مينالمقيعص   التظصي  تأثيرحد دت(، اإن ة االوبعدثا زرزبية ضمث  القدوزن ا لمدو  لمراقب
 دقيقة ا  اليزم. 20سدعة ا  السوة ز/ أز  20ح هز دتزربيودت الري

 
 االتفاقيات الدولية  2-3

المزارد اللبيعية زالتراثية. التوزع البيزلزج  ز  مصر من أز  الدز  الت  اهتمت بع   اعد  بدلح دظ عص 
االت دقية الدزلية لصح دظ عص  الحيزاودت زالوبدتدت ا    "، أصبحت مصر لرادل ا4923ا   عدم 

(. زأعقب ذل  ا  زقت الح  التزقيع زالتصدي  عص  عدد من 4922" ضلودن مزالوند اللبيعية
االت دقيدت زالمعدهدات المتعصقة بدلجزاوب الم تص ة لصح دظ عص  التوزع البيزلزج . زمن هذف االت دقيدت 

 لند صصة بدلمزقع، مد يص :  الت  من المحتم  أن ي زن
o  ؛ 4929، العر  ا دو  ا  الصحرازعات دقية اوعدء هيئة م داحة الجراد 

o  ،؛ 4939االت دقية اإلاريقية لح ظ اللبيعة زالمزارد اللبيعية 

o  ؛ 4929االت دقية الدزلية لحمدية التراث الثقدا  زاللبيع ، بدريس 

o ض تدت المنددة بدالوقراضاالت دقية الدزلية لتجدرة الحيزاودت زالوبدCITES ؛ 4923(، زاعولن 

o ؛ ز4929، بزن ات دقية ح ظ أوزاع الحيزاودت المندجرة 

o 4999، ريز دع جدويرز المتعصقة بدلتوزع البيزلزج  االت دقية . 

o ا سيزية المندجرة -المدئية االاريقية الليزر ح ظ ات دقية(AEWA) ،9043 
 
 الدوليةاألدلة اإلرشادية لمؤسسات التمويل  2-4
 

لمتلصبدت مؤسسدت التمزي   الصزائ  المحصية زاالت دقيدت الدزلية، إعد هذا التقرير زاقدل بدإلضداة إل  
ن معديير ا داء البيئ  زاالجتمدع  لمؤسسة التمزي  الدزلية ه  زوظرال  . زا  هذا السيد ، الدزلية

ا  ، سيتم الوظر  ل االستزاءيد بمبددئ لصبوز  الت  تتقا  ثر عمزلية،  مد أوند المعديير المرجعية 
  مرجع رئيس  لدراسة تقييم التأثيرات البيئية زاالجتمدعية.  هذف المعديير

لضمدن ال دصة بند ( PS( المعرزعدت بتلبي  معديير ا داء ضIFCتصزم مؤسسة التمزي  الدزلية ضز 
إدارة الم دلر ايمد يتعص  ب( PSاالستدامة زالسالمة من الودحية البيئية. زتلب  معديير ا داء ض

تحدد أدزار زمسئزليدت العمي  الحدص  عص  التمزي  ايمد  مد أوند التأثيرات البيئية زاالجتمدعية، ز 
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ي ل إدارة معرزعج زمتلصبدتج.  مد تتضمن المعديير، اعترالدت الم دع ة بدلمعصزمدت. زايمد يص  
 (:IFCزلية ض( ال دصة بمؤسسة التمزي  الدPSول معديير ا داء ض

 
دارتها :1معيار األداء   تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وا 

( من معديير ا داء ال دصة بمؤسسة التمزي  الدزلية العمصية العدمصة إلدارة 4يحدد المعيدر رقم ض
حديد زتقييم الم دلر زالتأثيرات االجتمدعية زالبيئة لزا  اترة المعرزع. زتتمث  ا هداف الرئيسية ا  ت

هذف الم دلر االجتمدعية زالبيئة؛ اعتمدد التسصس  النرم  لالستجدبة لتص  الم دلر؛ ضمدن التزاص  
مع ا لراف المعوية ال درجية بدلع   السصيم زالمودسب؛ زتزاير السب  الالزمة لمعدر ة المجتمعدت 

 المتضررة. 
 لحدل .يولب  هذا المعيدر عص  أغصب المعرزعدت زعص  المعرزع ا

 
 العمال وأوضاع العمل: 2معيار األداء 

( عص  أهمية تعزيز العالقة الجيدة بين اإلدارة زالعدمصين بندف تعزيز االمتثد  9يؤ د المعيدر رقم ض
 زالدزلية.  المحصيةلقزاوين العمدلة زالعم  

 يلب  هذا المعيدر ايمد يتعص  بدلتزظيف زالعمدلة بم تصف مراح  المعرزع.
 

 كفاءة الموارد ومنع التموث: 3ألداء معيار ا
يحدد هذا المعيدر الونج الذع يوبي  اتبدعج الست دام المزارد عص  وحز اعد  زموع التصزث زهز مد 
يتزقف عص  قيدم العر دت بدت دذ  لزات استبدقية لتحديد زالتعرف عص  التأثير البيئية الودجمة عن 

مزارد اللبيعية عص  القيدم بذل  بلريقة اعدلة؛ ا  حين من المعدريع الت  تقزم بند. زتصزم مستنص   ال
    . الت ص ة بلريقة اعدلة من حيث االحتبدس الحرارعالمتزقع الحد من اوبعدثدت غدزات 

يولب  هذا المعيدر عص  االوبعدثدت زالم ص دت ضالصصبة زالسدئصة( الت  من المحتم  أن توتج عن 
 وعدء زالتعيي  زتأثيراتند المحتمصة.المصددر الم تص ة أثودء مرحصت  اإل

 
 صحة المجتمعات المحمية وسالمتها وأمنها: 4معيار األداء 

ا  التقصي  من الم دلر زالتأثيرات المترتبة عص  صحة زسالمة زأمن هذا المعيدر يتمث  الندف من 
بتقييم  المعرزع. زهز مد يصزم العر دت عص  ولد  زاسع حيدة المجتمعدت المتضررة  ال  دزرة

جراء المعرزعدت الت  تقزم عص  المجتمعدت المتضررة  تترتبالم دلر زالتأثيرات الت  من المحتم  أن 
( عص  الوحز GIIPززضع الضزابل ال داية زاقدل لصممدرسدت الدزلية الجيدة ا  قلدع الصودعة ضبند 

ة. ايمد يوبي  أن يس ر هذا المبين بد دلة اإلرعددية لصبو  الدزل  ال دصة بدلبيئة زالصحة زالسالم
(.  مد يوبي  4التقييم عن  لة لصم دع ة مع المجتمعدت المتضررة زاقدل لمد زرد بمعيدر ا داء رقم ض

(، بمد ا  ذل  عمصية 4أيضد اإلي دء بمتلصبدت المعدر ة المجتمعية زاقدل لمد زرد بمعيدر ا داء رقم ض
 . زمعصزمةتعدزر حرة زمسبقة 
   حدزد مولقة قع دايز ، الريدح منهز عبدرة عن إوعدء محلة لتزليد اللدقة  المعرزع المقترح
يقع ايمد إلوعدء محلدت لتزليد اللدقة من الريدح.    هيئة اللدقة الجديدة زالمتجددةم صصة من قب
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 م تقريبدل إل  جوزب عر   93أقرب مجتمع س و  من مزرعة الريدح بمديوة رأس غدرب عص  مسداة 
 لتدل  من المتزقع أن ي زن التعرض المحتم  لصمجتمعدت ال درجية غير ذات أهمية. المزقع، زبد

 
عادة التوطين القسري: 5معيار األداء   االستحواذ عمي األراضي وا 

الوززح زتجوب اإل الء غير اللزع .  من يتمث  الندف الرئيس  لنذا المعيدر ا  تجوب أز التقصي 
حيدزة الودجمة عن تقصي  من التأثيرات االجتمدعية زاالقتصددية السصبية االهتمدم بدل يتمزعص  هذا الوحز، 

ا راض ، اضالل عن العم  بع   مستمر عص  تحسين زاستعددة ا ع دل الودزحين لمستزيدتنم 
الحصز  عص  مزارد المص ية العدمة زالمزارد سب  المعيعية.  مد يصزم أيضد العر دت دراسة اقدان 

زاقد لمد هز موصزل عصيج بمعيدر ا داء  المحص  لتقييم ولد  المجتمع دل هدم عوصرال  اللبيعية بدعتبدرهد
 .  4رقم 
هذا المعيدر عص  المعرزع المقترح وظرا  ن أوعلتج لن تتضمن أع إعددة تزلين غير  تولب  أح دمال 

ا   حدزد هذا  وج من المقرر إوعدء المعرزع المقترح د لزع  أز تييير ا  است دامدت ا راض .
مولقة ال تعتم  عص  أع مستزلودت بعرية، زال يزجد بند أع أوعلة مجتمعية. حيث أن هذف مولقة 

 م صصة من قب  هيئة اللدقة الجديدة زالمتجددة إلقدمة معرزعدت مزارع الريدح. 
 

 واإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية الحية البيولوديحفظ التنوع : 6معيار األداء 
( ا  حمدية زصزن التوزع البيزلزج  ز دمدت الوظدم 3ندف الرئيس  لمعيدر ا داء رقم ضيتمث  ال

م دلر اصلدام  مع التأ يد بصزرة  دصة عص اإلي زلزج . زيولب  هذا المعيدر عص  هذا المعرزع 
 الليزر المندجرة. 

لمعرزع، زبد  ل مد لذا،  جزء من هذا التقرير، سيتم مودقعة البيئة ا سدسية البيزلزجية بمولقة ا
 يتعص  بدلليزر المندجرة، مع اإلعدرة إل  الوتدئج ا زلية  وعلة الرصد الحدلية لصليزر. 

 
 يوناألصمي السكان: 7معيار األداء 

( ا  المقدم ا ز  إل  حمدية الس دن ا صصيزن زمجتمعدتنم. انز يصزم 2يندف معيدر ا داء رقم ض
يرات السصبية المحتمصة لصمعرزع عص  تص  المجتمعدت أز عص  ا ق  العر دت بدلعم  عص  تجوب التأث

التقصي  موند ز/أز تعزيض الس دن ا صصيين من  ال  آليدت تتودسب مع سمدتنم ال دصة. زبودء عصيج، 
عص  العر ة العم  عص   ص  عالقة جدرية مع المجتمعدت المتضررة، زتزاير عمصية رسمية لصمعدر ة 

لألاراد  زالمعصزمةالمزااقة الحرة زالمسبقة الت الم دلر ال بيرة، ست    هذف العمصية زالتعدزر. ا   حد
 المتضررة. 

 ال يولب  هذا المعيدر عص  المعرزع المقترح وظرا لعدم زجزد مجتمعدت لصس دن بدلمولقة.
 

 : التراث الثقافي 8معيار األداء 
زعص   من التأثيرات السصبية  وعلة المعرزع. يندف هذا المعيدر إل  حمدية التراث الثقدا  زالحضدرع

( 0الع س من ذل ، إذا مد سع  المعرزع إل  االست ددة من التراث الثقدا ، يندف معيدر ا داء رقم ض
 إل  ضمدن معدر ة ال زائد المرتبة عص  االست دام التجدرع لصتراث الثقدا  بع   عدد  مع المجتمع. 
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مسجصة سزاء ا  مولقة مزاقع أثرية زجزد   المعرزع المقترح وظرال لعدم ال تولب  أح دم هذا المعيدر عص
زسزف تتودز  دراسة تقييم التأثيرات البيئية زاالجتمدعية  المعرزع المقترح أز ا  المودل  المجدزرة لند.

 اإلجراءات الت  يوبي  اتبدعند ا  حدلة العثزر عص  من العودصر ا ثرية عن لري  الصداة. 
  
 يئةبوالالصحة والسالمة بالخاصة  مصر ليكيالشركة  وفمسفةسياسة  2-5
 

معديير البيئة زالصحة زالسالمة  زتوق تتبو  لي يال مصر مجمزعة من السيدسدت البيئية زتحدد 
 لمزظ يند زمقدزليند.

 
 عص   مسة مبددئ سصز ية رئيسية تندف إل :ا جتمدعية ز ة البيئية الحز م ونج تم تأسيس

 زأزلئ  الذين تتعدم  معنم العر ة؛ العدمصينميع احترام  رامة ج 
   ؛داء زااللتزام بدلتحسين المستمروحز ا  بلريقة محتراةالعم 
  ؛احترام السرية التجدرية زالع صية، مع التعدمالتا  جميع  االو تدح زالصد 
 الوزاهة ا     قلدعدت ا عمد  زالمجتمعدت الت  تعم  بند العر ة؛ ز 
 الجندت المعويةمع جميع  د  زالعدالةالمزضزعية زاالتس. 
 

 مد يص : المتبودف من العر ة زتعم  السيدسدت
 

 السياسة البيئية
 لحمدية البيئة؛ -
 تعجيع االست دام ال عد  لصمزارد اللبيعية؛ زل -
 تحسين البيئة حيثمد أم ن. لتعزيز -
 

 سياسة تغير المناخ
 مبدعرةر ييالثدتند المبدعرة أز االوبعدثدت تقصي  مسدهمة العر ة ا  تيير المودخ، سزاء من اوبعدل -

 ايند؛ ز ةلعر دت المستثمر من ا
 تعجيع االستثمدر ا  القلدعدت ذات الصصة بتيير المودخ.ل -
 

 سياسة الصحة والسالمة
 م  آموة زصحية لمزظ   العر ة.تزاير ظرزف عل -
تستثمر ايند تحقي  ظرزف عم  آموة زصحية لصمزظ ين زالمقدزلين من جميع العر دت الت  ل -

 العر ة؛ ز
 صحة زسالمة أع ع ل يتعدم  مع العر دت الت  تستثمر ايند العر ة. حمديةل -
 

 سياسة النزاهة التجارية
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 ظندر الصد  زالوزاهة زاإلوصدف زاالحترام ا  جميع التعدمالت التجدرية لصعر ة.إل -
 جيدة لصعر ة؛ زالسمعة اللتعزيز  -
 م من مندرات زرعدية زعودية.دارة عؤزن العر ة بح مة زمع مد يصز إل -
 

 السياسة االجتماعية
 نم زتوزعنم؛يتمعدمصة جميع مزظ   العر ة بوزاهة زاحترام  رامتنم زرادهل -
زاحترام  رامتنم  ر ة بمعدمصة جميع مزظ يند بإوصدفملدلبة العر دت الت  تستثمر ايند العل -

 زتوزعنم؛نم يتزراده
 ؛ زالجندت المعويةزعددلة مع جميع  زمتسقة أن ت زن مزضزعية -
زمع دالت دقيدت ا سدسية لموظمة العم  الدزلية ب ال دم  الستثمدرات العر ة ا لتزاملصعم  عص   -

 .إعالن ا مم المتحدة لحقز  اإلوسدن
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 وصف المشروع -3
 
 موقع المشروع 3-1
 

ميجاوات داخل  052بقدرة تعمل بطاقة الرياح توليد كيرباء لإنشاء محطة  ""ليكيال مصرشركة تعتزم 
( NREA. فمقد قامت ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة )بشمال رأس غارب محطات طاقة الرياح مجمع

يقع المشروع و . الرياح من طاقةلتوليد الكيرباء كيمو متر مربع  808قدرىا بتخصيص مساحة 
الطريق السريع . ويخدم الموقع بالصحراء الشرقية عمي ساحل البحر األحمر، شمال مدينة رأس غارب

كيمو متر شرقًا، حيث الطريق المؤدي إلى  0عمي بعد حوالي  الممتد فيما بين رأس غارب والزعفرانة،
تتكون منطقة المشروع من أرض صحراوية، و الموقع، وكذلك طريق رأس غارب والمنيا إلى الجنوب. 

ويوضح  .كم شرق الموقع 08مسافة حوالي بعد عمي مدينة رأس غارب وىي  ،تقع أقرب منطقة سكنيةو 
 .طاقة الرياح األنشطة المحيطة بالموقع المقترح لمحطةالوارد أدناه ( 1-8الشكل )

 

 
 نشطة المحيطةوال  ، الطرق المجاورة(: موقع المشروع المقترح1-3الشكل )

 
 

صناعة البترول والبنية التحتية ذات ب خاصة ىي ومحيطياالرئيسية داخل المنطقة األراضي استخدامات 
الصمة بيا. وتبدو الطرق المقترحة، الموضحة فى خريطة ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أدناه وقطع 
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لشركات  األنشطة التابعة لتفاعل معاألراضي الخاصة بمشاريع مزارع الرياح بخميج السويس، تقمل من ا
 البترول. وتقع الطرق المقترحة ضمن نطاق مسئوليات ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. 

 

 
 مزارع الرياح وأنشطة استخراج البترول المحيطة(: 8-3الشكل )

 
قامة طرق يقع الموقع جنوب مناطق االمتياز الخاصة بشركات البترول. ولقد قامت شركات البترول بإ

 من أجل إتمام العمميات الخاصة بيا. 
 

-8. ويبين الشكل )5-7، و5-6، 5-5، 5-4، 5-8ستشغل محطة الرياح المقترحة قطع األراضي 
 . محطات طاقة الرياح موقع المشروع داخل مجمع أدناه مكان( 8
 

 موقع شركة ليكيال
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 موقع مشروع ليكيال مصر  (:3-3الشكل )

 

 وصف العممية 3-8
 ممسووتقل، سوويتم وضووعي ريوواح توربينووات مولوود 102إلووى  72 موون ةالمقترحوو يوواحمحطووة الر  يتكووون مشووروع

 بما يتناسب مع تكوين المحطة.  موربطي
 

 المكونات األساسية لمحطة الرياح من األجزاء األساسية التالية:  وتتضمن
 ؛وأساساتيا توربينات الرياح 
 رفووعات الريوواح حيووث يووتم بوورج مولوود توربينووب فووي الغالووب، وتقووع )محرروالت أرةررية( غرررف المحرروالت 

 محطووة، وتوجيييووا موورة أخوور  إلووى الجيوودإلووى كيربوواء متوسووطة  الجيوودالطاقووة الكيربائيووة منخفضووة 
 .الكيربائية المحوالت

 ويتكون من كابالت الطاقة الكيربائية فى قنووات تحوت األرض توربط المتوسط الجهد تجميع نظام ،
 الموقع. التوربينات وتربطيا مع مبني التحكم الكيربائي ب

موقع شركة ليكيال 
 مصر
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  ويعوود  ،تأريض فى قنووات نظوام التجميوعالنظام و  ،الرياح من مولد توربيناتكابل اللياف الةوئية
  مرة أخر  إلى محطة المحوالت الكيربائية. 

 حتى يمكن نقل مولد توربينات الرياح من الطريق الرئيسي إلى الموقع.  الطرق المؤدية إلى الموقع 

 لموقع ومبني التحكم ومبني التشغيل والصيانة؛ محطة المحوالت الكهربائية با 

  ومتطمبووات الصوويانة لتسررهيل تجميررع التوربينررات  ةمررن كررل تروبينرر مكرران وقرروف الرافعررة بررالقر
   التشغيمية؛

 اري لألرصاد الجوية دائم.و ص ج/ابر ثالث أ 

 المعدات المساعدة 

 
 وتتناول األقسام التالية وصف العممية الخاصة بالمشروع المقترح. 

 
 توربينات الرياح  3-8-1

. التوربينوة أفقوي عموي قموة بورج محوورتدور حوول  مراوح دوارة( من WTGيتكون مولد توربينات الرياح )
 ويتم توصيل البرج بعمبة تروس ومولد كما ىو مبين أدناه بالشكل التالي. 

 

 
1(: مكونات توربين الرياح4-3الشكل )

 

                                                 
، برنامج األمم المتحدة لمتنمية بصربيا ووزارة البيئية 0212ح ببمغرد، يونيو األدلة اإلرشادية لتقييم التأثيرات البيئية لمشاريع طاقة الريا 1

 والتخطيط بجميورية صربيا.
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تمد المخطط النيائي لمتوربينات عمى نتائج دراسة يجري النظر فى خيارين لتوربينات الرياح؛ سيع
 الجدو  ىذه.

 
ارتفاع  عمى أن يكونميجاوات.  8,6 بقدرةتوربين  72الخيار األول: يشتمل المخطط عمى عدد 

تبمغ و متر.  114متر وقطر الدوران  68 )ارتفاع المدار( المحور إلى الرتفاعاو متر،  102 ةالتوربين
قطر دوار. كما تبمغ أدنى مسافة بينية ما بين صفوف  8التوربينات حوالي  أدنى مسافة بينية ما بين

 .ةر دوار اقطأ 8التوربينات المجاورة حوالي 
 
 

 
 ميجاوات( 3,6×71أ(: مخطط مشروع شركة ليكيال مصر )خيار 4-3الشكل )
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رتفووواع ميجووواوات. عمووى أن يكوووون ا 0,1تووووربين بقوودرة  102الخيووار الثووواني: يشووتمل المخطوووط عمووى عووودد 
وتبموغ متور.  97متور وقطور الودوران  71,5 )ارتفواع المودار( المحوور إلوى الرتفواعوامتور،  102 ةالتوربينو

قطور دوار. كموا تبموغ أدنووى مسوافة بينيوة موا بوين صووفوف  8أدنوى مسوافة بينيوة موا بوين التوربينووات حووالي 
 فى اتجاه الرياح السائد.أقطار دوارة. 8التوربينات المجاورة حوالي 

 

 
 ميجاوات( 8,1×181(: مخطط مشروع شركة ليكيال مصر )خيار  4-3الشكل )

 
 8م 422مكونووة مون حوووالي مولودات توربينووات الريواح عمووي أساسوات  يجووب وضوع كوول مولود موونىوذا كموا 

مون ثالثوة المرتكزة عمى قمة األساسات وعادة ما تتكون مولدات توربينات الرياح ، من الخرسانة المسمحة
 مثبتة مع بعضيا البعض ببراغي لتكون البرج ككل.  أجزاء من الصمب

 
سوويختمف الطووول بنوواء متوور و  82ولوويس موون المتوقووع أن يزيوود االرتفوواع إلووى المحووور )ارتفوواع الموودار( عوون 

( المروحووةالتوربينووات المختووارة لضوومان أال يزيوود ارتفوواع الحافووة )ارتفوواع الموودار وطووول  مروحووةعمووي طووول 
 تطمبات الجيش المصري.توافق مع ملكي تمتر و  102عن 
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 والتوصيل بالشبكة المعدات الكهربائية  3-8-8
بمحطوة محووالت كيربائيوة بودورىا مجموع تتصول ذات ر يتم ربط مولدات توربينات الرياح معًا لتشكل دوائو

سوووتقوم الشوووركة المصووورية لنقووول و  كيموووو فولوووت/ متوسوووط الجيووود داخووول حووودود الموقوووع. 002جديووودة بقووودرة 
 كيربائيووة محوووالت محطووةلمتوصوويل إلووى  كيموفولووت 002 بقوودرة ىوووائيكيربوواء  خووط نقوولبإنشوواء  الكيربوواء
بقوودر أكبوور ويووتم نقوول الطاقووة الكيربائيووة  الجيوودكيموفولووت حيووث يووتم زيووادة  022كيموفولووت/  522بقوودرة 

 المنتجة إلى نظام النقل التابع لمشركة المصرية لنقل الكيرباء. 
 

 
 هربائية(: مواقع محطات المحوالت الك5-3الشكل )

 
 المرافق والبنية الساسية 3-3
 

 :التاليةالمرافق الرياح محطة طاقة إنشاء  سيشتمل
 
 مبانيال 3-3-1

  خالل فترة بناء المشروع(المباني المؤقتة( 
محطوة داخول موقوع من المقرر إقامة سواحة مؤقتوة )لتخوزين الموواد وصويانة اوالت( ومكتوب مؤقوت 

 خرسانة.  وقد يكون ىناك أيضًا وحدة خمط الرياح. طاقة
 

 المناسبة لجميع العاممين بالموقع، بما في ذلك:  أماكن لمراحة مرافق الرعاية وسوف يتم
  .  لممطعمنطقة م -
 . لمرجال والنساء الجاىزةض يحامر  -
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  .غرف تغيير المالبس /االغتسال -

 حجرة لإلسعافات األولية، تشتمل عمي معدات اإلسعافات األولية، وما إلى ذلك.    -

محودد موا ىوو غيل جميوع إمودادات الطاقوة المؤقتوة إلوى جميوع المكاتوب بموا فوى ذلوك تركيب وتش -
 . الدراسةمن ىذه  4فى الجزء 

 سيارة/ شاحنة صغيرة.  42أماكن مناسبة لوقوف السياسات تتسع لو  -

 لجميع مقاولي الموقع.  التخزين حاوياتو لممكاتب المؤقتة مساحة مناسبة  -

 مجمع المباني. اإلضاءة المؤقتة لمموقع وخدمات  -

 االتصاالت المؤقتة لمجمع المباني.  -

خزانووات الوقووود وغيرىووا موون أموواكن ومسوواحات تخووزين المووواد السووائمة والتزويوود بووالوقود وفصووميا  -
 بالشكل المناسب. 

 معمل/مختبر.  -
 

زيووت، أو غيرىوا مون تودابير مكافحوة التمووث، حسوب  مجمع المباني موزود بفاصول سوف يكونكما 
مدادات المياه الخاصة من التموث.  الموجودة المياه ممراتقاية االقتضاء، لو     وا 

 
  التشغيل 

سووويتم إنشووواء عووودد مووون المبووواني لتووووفير إقاموووة لمعموووال والبنيوووة التحتيوووة الكيربائيوووة ألنشوووطة التشوووغيل 
 وسيكون مبني التشغيل والصيانة داخل الموقع فى مكان ما بالقرب من المدخل. والصيانة. 

 
 ني التشغيل والصيانة عمى: يحتوي مب سوف

 ( تقريباً  متر مربع 122تب )امنطقة مك -
 من الخارج مباشرة( يمكن الوصول إلييا متر مربع تقريباً  022منطقة تخزين ) -

 غرفة لوحات المفاتيح -

 لممنتجات التي تحتوي عمى زيوت ومنطقة لممواد الخطرة. مساحة محاطة بسور واق  -

 ورشة  -

 غرفة االتصاالت -

 عات غرفة اجتما -

 مطبخ ومنطقة لتناول الطعام  -

 مطعم -

 غرفة لتغيير المالبس -

مووراحيض لمرجوووال والنسوواء وأمووواكن لالغتسووال ومنطقوووة لمراحووة وفقوووًا لممتطمبووات التشوووريعية ذات  -
 الصمة. 

 
موداد الميواه ووصوالت لمصورف الصووحي إل عموى نظوام دائوم مبنوي التشوغيل والصويانةيشوتمل  وسووف

يووووارة( حسووووب االقتضوووواء، وكووووذلك جميووووع الخوووودمات )الكيربوووواء، بشووووبكة المجوووواري أو نظووووام جمووووع )ب
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. االتصووواالت، الميووواه، الوووخ( واألثووواث الوووالزم بمبنوووي محطوووة المحووووالت الكيربائيوووة لمرحموووة التشوووغيل
 يصمم مبني التشغيل والصيانة بحيث يكون مستدامًا قدر المستطاع. وسوف 

 
 الخزانات 3-3-8

  معالجووة ميوواه إمكانيووة تتوويح صووحي )بيووارة(  سوويتم إنشوواء خووزان صوورف :(بيررارةصرررف )ميرراا الخررزان
بواسووطة مقوواولين مصورح ليووم نقوول ميوواه الصوورف ومعتموودون موون  الخووزان عمووي أن يووتم نووزحالصورف. 
  المحافظة.

  سوووف يسووتخدم مولوود كيربوواء ديووزل لتوليوود الكيربوواء أثنوواء مرحمووة : مولررد الررديزل والخررزان المرررتبط برر
 اإلنشاء.

  نشواء، مون المقورر إموداد ميواه الشورب مون الخزانوات. سووف يوتم خالل مرحمة اإل :لشر ا ميااخزان
لكول تور ل( 52) وبسوعة تكفوي إلموداد PVCمون موادة الوومياه الشرب األخذ في االعتبار عمل خزان 

 وأثناء التشغيل، سيتم استخدام ىذا الخزان لتخزين الميواه الالزموة لالسوتخدام اودموي. يوم. شخص/
 يرىا من خالل مقاول يتم التعاقد معو من الباطن.  والتي من المتوقع أن يتم توف

   
 التدابير المنية 3-3-3

شوركة "ليكويال  تضمنفي سياق ضمان تأمين وحماية أصول التشغيل والعاممين بطريقة مشروعة، سوف 
 . السميمةاتخاذ التدابير األمنية  مصر"

  
 السالمةمعدات  3-3-4

لتجنوووب تعووورض العووواممين  ب األخوووذ بعوووين االعتبوووار العناصووور التاليوووةجوووخوووالل مرحموووة تصوووميم المحطوووة ي
 :  رمخاطمل
 توفير عدد كافي من طفايات الحريق بمبني التشغيل والصيانة.  -

 .تجييزات لإلسعافات األولية -

 اإلنشاءمعمال أثناء ل توفير مأوي -
  
 صاري/ برج الرصاد الجوية الدائم  3-3-5

عبووووارة عوووون بوووورج أو صوووواري قووووائم بذاتووووو، يحموووول األدوات  أو صوووواري األرصوووواد الجويووووة ىووووو بوووورج القيوووواس
المستخدمة في قياس األرصاد الجوية مثل أجيزة قياس درجة الحرارة وسورعة الريواح. ومون المقورر إقاموة 

 لحمل أجيزة القياس.   برج قياس/ صاري األرصاد الجوية 8عدد 
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 أنشطة اإلنشاء 3-4
 
 النشطة الساسية والجدول الزمني 3-4-1

 شير.  00نحو بالموقع أن تستغرق أعمال اإلنشاء من المتوقع 
 

أو عقووود متعووددة حيووث يووتم  والتنفيووذ والشووراء التصووميم مقوواولي مووع سوويتم إنشوواء المشووروع بموجووب اتفاقيووة
 . التنفيذتقسيم عقود اإلنشاء بين مورد التوربينات ومقاول 

 
ودوائوور  والقواعووداألساسووات و  لموقووعربائيووة )طوورق ايجووب عمووى مقوواول التنفيووذ إتمووام األعمووال المدنيووة والكي

 إلى أخره(.  المحوالت ومبني التحكمو الجيد  ةمتوسط تجميع
 

 مرحمة اإلنشاء: خالل التي سيتم تنفيذىااألنشطة 
نشاء  -  ؛ 0قاعدة التوربيناتو  المصاطباستخراج / جمب الركام لممسارات، وتأسيس وا 
 إنشاء المرافق المؤقتة؛  -

 ؛ موقعلم إنشاء المسارات المؤدية -

 الروافع؛  لوضع والمصاطب بناء أساسات التوربينات -

 ؛االختبارات الالزمة لمتربة والخرسانةإجراء  -

 ؛ ومحطة المحوالت الكيربائية ومبني التشغيل والصيانةإنشاء صاري األرصاد الجوية  -

 حفر الخنادق ومد الكابالت بجوار مسارات الموقع؛ و  -

 الكابالت؛ من خالل تجميع )مجمع(ال نظامتوصيل  -

 توربينات الرياح؛   وتركيبتوريد  -

 التشغيل التجريبي لمعدات الموقع؛ و  -

 إعادة الموقع إلي حالتو األصمية.  -

                                                 
2

. وىذه مطموبة لوضع الرافعات نة رياح( بجوار كل توربيمصطبة لمرافعةمن المخطط أن يتم إنشاء منطقة مناورة )منصة أو  
 والمقطورات المستخدمة لرفع وتجميع توربينات الرياح.

اح وفقا لمواصفات المصنع، والتي تحددىا أبعاد المركبات، والقدرة عمى المناورة لتوربينات الري مصاطب )أساسات(وسيتم تصميم 
 والمنطقة الحرة الالزمة لتخزين المواد.
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مرحمة تثبيت الصمب –األساس   انتياء صب الخرسانة واالستعداد لمردم 

 

 

المروحة: يتم تثبيت طرف المروحة عن طريق رفع  رفع الموتور
  تم إخالء الموقع المطموبالرافعة حتي ي

 التوربينات تركي (: عممية 6-3الشكل )
 
 العدد التقريبي لمعمالة المطموبة:  3-4-8

مون خوالل مرحموة ذروة األعموال عامول  822سيكون ىنواك حاجوة إلوي تووفير نحوو ، أثناء أعمال اإلنشاء
ا فوووي ذلوووك األشوووخاص ، بموووالقوووو  العامموووة المباشووورة الالزموووة لمقيوووام بأعموووال اإلنشووواء الخاصوووة بالمشوووروع

مؤىمين. وستقوم الشركة بتشوجيع المقواولين عموى تعيوين أغموب العواممين مون المجتمعوات الغير المؤىمين و 
 المحمية.
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 مدخالت المرافق لعمال اإلنشاء  3-4-3
 المياا 

 لالستخدام اآلدمي
نوواء أث )مثوول الشوورب والغسوويل والتنظيووف( اودميووةلشوورب والمسووتخدمة لألغووراض افيمووا يتعمووق بميوواه 

الغردقوة.  –عبر ناقالت لممياه من خطوط مواسير الميواه بورأس غوارب  همداد، سيتم إمرحمة اإلنشاء
 المياه الصالحة لمشرب لعمميات اإلنشاء. لممياه بالموقع إلمداد  خزانكما سيتم إنشاء 

 
 عمال الخرسانةل

إلووي قوودر حاجووة ىنوواك بالنسووبة ألعمووال الخرسووانة المتعمقووة باألساسووات ومحطووة المحوووالت قوود يكووون 
 كبير من المياه، إذا لم يتم توفير الخرسانة في صورة خميط خراساني جاىز. 

 
 وفي حالة وجود وحدة خمط بالموقع، سيتم توفير المياه عبر ناقالت لممياه. 

 
( اسوتيالك الميواه التقريبوي لكول مولود مون مولودات توربينوات الريواح ألنشوطة 1-8ويعرض الجدول )

 ختمفة. اإلنشاء الم
 

 (: استهالك المياا التقديري1-3الجدول )
 الحد القصى لمتطمبات المياا النشاط

رياح، حيث أنو من  لكل أساس مولد توربينة 8م 52 صب خرسانة مولد توربينات الرياح 
 8م 422المفترض أن يكون حجم األساس حوالي 

/ يوم، حيث أنو ولد توربينة رياح م متر مكعب لكل أساس معالجة خرسانة مولد توربينات الرياح 
 أيام كافية لمعالجة الخرسانة  12من المفترض أن تكون 

تنظيف مكونات مولد توربينات الرياح قبل 
 نصبيا. 

 ةلكل توربين8م 0

 
  مصدر الطاقة 

، سووويتم تركيوووب مولووود ديوووزل صوووغير متنقووول لتووووفير الطاقوووة وأنشوووطة التركيوووب خوووالل أنشوووطة اإلنشووواء
 أعمال اإلنشاء.  الالزمة لتنفيذ

 
 الناتجة عن اإلنشاء والمخمفات اإلنبعاثات 3-4-4

، عموي النحوو سائمة وضوضواء ومخمفوات صومبة والمخمفاتقد يتولد عن عمميات اإلنشاء إنبعاثات غازية 
 التالي:
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 الةوةاء 
وحركوووة  ماكينووواتالو  المعووودات الثقيموووة تتضووومنأثنووواء مرحموووة اإلنشووواء  لمضوضووواء الرئيسووويةالمصوووادر 

 ت.المركبا
  
 إنبعاثات الهواء 

ادم واألتربوة الناتجوة و العو اتغواز و  األبخورةو  أثناء مرحمة اإلنشاء عمى األدخنةإنبعاثات اليواء تشتمل 
 عن أعمال التسوية والحفر والردم واإلنشاء بالموقع وعن نقل مواد اإلنشاء.

 

  الصرف مياا 
 نووزحسوويتم . و اتإلنشوواء بالبيووار ميوواه الصوورف الناتجووة عوون االسووتخدام اودمووي خووالل مرحمووة ا سووتجمع

والووتخمص منيووا خووارج الموقووع بأحوود نقوول ميوواه الصوورف ببواسووطة مقوواولين مصوورح ليووم  ميوواه الصوورف
 .محطات معالجة مياه الصرف المعتمدة

 

 المخمفات الصمبة 
 :عميخطرة الالمخمفات الصمبة غير  ستشتمل

 مخمفات التغميف والنفايات الخشبية والبالستيكية. -

 بواقي المواسير والكابالت.و اء الغير مستخدمة مواد اإلنش -

 أجزاء من حديد التسميحو الركام و الطوب و  األسمنتو  مفات األعمال المدنية مثل الرمالمخ -
 الخشب، الخ.و  األلمونيومو 

 والمكاتب والمباني اإلدارية. العاماينالناتجة عن الصمبة  المخمفات البمدية -
  

مقواول معتمود لموتخمص منيوا بطريقوة أمنوة فوي مواقوع معتمودة  وسيتم جمع المخمفات الصمبة بواسوطة
 مميوزة بعالموات تعريفيوة فصل المخمفات غيور الخطورة فوي حاويواتوسيتم . الغرض مخصصة لذلك

 مجيزة ليذا الغرض. 
 

  المخمفات الخطرة 
 عموووي الزيووووت فوووي المقوووام األولتشوووتمل المخمفوووات الخطووورة المحتمموووة التوووي قووود تنوووتج عووون المشوووروع 

 تميووووزو  وتعبئووووةبتخووووزين  "ليكوووويال مصوووور" شووووركة. وسووووتقوم وزيوووووت التشووووحيم خدمةرّشووووات المسووووتالمو 
وفقووا لمووا توونص عمييووا النصوووص التشووريعية الوطنيووة السووارية،  بعالمووات تعريفيووةالمخمفووات الخطوورة 

  إدارة النفايات المعتمدين.  مقاولىبواسطة أحد  والتخمص منيا
 

 . 8بتروتريدحتممة عن المشروع من خالل شركة وسيتم التخمص من النفايات الخطرة الم
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 أنشطة التشغيل 3-5
 

 العمالة 3-5-1
مون المتوقوع أن و  سيتم منح األفضمية لمعمال من المناطق المجاورة، بناء عمي توافر المؤىالت المناسبة.

 . عامل 10الدائمين بالموقع أثناء التشغيل  يبمغ عدد العاممين
 

  لنشطة التشغيلمدخالت المرافق  3-5-8
 ميااال 

 لالستخدام اآلدمي
فيموووووا يتعموووووق بالميووووواه الصوووووالحة لمشووووورب والمسوووووتخدمة لألغوووووراض البشووووورية )مثووووول الشووووورب والغسووووويل 

موداد الميواه عبور نواقالت لمميوواه مون خطووط مواسوير الميوواه ، سوويتم إالتشوغيلأثنواء مرحموة  والتنظيوف(
الميواه الصوالحة لمشورب د لمميواه بوالموقع إلمودا خوزاننشواء الغردقة. كما سيتم إنشواء  –برأس غارب 

 . لتر/ فرد 52نحو لممياه  اليومي االستيالكومن المتوقع أن يبمغ لممباني. 
 

  مصدر الطاقة 
كموا سويتم بتوجيو جزء من الطاقة المنتجة إلي نظام اإلضاءة والمباني.  شركة "ليكيال مصر"ستقوم 
 .التشغيلمولد الديزل االحتياطي أثناء أو  وصالت توريد تكميمية مااستخد

 

 والمخمفات التشغيلاإلنبعاثات الناتجة عن  3-5-3
  الصرف مياا 

خوووذا فوووي االعتبوووار عووودد العووواممين الووودائمين أتصوووميم نظوووام معالجوووة ميووواه الصووورف الصوووحي  سووويتم
 خالل فترة تشغيل المشروع. المتواجدين  والمؤقتين

 

 .نيمعتمدمقاولين  بواسطة مياه الصرفالمتكونة من معالجة حمأة ال سيتم نزحو 
 

 المخمفات الصمبة 
الناتجوة مون  البمديوة بصوفة أساسوية عموي المخمفوات الصومبةخطورة الالمخمفات الصمبة غيور  ستشتمل

بواسووطة مقوواول الناتجووة وسوويتم جمووع المخمفووات الصوومبة مبوواني اإلدارة. و المكاتووب و العمالووة بووالموقع 
وفووى ىووذا الصوودد، . الغوورض معتموود لمووتخمص منيووا بطريقووة أمنووة فووي مواقووع معتموودة مخصصووة لووذلك

 تتعاقد شركة "ليكيال مصر" مع أحد المقاولين المعتمدين لمتخمص من المخمفات الصمبة.  سوف
 

  المخمفات الخطرة 
مخمفوووات عموووي  فوووي المقوووام األولتشوووتمل المخمفوووات الخطووورة المحتمموووة التوووي قووود تنوووتج عووون المشوووروع 

ات البالسوتيكية والمعدنيوة المموثوة مون والحاويو المرّشوات المسوتخدمةو  تبريود المحووالت زيوتالزيوت و 
تخوووزين تموووك المخمفوووات بصوووورة مؤقتوووة بمنطقوووة مخصصوووة لوووذلك  وسووويتمأنشوووطة التشوووغيل والصووويانة. 

 . بتروتريدمن خالل شركة الغرض داخل الموقع داخل براميل محكمة الغمق والتخمص منيا 
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 الظروف البيئية األساسية -4
 

ييدف توصيف البيئة األساسية إلي تقييم الحساسية البيئية بموقع المشروع المقترح و/ أو ما يحيط بو 
والمخاطر المحتممة بمنطقة الدراسة. وفى ىذا الصدد، سيناقش توصيف البيئة األساسية القضايا التالية 

 عمى وجو التحديد: 
 البيئة الطبيعية  -

 بيولوجية البيئة ال -

 االقتصادية  –الخصائص االجتماعية  -
 

 ٓٔ/ٜ اتالل الفتر والزيارات الميدانية التي أجريت خالدراسة النظرية  عمي الجزءيقوم محتوي ىذا 
عمي مصادر البيانات  بشكل أساسيالدراسة النظرية  تعتمدو . ٕ٘ٔٓنوفمبر  ٙٔو ٕ٘ٔٓنوفمبر 

وكذلك الدراسات  (CAPMASئة العامة واإلحصاء )المتاحة لمجميور مثل الجياز المركزي لمتعب
التخصصية التفصيمية السابقة التي أجريت بالمنطقة محل الدراسة بواسطة المكتب االستشاري 

(. ىذا كما قد تم االستعانة بالتقارير الفنية جٕٗٔٓب؛ ٕٗٔٓأ؛ ٕٗٔٓ ،إنفايرونكس"إنفايرونكس" )
نتائج ب االستعانة. فيما تم لتي غطت المنطقة ذاتياا والدراسات الحديثة وصور األقمار الصناعية

الزيارات الميدانية لتنقيح واستكمال المعمومات الخاصة بموقع المشروع والمناطق المجاورة ذات 
 الحساسية. وقد استكممت المراجعات النظرية من خالل التشاور مع األطراف المعنية الرئيسية. 

 

 البيئة الطبيعية  4-1
 

المعمومات اإلقميمية الخاصة باستخدام األراضي والظروف الجوية والطبيعة يعرض ىذا الجزء 
والجيولوجية، وكذلك المياه السطحية والجوفية، مع التركيز عمي موقع الطبوغرافية والجيومورفولوجية 

 " والمناطق المحيطة بيا. ليكيال المشروع التابع لشركة "
 

 المناخ  4-1-1
تبعًا لمظروف المحيطة بظروف بالغة القحولة. منطقة الدراسة تميز تعمي غرار بقية الصحراء الشرقية، 

النادرة والمتفرقة خالل فصل  / السيولبعض الفيضانات ستثناء، باجافدافئ و والمناخ بشكل عام 
الشتاء. فيما يتسم فصل الصيف بكونو حار وجاف، في حين قد يتساقط بعض رذاذ المطر في فصل 

، بينما يتراوح في فصل °ٖ٘-ٖٓحرارة في فصل الصيف ما بين ت الالربيع. ويتراوح متوسط درجا
يبمغ المتوسط السنوي و والرياح السائدة في المنطقة ىي رياح شمالية غربية. . °ٕ٘-ٕٓالشتاء ما بين 

 مع ارتفاع معدالت التبخر. ،/ سنةممم ٔلتساقط األمطار حوالي 
  

 الرياح
شامالية شامالية غربياة. وتوضاح األشاكال  –شامالية غربياة ىاي ريااح معظام شايور السانة الريااح الساائدة 

الااواردة أدناااه وردة الرياااح وتوزيااع ساارعة الرياااح المتوقعااة لمموقااع. ووفقااًا لمسااتندات المشااروع التااي قاادمتيا 
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بياناات تام قياسايا عماى (( تساتند إلاى ٕ-ٗ( والشاكل )ٔ-ٗشركة "ليكيال "، فإن بيانات الريااح )الشاكل )
( MERRAكاام مان الموقااع، وقااد تاام التحقاق منيااا باسااتخدام بيانااات تحمياال ) ٓٗخاال متاار دا ٓٛارتفااع 

  )ناسا(.  اإلدارة الوطنية لممالحة الجوية والفضاءالصادرة عن 

  
 (: وردة الرياح1-4الشكل )

 المصدر: مستندات مشروع شركة ليكيال مصر

 أدناه التغيرات الشيرية فى سرعة الرياح.  يوضح الشكل

 
 (: تغيرات سرعة الرياح8-4الشكل )

 المصدر: مستندات مشروع شركة ليكيال مصر
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 نوعية اليواء 4-1-8

عمااي نوعيااة اليااواء. كمااا أن حركااة ماارور قااد تساابب تاا ثيرًا ال توجااد مصااادر النبعاثااات اليااواء بالمنطقااة 
نوعيااة اليااواء. وىااذا ينطبااق أيضااا عمااي صاامة بالمركبااات التابعااة لشااركات البتاارول منخفضااة ولاايس ليااا 

. وتشايد منخفضاة مرورياةالحركاة الحياث الزعفراناة  –الرئيسي الممتاد باين رأس غاارب  اإلسفمتيريق الط
لطبيعااة  . ونظاراً والتاي كثيارًا ماا تشاايدىا المنطقاةالمنطقاة تادىور فاي نوعيااة الياواء أثنااء األياام العاصاافة، 

بدرجااة كبياارة فااي حالااة المنطقااة الصااحراوية، يرتفااع مسااتوي األتربااة ومحتااوي الرمااال الناعمااة فااي اليااواء 
م/ث أو أكثاار. وبناااًء عمااي قياسااات الرياااح فااي المحطاااات  ٘ٔساارعات الرياااح العاليااة التااي تصاال إلااي 

 % من الوقت. ٛالقريبة، من المتوقع أن تكون سرعات الرياح لمثل ىذه السرعات المرتفعة في حدود 
 

فااع فااي ظاال الرياااح القويااة. عااالوة تحتااوي التربااة الصااحراوية عمااي تركيااز كبياار ماان األمااالح، وىااو مااا يرت
% من الرياح من القطاع الشمالي، وتمتص األمالح عند مرورىاا عبار ٓٔنسبة حوالي عمي ذلك، تيب 

 كيمو متر.  ٗخميج السويس عمي مسافة حوالي 
 

وتشههيد المنطقههة تههدىور فهها نوعيههة اليههواء خههالل األيههام العاصههفةت والتهها كثيههراً مهها تشههيدىا المنطقههة  
بيعة المنطقة الصحراويةت يرتفع مسهتوي األتربهة ومحتهوي الرمهال الناعمهة فها اليهواء بدرجهة لط ونظراً 

 كبيرة فا حالة سرعات الرياح العالية 
 

 الضوضاء  4-1-3
النبعاثااااات  واضااااحة لاااام يااااتم إجااااراء قياسااااات لمسااااتوي الضوضاااااء المحيطااااة وذلااااك لعاااادم وجااااود مصااااادر

حساسااية داخاال وحااول موقااع المشااروع )ىيئااة مسااتقبالت ذات الال وجااود وأالضوضاااء ماان صاانع اإلنسااان 
 مساتويال عان المصاادر الحالياة لمضوضااءتناتج (. ومان المحتمال أن ٖٕٔٓالطاقة الجديادة والمتجاددة، 

عاان ساارعات الرياااح العاليااة التااي تحاادث  ةالمحيطااة داخاال منطقااة المشااروع الناجماامضوضاااء الطبيعااي ل
 متي المتجو إلي الشرق منخفضة لمغاية. كما أن حركة المرور عمي الطريق اإلسفبشكل متكرر. 

 
 .  ة مقارنة بمستوي الضوضاء الطبيعية عن السيارات غير ذات أىمير الضوضاء الصادانبعاثات تعد 

 

 الطبيعة الجيومورفولوجية و الطبيعة الطبوغرافية  4-1-4
مترًا  ٜٓٙٔنظرًا لمطبيعة الجبمية بمنطقة البحر األحمر، فإن ارتفاع سطح األرض يصل إلى حوالي 

 فوق متوسط مستوي سطح البحر وينخفض إلى الصفر عمى ضفاف خميج السويس. 
  

. ويطارح األصايمة والدخيماةالظاواىر تكوين سطح البحر األحمر والصحراء الشارقية ىاو نتيجاة مازيج مان 
مجموعااااة فرياااادة ماااان نوعيااااا ماااان األشااااكال األرضااااية التاااااريت التكتااااوني المعقااااد لمنطقااااة خماااايج السااااويس 

 (. ٖ-ٗكما ىو مبين بالشكل )(، )التضاريس
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 لمصحراء الشرقية الجيومورفولوجية(: الطبيعة 3-4الشكل )

 
 والتربة الطبيعة الجيولوجية  4-1-5

من  القطاع الرسوبيويتراوح لمنطقة خميج السويس. تمثل منطقة رأس غارب معظم التكوين الجيولوجي 
 (4-4شكل )لي العصر الحديث. إ عصر ما قبل الكمبري من المقياس الزمني الجيولوجي حيث

 لمنطقة الدراسة. الخريطة الجيولوجية التفصيمية  يوضح
 

، رواسب المراوح الطميية، ويتسم بوجود رواسب رباعية غير متمايزةفى منطقة من يقع موقع المشروع 
الحتات والرمال الوادي، الرمال، الحصي والرواسب الساحمية الحديثة. ويتكون سطح التربة من 

 لحصي داخل الطبقة التحتية، التي تتكون من الرمال المتكتمة والحجارة الجيرية المرجانية. وا
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 لمنطقة الدراسة )مستمدة من الخريطة الجيولوجية لمصر((: الخريطة الجيولوجية 4-4الشكل )

 

 المياه السطحية  حالة 4-1-6

من  مخرات سيول تجمعك رى أو مسطحات مائية عذبة دائمة فى المنطقة. غير أن ىنااوجد مجتال 
يمكن أن خالليا مياه األمطار فى بعض األحيان عمى جبال الصحراء الشرقية حتى تصل إلى البحر. 

 لسيولعن ت ثيرات كبيرة عمي الحياة والممتمكات. فمقد تعرضت منطقة البحر األحمر  السيولتسفر 
عدل تصريف حاد. وفيما يمي يعرض مدتيا القصيرة مع ذروة مموسمية كارثية اتسمت بسرعتيا العالية و 

من ش نيا الت ثير عمي  شديدة ىطول سيول( الوارد أدناه التاريت المسجل الذي يدل عمي ٔ-ٗالجدول )
تيدد ىذه السيول األشخاص واليياكل عمي طول ساحل البحر األحمر.  الواقعة المناطق الساحمية

والزيادة التدريجية لألنشطة المياه.  عمى طول مجارييا الرئيسية ومخرج مستجمعات االصطناعية
البشرية وتوسيع االستيطان عمى طول ساحل البحر األحمر يزيد من ت ثيرات السيول وما ينتج عنيا من 

 ت ثيرات اجتماعية واقتصادية. 
 

 البحر األحمرطول المناطق الساحمية عما ب لمسيول(: السجالت التاريخية 1-4الجدول )
 جعالمر  المنطقة  التاريخ

 (.  WRRI) معيد بحوث الموارد المائية - عمي طول ساحل البحر األحمر ٕٓٔٓيناير  ٛٔ-ٚٔ

مركاز المعموماات ودعام اتخاااذ القارار بمحافظاة البحاار  - سفاجا والقصير ٜٜٚٔمايو 
 .  ٜٕٓٓاألحمر، 

 الييئاااة القومياااة لالستشاااعار عااان بعاااد وعماااوم الفضااااء -
(NARSS ،محافظة البحر األحمر ،)ٜٜٔٚ . 

 الغردقة ومرسي عمم ٜٜٙٔبر نوفم

 سفاجا والقصير ٜٜٗٔنوفمبر 
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 جعالمر  المنطقة  التاريخ
التقااااااارير الصااااااادرة عاااااان محافظااااااة البحاااااار األحماااااار،  - مرسي عمم ٜٜٔٔأغسطس 

ٜٜٔٗ. 

 . ٕٛٓٓالبيانات البيئية لمبحر األحمر،  -

 وادي الجمال بين مرسي عمم وشالتين ٜٜٓٔأكتوبر  ٕٓ

 مرسي عمم والقصير ٜٜٚٔأكتوبر  ٖٕ
 
 السيول (أ 

اطر السيول ىي المخاطر المرتبطة بفيض منطقة ما. ويمكن تقسيميا إلى مخاطر أساسية مخ
تحدث بسبب االتصال بالماء، ت ثيرات ثانوية تحدث بسبب الفيضانات، مثل تعطل الخدمات، 
الت ثيرات الصحية مثل المجاعة والمرض، وت ثيرات من الدرجة الثالثة مثل التغيرات فى موقع 

ولتحديد الت ثير المحتمل لمسيول عمى منطقة مزرعة الرياح، تم استخالص الرسم  قنوات األنيار.
( من الدراسة الييدرولوجية السابقة ٗ-٘التخطيطي األولي لشدة الفيضانات الموضح فى الشكل )

مجرى السيول، بل يقع أ(. ويالحظ أن موقع المشروع ال يتقاطع مع ٕٗٔٓلممنطقة )إنفايرونكس، 
 ى يقع عمى حدوده الشمالية والجنوبية. بالقرب من مجر 

 

 

 أحواض التصريف(: مجارى 5-4الشكل )
 

 مخاطر السيول (ب 

من خالل دراسة بعض العوامل المسببة.  فى كل حوض يمكن تقدير احتمالية حدوث فيضانات
ومن العوامل المسببة التي تم أخذىا في االعتبار ليذه الدراسة: الحد األقصى لمتساقط اليومي 
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وفقًا لذلك، طار؛ المنحدرات الجانبية لمستجمعات المياه؛ وطبيعة التربة واستخدام األراضي. لألم
؛ متوسطة؛ مرتفعة؛ جدامرتفعة : مستوياتتصنف خريطة مخاطر الفيضانات إلي أربعة 

  . منخفضةو 

 
( مستوي مخاطر الفيضانات ألحواض التصريف التي تؤثر عمي ٙ-ٗيبين الشكل ) وفيما يمي
ووفقًا لمخريطة المستمدة تقع مخاطر الفيضانات لموقع المشروع فى منطقة . المشروعمنطقة 

 متوسطة الخطورة، ولكن قريبة جدًا من منطقة مرتفعة الخطورة من مساحة سطحية محدودة. 
 

 (: خريطة مخاطر الفيضانات لموقع المشروع والمنطقة األوسع6-4الشكل )
  

 شدة الفيضانات  (ج 
معدل ىطول األمطار، والفترة التي يستغرقيا ىطول األمطار عمى منطقة ما.  شدة الفيضانات ىي
عمق الفيضانات وسرعة التدفق وفقًا لمطبيعة الطبوغرافية والتربة. وتشير  وىي أمر يعود إلى

-ٗالشكل ) ،شدة الفيضاناتبمنطقة تنخفض بيا ع المشروع يقع موقأن الخريطة المستمدة إلى 
ٚ .) 
 
الذي يتراوح من متوسط إلى  شدة الفيضانات مع مستوى مخاطر الفيضاناتاض انخفتعارض يال 

. وفى الواقع، فإن مخاطر الفيضانات المرتفعة ىي مؤشر عمى ارتفاع كثافة ىطول مرتفع
 األمطار، وارتفاع معدل انحدار الحوض ودرجة عدم نفاذية صخور الحوض. وعمى الرغم من
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الحوض، قد تكون شدة الفيضانات منخفضة. والسبب فى مخاطر الفيضانات عمى مستوي  ارتفاع
صغيران. عالوة عمى عمق الجريان والسرعة  سيكونذلك ىو أن عرض المجري كبير، وبالتالي 

 ذلك، فإن كثافة الفيضانات المنخفضة ال تعني أن منطقة الدراسة آمنة ضد الفيضانات.
 

 

 المنطقة األوسع(: خريطة شدة الفيضانات لموقع المشروع و 7-4الشكل )
 

وفى الختام، فإن موقع المشروع يقع فى منطقة تتراوح المخاطر بيا من منخفضة إلى متوسطة. 
 وبالتالي، من حيث المخاطر، ال تعد الفيضانات المحتممة ذات طبيعة مدمرة. 

 

 ىيدرولوجيا المياه الجوفية 4-1-7

 ولوجيةيالوحدات الييدروج (أ 

ييا رواسب وتحيطياا طبقاات الميااه الجوفياة ذات اإلنتاجياة تتكون فمن الوادى المشروع بمنطقة يقع 
 . العالية إلي المتوسطة بمعدل تغذية سطحية غير كبير ومعدل تغذية تحت سطحية محدود

 
يبااين الحصاار األخياار لابااار والدراسااات النظريااة المتاحااة أن آبااار المياااه الجوفيااة بالمنطقااة األوسااع 

كيماو متار جناوب  ٚٙويقع ىذا الوادي عماي بعاد حاوالي (. Wadi Daraتتركز داخل وادي دارا )
بئر ميااه  ٕٓالمعمومات التي تم جمعيا من عدد بماء عمى ليكيال ".  التابع لشركة " موقع المشروع

متار. فيماا  ٖٓٓأمتار إلي ما يصل إلاي  ٓٔأن عمق اآلبار يتراوح بين أقل من  بوادي دارا جوفية
م أخذىا من اآلبار الواقعة بوادي دارا أن مموحة المياه تتراوح بين تشير عينات المياه الجوفية التي ت
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جزء في المميون. والمياه في الغالب قميمة المموحة، ومن نوع كموريد الصوديوم.  ٓٓٓ٘إلي  ٕٓٓٛ
وتشير ىذه الخصائص الييدروكيميائية إلي أن تمك المياه ال تصمح سوي لري النباتات التي تتحمال 

ىاذه الميااه الجوفياة مصادر ذو قيماة. إال أنياا ذات إمكاناات محادودة ومكمفاة نظاارًا المموحاة. وتعتبار 
 لعمقيا.

 

 الزالزل  4-1-8
التالية )الحديدي وآخرون  / النطاقاتاألحزمةباألراضي المصرية عمي طول  الزلزاليةاألنشطة  تقع

 : ، كما ىو مبين بالشكل الوارد أدناه(ٖٕٓٓ
 البحر الميت؛   –خميج العقبة  -
 ميج السويس؛  خ -
 طريق القاىرة / السويس؛  -
 الفيوم؛   –القاىرة  –شرق البحر األبيض المتوسط  -
 التجريد )اإلزاحة( الساحمي لمبحر األبيض المتوسط؛ و نطاق -
 جنوب غرب القاىرة.زالزل  منطقة -

 
 (: مناطق الزالزل8-4الشكل )
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 البيئة البيولوجية  4-8
 

مااع التركيااز عمااي  (ٔ-ٕ-ٗ)الجاازء  جيااة داخاال منطقااة المشااروع األوسااعيصااف ىااذا الجاازء البيئااة البيولو 
 . (ٕ-ٕ-ٗ)الجزء  منطقة المشروع، بما في ذلك الموقع المحدد لممشروع والمناطق المجاورة لو

 
 بالمنطقة األوسع  البيئاالنظام  4-8-1

تيا ىيئة الطاقة الدراسات المسحية الميدانية التي أجر و  يستند ىذا الجزء عمي مراجعة الدراسات النظرية
أغسطس  ٛ-ٗ( خالل الفترة جٕٗٔٓ( والمكتب االستشاري "إنفايرونكس" )ٖٕٔٓالجديدة والمتجددة )

 ، وتتكون بصفة أساسية من ثالثة مناطق امتيازٕكم ٖٖٓٔوتغطي المنطقة األوسع مساحة ، ٕٗٔٓ
 ، كما ىو مبين فى الشكل أدناه.بترولية

  

 
 ممشروع(: المنطقة األوسع ل9-4الشكل )

 
والمسوحات الميدانية لمنطقة المشروع والمناطق البعيدة منو أن المنطقة تنقسم  المرجعيةوتبين الدراسات 

الغربي الشرقي العمودي عمي  رأرضية رئيسية، تقع عمي المحو  بيئيةإيكولوجيًا إلي ثالثة نظم بيئيًا/ 
الجبال الساحمية والسيل الساحمي (. وىذه النظم الثالثة ىي ٓٔ-ٗالساحل، كما ىو موضح بالشكل )

 الصحراوي والحزام الساحمي بما في ذلك المستنقعات الساحمية المالحة. 
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 : التمثيل التخطيطا لممناطق البيئية بمنطقة الدراسة(11-4الشكل )

 
 النباتات  (أ 

لمحياة  ةتفصيمي ةمسحيدراسة ، قام المكتب االستشاري "إنفايرونكس" بإجراء ٕٗٔٓفي أغسطس 
النباتية بثالثة مناطق امتياز. وتم مسح النباتات بمنطقة الدراسة من خالل اختيار عشوائي لعدد 

(، لتمثيل مالمح الحياة النباتية والموائل ٔٔ-ٗمتر )شكل  ٓ٘×  ٓ٘ يا، كل مناألشجارمن 
 المختمفة بمنطقة الدراسة. 

 
مسح قع داخل حدود منطقة االمتياز، لم يتم يال مصر" يليكشركة " موقعوعمي الرغم من أن 
 نباتي. نظرًا لعدم وجود غطاء  أشجار داخل الموقع

 
  8114أغسطس  مسح الذي أجري فاالحيا أثناء (: المواقع التا تم مس11-4الشكل )

 البيئة البحرية الحزام الساحلي السهل الساحلي الصحراوي الجبال

 تالل الرمال منطقة المد والجزر أرضية الوادي

N 
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يل الغطاء النباتي بالمنطقة مع تنوع منخفض لألنواع. حيث تم تسج ندرةوتشير نتائج المسح إلي 
 أنواع من النباتات الحولية( بالمنطقة. ٚنوع من النباتات المعمرة و ٛٔخمسة وعشرين نوع )

 
 : نباتأنواع شائعة جدًا مثل عشر ه، ىناك خمسةمن بين العدد اإلجمالي سالف الذكر أعال

 شاي الجبل ربل"؛ Citrullus colocynthis؛ الحنظل ""Amaranthus graecizansالسندر "
"، في حين أن ىناك تسعة أنواع شائعة مثل: السنط Pulicaria incisaالمحزز "/ العرار 
الروثا ؛ و "Atriplex halimus" رغل ممحي "؛Acacia tortilis subsp. raddianaالممتوي "
 Atriplex"، ونوع واحد نادر وىو الرغل أبيض الفروع "Salsola imbricata" القرميدية

leucoclada ." 
 

 المكاتب االستشارية، تشير نتائج دراسة تقييم الت ثير االستراتيجي التي أجرتيا عالوة عمى ذلك
"Lahmeyer International and Ecoda "– (ٕٓٔٚ لمنطقة مزرعة الرياح )ب كمميا 

إلى أن الغطاء النباتي بمنطقة المشروع متناثر لمغاية ويقتصر وجوده عمى قنوات الصرف الوحيدة. 
منخفض، كما أن توزيعو غير الغطاء النباتي بمنطقة المشروع  وكثافة بشكل عام، فإن تنوعو 

متجانس. وعادة ما تدعم األودية معظم النباتات بسبب ارتفاع مستويات رطوبة التربة بشكل عام. 
 في: إال النباتات المعمرة  وال يمكن أن تتواجد

 
o ى الجزء الشمالي منيا؛ األودية الصغيرة التي تعبر منطقة المشروع من الغرب إلى الشرق ف 

o  وادي أم تناصيب فى وسط منطقة المشروع؛ و 

o فى الجزء الجنوبي من منطقة المشروع.  وادى الحواشية 
 

وكانت معظم النباتات الموجودة فى منطقة المشروع تقتصر فى األغمب عمى مجتمعات متفرقة 
 Zygophyllumبوال "" والOchradinus baccatusجدًا من نبات القرضي )أو جردي توتية( "

coccineum ." النصي فيما تم رصد نبات"stipagrostis plumose" -  نبات معمر من
وال توجد أشجار أو شجيرات كبيرة فى المنطقة الجنوبية من منطقة المشروع.  – الفصيمة النجيمية

ى داخل منطقة المشروع. وجميع األنواع الموجودة داخل منطقة المشروع شائعة ومنتشرة ف
 الصحراء الشرقية، وبالتالي، ال يعتقد أنيا عرضة لمخطر أو ميددة باالنقراض. 

 
 الحيوانات  (ب 

يستند وصف الحياة الحيوانية عمي الدراسات النظرية والمسوحات السابقة لمنطقة المشروع األوسع 
؛ المكاتب االستشارية ٖٕٔٓ؛ ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة جٕٗٔٓ)إنفايرونكس، 

"Lahmeyer International and Ecoda" اىا(، فضال عن المسوحات الخاصة التي أجر 
وتضمنت المسوحات  .ٕ٘ٔٓنوفمبر  ٓٔ/ٜفريق المكتب االستشاري "إنفايرونكس" خالل الفترات 

السيل الساحمي والمنطقة الساحمية. فيما تم إيالء اىتمام خاص لوادي  تفصلاألودية الرئيسية التي 
 ". ليكيال تد مباشرة جنوب موقع شركة "الحواشية الذي يم
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 الزواحف 
سقنقر "، Acanthodactylus boskianus" سقنقر الرمل الخشنوتضمنت الزواحف كال من 

"، Tarentola annularis" برص رباعي النقط"، Mesalina rubropunctata" منقط كبير
 Cyrtopodion"، برص حاد الذيل "Ptyodactylus hasselquistii" برص أبو كف

scabrum ،"قاضي سيناء "Pseudotrapelus sinaitus" الضب المصري ،"Uromastyx 

aegyptia ،")ثعبان أبو السيور الجبمي )ىرسين "Psammophis schokari وحية مقرنة ،"
؛ ىيئة الطاقة الجديدة ٕٙٓٓالشائعة جدًا )بياء الدين،  "Cerastes cerastes)طريشة( "
ألخير ىو أحد الثعابين السامة لمغاية والتي قد تسفر لدغتيا عن وفاة (. وأٖٕٓوالمتجددة، 

 . (ٕٔ-ٗ)الشكل  ٕ٘ٔٓىذه األنواع خالل المسح الذي أجري في نوفمبر  رصداإلنسان. ولقد تم 
 

 
 "Cerastes cerastes(: حية مقرنة )طريشة( "18-4الشكل )

 الطيور 
  المحميةالطيور 

، "Oenanthe lugens" األبمق الحزيننواع الصحراوية مثل: تتضمن الطيور القاطنة بعض األ
"، Pterocles senegallus" قطا مرقط"، Oenanthe deserti" فقاقة الباديةأبمق الصحراء/ 

 قبرة الصحراء "،Alaemon alaudipes" المكاء"، Pterocles coronatus" قطا متوج
"Ammomanes deserti سمي( طائر الجميل )أو الكروان الع"، و"Cursorius cursor ." فيما

 Falco" صقر الغروبفي السابق نوعان من األنواع التي تحظي باالىتمام، وىما:  رصدقد 

concolorمغربيالصقر " وال "Falco pelegrinoides بالمنطقة األوسع )ىيئة الطاقة الجديدة "
 تمير وادي النيلر (. باإلضافة إلي ىذا، تم العثور عمي العديد من طيو ٖٕٔٓوالمتجددة، 

"Anthreptes metallicus" تحط وتقيم أعشاشيا عمي نبات السنط الممتوي "Acacia tortilis "
 (.ٖٔ-ٗ)الشكل  ٕ٘ٔٓالمسح الذي أجري في نوفمبر  بالجزء الغربي لوادي الحواشية خالل
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وادي " بالجزء الغربا لAcacia tortilisنبات السنط الممتوي "(: عش عمى 13-4الشكل )

 الحواشية

باألنشطة البشرية. وىو ما ينعكس عمي  بدرجة كبيرةتت ثر المنطقة الساحمية في رأس غارب 
تتواجد عايشة واالنتيازية. عمي سبيل المثال، تتكون بصفة أساسية من األنواع المالحيوانات التي 

ىناك أيضًا (. و ٗٔ-ٗ" بالمنطقة )شكل Corvus ruficollis" غراب البينمستعمرة كبيرة من 
 Passer" دوريالعصفور بعض الطيور الشائعة األخرى القاطنة بالمنطقة، ومنيا ال

domesticus ،"عصفور الجنة "Hirundo rustica" والحمام الجبمي ،"Columba livia ." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: طيور غراب البين برأس غارب التا تتغذي عما مخمفات اإلنسان 14-4الشكل )



        قييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح لشركة ليكال بخميج السويس ت دراسة
 

  انفايرونكس

4-15 

 8118فبراير 

أنشطة المشروع إلي  خالل تنفيذمكن أن يؤدي سوء اإلدارة المحتمل لممخمفات الناتجة لذلك من الم
 ب الطيور المتعايشة واالنتيازية فضال عن أنواع اآلفات إلي الموقع. جذ
 

فريق صادف ، ٕ٘ٔٓوتجدر اإلشارة إلى أنو خالل الدراسة المسحية التي أجريت فى نوفمبر 
. وأبمغ ةغير قانوني بصورةالصقور ب لإليقاع الصيادون ايستخدميأحد األكواخ التي "انفايرونكس" 

  المنطقة.  يصادف تمك األكواخ بالفريق أنو كثيرًا ما  المحمي السائق
 

 الثدييات 
تم توثيق عدد قميل من الثدييات بمنطقة الدراسة، وىو ما يدل عمي انخفاض التنوع والكثافة بدرجة 

قاسية في الصحراء. إال أن، معظم الثدييات المتوقع أن تتواجد كبيرة نتيجة الظروف المعيشية ال
 بالمنطقة تنشط خالل أوقات الميل، وىو ما قد يكون سبب أخر لعدد التسجيالت المحدودة.  

 

وتدل الجحور عمي وجود القوارض. ووفقًا لمدراسة النظرية والتسجيالت السابقة بالمنطقة األوسع 
(، فقد تشتمل تمك القوارض عمي الجربوع المصري ٖٕٔٓددة، )ىيئة الطاقة الجديدة والمتج

 Gerbillus"اليربوع المصري الكبير "، ىذا إلي جانب كال من Jaculus jaculusالصغير "

pyramidumبيوضي" وال "Gerbillus gerbillus ذات األعداد الوفيرة والواسعة االنتشار. فيما "
"، إال أنو قد يكون في حاجة إلي Lepus capensisب "أفادت التقارير أيضا إلي وجود أرنب الكا

 مزيد من الغطاء النباتي عما تم العثور عميو في الوقت الحالي. 
 

" بانتظام في المنطقة Vulpes vulpesىذا كما يتم رؤية أوكار ومسارات الثعمب األحمر "
أيضا ثعمب روبل األوسع، وقد شوىد الحيوان نفسو بين الحين واألخر أكثر من مرة. وشوىد 

"Vulpes rueppellii ولكن بصورة أقل، ولعل ىذا يرجع إلي وجود أعداد قميمة منو، أو قد يرجع "
 إلي طبيعة الحيوان لما يتمتع بو من مراوغة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (: أحد أوكار الثعالب بالجزء الغربا بوادي الحواشية15-4الشكل )
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 شركة ليكياللمنطقة مشروع  البيئاالنظام  4-8-8

القريبة المحيطة بو. وبناء عمي ذلك، تشتمل منطقة المشروع  تتضمن منطقة المشروع الموقع والمناطق
 الجزء الشرقي لوادي الحواشية الواقع إلي جنوب موقع المشروع الخاص بشركة "ليكيال مصر". 

 

 النباتات  أ 

خور. باالضافة تربة موقع المشروع مكونة من ركيزة رممية قوية مغطاه بالحصى والحجارة والص
لنمو الغطاء النباتي. ونتيجة لذلك،  ةمحاس تتراكم المياهقد يوجد انخفاضات حيث الى ذلك، ال 

 (.ٙٔ-ٗ)الشكل  خال تماما من الغطاء النباتي ليكيالفإن موقع 
 

 تبين الغياب التام لمغطاء النباتاليكيال مصر مشروع  صورة موقع(: 16-4الشكل )
 

لوادي الحواشية، الذي يقع عمي مقربة من الحدود الجنوبية لممواقع، خالي من  كما وجد الجزء الغربي
(. وتختمف تربة الوادي عن موقع المشروع الموجود ٚٔ-ٗالغطاء النباتي، كما ىو مبين فى الشكل )

فى السيل الساحمي. حيث تتسم التربة بالوادي ب نيا أقل صالبة وتتكون بصفة أساسية من الرمال 
 ى والحصى الممساء.  وبعض الحص
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 (: الغياب التام لمغطاء النباتا فى الجزء الغربا من وادي الحواشية17-4الشكل )

 
 الحيوانات  ب 

ىناك ثالثة موائل رئيسية في المنطقة األوسع تتكرر من الشمال إلي الجنوب، مما يوضح 
منطقة األوسع من الخصائص البيئية المماثمة. لذلك، فإن األنواع المعروف عنيا التواجد بال

المحتمل أن تتواجد بموقع المشروع التابع لشركة "ليكيال مصر" والمواقع المحيطة بو. باإلضافة 
إلي ذلك، نظرًا لحركة تنقميم الكبيرة، ال يمكن تحديد مواقع محددة لتواجد الحيوانات، بل يمكن 

 العثور عمييم في مناطق وموائل مختمفة.
 

 الطيور المياجرة 4-8-3
بحر األحمر المئات من أنواع يجتذب ال

الل فصل الشتاء والطيور الطيور الساحمية خ
فضاًل عن العديد من الطيور  المياجرة

 جمعيَّة الطيور العالميَّةوتصنف البحرية. 
(BirdLife International)  الشريط

كيمو متر الممتد عمي  ٓٓٔالضيق البالغ 
ساحل البحر األحمر  –طول خميج السويس 

غبة ارب في الشمال إلي خميج من رأس غ
في  (Ghubbet El Gemsa) الجمسة

الجنوب كمنطقة ىامة لمطيور المياجرة 

نوع البيولوجا اليامة بمنطقة تصنيف الطيور والمناطق ذات الت
 المشروع

 : األنواع الميددة عالمياً 1الفئة أ 
يتضمن الموقع عادة أعداد كبيرة من األنواع الميددة عالميًا أو 

 أنواع أخرى ذات االىتمام العالمي لمحفاظ عمييا
 

 : التجمعات4الفئة أ 
( موقع معروف أو يعتقد أنو يمثل عنق زجاجة، حيث يمر بو ٘

من المقالق  0ٕٓٓٓٓمنتظم خالل موسم اليجرة أكثر من بشكل 
أو خميط من تمك  طيور الكوركيأو البجع أو الطيور الجارحة أو 

 الطيور
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(IBA)  وفقًا لمجموعة من المعايير التي وضعتيا أمانة جمعية الطيور العالمية ويمكن  (ٛٔ-ٗ)الشكل
؛ ٜٜٜٔء الدين، اعتباره أحد مسارات ىجرة الطيور ذات األىمية العالية عمى الصعيد العالمي )بيا

 بياء الدين، اتصال شخصي(. 
 

فى رحمتي الربيع والخريف.  يالساحمالشريط المياجرة خالل ىذا المحمقة تتواجد أعداد ىائمة من الطيور 
تحط أو تعشش تياجر بعض أنواع الطيور مثل الطيور الجارحة والمقمق وطائر البجع، وعادة ما و 

عمى طائر المقمق يستخدم الصحراوية والتالل المحيطة بو. و  من الخط الساحمي وعمى السيولبالقرب 
لمراحة واإلقامة باإلضافة إلى السبخة )أو  "غبة الجمسة"و "غبة الزيت"اثنين من الخمجان  وجو التحديد

جميع األعداد اليائمة من المقمق تقريبًا عالوة عمى ذلك، فإن المستنقع الممحي( بسبخة رأس شقير. 
( تمر معظم طيور العالم( التي تياجر فوق جنوب سيناء فى الخريف )Ciconia ciconiaاألبيض )

من المقمق األبيض  ٓٓٓٙ٘نحو  ٜٜٛٔسبتمبر  ٚبمغ العدد فى يوم واحد فى عبر ىذه المنطقة. 
الَبَجعة البيضاء " و Ciconia nigra" المقمق األسودكما يمر أيضا طائر (. ٜٜٜٔ)بياء الدين، 

والعديد من أنواع الطيور الجارحة عبر المنطقة ب عداد كبيرة.  "Pelecanus onocrotalus"الكبيرة 
"، الصقر Aquila nipalensis"عقاب السيول ومن أكثر الطيور الجارحة التي تتواجد بالمنطقة 

 ". Accipiter brevipes، البيدق ""Pernis apivorus"، حوام النحل "Buteo buteoالحوام "
 

 
 (جمعيَّة الطيور العالميَّةالمصدر: وقع منطقة الطيور اليامة بجبل الزيت )(: م18-4الشكل )
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 نتائج رصد المنطقة األوسع لممشروع 4-8-3-1
 Lahmeyerبالمنطقة، قام المكتب االستشاري "من أىمية الطيور  لما تحظي بوونظرًا 

International and Ecoda ( "ٕٓٔٚ )لصالح  ةسحية تفصيمية لمطيور الموسميبإجراء دراسة م
 ، كجزء من دراسة تقييم الت ثيرات البيئية واالجتماعيةالمركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

التي  لمشروعات طاقة الرياح بخميج السويس لبرنامج إدارة التوربينات النشطةاالستراتيجية والتراكمية 
 يكيال مصر".لشركة "لذلك موقع المشروع التابع تستيدف منطقة التنمية ككل بما في 

  
ركزت الدراسة المسحية عمى أنواع الطيور المحمقة كبيرة الحجم )األنواع المستيدفة( حيث أن قدرة ىذه 
الطيور عمى التحميق محدودة وقدرتيا عمى المناورة أقل، ف حجاميا كبيرة وممتدة وبالتالي تعتبر أكثر 

الطيور األخرى. وبالرغم من ذلك، تم رصد أيضًا  عرضة لممخاطر المحتممة عن مزارع الرياح من أنواع
أنواع الطيور األخرى المياجرة، والطيور المحمية والجاثمة لتحديد مواقع التكاثر أو مواقع اإلقامة اليامة 

 وموائل األنواع المعرضة لمخطر أو الميددة باالنقراض.
 

 من:  جري رصد الطيور الرئيسية خالل ثالث فترات ىجرة مختمفة واستمرت
 (. ٕٙٔٓ)تضمنت النصف الثاني من فترة اليجرة، ربيع  ٕٙٔٓمايو  ٕ٘إبريل إلى  ٘ٔ -
 (. ٕٙٔٓ)تضمنت ثمثي فترة اليجرة، خريف  ٕٙٔٓنوفمبر  ٓٔسبتمبر إلى  ٓٔ -

 (. ٕٚٔٓمايو )تضمنت فترة ىجرة الطيور بالكامل فى ربيع  ٕٓفبراير إلي  ٕٓ -

 
لرصد القياسية من خالل مواقع الرصد الثابتة. وفيما يتعمق استندت دراسة ىجرة الطيور عمى عمميات ا

لمطيور المياجرة موقعًا لمحصول عمى عينة تمثيمية  ٗٔبمدى منطقة المشروع، تم اختيار ما مجموعو 
ساعة( فى ربيع  ٕ٘٘يومًا ) ٖ٘المحمقة الكبيرة داخل منطقة المشروع. استمرت عمميات الرصد لمدة 

 .  ٕٚٔٓساعة( فى ربيع  ٔ.ٖٔ٘ٔيوم ) ٚٚ، وٕٙٔٓعة( فى خريف سا ٖ.ٜٓ٘يوم ) ٗ٘، ٕٙٔٓ
 

عممية الرصد بطريقة تجمع ما بين  ٕٚٔٓخالل فصمي الربيع والصيف فى عام تم  باإلضافة إلى ىذا،
قامتيا.  نظام القطاعات ونظام نقاط العد  لجمع البيانات الخاصة بتواجد الطيور ومواقع تكاثرىا وا 

 
 الرصد. ويرد أدناه موجز لمدراسة االستقصائية الموسمية لمطيور.  أماكنموقع ويبين الشكل التالي 
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 Lahmeyer International and(: موقع مواقع الرصد داخل منطقة المشروع )معدلة من قبل 19-4الشكل )

Ecoda موضحًا موقع شركة ليكيال مصر 8117ت ) 
 

 نتائج الرصد بفصل الخريف
سبتمبر  ٕٙ، والتي استمرت من ٕ٘ٔٓفى خريف انية القياسية التي أجريت عمميات الرصد الميد خالل
كم  ٘.ٕنوفمبر، لم يتم رصد سوى عدد قميل جدًا من الطيور الكبيرة عمى مسافات تصل إلى  ٛإلى 

طائر من األنواع المعنية. ومن الواضح أن ت خر بدء الدراسة  ٖٛٔمن موقع الرصد فى منقطة الفنار: 
 و السبب فى ىذه النتيجة. االستقصائية ى

 
طائر من األنواع المستيدفة عمى  ٖٕٚٗ، تم رصد ما مجموعو ٕٙٔٓخالل فترة الدراسة فى خريف 

والمقمق األبيض  حوام النحل األوربيت أنواع كم من مواقع الرصد. كان ٘.ٕمسافات تصل عمى 
% من جميع الطيور ٜٔالي مثمت حو حيث والبجعة البيضاء الكبيرة من أكثر أنواع الطيور عددًا، 

كم من  ٘.ٕ( عمى مسافات تصل إلى سربأو طائر تسجيل ) ٖٛٔسجل ما مجموعو و المسجمة. 
التسجيالت. وعمى إجمالي % من ٚٗنسبة فى معظم األحيان  حوام النحل األوربيموقع الرصد. سجل 

مرات فقط، عمى  ٘و ٖالنقيض، لم يتم رصد طائر البجعة البيضاء الكبيرة والمقمق األبيض سوى 
 التوالي.   

 
متر. وسجمت نسبة  ٕٓٔ% من التسجيالت عمى ارتفاعات فوق ٛٗ% من الطيور وٗٚسجمت نسبة 

عمى ارتفاعات تتراوح  –عمى األقل بصفة مؤقتة  –التسجيالت إجمالي % من ٖٛ% من الطيور وٕٗ
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اح(. ولم يتم رصد سوى عدد متر )تمثل تقريبًا المساحة التي تغطييا توربينات الري ٕٓٔإلى  ٖٓمن 
 متر.  ٖٓقميل من الطيور/ التسجيالت المياجرة عمى ارتفاع أقل من 

 
 الربيعنتائج الرصد بفصل 
مايو، تم رصد ما  ٕ٘إبريل إلى  ٘ٔ، أي من ٕٙٔٓفى ربيع التي أجريت  وخالل فترة الدراسة

كم من مواقع  ٘.ٕل إلى نوع من األنواع المستيدفة عمى مسافات تص ٕٙطائر من  ٕٔٔٙٙمجموعو 
وعقاب البادية والبجعة البيضاء الكبيرة  حوام النحل األوربي. وكانت أنواع المقمق األبيض و ٗٔالرصد الا 

% من إجمالي الطيور ٜٚمثمت ىذه األنواع الخمسة حيث ىي األنواع األكثر عددًا.  سوداءال حدأةالو 
الطيور المسجمة، وبالتالي كان أكثر األنواع  % من جميعٜٙالمقمق األبيض حوالي  وشّكلالمسجمة. 

كم من  ٘.ٕتسجيل )طائر أو سرب( عمى مسافات تصل إلى  ٓٔ٘ٔعددًا. تم تسجيل ما مجموعو 
 حوام النحل األوربيو  %(ٕٕعقاب البادية )مواقع الرصد. كما سجل فى كثير من األحيان أنواع 

سجمت أربعة أنواع ذات أىمية خاصة )نظرًا  %(. وخالل فترة الدراسة،ٖٔ) سوداءال حدأة%( والٚٔ)
لحالتيا وفقًا لمقائمة الحمراء الصادرة عن االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة( فى منطقة الدراسة، وىي: 

 العقاب الممكي الشرقي( و EN) عقاب السيول( VU) كبرى سعفاء عقاب(، EN) مصريةال رخمةال
(VUباإلضافة إلى ذلك تواجدت األنواع شبو .) بمنطقة الدراسة  الغروب صقرو  باىتةال مرزةالميددة ال

 . ٕٙٔٓفى ربيع 
 

% من جميع التسجيالت عمى ارتفاعات ٘ٚن جميع الطيور وم% ٕٙنسبة ، سجمت ٕٙٔٓفى ربيع 
 –% من جميع التسجيالت ٜٔمن جميع الطيور وتقريبًا % ٖٔنسبة متر. فيما سجمت  ٕٓٔفوق 

متر. ولم يتم رصد سوي عدد قميل  ٕٓٔإلى  ٖٔاعات تتراوح من عمى ارتف –عمى األقل بشكل مؤقت 
متر. وقد سجمت األنواع المصنفة ضمن  ٖٓمن الطيور/ التسجيالت المياجرة عمى ارتفاع أقل من 

متر، وىي: الرخمة  ٕٓٔاألنواع "الميددة باالنقراض" أو "المعرضة لمخطر" عمى ارتفاعات فوق 
%( والعقاب الممكي الشرقي ٓٛ%(، عقاب السيول )ٓٓٔ) كبرى سعفاء عقاب%(، ٘ٛالمصرية )

(ٕٜ .)% 
 

قد تكون ىجرة الطيور فى فصل الربيع عبر منطقة الدراسة ىي األعمى فى الظروف المواتية )مع 
الرياح من االتجاىات الجنوبية )التي نادرًا ما تحدث( أو مع سرعة الرياح المنخفضة( وىي األقل فى 

مع الرياح المتوسطة إلى القوية القادمة من االتجاىات الشمالية(. ومع ذلك، الظروف غير المواتية )
نظرًا ألن الرياح الشمالية ىي الغالبة عمى الساحل الغربي لمبحر األحمر وألن الطيور تحتاج لموصول 
إلى مناطق التكاثر فى الوقت المناسب )فى أقرب وقت ممكن(، تضطر الطيور إلى اليجرة حتى فى 

 وف غير المواتية. ظل الظر 
 

 ٔٔٙٚٗٔمايو، تم رصد ما مجموعو  ٕٓفبراير إلى  ٕٓ، أي من ٕٚٔٓخالل فترة الدراسة في ربيع 
. وكان ٗٔكم من مواقع الرصد الا  ٘.ٕطائر من أنواع الطيور المستيدفة عمى مسافات تصل إلى 

كثر عددًا. حيث مثمت ىذه ىي األنواع األ وبيحوام النحل األور و  عقاب الباديةطائر المقمق األبيض و 
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% من ٖٙ% من إجمالي عدد الطيور المسجمة. وشّكل طائر المقمق األبيض حوالي ٜٓاألنواع الثالثة 
 ٖٔٓٙإجمالي الطيور المسجمة، وبالتالي كان إلى حد كبير ىو األكثر عددًا. تم تسجيل ما مجموعو 

الرصد. فيما سجمت أنواع عقاب كم من مواقع  ٘.ٕتسجيل )طار أو سرب( عمى مسافات تصل إلى 
%( فى ٛ%( وحوام النحل األوروبي )ٔٔ%( والحدأة السوداء )ٖٕ%( وعقبا السيول )ٕٚالبادية )

كثير من األحيان. وخالل فترة الدراسة، سجمت أربعة أنواع ذات أىمية خاصة فى منطقة الدراسة، 
. باإلضافة إلى العقاب الممكي الشرقيو  عقاب السيول، كبرى سعفاء عقاب، مصريةال رخمةوىي: ال

 .ٕٚٔٓبمنطقة الدراسة فى ربيع  الغروب صقرو  باىتةال مرزةذلك تواجدت األنواع شبو الميددة ال
 

% من إجمالي التسجيالت عمى ٛ٘% تقريبًا من إجمالي الطيور وٜ٘، سجمت نسبة ٕٚٔٓفي ربيع 
% من إجمالي ٖٛالي الطيور و% تقريبًا من إجمٔٗمتر. وسجمت نسبة  ٕٓٔارتفاعات فوق 

متر. ولم يتم رصد  ٕٓٔإلى  ٖٓعمى ارتفاعات تتراوح من  -عمى األقل بصفة مؤقتة  –التسجيالت 
متر. وقد سجمت األنواع  ٖٓسوي عدد قميل من الطيور/ التسجيالت المياجرة عمى ارتفاع أقل من 

متر،  ٕٓٔعمى ارتفاعات فوق  المصنفة ضمن األنواع "الميددة باالنقراض" أو "المعرضة لمخطر"
%( والعقاب الممكي ٕٔ%(، عقاب السيول )ٖٓ) كبرى سعفاء عقاب%(، ٕٖوىي: الرخمة المصرية )

 %(.ٕٔالشرقي )
 

لمزيد من المعمومات التفصيمية الخاصة بالدراسة التفصيمية لمطيور الموسمية، يرجي الرجوع إلى 
 (. ٕٚٔٓ) Lahmeyer International and Ecodaالمكتب االستشاري 

 
 مشروع شركة ليكيالنتائج رصد منطقة  4-8-3-8

 الطيور 
عدد  قام المكتب االستشارى أنفايرونكس بعمل ،باإلضافة إلى انشطة الرصد التي تمت لممنطقة األوسع

 كاآلتى:  شركة ليكيالمن الدراسات المسحية التفصيمية لمطيور الموسمية والتى تستيدف موقع مشروع 
 (، ٕٙٔٓيومًا )إنفايرونكس وحماية،  ٕٛ، لمدة ٕ٘ٔٓنوفمبر  ٘غسطس وأ ٙٔ، ٕ٘ٔٓخريف  -
 (. ٕٙٔٓيومًا )إنفايرونكس وبياء الدين،  ٜٙ، لمدة ٕٙٔٓمايو  ٘ٔفبراير و ٓٔ، ٕٙٔٓربيع  -

يومًا )إنفايرونكس وقطاع حماية الطبيعة،  ٘ٛ، لمدة ٕٚٔٓمايو  ٘ٔفبراير و ٕٓ، ٕٚٔٓربيع  -
 أ(. ٕٚٔٓ

يومًا )إنفايرونكس وقطاع حماية الطبيعة،  ٘ٛنوفمبر، لمدة  ٘س وأغسط ٘ٔ، ٕٚٔٓخريف  -
 ب(. ٕٚٔٓ

 
اتبعت المنيجية الميدانية وتحميل البيانات المستخدم في أنشطة المشروع الخطوط اإلرشادية لتقييم 

مقة الت ثير البيئي وبروتوكوالت الرصد لممشاريع التنموية لطاقة الرياح والسيما فيما يتعمق بالطيور المح
(؛ وىو ما اشتمل عمى الخطوط اإلرشادية التي ٖٕٔٓالمياجرة )مشروع الطيور المحمقة المياجرة 

وضعيا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ جمعية الطيور العالمية لمشروع الطيور المحمقة المياجرة، 
 واعتمدىا جياز شئون البيئة.  
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 وتت لف المنيجية من ثالثة عناصر أساسية: 
  ؛الميداني البصري القائم بو المراقب من نقطة الرصد الثابتة ليجرة الطيور بمنطقة الدراسةالرصد  (ٔ
لضحايا خطوط الطاقة الحالية وغيرىا من عمميات الرصد المتخصصة لحاالت الدراسات المسحية  (ٕ

  الوفاة داخل وحول منطقة الدراسة؛ و 

عداد التقارير، بما فى ذلك استعراض  (ٖ البيانات المتوافرة من الدراسات السابقة تحميل البيانات وا 
 وغيرىا من الدراسات ذات الصمة. 

 
 ( أدناه.ٕٓ-ٗالشكل تم اختيار ستة نقاط رصد ثابتة إلجراء عمميات الرصد الثابتة بمواقع المشروع )

وتم تحديد كل موقع رصد فى موقع مركزي داخل محيط كل قطعة من المناطق التابعة لشركة "ليكيال 
كم، وىي مسافة يمكن خالليا رصد الطيور  ٕكل منيا عبارة عن دائرة نصف قطرىا حوالي مصر"، 

وتحديدىا بدقة جيدة )كما ىو مبين فى الخطوط اإلرشادية لجياز شئون البيئة(. ويتم فصل كل نقطة 
 م. ك ٗ.ٗإلى  ٖ.ٕرصد عن أقرب نقطة مجاورة ليا بنحو 

 

 
 كم  8اط الرصد ودائرة رصد حول كل منيا نصف قطرىا (: موقع الدراسة موضحًا نق81-4الشكل )

 
ساعات، تبدأ األولي فى الساعة  ٘عبر نوبتي عمل عمى مدار أجريت عمميات الرصد الميدانية 

السابعة صباحًا تقريبًا وتنتيي عند الظير، فيما تبدأ الثانية عند الظير وتنتيي فى تمام الساعة الخامسة 
 مساءًا تقريبًا. 

فى كل نقطة من نقاط الرصد الستة كل يومين أو ثالثة أيام عبر جمسات رصد ميات الرصد عم أجريت
مرة  ٗٔصباحية ومسائية. بالتالي، فى سياق دراسات المواسم المختمفة، تم رصد كل موقع حوالي 

 خالل الجمسات الصباحية أو المسائية. 
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 نتائج الرصد بفصل الخريف
 ٖٕ٘ٗٛعممية رصد، من خالليا تم توثيق ما مجموعو  ٜٙٙأجري ما مجموعو ، ٕ٘ٔٓ في خريف

 التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرةمن الطيور  ٖٗ٘ٔ من بينيمنوع عمى األقل،  ٖٙطائر ينتمون إلى 
من  ٙٔٙطائر داخل منطقة المشروع )من بينيم  ٚٓ٘ٙٔرصد من بينيم  نوع. ٘ٔإلى  ينتمون

طائر فى المنطقة المجاورة )من  ٖٖٛٚ، في حين تم رصد الطيور التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرة(
من الطيور التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرة(. فيما كان إجمالي عدد الطيور المحمقة  ٙٔٙبينيم 

 طائر/ساعة.   ٕ.ٕٙطائر، بمعدل ىجرة كمي  ٖٕٕٔٔداخل وخارج منطقة الدراسة 
 

طيور المحمقة المسجمة. وكانت المقمق % من إجمالي الٜٚفى حوالي ساىمت أربعة طيور فقط 
طائر  ٕٜٜ٘) حوام النحل األوربي%(، يميو ٖ.ٖٙطائر بنسبة  ٖٔٔٗٔاألبيض أكثر األنواع عددًا )

طائر بنسبة  ٗٓ٘%( والبجع األبيض )ٕ.ٕطائر بنسبة  ٓٓٓٔ%(، المقمق األسود )ٕٚبنسبة 
 % من إجمالي الطيور. ٖالمتبقية من الطيور فقد شكمت  ٚٔ%(. أما األنواع الا ٘.٘

 
عممية رصد لمطيور المحمقة داخل وخارج مواقع الدراسة،  ٗٓٚ، أجري ما إجماليو ٕٚٔٓفى خريف 

طائر/  ٕٛنوع عمى األقل، بمعدل ىجرة كمي قدره  ٕٗطائر ينتمون إلى  ٕٖٕٕٚأسفرت عن تسجيل 
نوع، داخل  ٕٓى طائر ينتمون إل ٖٚٗٚٔعممية رصد عن تسجيل  ٕٛ٘ساعة. من بينيم، أسفرت 

طائر فى المنطقة المجاورة، خارج دائر الرصد التي يبمغ  ٜٕ٘٘منطقة المشروع، فى حين سجل 
 ٕٚطائر/ساعة، حيث بمغ متوسط معدل اليجرة  ٕٕكم. بمغ معدل اليجرة الكمي ٕنصف قطرىا 

 طائر/ ساعة فى األسابيع الثالثة األولي من الدراسة. 
 

، ٕٙٔٓو ٕٚٔٓرار عمميات الرصد التي أجريت فى ربيع وعمى غ، ٕ٘ٔٓو ٕٚٔٓفي خريف 
% من إجمالي الطيور المحمقة، باستثناء المقمق ٜ٘سجمت نفس األنواع السبعة التي ساىمت بنسبة 

. ىناك تباينات ٕٚٔٓولكن لم يرصد فى عام  ٕ٘ٔٓاألسود، الذي كان يمثمو سرب واحد كبير فى 
ي لميجرة، لكن من حيث العدد والتنوع فقد كان ىناك اتساق فى الحجم الكمطفيفة فى مساىمات كل نوع 

مما يمقي بمستوى جيد من الثقة فى قدرتنا عمى رصد بشكل ممحوظ عمى مدار السنوات والمواسم، 
 وتحديد ىجرة الطيور بثبات ودقة فى المنطقة. 

 
م النحل األوروبي %(، يميو حواٗ.ٖٙطائر بنسبة  ٜٖٓٗٔكان المقمق األبيض ىو أكثر األنواع عددا )

 %(.ٛ.ٓطائر بنسبة  ٖٛٔ%(، والبجع األبيض )ٗ.ٖٗطائر بنسبة  ٗ٘ٚٚ)
 

 الربيعنتائج الرصد بفصل 
عممية رصد )داخل وخارج موقع الدراسة(، أسفرت عن رصد مجموعة  ٕٓ٘٘، أجريت ٕٙٔٓفى ربيع 

من  ٖٓ٘ٗسجيل نوع. من بينيم تم ت ٚ٘طائر، ينتمون إلى  ٖٛ٘ٚٙكبيرة من الطيور بمغ عددىا 
عممية رصد  ٜٜٕٓ. وأسفر ما إجماليو نوع ٖٔالطيور التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرة، ينتمون إلى 

نوع عمى األقل، بمعدل ىجرة كمي  ٕٙطائر ينتمون إلى  ٜٕٔٛٙلمطيور المحمقة عن تسجيل عدد 
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بينما تم رصد  طائر داخل منطقة المشروع، ٖٚٓٙٔطائر/ ساعة. من بينيم، تم رصد  ٛ.ٚ٘يبمغ 
 طائر فى المنطقة المجاورة.  ٕٕٖٔٔ
 

% من إجمالي الطيور المحمقة المسمة. وكان طائر المقمق ٜ٘ساىمت سبعة أنواع من الطيور بنسبة 
طائر  ٖٗٓٔٔ%(، يميو عقاب البادية )ٓ٘.ٗٙطائر بنسبة  ٓٔ٘ٓٗاألبيض ىو أكثر األنواع عددًا )

% من ٘بقية من الطيور المحمقة مجتمعة فقد شكمت حوالي المت ٜٔ%(. أما األنواع الا ٛٔبنسبة 
 إجمالي الطيور. 

 
عممية رصد )لكل من الطيور المحمقة وغيرىا، داخل وخارج مواقع  ٕٛٙٛ، أجريت ٕٚٔٓفى ربيع 

طائر فى ربيع  ٖٛ٘ٚٙطائر )عمما ب نو، سجل ما يقرب من  ٜٚٔٔٙالدراسة(، أسفرت عن تسجيل 
تحمق عمى من الطيور التي ال  ٕٕ٘ٓٔع. من بينيم، سجل عدد نو  ٙٙ(، ينتمون إلى ٕٙٔٓ

 نوع.  ٕٗارتفاعات كبيرة، ينتمون إلى 
 

% من إجمالي الطيور المحمقة ٜ٘الجدير بالذكر، أن نفس األنواع السبعة التي ساىمت بنسبة حوالي 
مة . ثٕٚٔٓ% من إجمالي الطيور فى ربيع ٖٜ، ساىمت بنسبة حوالي ٕٙٔٓالمسجمة فى ربيع 

تباينات طفيفة فى مساىمات كل نوع فى الحجم الكمي لميجرة، لكن فى األعداد والتنوع تتسق بشكل 
مثير لمدىشة، مما يمقي بمستوى جيد من الثقة فى قدرتنا عمى رصد وتحديد ىجرة الطيور بثبات فى 

 المنطقة.  
 

 ٗٗٙٔٔيو عقاب البادية )%(، يمٛٗطائر بنسبة  ٖٕٗٔٚكان المقمق األبيض ىو أكثر األنواع عددا )
%(. أما األنواع المتبقية من ٙطائر بنسبة  ٕٖٚٓ%(، وحوام النحل األوروبي )ٙ.ٖٕطائر بنسبة 

 % من إجمالي الطيور.ٕٓالطيور المحمقة مجتمعة فقد شكمت حوالي 
 
  ب( نتائج الرصد لممواسم المختمفة.ٕ-ٗأ( و)ٕ-ٗالجداول ) تعرض

 
 8115و 8117تم توثيقيا داخل وخارج موقع الدراسة فى خريف أ(: الطيور التا 8-4الجدول )

 8115خريف  8117خريف   

 األنواع
عدد 
 الطيور

لمئوية االنسبة 
)%( 

Number 

of obs. 

النسبة المئوية 
)%( 

عدد 
 الطيور

النسبة المئوية 
)%( 

Number 

of obs. 

النسبة 
 المئوية )%(

 ٗٓ.ٕ ٚٔ ٖٗ.ٖٙ ٖٔٔٗٔ ٖٔ.ٔ ٛ ٓٗ.ٖٙ ٜٖٓٗٔ المقمق األبيض

 ٗٙ.ٜٗ ٗٔٗ ٙٛ.ٕٙ ٕٜٜ٘ ٙٙ.ٓٚ ٖٔٗ ٖ٘.ٖٗ ٗ٘ٚٚ حوام النحل األوروبي

 ٕٔ.ٓ ٔ ٛٗ.ٗ ٓٓٓٔ ٓٓ.ٓ ٓ ٓٓ.ٓ ٓ المقمق األسود

 ٜٙ.ٓ ٛ ٕٙ.ٕ ٗٓ٘ ٖٖ.ٓ ٕ ٔٛ.ٓ ٖٛٔ البجع األبيض

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٖٕ.ٙ ٖ ٗ٘.ٓ ٖٕٔ الحدأة السوداء

 ٘ٔ.ٗٔ ٛٔٔ ٚٓ.ٔ ٜٖٕ ٖٓ.ٕ ٗٔ ٕٛ.ٓ ٖٙ الطيور الجارحة

 ٖٓ.ٗٔ ٚٔٔ ٛٙ.ٓ ٔ٘ٔ ٓٔ.ٗٔ ٙٛ ٛٗ.ٓ ٛٓٔ مرزة المستنقعات
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 8115خريف  8117خريف   

 ٕٗ.ٓ ٕ ٖٙ.ٓ ٓٛ ٓٓ.ٓ ٓ ٓٓ.ٓ ٓ اْلُغْرُنوق

 ٕ٘.٘ ٙٗ ٕٕ.ٓ ٓ٘ ٛٓ.٘ ٖٔ ٗٔ.ٓ ٖٔ العوسق

  783  88147  611  88571 اإلجمالا

 

  8117و 8116ب(: الطيور التا تم توثيقيا داخل وخارج موقع الدراسة فى ربيع 8-4الجدول ) 

 

 األنواع األخرى 
، لم يكن ىناك ما يدل عمى وجود زواحف أو ٕ٘ٔٓخالل الدراسة المسحية التي أجريت فى نوفمبر 

بة ثدييات موجودة داخل موقع المشروع التابع لشركة "ليكيال مصر". إذ أن الموقع يتسم بتربة رممية صم
مغطاة بشكل عام بالحصى والحجارة والصخور، وغياب المياه والغطاء النباتي، والطبيعة الطبوغرافية 
المسطحة. ونقص المياه والموارد الغذائية والم وي المحتمل يجعل الموقع غير جذاب لمعظم الحيوانات 

حسب. ومن الناحية األخرى، المقيمة فى المنطقة األوسع، ومن المتوقع أال يتواجد سوي األنواع المارة ف
تم تسجيل البراز والجحور مما يدل عمى وجود الحياة البرية بالجزء الشرقي من وادي حواشيو، قريبة جدًا 

 من الحدود الجنوبية لمموقع. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما عثر عميو من براز بالجزء الشرقا  (:81-4الشكل )
 بوادي حواشية

وجودة بالجزء جحور القوارض الم(: 88-4) الشكل
 الشرقا بوادي حواشية

 8116ربيع  8117ربيع  

 عدد الطيور األنواع

النسبة 
المئوية 

)%( 

Number 

of obs. 

النسبة 
المئوية 

)%( 
 عدد الطيور

النسبة 
المئوية 

)%( 

Number 

of obs. 

النسبة 
المئوية 

)%( 

 ٗ.ٖ ٔٚ ٘.ٗٙ ٓٔ٘.ٓٗ ٜٖ.ٕ ٕ٘ ٕ.ٛٗ ٗٔٚ.ٖٕ المقمق األبيض

 ٘.ٕٖ ٙٚٙ ٛٔ ٖٗٓ.ٔٔ ٓٚ.ٜٕ ٘ٗٙ ٙ.ٖٕ ٗٗٙ.ٔٔ عقاب البادية

 ٔ.ٙٔ ٖٖٙ ٘.ٖ ٜٜٔ.ٕ ٕٗ.٘ٔ ٖٖ٘ ٔ.٘ ٓ٘٘.ٕ عقاب السيول

 ٛ.ٓ ٚٔ ٛ.ٕ ٘ٚٚ.ٔ ٕٛ.ٓ ٙ ٖ.ٕ ٘ٙٔ.ٔ البجع األبيض

 ٛ.ٖ ٔٛ ٗ.ٕ ٕٖ٘.ٔ ٕٔ.ٙ ٖٖٔ ٕ.ٙ ٕٚٓ.ٖ حوام النحل األوروبي

 ٚ.ٖٔ ٕ٘ٛ ٖ.ٕ ٜ٘ٗ.ٔ ٕٔ.ٖٔ ٕ٘ٛ ٗ.ٗ ٔٛٔ.ٕ الحدأة السوداء

 ٛٗ.ٓ ٓٔ ٚ.ٔ ٖٚٓ.ٔ ٓٚ.ٔ ٖٚ ٚ.ٕ ٕٖٙ.ٔ البيدق 

 71 1476 3 95 858 59 69 1493 8 98 658 45 اإلجمالا
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االفتراضاااات الخاصاااة بااااألنواع التاااي تااام رصااادىا بالمنطقاااة األوساااع والتاااي مااان  (ٕ-ٗيعااارض الجااادول ) 
المحتماال تواجاادىا بمنطقااة المشااروع. وتشااتمل منطقااة المشااروع عمااي موقااع المشااروع والمناااطق المجاااورة 

م تمااك االفتراضااات عمااي مجموعااة ماان المعااايير، المالصااقة لااو )الجاازء الغربااي ماان وادي الحواشااية(. وتقااو 
 منيا:
o   نطاق األنواع؛ 
o  تواجد ووفرة األنواع؛ 

o  وجود الموائل المناسبة؛ 

o  وجود المصادر المحتممة لمموارد الغذائية؛ و 

o  .حكم الخبراء 

 
 . وتصنف احتمالية تواجد األنواع )التواجد المحتمل( إلي من غير المرجح، ممكن، من المحتمل، مؤكدة

 
ال توجد موائل ذات أىمية خاصة موجودة فى موقع مشروع ليكيال ، الذي يقع فى السيل الساحمي 
الواسع وبالقرب من الحافة الشمالية لوادي حواشية. فيما يعد الجزء الغربي من الوادي ذات أىمية 

موئل حساس. وعمى خاصة، نظرًا ألنو يدعم غالبية التنوع البيولوجي لممنطقة، وبالتالي يمكن اعتباره 
الرغم من أن ىذا الجزء من الوادي يقع بعيدًا عن موقع المشروع، فإن القيادة عمى الطرق الوعرة أثناء 

 تنفيذ أنشطة اإلنشاء والتشغيل قد تشكل ت ثير محتمل عمى الوادي. 
 

محمية. يقع موقع المشروع عمى طول مسار اليجرة ذات األىمية الدولية لمكثير من أنواع الطيور ال
وبناء عميو، فقد تم إجراء دراسة مسحية تفصيمية لمطيور المياجرة. وتشير النتائج إلى أن فصل الخريف 

 ىو األقل أىمية بالمقارنة مع فصل الربيع. 
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 (: أنواع الحيوانات بالمنطقة األوسع المحتمل تواجدىا بمنطقة المشروع والمناطق المحيطة المجاورة لو3-4الجدول )

 االسم العمما الشائع االسم
احتمالية 
 الوجود

 عرض األسباب الموقع المحتمل التواجد بو

 الزواحف

 سقنقر الرمل الخشن
Acanthodactylus 

boskianus 
 مؤكدة

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

حصاااى واسااع االنتشاااار، وب عاااداد وفيااارة لمغاياااة. يعااايش فاااي مجموعاااة متنوعاااة مااان الموائااال. تااام العثاااور عمياااو فاااي ال
 والترب الصخرية. 

 سقنقر منقط كبير
Mesalina 

rubropunctata 
 من المحتمل

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

، إال أناو واساع االنتشاار. تام العثاور عمياو بالودياان الكبيارة والسايل السااحمي. تام رصاده ةشاائعالغيار من الزواحف 
 بين الحين واألخر في المنطقة األوسع. 

 ممكن Tarentola annularis برص أبو أربع نقط
موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 

 حواشية
 لمشروع. تم العثور عميو بالموائل الصخرية واألودية الصحراوية المسطحة المفتوحة. أكثر شيوعًا جنوب منطقة ا

 برص أبو كف
Ptyodactylus 

hasselquistii 
 ممكن

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

، ولكاان عاااادة مااا يوجاااد بصااورة أكباار إلاااي الجنااوب. تااام العثااور عمياااو بالصااخور والسااانحات ةشاااائعماان الزواحااف ال
 الصخرية العمودية، تحت الحواف وبالكيوف. يتغذي باألودية. 

 برص حاد الذيل
Cyrtopodion 

scabrum 
 ممكن

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

يوجاااد ب عاااداد كبيااارة. وعاااادة مااااا يوجاااد بالموائااال الحضااارية عماااي طااااول السااااحل. غيااار معاااروف تواجاااده بالموائاااال 
 الطبيعية، إال أنو من المحتمل أن يتواجد بالموائل الصخرية. لديو قدرة استعمارية كبيرة. 

 قاضي سيناء
Pseudotrapelus 

sinaitus 
 واسع االنتشار في الصحراء الشرقية ب كمميا ولكن بتوزيع غير متجانس. تم العثور عميو بالموائل الصخرية.  موقع المشروع ممكن

 بشكل رئيسي عمي النباتات. بالجزء الغربي لوادي حواشية. يتغذىتم رصد المستعمرات  وادي حواشية ممكن Uromastyx aegyptia الضب المصري

السيور  ثعبان أبو
 الجبمي )ىرسين(

Psammophis 

schokari 
 وادي حواشية ممكن

واسع االنتشار فاي المنااطق القاحماة وشابو القاحماة التاي تحتاوي عماي بعاض الميااه بماا فاي و  ة،شائعمن الزواحف ال
 ما ويذلك األراضي المنخفضة الصحراوية التي بياا غطااء نبااتي مبعثار وسافوح الجباال واليضااب. غالباا ماا يجاد 

 تحت الحجارة وأنقاض المباني والجحور القوارض الميجورة. ويعد أكثر شيوعًا في المنطقة الساحمية. 

 مؤكدة Cerastes cerastes حية مقرنة )طريشة(
موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 

 حواشية

نتشااار أحااد أكثاار الزواحااف حركااة بالصااحراء الشاارقية. لديااو القاادرة عمااي تحماال الظااروف القاسااية. شااائع وواسااع اال
بالموائاال الصااخرية والرمميااة بالصااحراء الشاارقية. وفااي بعااض األحيااان ياا وي إلااي جحااور القااوارض أو تحاات العشااب 

 المتكتل أو الصخور المسطحة.

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_rCRhOjLAhVBnRoKHXPyCCMQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B5_%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588_%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9_%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B7&usg=AFQjCNFaLDvqnZ3eQDoRfa5SDDLrGn0QGw
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_rCRhOjLAhVBnRoKHXPyCCMQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B5_%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588_%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9_%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B7&usg=AFQjCNFaLDvqnZ3eQDoRfa5SDDLrGn0QGw
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 االسم العمما الشائع االسم
احتمالية 
 الوجود

 عرض األسباب الموقع المحتمل التواجد بو

1الطيور القاطنة
 

 .ئل المماثمة لتمك التي في منطقة المشروعمن الطيور القاطنة الشائعة بالصحراء الشرقية. تم رصده في الموا وادي حواشية من المحتمل Oenanthe lugens أبمق حزين

 Corvus ruficollis غراب البين 
من غير 
 المرجح

 وادي حواشية
مدينة رأس غارب وغيرىا من المناطق التي يتواجد بيا اإلنسان حياث يمكناو العثاور عماي المخمفاات وغيرىاا برصد 

 من مصادر الغذاء.  

 Passer domesticus العصفور الوردي
من غير 
 المرجح

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

 ليس من األنواع الصحراوية. تم رصده بالمناطق السكنية الساحمية بالمنطقة. 

 Hirundo rustica عصفور الجنة
من غير 
 المرجح

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

 Columba livia حمام جبمي
من غير 
 المرجح

 .الصخرية، المناطق البرية يوجد في السواحل البحرية وادي حواشية

 تمير وادي النيل
Anthreptes 

metallicus 
 وادي حواشية مؤكدة

. غيار أناو ال توجاد أشاجار السانط تام رصاده يعشاش ويحاط عماي أشاجار السانط باالجزء الغرباي مان وادي الحواشاية
 فى الجزء الشرقي من الوادي، جنوب موقع المشروع. 

 الثدييات

جربوع مصري 
 صغير

Jaculus jaculus وادي حواشية من الممكن 
ماان الثااادييات غياار الشاااائعة. يوجااد فاااي المناااطق الصاااحراوية ذات الرمااال الناعماااة أو الصااخور. يفضااال المنااااطق 

 الرممية القاحمة لحفر الحفر المولبية العميقة. 

اليربوع المصري 
 الكبير

Gerbillus pyramidum عة واسااعة االنتشااار بالمنطقااة. رصااد جحااور القااوارض فااي الجاازء الشاارقي ماان وادي الحواشااية، ماان الثاادييات الشااائ وادي حواشية من المحتمل
 جنوب شرق مواقع المشروع. يتغذى عمي النباتات والحشرات وبقايا النباتات بروث اإلبل. 

 وادي حواشية من المحتمل Gerbillus gerbillus بيوض )الجرذ(

                                                 
1

 .  NREAماعية التي أجرتها ( )ب( وإلي دراسة تقييم التأثيرات البيئة واالجت2-3-4لم يتم إدراج الطيور المهاجرة. لمعرفة التفاصيل الخاصة بالطيور المهاجرة المتواجدة بمنطقة المشروع، يمكنك الرجوع إلي القسم )
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 االسم العمما الشائع االسم
احتمالية 
 الوجود

 عرض األسباب الموقع المحتمل التواجد بو

 ادي حواشيةو  من الممكن Lepus capensis أرنب الكاب
من  الثدييات الشائعة عمي الصعيد اإلقميماي، إال أناو قاد يحتااج إلاي مزياد مان الغطااء النبااتي أكثار مماا ىاو عمياو 

 في الوقت الحالي. يتغذى عمي أنواع النباتات المختمفة بما في ذلك السنط والشجيرات الموسمية. 

 ثدييات الشائعة واسعة االنتشار. يقطع مسافات طويمة بحثًا عن الطعام. من ال وادي حواشية مؤكدة Vulpes vulpes الثعمب األحمر 

 Vulpes rueppellii ثعمب روبل
 / من الممكن
 من المحتمل

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

ماان األنااواع الصااحراوية التااي تعاايش فااي المناااطق الصااحراوية الصااخرية والرمميااة. وتاام ت كيااد وجااوده فااي المنطقااة 
 .األوسع

 Canis aureus ين آوي الذىبيا
من غير 
 المرجح 

موقاااااااااااااااع المشاااااااااااااااروع و/أو وادي 
 حواشية

 .تم رصده مرات قميمة بالصحراء الشرقية
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 االجتماعية االقتصادية  البيئة  4-3

 
" بمنطقة صحراوية ال يوجد بيا أي مجتمعات أو مستوطنات ليكيال التابع لشركة "المشروع قع موقع ي

كيمو متر من موقع المشروع.  ٕٛ، وىي مدينة رأس غارب، عمي بعد مسافة أقرب مدينة وتقعبشرية. 
كيمو متر من  ٕٙكيمو متر إلي جنوب مدينة رأس غارب )حوالي  ٕٛفيما تقع رأس شقير عمي بعد 

كيمو متر إلي جنوب مدينة رأس  ٓ٘موقع المشروع(، في حين تقع قرية وادي دارا عمي بعد حوالي 
كيمو متر إلي  ٓٓٔ. وتقع قرية الزعفرانة عمي بعد حوالي ب موقع المشروع(كيمو متر جنو  ٕٚغارب )

 (. ٖٕ-ٗكيمو شمال موقع المشروع( )الشكل  ٘ٙشمال مدينة رأس غارب )
 

وفيما يمي تقدم األقسام التالية عرضًا موجزًا لمنطقة رأس غارب، مع التركيز عمي مدينة رأس غارب. وتستند 
 (CAPMAS) واإلحصاءلمتعبئة العامة  المركزيالجياز لمصادر الثانوية مثل البيانات والمعمومات عمي ا

والوثائق التي تم الحصول عمييا من مجمس مدينة رأس غارب فضاًل عن الدراسة االقتصادية االجتماعية 
 (. بٕٗٔٓالتي أجراىا فريق المكتب االستشاري "إنفايرونكس" لمنطقة رأس غارب )

 

 
 لمستوطنات األقرب لمنطقة المشروع(: موقع ا83-4الشكل )

 السياق المحما  4-3-1

 استخدام األراضا والبنية التحتية   أ 

تشير التقديرات إلي أن إجمالي و ، ٕكم ٖ٘رأس غارب بنحو تقدر المساحة اإلجمالية لمدينة 
. كما تشير التقديرات %(ٖٗ)حوالي  ٕكم ٘ٔالمساحة الم ىولة بالسكان داخل ىذه المنطقة تبمغ 
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% ٖٓمدولة، % من إجمالي المنطقة الم ىولة بالسكان تؤول تبعية األراضي بيا لٖ٘حو إلي أن ن
% تقريبًا ىي ٘انتفاع لشركات البترول، و حق ىي أرضأخري % ٜٖو ىي أراضي تابعة لمجيش

 ممكية خاصة. 
 

مدينة رأس غارب ىي مدينة صغيرة بيا الكثير من المسافات فيما بين المناطق السكنية. الطرق 
ي معظميا متوسطة االتساع ومميدة. كما أن المباني القائمة بوسط المدينة أغمبيا مكون من ف

طابقين. وتتضمن مدينة رأس غارب ثالثة مناطق سكنية غير رسمية )عشوائيات(، والتي ىناك 
خطط لمنيوض بيا. ومع ذلك، حتى اآلن، لم تشيد أي من ىذه المناطق السكنية أعمال تطوير. 

عمي ل إقامة المباني األحدث والجديدة واألكثر ارتفاعًا أو قيد اإلنشاء بالتوسعات الجديدة ويتم بالفع
 أطراف مدينة رأس غارب. 

 
 الطرق والمواصالت   ب 

العامة مدينة رأس غارب  المواصالتتتوافر وسائل النقل العامة في جميع الطرق الرئيسية. وتربط 
مدن الداخمية في مصر، كما توجد محطات في معظم مع العديد من المدن الساحمية وغيرىا من ال

المناطق السكنية الرئيسية تقريبًا. باإلضافة إلي ىذا، ىناك العديد من وسائل االنتقال الخاصة 
 ٓٛالعاممة بالمنطقة مثل التاكسي. ويقع المطار الرئيسي بالمنطقة في مدينة الغردقة عمي مسافة 

 كيمو متر جنوب مدينة رأس غارب. 
 
الغردقة ىو الطريق الرئيسي المؤدي إلي منطقة المشروع.  –عد الطريق الممتد فيما بين السخنة وي

كيمو متر جنوبًا ضيق إلي حد ما ومتعرج،  ٖٓغير أن، ىناك جزء من السخنة لمسافة حوالي 
وفي الوقت الحالي، يجري إنشاء طريق مزدوج جديد، طريق جبل ومن المحتمل أن يمثل خطورة. 

. الطريق ٕٙٔٓالزعفرانة، ومن المتوقع أن يتم االنتياء منو وتشغيمو في أكتوبر -ة، السخنةالجالل
مكون من ثالثة مسارات )حارات( في كل اتجاه، باإلضافة إلي اثنين من الوصالت لربطو مع 

 الطريق السريع الساحمي القديم )القائم(. 
 

  السكانيةالخصائص االجتماعية  4-3-8

  السكانيةالخصائص   أ 

% من إجمالي الكثافة ٜٛش الجزء األكبر من الكثافة السكانية بمدينة رأس غارب )حوالي يعي
(. ويبمغ متوسط حجم األسرة ٙٗ/ٗ٘السكانية( في المدينة محققين معدل توازن ذكور / إناث )

أسرة( ممن تعيش في المناطق الريفية التابعة لمدينة رأس  ٘ٔٔ% أو ٕخمسة أفراد. البقية )
%(، ومن المتوقع أن ٔٛالزعفرانة ووادي دارا( تتكون في المقام األول من الذكور )غارب )قري 

 . (ٕٙٓٓ، واإلحصاءلمتعبئة العامة  المركزيالجياز )يكون ىناك مياجرين من الذكور 
 

بناء عمى توقعات معدل النمو، من المتوقع أن تحقق الكثافة السكانية برأس غارب نمو من 
 . ٖٕٔٓفي عام  ٚ٘ٚ.ٜٗي إل ٕٙٓٓفي عام  ٜٖٙ.ٕٖ



        قييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح لشركة ليكال بخميج السويس ت دراسة
 

  انفايرونكس

4-33 

 8118فبراير 

 المستويات التعميمية   ب 

% من إجمالي الكثافة السكانية ال ٔٔيشير المستوي التعميمي في رأس غارب إلي أن نحو 
% يتمقون التعميم ما قبل المتوسط )يقرأ ويكتب، التعميم االبتدائي، ٖٗيجيدون القراءة والكتابة، 

% من حاممي الشيادات الجامعية ٘توسط، وحوالي % يتمقون التعميم المٖٚالتعميم اإلعدادي(، و
 (. ٕٙٓٓ، واإلحصاءلمتعبئة العامة  المركزيالجياز )

 

 الخدمات االجتماعية  4-3-3
 التعميم   أ 

بسعة  مدارس ثانوي، ٖمدارس إعدادي و ٜمدرسة ابتدائي و ٖٔيوجد بمدينة رأس غارب عدد 
طالب. كما  ٖٖ-ٜٕوالي طالب ومتوسط كثافة الطالب في كل فصل ح ٕٕٚٚإجمالية قدرىا 

ن لمتعميم التجاري، وفصمين لمتمريض. يمدارس لمتعميم الفني، ومدرست ٖيوجد بالمدينة أيضًا عدد 
طفل، بمتوسط كثافة يبمغ  ٜٛٚروضة أطفال بسعة إجمالية قدرىا  ٕٙباإلضافة إلي ذلك، ىناك 

 (. ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓطفل )وزارة التربية والتعميم  ٖٓ
 

 الرعاية الصحية   ب 

تقر رأس غارب إلي الخدمات الصحية بالمناطق الحضرية والريفية. فال يوجد سوي مستشفي تف
( وحدة رعاية ٕ( غرفة عمميات، )ٕ( أجيزة غسيل كمي، )ٛمركزي واحد، بنك دم واحد، عدد )

( وحدات إسعاف، مكتب صحة واحد في المدينة. ىذا ٗ( وحدات لتنظيم األسرة، )٘صحية، )
 (. ٖٕٔٓصحية ووحدة إسعاف في قرية الزعفرانة )وزارة الصحة، باإلضافة إلي وحدة 

 

 األنشطة الترفييية   ج 

( جياز ٕ( مراكز شباب تشتمل عمي ثالث مكتبات وعدد )ٖيوجد بمدينة رأس غارب عدد )
، عامر، النصر( ىي العاممين)كمبيوتر فقط باإلضافة إلي ثالثة أندية خاصة. األندية الثالثة 

 (. ٖٕٔٓات العامة لمبترول بمدينة رأس غارب )وزارة الشباب، أندية تنتمي لمشرك
 

 شبكات السالمة والضمان االجتماعا   د 

جمعيات  ٚجمعية خيرية و ٖٔمنظمة غير حكومية ) ٖٛوحدات اجتماعية و ٖىناك ما إجمالية 
دار حضانة  ٕٕتيدف لتحقيق تنمية اجتماعية( بمدينة رأس غارب. باإلضافة إلي ىذا، ىناك 

 (. ٖٕٔٓ( نادي لكبار السن، ومركز إلعادة الت ىيل )إدارة الضمان االجتماعي، ٕ) وعدد
 
 األنشطة االقتصادية  4-3-4

 التوظيف والبطالة    أ

% من إجمالي الكثافة ٔ٘(، حوالي ٕٙٓٓ) واإلحصاءلمتعبئة العامة  المركزيجياز وفقًا لم
%. ٕٔمعدل بطالة يبمغ ل ( بمدينة رأس غارب ضمن القوة العاممة، وىو ما يمث٘ٔالسكانية )+

 ( وضع العمالة والتوظيف بمدينة رأس غارب. ٗ-ٗوفيما يمي يعرض الجدول )
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( بحسب نظام التوظيفت الجياز المركز لمتعبئة 15(: توزيع الكثافة السكانية )+4-4الجدول )
 (8116واإلحصاء )

ذو مينة  الجنس
 حرة

عامل 
 باألجر

عامل بدون 
 أجر

 عاطل
إجمالا القوة 

 ممةالعا
8غير ذلك متقاعد ربة منزل طالب

 

 ٓ.ٜٖ ٛ.ٕٔ ٓ.ٓ ٕ.ٛٗ ٛ.ٖٚ ٜ.ٜ ٕ.ٓ ٘.ٕٛ ٗ.ٚ ذكر

 ٕ.ٗ ٛ.ٓ ٘.ٙٚ ٗ.ٛٔ ٕ.ٖٕ ٗ.ٕٔ ٚ.ٓ ٚ.ٙٚ ٔ.ٔ أنثا

 ٔ.ٗٔ ٕ.ٗ ٜ.ٗ٘ ٛ.ٕٙ ٖ.ٓ٘ ٗ.ٕٔ ٖ.ٓ ٖ.ٔٛ ٔ.ٙ مراىق
 

 طبيعة األنشطة االقتصادية    ب

% يعممون في المين العممية ٚٔيشير التوزيع بحسب نوع النشاط االقتصادي إلي أن حوالي 
% ٕٔ% في مجال التعدين والبترول، ٖٔ% يعممون في مجال الخدمات االجتماعية، ٗٔوالفنية، 

% في النقل ٘% في التصنيع، ٙ% في اإلنشاءات، ٛ% في التجارة والتجزئة، ٓٔفي اإلدارة، 
 (. ٕٙٓٓاء، % في مجاالت أخرى )الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصٖوالتخزين و

 

 األوضاع السكانية والمرافق  4-3-5
 الحيازة العقارية   أ 

% ٜٙ% وٖٚممموكة )مساكن في مدينة رأس غارب وقرية وادي دارا، تعيش أغمب األسر في 
األسر يمتمكون المساكن التي يقطنون بيا، % من ٖٙعمي التوالي(. وفي قرية الزعفرانة، حوالي 

% من األسر يعيشون في ٖير التقديرات إلي أن حوالي % من المست جرين. وتشٖٚباإلضافة إلي 
 (. ٕٙٓٓمساكن بدون عنوان )الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، 

 

 نوع المسكن   ب 

%( في ٖٗ) الثمث، بينما يقيم %(٘ٙ)/ مباني األسر بمدينة رأس غارب في منازلغالبية تعيش 
سر بمدينة رأس غارب في غرف %( من األٚ.ٓ% )ٔفيما يعيش ما يقل عن شقق سكنية. 
% يعيشون في منازل/ مباني ٓٙمساكن غير كافية. وفي قرية الزعفرانة، تقريبًا مشتركة أو 

% المتبقية يعيشون في شقق سكنية، في حين في قرية وادي دارا، تعيش جميع األسر في ٓٗو
 (. ٕٙٓٓمنازل/ مباني )الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، 

 

 افق المر   ج 

، تستخدم ٕٙٓٓد الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء لألوضاع السكنية في عام اوفقًا لتعد
المصارف )الخنادق( كنظام رئيسي لتصريف مياه %( ٙٛغالبية األسر في مدينة رأس غارب )

 الصرف الصحي. 
وصيميم بشبكة فيما تصل المياه الصالحة لمشرب لغالبية األسر بمنطقة رأس غارب، حيث يتم ت

الكيرباء كمصدر لتوفير  %(ٜٜ) المياه العامة. كما تستخدم غالبية األسر بمدينة رأس غارب
 اإلضاءة. 

                                                 
2

 تتضمن هذه الفئت من هم من كببر السن غيز القبدرين علي العمل، العبجزين عن العمل، ومن هم ليس لديهم استعداد للعمل.  



        قييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح لشركة ليكال بخميج السويس ت دراسة
 

  انفايرونكس

4-35 

 8118فبراير 

 

يقع الموقع ضمن امتياز نفطا وقد خصص جزء كبير من المنطقة األوسع لممشاريع التنموية لطاقة 
 الرياح  

 

موقع مشروع شركة "ليكيال مصر". وتقع ال توجد مستوطنات بشرية أو أنشطة لكسب العيش بالقرب من 
كيمو متر من موقع المشروع. وحاليًا، يشيد  ٕٛأقرب مدينة، وىي مدينة رأس غارب، عمي بعد مسافة 

الطريق الرئيسي المؤدي إلى الموقع حركة مرور منخفضة جدًا. وفى بعض المقاطع ال تتوافر الخدمات 
بل الجاللة الجديد، من المتوقع أن تتحسن إمكانية عمى النحو المطموب، إال أنو مع إنشاء طريق ج

 الوصول إلى الموقع بشكل كبير.
  
 التداخل الكيرومغناطيسا  د 

من الممكن أن تسبب توربينات الرياح تداخل كيرومغناطيسي مع رادار المالحة الجوية وأنظمة 
تتوقف طبيعة و . التمفزيون والراديو(و  الميكرووافموجات  تصاالت السمكية والالسمكية )مثلاال

 بالنسبة إلى المرسل والمستقبل. الرياح  موقع توربيناتالت ثيرات المحتممة بصفة أساسية عمى 
 

يجري تشغيل رادار عسكري جنوب منطقة المشروع. وحيث أن وزارة الدفاع قد قامت بتطيير 
ض أنو من المنطقة قبل تخصيصيا لمشاريع طاقة الرياح بموجب قرار رئاسي، فمن الممكن افترا

غير المتوقع حدوث أي تدخل كيرومغناطيسي مع مشاريع تنمية طاقة الرياح. ويتم وضع برج/ 
صاري لمراديو بطريق رأس غارب  اتف المحمولة وبرج/و ميالسمكية والالسمكية لصاري لالتصاالت 

 الشيت فاضل جنوب غرب منطقة المشروع.  –
 
م يجب أال تعيق المشاريع التنموية لطاقة الرياح أي ك ٜنظرًا لممسافة الكبيرة والتي ال تقل عن و 

 إشارة من أي إرسال توجييي. 
 

 اآلثار والتراث الثقافا 4-4
  

كيمااو متاار  ٖٓٓتشااير الدراسااة الخاصااة بتقياايم التاا ثيرات البيئيااة واالجتماعيااة التااي غطاات مساااحة قاادرىا 
( بشااا ن مشاااروعات تنمياااة ٖٕٔٓمربااع بخمااايج الساااويس والتاااي أجرتياااا ىيئاااة الطاقاااة الجديااادة والمتجاااددة )

كم برًا مان خمايج الساويس، غارب مديناة رأس غاارب،  ٘ٔالرياح في الصحراء الشرقية، عمي بعد حوالي 
 . ٖإلي أنو ال توجد مواقع تراث أثري أو تاريخي أو ثقافي داخل أو بالقرب من منطقة الدراسة

الواقاع عماي مقرباة مان الحادود الجنوبياة لاوادي الحواشاية،  ٗخالل زيارة د./ كاساتلومن الناحية األخرى، 
آثاار كربوناات النحااس )الممكيات( وجاود ، الحاظ فاي ذلاك الوقات ٜٜ٘ٔو  ٖٜٜٔلمواقع المشروع، فاي 

وبقايا النحاس في تكوين الحجر الرممي، والتي قد تعزي إلاي أنشاطة التعادين القديماة. عاالوة عماي ذلاك، 

                                                 
3
 .2313نىفمبز  والمتجددة،في خليج السىيس. هيئت الطبقت الجديدة  2كم 333على مسبحت  تواالجتمبعي تالبيئي التأثيزاثتقييم دراسة  

4
 Dr Georges Castel, Institut français d’archéologie orientale (IFAO), Cairo, Egypt 
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رانيااات مماااا يشاااير إلاااي وجاااود ماااي أجااازاء مااان الجعماااي ضااافاف الاااوادي عتضااامنت العدياااد مااان المساااارات 
المحاجر في جبل قريب. ونظرًا لضيق الوقت واالفتقار لمموارد، لم يتمكن د./ كاستل من تحدياد مواقعياا 

 (. ٕ٘ٔٓ، ديسمبر ىاتفي)د./ كاستل، اتصال 
 

لمنطقاة. حياث مواقاع أثرياة فاي ااحتماالت كبيرة بوجود ب ن ىناك  ٘باإلضافة إلي ذلك، أفاد د./ تريستان
via Hadriana( "Murray ،ٜٕٔ٘ ،)ماادخل الطريااق الروماااني القااديم "يقااع موقااع المشااروع عنااد 

قة، بماا فاي ساابالفتارات  تتاوافر بياناات، لمالو ومن المحتمل أن يكون ىنااك مواقاع أثرياة عماي مقرباة مناو. 
جاي لممنطقاة )د./ تريساتان، ذلك ما قبل التاريت، حول ىذه المواقع، كما لم يتم إجراء أي مسح أثري مني

 (. ٕٙٔٓ، يناير ىاتفياتصال 
 

مااان موقاااع مشاااروع مزرعاااة أو أكثااار كيماااو متااار  ٓ٘أقااارب منااااطق ذات أىمياااة توجاااد عماااي مساااافة  يوعاااد
، وادي دارا، جبال الزيات، بيار ديار األنباا باوال، ديار األنباا أنطونياوسولعل أبرزىاا وادي الجارف،  .الرياح

  لشكل التالي. ، كما ىو مبين فى اأبو نخمة
 

 

 (: المواقع ذات األىمية األثرية بالقرب من موقع المشروع83-4الشكل )
 

                                                 
5
 Dr Yann Tristant, Senior Lecturer, Department of Ancient History, Level 5, W6A Building, 

Macquarie University, NSW 2109, Australia 
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 تحميــل البدائــل -5
 

تحميل البدائل إلى تقييم العديد من بدائل المشروع خاللل مراحالل التيالميم الي الرر ودرالالد ال الدو   يعتمد
 المبدئيد.

 
وعيد تقييم البدائل، اييب التركيز بيفد خايد عمى تأثيراتها البيئيد واال تماعيد وذلك لضمان لاللمد 

 فقه مع القوايين والموائح الميريد.البديل المختار من الياحيد البيئيد وتوا
 
 بديل عدم تنفيذ المشروع 5-1
 

تم التخدام بديل عدم تيفيذ المشالروع المقتالرح فالر درالالد تقياليم التالأثيرات البيئيالد واال تماعيالد وذلالك ليكالون 
ليياريو يمكن من خلله المقاريد بين الوضالع الحالالر والتالأثيرات البيئيالد واال تماعيالد عيالد إيشالال وتشال يل 

غ  لق المشروع.وا 
 

من أحد ميادرها الرئيليد لمطاقد المت ددة  لللتفادةو دير بالذكر، أن المشروع ليتيح لمير الفريد 
ليلالالاهم المشالالروع أيضالالال فالالر تمبيالالد  الالزل مالالن االحتيا الالات المتزايالالدة لمطاقالالد بشالالكل كمالالا . الريالالاح وهالالر طاقالالد

ت االحتبالاس الحالرارر، خايالد متوايل فر مير. هذا باإلضافد إلى ملالاهمته فالر خفالن ايبعالاث غالازا
لو تالم توليالد يفالس كميالد الطاقالد مالن محطالات  ليتم ايبعاثها (، والتر كانCO2غاز ثاير أكليد الكربون )

، حيالث 5102. فهذه الملألد تمثل أهميد بال د الليما عقالب اتفالاق بالاريس تعمل بأيواع الوقود األحفورر
 . غازات االحتباس الحراررخفن ايبعاثات ام بااللتز مير، بما فر ذلك  ر أيه ييب ر عمر الدول،قر ت

  
بالالديل دعالالدم تيفيالالذ المشالالروعد، فالالأن األرن المقترحالالد لمتيميالالد  اختيالالاروي الالدر اإلشالالارة أيضالالال إلالالى أيالاله إذا تالالم 

ليتم التخدامها من قبل مشاريع أخالر  لمطاقالد المت الددة بمالا أن الموقالع مخيالة لهيئالد الطاقالد ال ديالدة 
 من المشاريع.والمت ددة ومخطط لهذا اليوع 

 
 ملال، التالأثيرات البيئيالد المحتممالدوما قد ييالت  عياله مالن الحالد األديالى مالن وبالي ر إلى يوع وطبيعد المشروع 

 هذه الدرالد لعدم  دواه.مزيد من االهتمام ببديل دعدم تيفيذ المشروعد إيلل يتم 
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 التكنولوجيا البديمة لطاقة الرياح  5-8
 

. وتمتمك هر التر يتعامد محور دورايها عمر لطح األرن .1(VAWT)المحور  رأسيةالتوربينات 
القدرة عمر العمل بيورة  يدة فر  ل  روف الرياح المضطربد. كما تعمل التوربييات رأليد المحور 

 إلى ميع الزوايا، حتر أن البعن ميها يعمل بفعل الرياح التر تهب من أعمر  بفعل الرياح القادمد من
 ألفل. 

 

 
 (VAWTتوربين رأسي المحور )(: 1-5الشكل )

  
بيفد ألاليد فر  (VAWT) رأليد المحور الرياح توربيياتم غير أيه، ي رال لقدراتها المحدودة، تلتخد

مشاريع طاقد الرياح الي يرة والتطبيقات الميزليد وليس المشاريع الكبيرة حيث يهيمن عميها التخدام 
 . 0توربييات أفقيد المحور

             

 موارد المياه بدائل 5-3

  
ال تلتهمك مشاريع طاقد الرياح قدر كبير من المياه. ففر األغمب، ليكون هياك حا د إلر المياه أثيال 
مرحمد اإليشال بيفد ألاليد لتيفيذ األعمال الخرالاييد المتعمقد بوضع ألالات التوربييات ومحطات 

، خلل مرحمد ألغران اليرف اليحرالمحوالت. إلر  ايب ذلك، ليكون الطمب عمر المياه 
 اإليشال، ضئيل لم ايد. 

 
 الخيارات المحتممد لتتضمن:  فإن ،بأر ميدر لممياه غير متيلموقع المشروع  وبالي ر إلر أن

 
 

                                                 
1

 http://www.windpowerengineering.com/construction/vertical-axis-wind-turbines-vs-horizontal-axis-

wind-turbines/ 
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 المياه الجوفية  استخدام
 كم  يوب موقع شركد ليكيل مير، 76بار المياه ال وفيد بوادل دارا الواقع عمى بعد حوالر آتتركز 

بئر مياه  وفيد أن ميلوب  51وتكشف البيايات الم معد من كما ذكر ب زل البيئد األلاليد بالدرالد. 
إيشال والت لل مياه اآلبار ال وفيد يتطمب  م. 011م إلى  01المياه ال وفيد يتراوح ما بين أقل من 

تقييم التأثير البيئر. وفر ميفيمد لالموارد المائيد، فضلل عن درالد و الرر التخراج تياريح من وزارة 
را ع محطد ) اللائل اليرفايلداد اآلبار المحتمل والتخمة من و هذا اللياق، تمثل إدارة اآلبار 

توا ه خيار التخدام المياه ل رئيليد( عقبات األملحإزالد  لوحدةأو اليات  عن ال ليل العكلر  التحميد
  كبيرة.تكون  اآلبار قدإيشال تكاليف هذا فضل عن أن ال وفيد. 

  
 بار لممشروع.   المياه من اآل التخداموفى هذا اليدد، ال يفضل خيار 

 
 المياه إلى الموقع نقل

رأس غارب إلر  –بال ردقد  خط أيابيب المياه الواقعيمكن توفير المياه عن طريق يقمها بالشاحيات من 
 ويعتمد. ال ردقد –فيما بين اللويس  . حيث يمر خط أيابيب يقل المياه موازيال لمطريق الممتد2الموقع

آلدميد خلل مرحمد ألعمال اإليشال وااللتخدامات التيفيذ المياه من  داللزم الكميديقل المياه عمر 
ليتم  بالفيل الثالث،االلتخدامات األدميد خلل مرحمد التش يل. وكما هو موضح و  إيشال المشروع

  .دامات اآلدميدإيشال خزان لممياه لإليفال بأغران االلتخ
 

الخرالايد، يمكن توفير الخرلايد فر يورة خميط  اهز. بخلف ذلك، ليتم يقل  بأعمالفيما يتعمق 
 رأس غارب.  –المياه اللزمد لألعمال الخرالاييد من خط األيابيب بال ردقد 

 
مكاييد يقل المياه ليكون التهلك المياه كبير خلل مرحمد اإليشال فقط. وبالتالر، بالي ر إلر مرويد وا  

 بالشاحيات إلر الموقع، فهو الخيار األكثر ملئمد خلل مرحمد التش يل. 
 
 

                                                 
كيمو متر مربع بخمي  اللويس. هيئد الطاقد ال ديدة  011غطت ملاحد قدرها الدرالد الخايد بتقييم التأثير البيئر واال تماعر التر  5

 . 5100والمت ددة، 
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جراءاتو البيئة واالجتماعية تقييم التأثيرات  -6  التخفيف ا 
 
 المنهجيـــة 6-1
 

وكذلؾ تأثيرات  عمي البيئة التأثيرات البيئية المحتممة الناتجة عف المشروع لتحديدتـ إجراء التقييـ البيئي 
 البيئة عمى المشروع. وتـ إجراء التقييـ مف خبلؿ ثبلث خطوات رئيسية، عمى النحو التالي:

 
 تحديد التأثيرات المحتممة. .1
 تحميؿ وتقييـ التأثيرات مف حيث أىميتيا. .2
 التخفيؼ لتقميؿ التأثيرات السمبية اليامة. إجراءاتاقتراح  تحديد/ .3

 
 المحتممة واالجتماعية االقتصادية تحديد التأثيرات البيئية 6-1-1

( Leopold matrixمصػفوةة ليوبولػد  يتـ تحديد التأثيرات المحتممة لممشروع المقترح بناًء عمى تعػديؿ ل
(. وقػػػد تػػػـ تصػػػميـ المصػػػفوةة بحيػػػث تصػػػب  التػػػأثيرات المحتممػػػة 1-6كمػػػا ىػػػو موجػػػ  بالجػػػدوؿ رقػػػـ  

 الرئيسية المرتبطة بالمشروع واجحة عمى الفور. وتـ تخطيط المصفوةة عمى النحو التالي:
 

كما تشمؿ أيجا قائمة بالجوانب تمثؿ "الصفوؼ" قائمة باألنشطة طبقا لمرحمتي اإلنشاء والتشغيؿ.  -
 المرتبطة بكؿ نشاط أو مجموعة مف األنشطة.

وتمثؿ "أعمدة" المصفوةة الموارد والمستقببلت المعرجة لمتأثيرات والتي تـ تصنيفيا كبيئة طبيعية،  -
 وبيئة بيولوجية، وبيئة اجتماعية واقتصادية. وشممت الموارد و/أو المستقببلت المحددة ما يمي:

  اليواءنوعية 
  مستوى الجوجاء 
 التربة 
  طيورال باستثناء الموائؿ، النباتات والحيوانات) 
 الطيور 

 الصحة العامة 
  التوظيؼالعمالة و 
 الصحة والسبلمة ةي بيئة العمؿ 

 )البنية التحتية  الطرؽ 
  
 تحميل وتقييم التأثيرات 6-1-8

ئية، المحددة مف خبلؿ معمومات تـ تقييـ التفاعبلت المتبادلة بيف مختمؼ األنشطة والمستقببلت البي
البيئة األساسية. وقد ينتج عف مثؿ ىذه التفاعبلت تأثيرات سمبية أو إيجابية. كما تـ تحديد األنواع 

 المختمفة مف التأثيرات.
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استنادا إلى تحميؿ ظروؼ البيئة األساسية وطبيعة البيئة المسػتقبمة، تػـ تحديػد بعػض الجوانػب ايػر ذات 
 شروع محؿ الدراسة، ويطمؽ عمييا "تأثيرات خارج النطاؽ".الصمة بأنشطة الم

 
لعممية تقييـ التأثيرات، استنادا إلػى تحميػؿ مكونػات وأنشػطة  ذات الصمة المحتممة خجعت التأثيراتةيما 

بعػػػػيف االعتبػػػػػار عمميػػػػة التقيػػػػيـ وأخػػػػذت المشػػػػروع المقتػػػػرح، وذلػػػػؾ لتحديػػػػد أىميػػػػة التػػػػػأثيرات المختمفػػػػة. 
التقيػػػيـ الفنػػػي الدراسػػػات السػػػابقة والمراجػػػ  المتاحػػػة، وأيجػػػًا و الموقػػػ ،  ةػػػيتجميعيػػػا تػػػـ  التػػػيالمعمومػػػات 

  التشاور المجتمعي. باإلجاةة إلىالفريؽ االستشاري  المستند عمى خبرة
 

جػػػراءاتو تقيػػػيـ التػػػأثيرات عمػػػى معػػػايير محػػػددة مسػػػبقا تشػػػمؿ حجػػػـ التػػػأثيرات ومػػػدتيا، واسػػػتند  التخفيػػػؼ  ا 
 ر التنظيمية، وحساسية المستقببلت البيئية.المقررة، والمعايي

 
 التأثيرات خارج النطاق 6-1-3

تـ تحديد التأثيرات المحتممة ةي مصفوةة ليوبولد بحسب تأثيرىا عمى المستقببلت المحتممة. ومف شأف 
 ىذه الخطوة تسييؿ استبعاد التأثيرات خارج النطاؽ، م  األخذ ةي االعتبار ما يمي:

 

 نوع المشروع -
 الموق  -
 ائص البيئة المحيطةخص -
. وىناؾ ثبلثة أنواع مف الخحساسية المستقببلت أو أىميتيا: حسب طبيعتيا وقيمتيا وندرتيا،  -

 المستقببلت:
   تشمؿ التربة وبيئة العمؿ.و مستقببلت داخؿ الموق 
 .مستقببلت محيطة بالموق ، مثؿ اليواء المحيط، واإلنساف، والنباتات، والحيوانات 
 ية مثؿ المياه السطحية والجوةية.المستقببلت النيائ 
 
 :وقد أظيرت دراسة الوج  البيئي لممنطقة وعمميات التشغيؿ أف التأثيرات التالية خارج النطاؽ 

 "و "الحياة المائية": المياه الجوفية" نوعية، "التأثيرات عمى "نوعية المياه السطحية 
وبناًء عمي ع. باإلجاةة إلي ذلؾ، ال توجد مسطحات مياه عذبة أو حياة مائية بمنطقة المشرو 

خبلؿ مرحمتي بالمنطقة لجوةية لمياه اام   تفاعؿ أيلف يكوف ألنشطة المشروع طبيعة المشروع 
كما ىو موج  ةي ةصؿ عمي عمؽ كبير، خاصة وأف منسوب المياه الجوةية   اإلنشاء والتشغيؿ.

  (.البيئة األساسية وصؼ
 

 التأثيرات البصرية 
وينػاقش تقيػػيـ التػأثير البصػػري  .ةػػى المنطقػةلممنظػر العػاـ تنشػأ التػػأثيرات البصػرية مػف التغيػػرات قػد 

حيػػث  .،يعػػانوف مػػف ىػػذه التػػأثيرات قػػد المػػذيفلمسػػتقببلت المتعرجػػة لػػذلؾ التػػأثير البصػػرى اسػػتجابة 
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السػائقيف المػاريف عمػي  ىبػالقرب مػف منطقػة المشػروع، ويقتصػر الوجػ  عمػ مسػتقببلتال يوجػد  أنو
عػبلوة عمػي ذلػؾ، لػف يسػيـ بالتالي، ةإف تأثيرات المشروع اير ذات أىمية.  .المجاورة طرؽالطوؿ 

محطػات طاقػة يوجػد العديػد مػف المشروع ةي إدخاؿ عناصر جديدة عمى ىؤالء السػائقيف، حيػث أف 
شػػػيدت توسػػػعات عديػػػدة عمػػػى امتػػػداد الطريػػػؽ مػػػف أنيػػػا قػػػد ةػػػى المنطقػػػة كمػػػا قائمػػػة بالفعػػػؿ الريػػػاح 

 .الزعفرانة إلي الغردقة خبلؿ العقد الماجي
 

  والثقافيالتراث األثري معالم عمي  ات المترتبةالتأثير   
مػػػف المنطقػػػة  2كػػػـ 333نحػػػو ة مسػػػاحلوةقػػػًا لمدراسػػػة الخاصػػػة بتقيػػػيـ التػػػأثيرات البيئيػػػة واالجتماعيػػػة 

ة عمػػي ذلػػؾ، ال عػػبلو ال توجػػد أي معػػالـ تػػراث أثػػري أو ثقػػاةي مسػػجمة بمنطقػػة المشػػروع. ، المجػػاورة
كاسػػتؿ توجػػد أي اثػػار مسػػجمة داخػػؿ أو عمػػي مقربػػة مػػف موقػػ  المشػػروع المقتػػرح. ومػػ  ذلػػؾ، أشػػار 

إلػػػي احتماليػػة أف يكػػػوف ىنػػػاؾ بقايػػػا أثريػػػة بػػػوادي  (2316-2315ةػػػي  ىػػػاتفي اتصػػػاؿ  1وتريسػػتاف
ف كاف ىػذا األمػعف طريؽ ، ةي حالة العثور عمي أي مف المعالـ حواشية. لذلؾ ر ايػر الصدةة، وا 

حاطػػة  تتجػػمفمػػرج ، سػػيتـ تطبيػػؽ اإلجػػراءات المتبعػػة ةػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة والتػػي  وقػػؼ النشػػاط وا 
 117الفػػور، وةقػػا لمػػا يػػنص عميػػو القػػانوف رقػػـ  ىالمنطقػػة بالسػػياج مػػ  إخطػػار الجيػػات المعنيػػة عمػػ

 . اآلثارالمختص بحماية  1983لسنة 
 

فػة خػبلؿ مرحمتػي اإلنشػاء والتشػغيؿ وتأثيراتيػا ( جوانػب المشػروع المختم1-6وةيما يمي يعرض الجدوؿ  
أىميػػػة كػػػؿ تػػػأثير سػػػمبي كمػػػا يحػػػدد المحتممػػػة  السػػػمبية/ اإليجابيػػػة( عمػػػي العناصػػػر البيئيػػػة ذات الصػػػمة. 

تصػميـ المشػروع و/أو التػي يػتـ اتخاذىػا  ةػيسػواء المتجػمنة  ،التخفيػؼ إجراءاتمحتمؿ قبؿ وبعد تنفيذ 
  .كما سيتـ شرحيا بالتفصيؿ ةيما يمي المشروعطبيقيا أثناء إدارة ورصد وت

 

                                                 
 يرجى مراجعة الفصؿ الراب  الظروؼ االجتماعية واالقتصادية  1
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 انتأثيرات انمحتمهة/ انمتبقية مصفىفة (: 1-6) جدول 

 1ةالخصائص البيئي 

  األنشطة
 )مصادر التأثيرات(

 االجتماعية االقتصادية البيئة البيولوجية البيئة الطبيعية الجــوانب
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 مرحمــة اإلنشــاء
 تسوية الموق 

 األعماؿ المدنية
 تركيب المعدات 

 األعماؿ واألجيزة الكيربية
 التشغيؿ التجريبي

 إقامة وانتقاؿ العماؿ 
 نقؿ المواد، إلخ 

 

 العمالة NA NA NA NA NA NA NA NA + NA NA 

 انبعاثات األتربة - NA NA   - - - NA - NA 
 )االنبعاثات الغازية  مف الشاحنات والمعدات - NA - - - - - - NA - NA 
 )الجوجاء  مف الشاحنات والمعدات NA - NA   - NA NA NA - NA 
 والسائمةاممة المخمفات البمدية الصمبة مخمفات عممية اإلنشاء  ش) NA NA - - - - NA - NA - NA 

 )الحوادث  الشاحنات والمعدات NA NA - - - - - - NA - - 
 )االنسكابات  مف الشاحنات والمعدات NA NA - - - - NA NA NA - - 
 لقيادة ةي الطرؽ الوعرة ا - - - - - - NA NA NA - NA 

  مف العماؿ الصحيالصرؼ NA NA - - - - NA NA NA NA NA 

 استيبلؾ المياه NA NA NA NA NA NA NA - NA NA - 

 مرحمــة التشــغيل

 NA NA NA NA NA NA NA NA + NA NA  العمالة  األنشطة المتعمقة بالعمالة

 النفايات المنزلية الصمبة - NA - - - - NA - NA - NA 

 استيبلؾ المياه NA NA NA NA NA NA NA - NA NA - 

 لناتجالصرؼ الصحي ا NA NA - - - - NA NA NA NA NA 
   القيادة ةي الطرؽ الوعرة - - - - - - NA NA NA - NA 

 NA - NA NA NA - NA NA NA - NA المحوالتو  حركة التوربنات الجوجاء الناتجة مف  أنشطة التشغيؿ

                                                 
1
 ال ينطبقNA       )+(  تأثيراث إيجابيت تأثيراث سلبيت   ( -) 
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 التخـفيف إجراءات 6-1-4
التخفيػؼ إمػا مدمجػة كجػزء ال  إجػراءات تكػوف وعػادة مػايستيدؼ المشروع تحقيؽ تأثيرات بيئية إيجابية. 

جػػػراءات الرصػػػد  . وبتنفيػػػذ ىػػػذيف البيئػػػييتجػػػزأ مػػػف تصػػػميـ المشػػػروع أو تػػػتـ مػػػف خػػػبلؿ اإلدارة البيئيػػػة وا 
 إجػراءاتالتخفيؼ؛ تكوف التأثيرات المتبقية، وىي تمػؾ المحتممػة المتبقيػة بعػد تنفيػذ  إجراءاتالنوعيف مف 
ة / مقبولػة. وبقػدر اإلمكػاف، يفجػؿ تجنػب ومنػ  التػأثيرات عمػي يػمىذات أمة لمغايػة/ ايػر التخفيؼ جػئي

. واسػػتنادا إلػػى عمميػػة تحديػػد التػػأثيرات والتقيػػيـ؛ يػػتـ اسػػتبعاد عنيػػا التقميػػؿ أو التخفيػػؼ منيػػا أو التعػػويض
اليامػة، ةػي حػيف يػتـ دمػج التخفيػؼ لمتػأثيرات  إجػراءاتالتأثيرات خارج نطاؽ عممية التقييـ، ويػتـ اقتػراح 

 التأثيرات الطفيفة جمف خطط اإلدارة الخاصة بالمنشأة.
 
 تقييم التأثير  6-8

 
طبيعية البيئة المستقبمة وأنشػطة المشػروع، يتجػ  و بناء عمي التحميؿ األولي لؤلوجاع البيئية األساسية، 

حيػث األعمػاؿ المدنيػة التػػي  أف التػأثيرات البيئيػة السػمبية األساسػية سػػتنتج خػبلؿ مرحمػة إنشػاء المشػػروع،
نشػاء الطػرؽ الداخميػة والقػوة  تشتمؿ عمي استخداـ أنػواع مختمفػة مػف مركبػات اإلنشػاء والمعػدات الثقيمػة وا 
العاممة. ةيما تعتبر التأثيرات السمبية المترتبة خبلؿ مرحمة التشػغيؿ عمػي الجوانػب الطبيعيػة واالجتماعيػة 

 لجتيا مف خبلؿ إجراءات وخطط اإلدارة. االقتصادية اير ذات أىمية وقد يتـ معا
 
 التأثيرات اإليجابية 6-8-1
 

 التوظيف 
ةػػػرص عمػػػؿ خػػػبلؿ مرحمتػػػي اإلنشػػػاء والتشػػػغيؿ. وسػػػتكوف األولويػػػة لمعمالػػػة مػػػف  المشػػػروع سػػػيوةر

تنفيػػذ لتػػواةر وةتػػرات الوظػػائؼ عمػػي الجػػدوؿ الزمنػػي سػػيتوقؼ المجتمػػ  المحمػػي. وةػػي ىػػذا الصػػدد، 
 . عة الوظيفةوطبي ومراحؿ اإلنشاء المياـ

 
". أثنػاء العمػػؿومػف الفوائػد األخػػرى المباشػرة التػي سػػتعود عمػي المجتمػ  المحمػػي ىػو تقػديـ التػػدريب "

ممػػف يتمتعػػوف بقػػدر كبيػػر مػػف الميػػارة الريػػاح حيػػث مػػف الممكػػف قيػػاـ األخصػػائييف ةػػي مجػػاؿ طاقػػة 
ميػػاراتيـ وتػػأىيميـ  ، ممػػا سػػيزيد مػػف مسػػتويلمعػػامميف مػػف المجتمػػ  المحمػػيوالخبػػرة بتقػػديـ التػػدريب 

 . طاقة الرياح لمعمؿ بالمشاري  األخرى العاممة ةي مجاؿ
 

مباشػػرة ةرصػػة عمػػؿ  333وتشػػير التقػػديرات إلػػي أف المشػػروع خػػبلؿ مرحمػػة اإلنشػػاء سػػيوةر حػػوالي 
 12حػػوالي بػػالموق  لممجتمػػ  المحمػػي. وأثنػػاء التشػػغيؿ، مػػف المتوقػػ  أف يكػػوف عػػدد العمالػػة الدائمػػة 

 .عامؿ
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ف المتوقػػػػ  أف تكػػػػوف الشػػػػركات المحميػػػػة متوسػػػػطة الحجػػػػـ قػػػػادرة عمػػػػي إمػػػػداد أامػػػػب المكونػػػػات مػػػػو 
تتاح ةػرص . كما س/البراايوالمنصات وكذلؾ الصواميؿ والمسامير المواسيرمثؿ السبللـ  اإلجاةية

، عمػػي سػػبيؿ المثػػاؿ، ةػػي قياسػػات الريػػاح وخػػدمات التشػػغيؿ والصػػيانة .. عمػػؿ لممكاتػػب االستشػػارية
 . 3هإلي أخر 

 
% مػػف الوظػػائؼ المتاحػػة أثنػػاء مرحمػػة اإلنشػػاء مػػف العمالػػة المؤىمػػة 43سػػيتـ شػػغؿ مػػا يقػػرب مػػف 

 . 4% عمالة مؤىمة63واير المؤىمة، بينما ستتطمب الوظائؼ األخرى المتبقية والبالغة 
 

وبالتػػػالي، سيسػػػاىـ المشػػػروع ةػػػي التػػػأثيرات االجتماعيػػػة االيجابيػػػة بمػػػا ةػػػي ذلػػػؾ التنميػػػة المجتمعيػػػة 
 .   بشكؿ أساسي أثناء ذروة مرحمة اإلنشاء وخفض نسبة البطالة بالمجتم  المحمي

 
 القومي الطاقة أمن 

عمػػى نطػػاؽ واسػػ . الريػػاح سػػيقـو ىػػذا المشػػروع بتػػوةير الكيربػػاء مباشػػرة مػػف طاقػػة أثنػػاء التشػػغيؿ، 
البيئيػػػة  اتتػػػأثير الوبالتػػػالي سيسػػػاىـ ةػػػي تقميػػػؿ االعتمػػػاد عمػػػى الوقػػػود األحفػػػوري المسػػػتنزؼ وتقميػػػؿ 

 .المرتبطة بو. وأثناء ةترة اإلنشاء، سيتـ استخداـ مولد كيرباء يعمؿ بالديزؿ السمبية
  

. الريػاحالطاقة المتجددة بيػا، تحديػدًا طاقػة  مواردمف خبلؿ المشروع، ستستفيد مصر مف أحد أىـ ة
ةػي  الكيربػاءبػات المتزايػد والمسػتمر لمتطم االحتيػاجسيساىـ المشػروع أيجػًا ةػي تمبيػة جػزء مػف كما 

 مصر.  
 

  الحراري االحتباسغازات  انبعاثاتخفض 
سػػوؼ يسػػاىـ وبالتػػالي، . الكيربػػاء مػػف طاقػة الريػػاحال توجػد انبعاثػػات احتبػػاس حػػراري تػرتبط بإنتػػاج 

 اػػػاز ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوفوبػػػاألخص المشػػػروع ةػػػي خفػػػض انبعػػػاث اػػػازات االحتبػػػاس الحػػػراري، 
 CO2،)  تعمػػؿ التقميديػػة التػػي محطػػات الليػػد نفػػس كميػػة الطاقػػة مػػف التػػي كانػػت ستصػػدر لػػو تػػـ تو

نمػػػا تصػػػدر بػػػأنواع الوقػػػود األحفػػػوري.  كمػػػا ال توجػػػد انبعاثػػػات مباشػػػرة تتعمػػػؽ بإنتػػػاج الريػػػاح بػػػرًا. وا 
. ويبمػػػت متوسػػػط قيمػػػة دورة حيػػػاة توريػػػدسمسػػػمة العمميػػػات االنبعاثػػػات نتيجػػػة أنشػػػطة البنيػػػة التحتيػػػة و 

 493، 823مقارنػػػػػػػة بػػػػػػػػ  tCO2e/GWh 11يػػػػػػػاح بػػػػػػػرًا نحػػػػػػػو االنبعاثػػػػػػػات مػػػػػػػف إنتػػػػػػػاج طاقػػػػػػػة الر 
tCO2e/GW  الغاز الطبيعي عمي التوالي. ةي مصر، يبمت إجمالي متوسػط إنبعاثػات اػاز و لمفحـ

 543تعمػػػػؿ بالطاقػػػػة الحراريػػػػة حػػػػوالي التػػػػي محطػػػػات الالناتجػػػػة عػػػػف  CO2ثػػػػاني أكسػػػػيد الكربػػػػوف 
tCO2e/GWh 5 . 

 
                                                 

 . 2313اع الطاقة المتجددة، التركيز عمي الطاقة الفوتوةولطية وطاقة الرياح، المكتب االستشاري انفايرونكس، اةاؽ قط 3
، جنوب Eastern Cape Solaire Directميجا وات،  93بقدرة التأثير البيئي لمحطة الطاقة الفوتوةولطية دريناف  مراجعة تقرير 4

 .  2314إةريقيا 
 .  2313-2312ات األداء لشركات إنتاج الطاقة الكيربائية، جياز تنظيـ مرةؽ الكيرباء وحماية المستيمؾ، التقرير السنوي لمؤشر  5
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 جيجػاوات/ سػػاعة 1,119 ىػػوشػركة ليكػػيبل مصػر   لمحطػة بػالنظر إلػي أف اإلنتػػاج السػنوي المتوقػػ
GWh سنويًا.   طف ثاني أكسيد كربوف مكاةئ 581,927حوالي  الحد مف انبعاث، يتـ 

 
 التأثيرات السمبية المحتممة 6-8-8

بعد استبعاد التأثيرات اير ذات الصمة خارج النطاؽ وتحديد التأثيرات اإليجابية، تـ تقييـ ما تبقى مف 
 السمبية المحتممة" عمى أساس المعايير التالية: "التأثيرات

 التأثير. حجم 
 التي تستمر ةييا التأثيرات. المدة الزمنية 

 مدى توةرىا، سواء كانت مدرجة جمف تصميـ المشروع أو يتـ اتخاذىا التخفيف إجراءات :
 وتنفيذىا جمف إجراءات اإلدارة.

 السابؽ وصفيا ةي الفصؿ  لقانوني والتنظيمي المصريااللتزام بالمعايير التنظيمية وفقا لإلطار ا 
 (.الثاني

 الشعبيواإلدراؾ  االهتمام. 
 
 تأثيرات المشروع عمي البيئة الطبيعية  6-8-8-1

 نوعية الهواء المحيط 
 مرحمة اإلنشاء

قد ينتج عف أنشطة اإلنشاء تػأثير جػئيؿ وموجػعي وقصػير األجػؿ عمػى نوعيػة اليػواء، يتمثػؿ ةػي 
الصػػػادرة مػػػف معػػػدات  واالنبعاثػػػاتمات العالقػػػة نتيجػػػة تسػػػوية سػػػط  التربػػػة، ابار/أتربػػػة أو الجسػػػي

 اإلنشاء وشاحنات النقؿ. 
 

لتوليػػػد الكيربػػػاء أثنػػػاء أعمػػػاؿ اإلنشػػػاء. ونتيجػػػة لػػػػذلؾ، صػػػغير متنقػػػؿ مولػػػد ديػػػزؿ  اسػػػتخداـسػػػيتـ 
يػت، وأوؿ ستحتوي انبعاثات اليواء ةي ىذه المرحمة عمػى األتربػة، أكاسػيد النيتػروجيف، أكاسػيد الكبر 

 أكسيد الكربوف.
 

عمػػى بيئػػة  ةػػي المقػػاـ األوؿومػػف المتوقػػ  أف تػػؤثر  ،التػػأثيرات لمػػدة قصػػيرة نسػػبياً  مثػػؿ تمػػؾوتحػػدث 
ألف  وذلػؾتػأثيرات سػمبية عمػى الصػحة العامػة،  أف يكػوف ىنػاؾالعمؿ. اير أنو مف اير المحتمػؿ 

كػـ إلػي شػرؽ  34مػي مسػاةة عتقػ   ،السػاحمية مدينػة رأس اػاربوىي  ،أقرب منطقة سكنية لمموق 
 الموق  المقترح. وبالتالي، يعتبر ىذا التأثير طفيؼ. 

 التخفيؼ إجراءات
" والمقػػاوليف التػػػابعيف ليػػا عمػػػي ليكػػيبل لمنػػ  انبعاثػػات األتربػػػة مػػف المركبػػات، سػػػوؼ تعمػػؿ شػػػركة "

قد ينػتج عنيػا أتربػة،  التأكد مف تغطية جمي  المركبات التي تدخؿ أو تخرج مف الموق  وبيا حمولة
 ةيما عدا أثناء التحميؿ والتفريت. 
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أو و/ جػراءات" والمقاوليف التػابعيف ليػا بتركيػب وتشػغيؿ والحفػاظ عمػي اإلليكيبل  كما ستقـو شركة "
األتربػػة بالمنػػاطؽ التػػي مػػف المحتمػػؿ أف ينػػتج بيػػا انبعاثػػات األتربػػة إخمػػاد المعػػدات المسػػتخدمة ةػػي 

 خمػػػادإلورشاشػػػات المجيػػػزة بمجػػػخة و الميػػػاه المتنقمػػػة  عربػػػاتحديػػػد مخػػػاطر بيػػػا  مثػػػؿ والتػػػي تػػػـ ت
نشػاط المفتوحة أو منطقة التخزيف أو األخذ بعػيف االعتبػار األيػاـ المتوقػ  أف تشػيد األتربة بالطرؽ 

 رياح(. عالي لم
 

 التأثيرات المتبقية
ةػػي خفػػض التػػأثيرات المحتممػػة. مػػي نحػػو ةعػػاؿ عالتخفيػػؼ السػػابقة  إجػػراءاتمػػف المتوقػػ  أف تسػػيـ 

 إلنشاء عمى نوعية اليواء اير ذات أىمية.  عماؿ االتأثيرات المتبقية ألةإف لذلؾ 
 

 مرحمة التشغيل
ستتولد انبعاثات ىواء جئيمة عف المركبات التي بالنظر إلي المشروع منفردًا ، أثناء مرحمة التشغيؿ

لي الموق . وم  ذ بجمي   االعتبار أنشطة النقؿ المتعمقةبعيف لؾ، م  األخذ تنقؿ المياه مف وا 
 ، قد تكوف انبعاثات اليواء كبيرة. المشاري 

 
 التأثيرات المتبقية

 تأثيرات متبقية. ال توجد 
 

  المحيطة الضوضــاءمستويات 
 مرحــمة اإلنشــاء

يتسػبب نػاء. وقػد األنشطة التي قػد تتولػد عنيػا الجوجػاء ىػي أعمػاؿ الحفػر والخرسػانة ومعػدات الب
وموجػػػعية ةػػػػي مسػػػتويات الجوجػػػػاء.  قصػػػيرة المػػػػدىزيػػػػادة إحػػػداث ةػػػػي  بنػػػاءاسػػػتخداـ معػػػػدات ال

عمػػػي سػػػبؿ( التػػػي مػػػف المتوقػػػ  أف تنػػػتج ( مسػػػتويات الجوجػػػاء  بالدي2-6ويعػػػرض الجػػػدوؿ رقػػػـ  
 .  مف معدات اإلنشاءمختمفة مساةات 

 
اإلنشػػػاء تػػػأثيرات سػػػمبية عمػػػى ومػػػف ايػػػر المتوقػػػ  أف ينػػػتج عػػػف الجوجػػػاء التػػػي تسػػػببيا أنشػػػطة 

 المنػػاطؽ المجػػاورة  الطػػرؽ والمجتمعػػات القريبػػة( حيػػث أنيػػا تقػػ  عمػػى مسػػاةات بعيػػدة عػػف الموقػػ 
وحػػوالي شػػرقًا زعفرانػػة  –كيمػػومتر مػػف طريػػؽ رأس اػػارب  2المشػػروع يبعػػد بحػػوالي موقػػ  حيػػث أف 

الناتجػػة جػػاء المحيطػػة تػػأثير الجو بالتػػالي، يعتبػػر  .السػػاحمية مدينػػة رأس اػػاربعػػف كيمػػومتر  28
 طفيفأنشطة اإلنشاء عف 

 (: متوسط مستويات الضوضاء الناتجة عن معدات اإلنشاء )ديسبل(8-6) جدول

 نوع المعدة
 )ديسبل(المسافة من مصدر الضوضاء 

 م 111 م51 م15,3 م 11

 52 58 - 72 ونش

 54 63 - 74 بولدوزر
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 نوع المعدة
 )ديسبل(المسافة من مصدر الضوضاء 

 م 111 م51 م15,3 م 11

 56 62 - 76 مولد كيرباء

 59 65 - 79 يكباش حفر خمف

 - - 85 - خبلط خرسانة
 - - 82 - مجخة خرسانة
 - - 76 - ىزاز خرسانة

 - - 88 - شاحنة
  يضاء حوالوديسيبل وبمضاعفت المسافت عشر أضعاف تقل شدة الض 6*بمضاعفت المسافت تقل شدة الضوضاء حوالى 

لدسيب 02
6

 

 
 التخفيؼ إجراءات
 الرقابية التالية:  جراءاتمقاوليف التابعيف ليا إتباع اإل" والليكيبل عمي شركة "يجب 

  المتاحة حدث التطورات التقنيةألاآلالت ومعدات البناء  مطابقةالتأكد مف.  

  .الصيانة الدورية لآلالت والمعدات ذات محرؾ احتراؽ داخمي وةقًا لتعميمات الشركة المصنعة 

  ذات الحساسػية لمجوجػاء عنػد اختيػار موقػ  اآلالت تقببلت المسػمراعاة المساةة القصوى مف
 والمعدات الثابتة. 

  قياسػػات الجوجػػاء واالىتػػزاز خػػارج الموقػػ  بػػالقيـ المنصػػوص عمييػػا بػػالقوانيف المحميػػة تواةػػؽ
 ذات الحساسية. المستقببلت عمي  ةوالتقميؿ مف التأثيرات المترتب

   لوقاية حاسة السم  لمعماؿ ألذفوتوةير سدادات اتنظيـ الموق . 

 
باإلجػػػاةة إلػػػي ذلػػػؾ، إذا لػػػـز األمػػػر سػػػيتـ اعتمػػػاد اليػػػة تظمػػػـ لتقيػػػيـ الشػػػكاوي المتعمقػػػة بالجوجػػػاء 

 الناجمة عف أنشطة اإلنشاء، إف وجدت. 
 

 التأثيرات المتبقية
مجتمػ  أنشػطة اإلنشػاء أي تػأثير عمػى ال أثنػاء تنفيػذمف اير المحتمؿ أف يكوف لمجوجػاء الناتجػة 

ولكػف مػ  تنفيػذ . عمى بيئة العمؿ سوؼ يكوف االبا أنشطة اإلنشاءالتأثير الناتج عف العاـ. إال أف 
جراءات الصحة والسبلمة، تعتبر التأثيرات المتبقية اير ذات أىمية. إجراءات  التخفيؼ السابقة وا 

  

                                                 
ةى الحالة الواقعية يشير قانوف التربي  العكسي إلى الحاالت المثالية حيث أنو يفترض انتشار الصوت بالتساوي بالظبط ةي جمي    6

ةى مجاؿ الصوت ستجاؼ األصوات المنعكسة إلى الصوت الموجو بما يتسبب ةي االتجاىات. لكف إذا كاف ىناؾ أسط  عاكسة 
ذا كاف ىناؾ حواجز ما بيف مصدر الصوت ونقطة  المزيد مف الصوت ةى الموق  عف ما ىو متوق  مف قانوف التربي  العكسي. وا 

وم  ذلؾ، يعتبر قانوف التربي  العكسي ىو القياس ةقد  يتسبب ذلؾ ةي شدة جوجاء أقؿ مف ما ىو متوق  مف قانوف التربي  العكسي. 
، يتقدير مستويات الصوت مع قانون التربيع العكستقدير مبدئى منطقى لشدة الجوجاء عمى مساةة ةي منطقة مفتوحة نسبيًا. 

tr.gsu.edu/hbase/acoustic/isprob2.htmlas-http://hyperphysics.phy 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/acoustic/isprob2.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/acoustic/isprob2.html
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 مرحمة التشغيل
" شػركة "ليكػيبل مػف تمثػؿ الجوجػاء الناتجػة عػف محطػة ةبشكؿ منفػرد،  إذا ما تـ دراسة الجوجاء

 2كػـ 333لممسػاحة البالغػة  الذي تـ تنفيذه أىمية كبيرة. ولكف وةقًا لتقييـ التأثير البيئي واالجتماعي
، تتػػراوح مسػػتويات الجوجػػاء التراكميػػة مراجعػػة البيانػػات المتاحػػةاسػػتنادًا إلػػي و ، المنطقػػة المجػػاورةب

ديسػػػيبؿ. وةػػػي ىػػػذا الصػػػدد، مػػػف  65إلػػػي  35الريػػػاح مػػػف  طاقػػػةممػػػة الناتجػػػة عػػػف محطػػػات المحت
 333ديسػػيبؿ  أ( عمػػي مسػػاةة حػػوالي  45ء المحيطػػة البػػالت المتوقػػ  أف يتحقػػؽ مسػػتوي الجوجػػا

ديسيبؿ  أ( عمي  35مولدات توربينات الرياح، ةيما يتحقؽ مستوي الجوجاء األقؿ البالت  مفمتر 
الريػاح. وبػػالنظر إلػػي تمػػؾ المسػػاةة مػػف المسػػتقبؿ بػػرأس  محطػػة طاقػػةمتػػر مػػف  مسػاةة حػػوالي  كيمػػو

طفيػؼ. عػبلوة عمػي يعػد الجوجػاء المحيطػة  اتالريػاح لمسػتوي محطػة طاقػةاارب، ةما ستجػيفو 
، 2337ذلؾ، مف الجدير بالذكر أف األدلة اإلرشادية لمؤسسة التمويػؿ الدوليػة،  الصػادرة ةػي عػاـ 

عػػدـ  أنػػو ةػػي حالػػة تػػنص عمػػي ،(2315دلػػة اإلرشػػادية الصػػادرة ةػػي عػػاـ والنسػػخة المعدلػػة مػػف األ
ينػات القائمػة بمنشػأة طاقػة متػر مػف أي مػف التورب 2333وجود مستقببلت ذات حساسية ةػي حػدود 

عػػادة ال يكػػوف ىنػػاؾ حاجػػة إلػػي تقيػػيـ تػػأثير الجوجػػاء. وةػػي ىػػذا السػػياؽ، لػػف يكػػوف ىنػػاؾ الريػػاح 
 الرياح األخرى المجاورة.  محطات طاقةلتراكمية بما ةي ذلؾ حاجة إلي دراسة نمذجة الجوجاء ا

 
 أىمية.  وبالتالي، يعتبر تأثير الجوجاء المحتمؿ اير ذ

 
أمػاكف مغمقػة ومعزولػة قد تنتج أيجا الجوجاء أثناء مرحمة التشغيؿ مف المحوالت الواقعػة داخػؿ و 

  ويعد الدخوؿ إلييا محدود لمغاية وةي حالة الجرورة. 
 

مػػي يعػػرض الجػػدوؿ التػػالي مسػػتويات الجوجػػاء التػػي مػػف المتوقػػ  أف تنػػتج عػػف المحػػوالت وةيمػػا ي
كمػػا ىػػو موجػػ  ةػػي  4/1994والتػػي ىػػي أقػػؿ مػػف قػػيـ الحػػدود المسػػموح بيػػا بموجػػب القػػانوف رقػػـ 

 الفصؿ الثاني. 
 

 (: مستويات الضوضاء المتوقع أن تنتج عن المحوالت ببيئة العمل. 3-6الجدول )
 ديسيبل )أ( مستوي الضوضاء  

 ديسيبؿ  أ(* 63 المحوؿ

 . كيمو ةولت 24ميجاوات بقدرة  2*بالنسبة لمحوؿ 
 

، إذا تػـ ايػر ذات أىميػةبيئة العمػؿ، تعتبػر التػأثيرات المتبقيػة  داخؿوبالنسبة لمستويات الجوجاء 
يػػة بمػػا ةػػي التخفيػػؼ المشػػار إلييػػا، وتطبيػػؽ إجػػراءات ةعالػػة لمسػػبلمة والصػػحة المين إجػػراءاتتنفيػػذ 

ذلؾ حظر الوصوؿ إلى منطقة المحوالت، وتزويد العماؿ بميمػات الوقايػة الشخصػية وتقميػؿ ةتػرات 
 التعرض لمجوجاء.
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 التخفيؼ إجراءات
التخفيػػػػؼ التاليػػػػة أثنػػػػاء عمميػػػػة التشػػػػغيؿ لتقميػػػػؿ التػػػػأثيرات المحتممػػػػة  إجػػػػراءاتمػػػػف الممكػػػػف تطبيػػػػؽ 

 لمجوجاء:
 ت المحتمؿ أف يصدر عنيا جوجاء بحيػث تتواةػؽ مػ  المػوائ  الخاصػة تصميـ اآلالت والمعدا

 بمستويات الجوجاء.
 .وج  عوازؿ حوؿ كاةة المعدات التي ينتج عنيا جوجاء مثؿ مغيرات التيار والمحوالت 
  تزويػػد العػػامميف بميمػػات الوقايػػة الشخصػػية المبلئمػػة باألمػػاكف التػػي بيػػا أالت ومعػػدات مسػػببة

 لمجوجاء.
 

 المتبقية التأثيرات
عمى المجتم . أما سمبي مف اير المحتمؿ أف يكوف لمجوجاء الناتجة عف أنشطة التشغيؿ تأثير 

جراءات الصحة  إجراءاتتأثيرىا عمى بيئة العمؿ ةيكاد يكوف ال يذكر م  تنفيذ  التخفيؼ السابقة وا 
 والسبلمة.

 
 التربــة 

 مرحمة اإلنشــاء
سبب األنشطة التي يتـ تنفيذىا ةي مرحمة اإلنشاء ةي تموث بشكؿ عاـ، مف اير المحتمؿ أف تت

 أنشطة إزالة التموث والتنظيؼ ةي المستقبؿ. القياـ بستمـز ت بصورةالتربة 
 

الناتجة عف االستيبلؾ  لصرؼمياه اقد تنتج التأثيرات المحتممة أثناء مرحمة اإلنشاء مف إدارة 
العارجة مف الماكينات، والتسريبات المحتممة مف ، تخزيف المواد والمخمفات، اإلنسكابات اآلدمي

 مولدات الديزؿ وزيوت التشحيـ.
 

 التخفيؼ إجراءات
لتخمص منيا ةي مواق  الدةف الصحي واسيتـ جم  المخمفات المتولدة بواسطة مقاوؿ معتمد 

جراءات إ ىةي المقاـ األوؿ عمالتخفيؼ  إجراءات وتتجمف .المقررة والمخصصة لذلؾ الغرض
 أما المخمفات السميمة إلدارة المخمفات. جراءاتالموق  واإل وترتيب إدارة الموق  وأعماؿ نظاةة

بالموق  وسيتـ  وبشكؿ مؤقت بشكؿ امفالناتجة عف عمميات اإلنشاء ةسيتـ تخزينيا  األخرى
 . لمقاوليفاالتخمص منيا بصفة دورية عف طريؽ 

 
لتنظيـ السميمة دارة مف خبلؿ اإلعمي أكمؿ وجو و ببراعة و تمؾ المياـ سيتـ إلزاـ المقاوليف بتنفيذ و 

أثناء اإلنشاء مف خبلؿ الشروط التعاقدية وعف طريؽ تعييف ميندسيف لئلشراؼ  وترتيب الموق 
عمي تنفيذ تمؾ األنشطة وذلؾ لجماف التخمص المناسب مف النفايات الصمبة ومياه الصرؼ 

الزيوت المستخدمة والشحـو والديزؿ إلي أخره. ىذا ومف  الصحي، لتجنب أو لجم  انسكابات
أما ي التربة. إل احتمالية تسربوالمقرر تخزيف وقود الديزؿ المستخدـ ةي حاويات لمتقميؿ مف 
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بالموق  وسيتـ  بشكؿ مؤقتو الناتجة عف عمميات اإلنشاء ةسيتـ تخزينيا بأماف األخرى المخمفات 
 . ، إذا أمكفبيعيا لممقاوليفالتخمص منيا بصفة دورية عف طريؽ 

 
عمي سُتوق  أثناء مرحمة اإلنشاء م  مختمؼ المقاوليف  التيمؿ العقود تعبلوة عمى ذلؾ، سوؼ تش

االنسكابات مف حجـ تقميؿ سيساىـ ةي الما وىو متطمبات الفحص الدوري لممعدات والماكينات 
وق  بمتابعة تنفيذ العقود والتأكد مف والتسريبات لمحد األدنى. وسيقـو مسئوؿ البيئة والسبلمة بالم

 التزاميـ بشروط البيئة والصحة والسبلمة المنصوص عمييا بالعقد.  
 

. وسيتـ عزلو الناتج عف االستخداـ اآلدمي لصرؼ الصحيمياه اكما سيتـ إنشاء خزاف  بيارة( ل
منيا ةي أقرب والتخمص  بشكؿ دوري محتوياتوتفريت سيتـ ببطانة مف البيتوميف لمن  التسريب و 

 مناسبة مف خبلؿ مقاوؿ معتمد.  و محطة معالجة صرؼ صحي عمى ةترات منتظمة 
 

مف الممكف أف تحد مف بعض  السميمة لتنظيـ وترتيب الموق دارة اإلأف  ومف الجدير بالذكر
المخاطر المحتممة ببيئة العمؿ، كما تعمؿ عمي خمؽ بيئة عمؿ تساعد عمي تنفيذ المياـ عمي نحو 

 عمي:  تنظيـ وترتيب الموق الفعالة لدارة اإل وتتجمفبالطريقة الصحيحة. امف و 
 إزالة األسباب التي قد تؤدي إلي وقوع انزالقات.  -

  منتظمة.تنظيؼ بيئة العمؿ بصفة  -

 . منتظمةجم  والتخمص مف المخمفات بصفة  -

 .الممرات والسبللـ نظيفة ومنظمةو الحفاظ عمى األسط   -

 والمعدات بشكؿ منظـ ومرتب. تخزيف المواد واألدوات  -

 بات. يالتنظيؼ والسيطرة عمي التسر  -

 
 .  متوسطةبالتالي، تعتبر التأثيرات المحتممة عمي التربة الناتجة عف األنشطة المختمفة 

 
 التأثيرات المتبقية

 ـإذا ت اير ذات أىميةاإلنشاء تنفيذ أنشطة التأثير المترتبة عمي التربة أثناء مف المتوق  أف تكوف 
دارتو بطريقة سميمة.  تنفيذ اإلجراءات المناسبة لمعناية بنظاةة الموق  وا 

 
 مرحمة التشغيل

مصرؼ لاإلدارة الخاطئة  جراءالتأثيرات المحتممة عمى التربة  قد تنتجالتشغيؿ،  مرحمةأثناء 
بات يلتسر اآلالت واوتخزيف المواد والمخمفات واالنسكابات العرجية مف المعدات و الصحي 

 المحتممة مف مولدات الديزؿ وزيوت التشحيـ. 
 

 . متوسطةبالتالي، تعتبر التأثيرات المحتممة عمي التربة 
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 التخفيؼ إجراءات
يتواةؽ م  الموائ   روع بإعداد نظاـ إلدارة المخمفاتكجزء مف خطة اإلدارة البيئية، سيقـو المش

والتفتيش المستمر  بلمة بيارة الصرؼ الصحيةجبل عف التحقؽ مف س المصريةوالتشريعات 
. باإلجاةة إلي ذلؾ، ينبغي أف تشتمؿ خطة االستجابة لحاالت الطوارئ عمي التعامؿ م  عمييا

 حاالت االنسكابات. 
 

 أو مواد التشحيـ أو المواد الييدروكربونية لممركبات بمحطات الوقود. الزيوتسيتـ إمداد أو تغير 
تمؾ األنشطة بالموق . كما يجب أف يكوف ىناؾ رقابة صارمة مف قبؿ  بأي مف القياـولف يتـ 

 المسئوؿ عف اإلشراؼ عمي الموق . 
 

وتحمميـ ةي جمي  األوقات،  تالنباتاةيما سيعمؿ المقاوليف عمي توةير الوقاية الفعالة لمتربة و 
 المسئولية عف أي أجرار الحقة. 

 
بالموق  ةي نظاـ داخمي معزوؿ  تيبلؾ األدميعف االس الناتجة سيتـ جم  مياه الصرؼ الصحي

فة دورية بواسطة شاحنات وتصريفيا ةي خزاف أسمنتي مبطف  بيارة( حتي يتـ تفريغيا بص
 .الغرض مخصصة لذلؾ

 
 التأثيرات المتبقية

اير ذات عمميات التشغيؿ  جراءالتأثيرات المحتممة عمى التربة تعد التخفيؼ،  إجراءاتتنفيذ ب
 ية. أىم

 
 الميـــاه 

 المختمفة عمى النحو التالي:  أثناء أنشطة اإلنشاءاستيبلؾ المياه يقدر 
  لكؿ أساس مولد توربينات الرياح. 3ـ 53صب أساس مولد توربينات الرياح:  -

 3ـ 13معالجة أساس مولد توربينات الرياح:  -

 اح. ري ةلكؿ توربين 3ـ 2تنظيؼ مكونات مولد توربينات الرياح قبؿ نصبيا:  -
 

ف كاف مف   ةي حيف سيتوقؼ استيبلؾ المياه خبلؿ مرحمة التشغيؿ عمي االستخداـ اآلدمي، وا 
    شخص(. 12 –لتر/شخص/ يـو  43/يـو  باةتراض  3ـأف يقؿ عف المتوق  

 
ر ممحوظ عمى يذه الكمية تأثي، ولف يكوف لات المياهسيتـ تحقيؽ المستوي األمثؿ مف استخدام

الصيانة الوقائية أنشطة بتنفيذ "ليكيبل مصر" جاةة إلي ذلؾ، ستقـو شركة باإلمصادر المياه. 
المياه مف الشاحنات المزودة بالخزانات لتجنب تسربات أو ةقداف المياه ورصد  باستخداـلآلالت 

 االستخداـ الجيد لممياه بالمراحيض، وتجنب التسريبات، واالستخدامات الزائدة، إلي أخره. 
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موارد المياه يعتبر جعيفًا. ولكف إذا تـ  استيبلؾر، أف تأثير ىذا المشروع عمى ومف الجدير بالذك
ىذا  . وبالتالي، سيتـ بحثكبرككؿ، ةسيكوف التأثير أمجم  المحطات نطاؽ القياس عمى مستوى 

    بشكؿ مشترؾ بيف جمي  المستثمريف. األمر
 

 التأثير عمى البيئة البيولوجية 6-8-3
مف الرماؿ  ركيزة( تكوف مف طبقة سفمية يؿ الساحمي الواس  وتستق  مواق  المشروع عمي ال

الصمبة مغطاة بالحصي والحجارة والصخور م  طبقة محدودة مف الغطاء النباتي تقتصر عمي 
تدؿ عمي وجود  التي ثاراألقد سجمت بج  ارات والودياف الساحمية الطفية. ةيما حدود المس

بالمنطقة  عنيا التواجدلكثرة تنقؿ األنواع المعروؼ  الحيوانات داخؿ حدود الموق . ولكف نظراً 
ال يمكف تحديد وجود الحيوانات ةي مواق  بعينيا، بؿ ومف الممكف تواجدىا بموق  األوس ، 

مف وادي الحواشية، الذي يق  عمي مقربة مف  المشروع والمواق  المحيطة. ويعد الجزء الغربي
األنواع التي تمثؿ  ، ةيما قد سجمتبالتنوع البيولوجيالحدود الجنوبية لمموق ، ىو األكثر ثراء 

. وةي ىذا جمف مساةة قريبة جدًا مف الموق جمي  المستويات الغذائية لميـر اإليكولوجي بالمنطقة 
 الصدد، قد تتجرر تمؾ األنواع نتيجة أنشطة اإلنشاء والتشغيؿ الخاصة بالمشروع. 

 
 مرحــمة اإلنشـاء 

 الموائل
وع عمي ةقداف مباشر لمموائؿ ةجبل عف تعديميا وتجزئتيا مف خبلؿ استغبلؿ سوؼ ينطوي المشر 

المنصات، مسارات  تركيبالمناطؽ لوج  التوربينات واألدوات المساعدة، الطرؽ المؤدية الدائمة، 
 وايرىا مف المنشآت التقنية.   ،خطوط الطاقة، تخزيف اآلالت الثقيمة

 
لى المواق ا سيشتمؿ عمي أنشطة الرياح، وىو م محطات طاقة إنشاءخبلؿ  ، نقؿ المعدات مف وا 

السط  العموي لمتربة إلي جانب بعض طبقات التربة العميقة. وم  ذلؾ،  طبقة جزء مفسيتـ إزالة 
الرياح يعد محدود لمغاية  لف يتجاوز عادة  محطات طاقةإنشاء  بمشروعةإف استخداـ األراجي 

م  اإلبقاء م  معظـ المنطقة خالية مف أي تدخبلت  ىيئة % مف المساحة اإلجمالية( 3نسبة 
جزء صغير  ى(. ونتيجة لذلؾ، لف تشتمؿ المنطقة المتجررة سو 2313الطاقة الجديدة والمتجددة، 

 مف مواق  المشروع. 
عبلوة عمي ذلؾ، تق  مواق  المشروع داخؿ حدود السيؿ الصحراوي الساحمي والمنتشر مف الشماؿ 

بغياب شبو تاـ لممياه،  البيئيطوؿ ساحؿ البحر األحمر. ويتميز ىذا النظاـ إلي الجنوب عمي 
 تتواجد الحياة الحيوانية بصفة أساسية ةي األودية.  و وبناء عميو، ةإف الغطاء النباتي بسيط جدًا، 

 
 التخفيؼ إجراءات

ومػػ  ذلػػؾ، ووةقػػًا  ةقػداف الموائػػؿ و/أو التعػػديؿ مػػف شػػأنيا ليػػو أمػػر دائػـ وال يمكػػف التقميػػؿ منػػو. -
، ةإنو مف المتوق  أف يكوف ىذا األمر طفيؼ، نظرا ألف مػا سػيتـ اسػتغبللو مػف لما ذكر أعبله

 إلقامة مزارع الرياح ىي مساحة محدودة لمغاية، ولـ يتـ العثور عمي أي مف الموائػؿ يجااألر 
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ي والػػػذي بتمػػػؾ المنطقػػػة، ىػػػذا باإلجػػػاةة إلػػػي الخصػػػائص اإليكولوجيػػػة لمسػػػيؿ السػػػاحم اليامػػػة
 يتجمف تنوع بيولوجي محدود لمغاية.

ايرىا مػف عناصػر مف إقامة الطرؽ المؤدية و التقميؿ يمكف الحد مف تجزئة الموائؿ عف طريؽ  -
إلػي الحػد األدنػى مػف المتطمبػات. عمػي سػبيؿ المثػاؿ، ينبغػي تفػادي إقامػة طػرؽ البنية التحتيػة 

 األخص وادي الحواشية(. مؤدية وايرىا مف عناصر البنية التحتية باألودية  وب

الحد مف القيادة عمي الطرؽ الوعرة داخؿ منطقػة المشػروع وحظػر القيػادة ةػي الوديػاف، السػيما  -
  لحواشية، لتجنب انجغاط التربة. وادي ا

 
 التأثيرات المتبقية

 . منخفضةتعتبر التأثيرات المتبقية الناجمة عف أنشطة اإلنشاء عمي الموائؿ 
 

 النباتات 
شاسػعة. المسػاحات ال خبلؿتناثره   المشروع بندرة الغطاء النباتي بدرجة كبيرة ةجبل عف مواق تتسـ

نشػػطة المشػػروع تفػػادي التػػأثيرات المترتبػة عمػػي الغطػػاء النبػػاتي بسػػيولة. باإلجػػاةة ألبالتػالي، يمكػػف 
منطقػػة  إلػػي ذلػػؾ، لػػـ تسػػجؿ أي نباتػػات نػػادرة أو ميػػددة بػػاالنقراض أو نباتػػات متوطنػػة داخػػؿ حػػدود

 المشروع. 
 

نظرا ألف قدرة النباتات عمي النمو ةي ىذه المنطقة البالغة لنمو النبات ة التربة بالنسبة لمتأثير عمى 
مي ذلؾ، وكما ذكر أعبله، ةإف المنطقة القحولة محدودة جدًا، يعد التأثير المترتب طفيؼ. عبلوة ع

 المتجررة محدودة جدًا، وسيتـ اإلبقاء عمي معظـ المنطقة خالية مف أي تدخبلت. 
 

ستقتصر انبعاثات األتربة عمػي مسػاحة صػغيرة جػدًا، وةتػرات قصػيرة إلػي حػد مػا. ومػف المتوقػ  أال 
 بة. يكوف ىناؾ أي تأثيرات ىامة عمي النباتات نتيجة انبعاثات األتر 

 
لف يكوف لممخمفات الناجمة عف أعماؿ اإلنشاء أي تأثيرات ىامة عمي النباتات. إال أنيا قد تتسػبب 

 إذا ما دةعتيا الرياح القوية بعيدًا.ةي تموث مساحة أكبر 
 

 التخفيؼ  إجراءات
تػي ينبغي عنػد تركيػب التوربينػات ومػا يػرتبط بيػا مػف عناصػر البنيػة التحتيػة تفػادي المنػاطؽ ال -

 يتـ العثور عمي اطاء نباتي بيا وذلؾ لتجنب إزالة الغطاء النباتي.  
الحػػد مػػػف القيػػادة عمػػػي الطػػرؽ الػػػوعرة داخػػػؿ حػػدود مواقػػػ  المشػػروع إلػػػي جانػػب حظػػػر القيػػػادة  -

 بالودياف. 

إزالة المخمفات مباشرة مػف الموقػ  وتخزينيػا بػالموق  أو بػالقرب منػو بػالطرؽ السػميمة حتػى يػتـ  -
 صورة نيائية.  التخمص منيا ب
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 التأثيرات المتبقية
التخفيػػؼ المػػذكورة أعػػبله بصػػورة ةعالػػة ةػػي التقميػػؿ مػػف التػػأثيرات  إجػػراءاتمػػف المتوقػػ  أف تسػػاىـ 

المحتممػػة. بالتػػػالي، ةػػػإف التػػأثيرات المتبقيػػػة الناجمػػػة عػػف أنشػػػطة اإلنشػػػاء عمػػي النباتػػػات ايػػػر ذات 
 أىمية. 

 

 ( الطيور)باستثناء الحيوانات 
تقمػػػؿ منشػػػآت المشػػػروع وايرىػػػا مػػف عناصػػػر البنيػػػة التحتيػػػة مػػػف الموائػػػؿ المتاحػػػة مػػف المحتمػػػؿ أف 

أىميػػػػة مواقػػػػ  المشػػػػروع كموئػػػػؿ لمحيوانػػػػات تعػػػػد ةػػػػإف لمحيوانػػػػات المحميػػػػة. ومػػػػف الناحيػػػػة األخػػػػرى، 
 محدودة، ةمقد سجمت معظـ األنواع مف وادي الحواشية. 

 

كمػػػا أنػػػو مػػػف أثنػػػاء مرحمػػػة اإلنشػػػاء.  المثػػػارةجػػػطرابات وقػػػد تتجػػػرر الحيوانػػػات المحميػػػة نتيجػػػة اال
المػػرج  أف تيجػػر الثػػدييات األصػػمية الكبيػػرة  ثعمػػب روبػػؿ والثعمػػب األحمػػر( التػػي تسػػتغؿ المنطقػػة 

نتيجة االجطرابات المثارة بسبب أعماؿ اإلنشػاء. إال أف تػأثير االجػطراب سيقتصػر بشكؿ متقط  
كػػف لمحيوانػػات المحميػػة العثػػور عمػػي موائػػؿ بديمػػة أثنػػاء عمػػي مسػػاحة صػػغيرة نوعػػا مػػا. وبالتػػالي، يم

عممية اإلنشاء. عبلوة عمي ذلؾ، تقتصر أعماؿ اإلنشاء عمي ةترة زمنية محدودة ويمكف الحيوانات 
اإلنشػػاء. إال أنػػو، ةػػي وادي الحواشػػية، مرحمػػة المحميػػة إعػػادة االنتشػػاء بالمنطقػػة مػػرة أخػػرى عقػػب 

 يجب تجنب األنشطة البشرية. 
 

ا كاف الجب المصري ىو النوع الوحيد الياـ الذي سػجؿ سػابقًا داخػؿ حػدود موقػ  "إينػؿ"  ىيئػة ةيم
التػي أجريػت عمػي العكػس مػف ذلػؾ، تيػدؼ الدراسػات المكثفػة (. 2313الطاقة الجديدة والمتجددة، 

إلػػػي تقيػػػيـ التواجػػػد الحػػػالي  2316ةػػػي ةبرايػػػر بػػػالموق   "إنفػػػايرونكس"بواسػػػطة المكتػػػب االستشػػػاري 
 يوانات داخؿ حدود الموق ، ولـ يتـ خبلليا العثور عمي الحيواف ولـ يتـ تأكيد احتمالية التواجد.لمح

 

المخمفات الصمبة العجوية المتولدة أثناء أنشطة المشروع قد تكوف مف أنواع اآلةات مثؿ الحشػرات 
. وتتنػػػاةس والقػػػوارض والكػػػبلب الجػػػالة والقطػػػط، والتػػػي قػػػد يكػػػوف ليػػػا تػػػأثير عمػػػي األنػػػواع المحميػػػة

الكبلب الجػالة مػ  الحيػاة البريػة المحميػة ومػف المعػروؼ مسػاىمتيا ةػي انخفػاض الحيوانػات البريػة 
 نظرا لما تشيده مف مناةسة ةي الغذاء والتيجيف المحتمؿ م  األنواع البرية.  

 عػػبلوة عمػػي ذلػػؾ، قػػد يػػتـ إدخػػاؿ بعػػض أنػػواع البيئػػات الحجػػرية والريفيػػة الغريبػػة إلػػي المنطقػػة إلػػي
ألف األنػواع الغريبػة تػوثر ةػي جانب مواد البناء والحاويات. األمر الذي يجب تفاديو بقدر اإلمكاف، 

 كثير مف األحياف عمي األنواع األصمية. 
  

 التخفيؼ  إجراءات
 الحد مف القيادة عمي الطرؽ الواعرة داخؿ مواق  المشروع وحظر القيادة بالودياف.  -
 رة المخمفات؛ إدا إجراءاتتنفيذ  -

اقتصػػار أنشػػطة العمػػؿ عمػػي أوقػػات النيػػار، نظػػرا لنشػػاط معظػػـ الحيوانػػات خػػبلؿ أوقػػات الميػػؿ  -
 وةي الصباح الباكر؛ 
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التقميػػػؿ مػػػػف األنشػػػػطة قػػػػدر اإلمكػػػػاف خػػػػبلؿ الفتػػػػرات ذات الحساسػػػػية مػػػػف العػػػػاـ  مثػػػػؿ مواسػػػػـ  -
 التعشيش(؛ 

لجوجػػاء لمحػػد مػػف التػػأثير واالجػػطراب التخفيػػؼ الخاصػػة بانبعاثػػات اليػػواء وا إجػػراءاتتنفيػػذ  -
 عمي الحياة البرية. 

 
 التأثيرات المتبقية

التخفيؼ المذكورة أعبله بشكؿ ةعاؿ ةي الحد والتقميؿ مف التأثيرات  إجراءاتمف المتوق  أف تساىـ 
التػػػأثيرات المتبقيػػػة الناجمػػػة عػػػف أنشػػػطة اإلنشػػػاء عمػػػي الحيوانػػػات ايػػػر ذات  دالمحتممػػػة. لػػػذلؾ، تعػػػ

 أىمية. 
 

 ( Avifaunaالطيور )
أثنػػػاء مرحمػػػة اإلنشػػػاء. وقػػػد تتسػػػبب تتػػػأثر الطيػػػور الميػػػاجرة خػػػبلؿ رحمتيػػػا  لػػػيس مػػػف المتوقػػػ  أف

تغييػػر الطيػػور الميػػاجرة لمسػػارىا، إال أف ةػػى انبعاثػػات األتربػػة والجوجػػاء بمواقػػ  اإلنشػػاء المميػػزة 
 . اً ىام اً تأثير  يعدىذا التأثير ال 

 
اسػتغبلؿ  نتيجػةشاء مزارع الريػاح إلػي تعػديؿ أو ةقػداف موائػؿ الطيػور المحميػة وقد تتسبب أنشطة إن

لوجػػ  التوربينػػات واألدوات المسػػاعدة، الطػرؽ المؤديػػة الدائمػػة، تركيػػب المنصػػات، بعػض المنػػاطؽ 
، تخزيف اآلالت الثقيمة، وايرىا مف المنشآت التقنية إلػي أخػره. ومػ  ذلػؾ، الكيرباءمسارات خطوط 

جتم  الطيور بالمنطقة ةقير جدًا مف حيث األنواع كما أنو كثاةتػو منخفجػة لمغايػة، يعػد ف مأل نظراً 
الريػاح داخػؿ المنطقػة التػي تناولتيػا  محطة طاقػةالتأثير المترتب عمي الطيور المحمية نتيجة إنشاء 

 دراسة تقييـ التأثيرات البيئية واالجتماعية اير ذات أىمية. 
 

ومػػف إلنشػػاء محػػدودة وتقتصػػر عمػػي ةتػػرة زمنيػػة قصػػيرة نوعػػا مػػا. عػػبلوة عمػػي ذلػػؾ، ةػػإف أعمػػاؿ ا
 الممكف لمطيور المحمية إعادة استغبلؿ المنطقة عقب مرحمة اإلنشاء. 

 
ـ قمامػة بػالموق  أو ميػاه مفتوحػة أو اوقد تنجذب الطيور بالمنطقة إلي الموق  إذا ما كػاف ىنػاؾ أكػو 

لزيػػادة ةػػي أعػػداد الطيػػور قػػد تزيػػد مػػف خطػػر تػػـ تشػػييد مبػػاني تشػػتمؿ عمػػي اطػػاء نبػػاتي. كمػػا أف ا
االصػػػطداـ أثنػػػاء تشػػػغيؿ التوربينػػػات. وبالتػػػالي، يجػػػب تجنػػػب جػػػذب الطيػػػور أثنػػػاء مرحمتػػػي إنشػػػاء 

 . المحطةالرياح مف خبلؿ إزالة القمامة مف منطقة  محطةوتشغيؿ 
 

 التخفيؼ  إجراءات
ف ونقػػػؿ والػػػتخمص مػػػف وجػػػ  وتنفيػػػذ وتحػػػديث خطػػػة إدارة المخمفػػػات الصػػػمبة لتشػػػمؿ جمػػػ  وتخػػػزي

 المخمفات بطريقة مستدامة مف الناحية البيئية. 
، والمحميػة الميػاجرة والمعششػة الرياح عمى الطيور ة طاقةحطملمتخفيؼ مف التأثيرات الناجمة عف 

الريػػػاح بأكممػػػو  لمجمػػػ  طاقػػػةالتاليػػػة ةػػػى دراسػػػة تقيػػػيـ التػػػأثير االسػػػتراتيجي  اإلجػػػراءاتتػػػـ اقتػػػراح 
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 –" Lahmeyer International and Ecodaدىا المكتػػػب االستشػػػاري "لتػػػي أعػػػابالمنطقػػػة 
 2317 :) 
مناسػػػبًا  موقػػػ  األبػػػراج تمثػػػؿ. ةيػػػذه  ذات الييكػػػؿ الشػػػبكي( تجنػػػب اسػػػتخداـ األبػػػراج التشػػػابكية -

يمكف لمطيور أف تحػط عميػو، وبالتػالي قػد تجػذب الطيػور الميػاجرة والمحميػة، ممػا قػد يزيػد مػف 
 خطر االصطداـ. 

 ريش( التوربينات لزيادة رؤية الشفرة، وبالتالي التقميؿ مف خطر االصطداـ. ومف  وحمراطبلء  -
 عبلمات المبلحة بالموف األبيض واألسود.  ذاتالممكف تحقيؽ ذلؾ باستخداـ شفرات 

الحػػػد مػػػف ارتفػػػاع التوربينػػػات إلػػػى أقصػػػى حػػػد معقػػػوؿ لمطػػػرؼ ككػػػؿ، حيػػػث يعتقػػػد أف خطػػػر  -
ارتفػػاع التوربينػػات. ويوصػػي بػػأال يزيػػد ارتفػػاع التوربينػػات  اصػػطداـ الطيػػور الميػػاجرة يػػزداد مػػ 

متػػػػر. ومػػػػ  ذلػػػػؾ، ال ينبغػػػػي اعتبػػػػار ىػػػػذا تقييػػػػدًا صػػػػارمًا. ةوةقػػػػًا  123عػػػػف إجمػػػػالي ارتفػػػػاع 
متػر مقبولػة لدرجػة  123لمخصائص التقنيػة الحديثػة قػد تكػوف التوربينػات التػي تتجػاوز ارتفػاع 

 معينة. 

الريػػاح  محطػػةجػػذب تمػػؾ اإلجػػاءة الطيػػور إلػػى منػػاطؽ تجنػػب إجػػاءة توربينػػات الريػػاح، ةقػػد ت -
ذا كاف ىنػاؾ  إلجػاءة التوربينػات  حاجػة جػروريةمما قد يؤدي إلى زيادة خطر اصطداميا. وا 

اسػػتخداـ الحػػد  سػػيتـالمػػدني والعسػػكري(،  الطيػػراف ىيئػػات عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ لتمبيػػة متطمبػػات 
 . لةالفعاالمتقطعة و  الساطعةاألدنى مف األجواء البيجاء 

الريػاح  محطػةالريػاح وربػط الشػبكات بػيف مختمػؼ منػاطؽ  محطػةمنطقة ل الداخميةبناء الشبكة  -
ذا تعػػذر تجنػػب اسػػتخداـ خطػػوط النقػػؿ اليوائيػػة  عمػػى سػػبيؿ  بواسػطة كػػاببلت تحػػت األرض. وا 

الخطػػوط وةقػػًا لمخطػػوط اإلرشػػادية المتاحػػة أف تصػػمـ تمػػؾ ينبغػػي ة(، كيمػػو ةولػػت 223المثػػاؿ 
 اإلرشادية لجمعية الطيور العالمية(  مثؿ الخطوط 

 

 مرحـمة التشــغيل 
 الموائل

 الػػدؾلػػيس مػػف المتوقػػ  أف يكػػوف ىنػػاؾ تػػأثيرات عمػػي الموائػػؿ خػػبلؿ تشػػغيؿ التوربينػػات، ةيمػػا عػػدا 
 المحتمؿ لمتربة جراء سير المركبات عمي الطرؽ الوعرة خبلؿ ةترات الصيانة. 

 
 التخفيؼ  إجراءات

 ادة خبلؿ ةترات الصيانة عمي الطرؽ القائمة بالفعؿ. ستقتصر القي
 

 التأثيرات المتبقية
التخفيؼ المذكورة أعبله بشكؿ ةعاؿ ةي الحد والتقميؿ مف التأثيرات  إجراءاتمف المتوق  أف تساىـ 

الريػاح عمػي الموائػؿ ايػر ذات  محطػةالمحتممة. لػذلؾ، تعػد التػأثيرات المتبقيػة الناجمػة عػف تشػغيؿ 
 ىمية. أ
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 النباتات 
مف اير المعروؼ أف يكوف لتشغيؿ توربينات الرياح تأثير عمي النباتػات أو نمػو النباتػات. كمػا لػف 
يكوف لمتغييرات الطفيفة ةي سرعة الرياح  االجطرابات( أو ةي المناخ المحمي عمي مسػتوي سػط  

 األرض أي تأثير عمي النباتات. 
 

ة عمػػي الطػػرؽ الػوعرة عمػػي النباتػػات بالمنطقػػة خػػبلؿ ةتػػرة صػػيانة وقػد تػػؤثر األنشػػطة البشػػرية والقيػػاد
 الرياح. محطة 

 
 التخفيؼ  إجراءات

 ومواقػػػػ  خػػػبلؿ ةتػػػػرات الصػػػيانة عمػػػػي الطػػػرؽ القائمػػػػة بالفعػػػؿ واألنشػػػطة البشػػػػرية ستقتصػػػر القيػػػػادة
 . التخزيف

 
 التأثيرات المتبقية

رة أعبله بشكؿ ةعاؿ ةي الحد والتقميؿ مف التأثيرات التخفيؼ المذكو  إجراءاتمف المتوق  أف تساىـ 
ايػر ذات  النباتػاتالريػاح عمػي محطػة المحتممة. لذلؾ، تعد التأثيرات المتبقية الناجمػة عػف تشػغيؿ 

 أىمية. 
 

 الحيوانات )باستثناء الطيور( 
بالتػالي، و الجوجاء والظبلؿ الناتجػة عػف تشػغيؿ التوربينػات محػدودة ةػي المسػاحة والفتػرة الزمنيػة. 

الرياح تأثير عمي الحياة البريػة التػي ىػي بالفعػؿ محػدودة محطة مف اير المتوق  أف يكوف لتشغيؿ 
جدًا. وحيث لف يتـ وج  التوربينات بالقرب مف الودياف األوس ، ةمف يكوف لمجوجاء الناتجة عف 

 التوربينات تأثير عمي الحيوانات التي تقطف أو تستغؿ ىذه الودياف. 
 

ض العوامؿ قد يترتب عنيا اجطراب بعػض األنػواع، منيػا العػامميف بػالموق ، القيػادة عمػي ىناؾ بع
الطرؽ الوعرة، المخمفػات الناجمػة عػف قطػ  الغيػار المسػتخدمة أو المخػاطر الناجمػة عػف الكػاببلت 

 اير المعزولة بالقدر الكاةي أثناء أنشطة الصيانة. 
 
  .مف توربينات الرياحستقتصر أنشطة الصيانة عمي المنطقة القريبة  -
 ستقتصر القيادة عمي الطرؽ القائمة بالفعؿ م  تجنب القيادة عمي الطرؽ الوعرة.  -

 
 التأثيرات المتبقية

التخفيؼ المذكورة أعبله بشكؿ ةعاؿ ةي الحد والتقميؿ مف التأثيرات  إجراءاتمف المتوق  أف تساىـ 
ايػر ذات  الحيواناتالرياح عمي محطة جمة عف تشغيؿ المحتممة. لذلؾ، تعد التأثيرات المتبقية النا

 أىمية. 
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 الطيور 
 تقييم المنطقة األوسع لممشروع 

وةػػى ىػػذا الصػػدد، قػػد مػػف المحتمػػؿ أف يكػػوف لمرحمػػة التشػػغيؿ تػػأثير كبيػػر عمػػي الطيػػور الميػػاجرة. 
اح بأكمميػػا الريػػ محطػػاتلأعػػدت ىيئػػة الطاقػػة الجديػػدة والمتجػػددة دراسػػة لتقيػػيـ التػػأثير االسػػتراتيجي 

 Lahmeyerبالمنطقػة  منطقػة المشػروع األوسػ ( بمػا ةػى ذلػؾ التػأثيرات التراكميػة عمػى الطيػور  

International and Ecoda, 2017 ) 
 

ووةقا لمدراسة، ليس مف المتوق  أف تتأثر الطيور المياجرة خػبلؿ رحمتيػا أثنػاء مرحمػة اإلنشػاء. وقػد 
ق  اإلنشاء المميزة ةى تغيير الطيور المياجرة لمسارىا، إال تتسبب انبعاثات األتربة والجوجاء بموا

بالتػػالي، لػػف يكػػوف إلنشػػاء مػػزارع الريػػاح تػػأثيرات كبيػػرة أف ىػػذا التػػأثير ال يمكػػف اعتبػػاره تػػأثيرًا ىامػػًا. 
 أو ايرىا مف األنواع المستيدةة أو األنواع األقؿ أىمية.  –عمى الطيور المياجرة 

 
 االصطدام  مخاطر

لػػى اسػػتخداـ طاقػػة الريػػاح داخػػؿ منطقػػة المشػػروع، ةػػإف المخػػاطر المحتممػػة الرئيسػػية عمػػى بػػالنظر إ
 .barrier effect الطيور الميػاجرة ىػي نفػوؽ الطيػور نتيجػة االصػطداـ ةجػبل عػف تػأثير الحػاجز

جرى تحميؿ ومناقشة التأثيرات المحتممػة لمػزارع الريػاح الجػاري تشػغيميا بمنطقػة المشػروع عمػى   لذا
 الطيور المياجرة مف األنواع المستيدةة. 

 
بصػفة أساسػية(  العصػفوريات أو الجػواثـال تتركز ىجرة الطيور مػف األنػواع ذات األىميػة الثانويػة  

الريػػاح البريػػة يشػػكؿ مصػػدر  بمحطػػات يبػػدو االصػػطداـ ةػػى منػػاطؽ معينػػة وباإلجػػاةة إلػػى ذلػػؾ، ال
محطػػػة بالتػػػالي، لػػيس مػػػف المتوقػػ  أف يكػػػوف ىنػػاؾ تػػأثيرات جػػػارة كبيػػرة عنػػػد تشػػغيؿ . و قمػػؽ كبيػػر

الريػػاح بمنطقػػة المشػػروع. وبالتػػالي، لػػيس ىنػػاؾ حاجػػة إلجػػراء تقيػػيـ مفصػػؿ لمتػػأثيرات المترتبػػة عمػػى 
 رة مف األنواع ذات األىمية الثانوية. الطيور المياج

 
تشير الدراسة أيجًا إلى أنو مف الصعب لمغاية تقييـ مخاطر االصطداـ وكذلؾ أنماط السموؾ، ةقػد 
يسفر ىذا عف زيادة نفقات الطاقة الناتجة عف محطة طاقة الرياح المقترحة. بالتالي، ينبغي اعتبار 

ات المحتممػة عنػد النظػر ةػى المبػدأ التحػوطي  نيػج الحالػة تقييـ التػأثير عمػى أنػو تنبػؤ نػوعي لمتػأثير 
األسوأ(، الذي يمـز تحديده بإجراء مزيد مػف الدراسػات الميدانيػة حػوؿ تفػاعبلت توربينػات الريػاح مػ  

 الطيور  مثؿ رصد ما بعد البناء( ةى ساحؿ البحر األحمر الغربي. 
 

 فصل الخريف
لمطيور الكبيرة المحمقة المياجرة ةى ةصػؿ الخريػؼ. ال تمثؿ منطقة المشروع األوس  أىمية خاصة 

ةعمى مدي ةترات كبيرة بفصؿ الخريػؼ كػاف نشػاط الطيػور الميػاجرة مػف األنػواع المعنيػة منخفجػًا. 
وكاف نشاط اليجرة الممحوظ يقتصر عمػى أيػاـ بعينيػا، ويشػير بصػفة أساسػية إلػى أسػراب أكبػر مػف 

ال يعتبػر أي منيػا و  ،مقمؽ األبيض والبجعة البيجاء الكبيرةوال حواـ النحؿ األوربيوىي  ثبلثة أنواع،
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 محطػةميددًا أو وشيؾ التيديد. ونتيجة لذلؾ، ال يفترض أف يشػكؿ خطػر االصػطداـ مػ  توربينػات 
الريػػاح بمنطقػػة المشػػروع خطػػرًا كبيػػرًا عمػػى الطيػػور المحمقػػة ةػػى ةصػػؿ الخريػػؼ. قػػد تحػػدث حػػاالت 

ياح داخؿ منطقػة المشػروع حتػى أثنػاء اليجػرة ةػى ةصػؿ الخريػؼ، إال الر  محطةاصطداـ ةردية ةى 
الطيػػػور.  تعػػػدادعمػػػى  بتػػػأثيرات كبيػػػرة معػػػدؿ االصػػػطداـ المتوقػػػ  أف يتسػػػببو مػػػف ايػػػر المػػػرج  أنػػػ

ولػػذلؾ، ال يعتقػػد أف يكػػوف لحػػاالت اصػػطداـ الطيػػور مػػ  توربينػػات الريػػاح داخػػؿ منطقػػة المشػػروع 
 الطيور المياجرة. أثناء ةصؿ الخريؼ تأثير كبير عمى 

 
 الربيعفصل 

ونتيجػة . ربيػ ةصػؿ الخػبلؿ منطقػة المشػروع  ةػي الكبيػرة المحمقػة مػف الطيػورمرتفعة سجمت أعداد 
ؤدي إلى تأثير كبير تقد  التي تؤدي إلى وةيات إجاةية لذلؾ، ال يمكف استبعاد معدالت االصطداـ

ينطبػؽ . عنػد تشػغيؿ محطػة طاقػة الريػاح بصػورة ةرديػة بمنطقػة المشػروع اد بعض األنػواععمى تعد
 والمقمػؽ األبػيض، وحػواـ النحػؿ األوروبػي البجعػة البيجػاءو  عقػاب السػيوؿىذا التػأثير خاصػًا عمػى 

وعمػى الػراـ مػف أف  والبيػدؽ. وعقػاب مسػيرة صػغرى وحدأة سوداء وعقاب صرارة والرخمة المصرية
ىجرة الطيور مف األنواع المعنية كانت منخفجة خبلؿ ةترات أكبر، كاف ىنػاؾ نشػاط ىجػرة مرتفػ  

لػػذلؾ . المعرجػػة لمخطػػر بالمنطقػػة أوميػددة الظػػة العديػػد مػػف األنػػواع تػـ مبلحأيػػاـ معينػػة.  ةػػيجػدًا 
يجػػب تنفيػػذ ، وعميػػو عاليػػة.أىميػػة منطقػػة المشػػروع لمطيػػور المحمقػػة الكبيػػرة ةػػى ةصػػؿ الربيػػ   ةػػإف

 يػػؿتقمل ريػػاح محطػػةالمناسػػب بعػػد إنشػػاء المشػػروع لكػػؿ  رصػػدالتطبيػػؽ و  إجػػراءات تخفيػػؼ مناسػػبة
 .المقبولةمستويات الإلى  االصطداـمخاطر 

 
  تقييم منطقة المشروع التابعة لشركة "ليكيال ." 

 مخاطر االصطدام 
 Lahmeyer باإلجاةة إلى دراسة تقييـ التأثير االستراتيجي التي أجراىا المكتب االستشاري "

International and Ecoda (2017),  لمػػزارع الريػػاح بالمنطقػػة ككػػؿ، قػػاـ المكتػػب "
شاري "إنفايرونكس" بتقييـ خطر االصطداـ م  التوربينات بػالموق  خػبلؿ ةصػمي الخريػؼ االست

 ". والربي  لصال  شركة "ليكيبل 
 

( الػذي CRMنمػوذج مخػاطر االصػطداـ  عمػى تحميػؿ المخػاطر الػذي أجػري تـ االعتماد ةى 
، وىػػو يعػػد (SNH)  SNH 2000, 2010االسػػكتمندي  مػػؤتمر اإلرث الػػوطني خمػػص إليػػو 

سػابقة التػي أجريػت بمنطقػة الدراسػات النيج قياسي لنموذج مخاطر االصطداـ تػـ اعتمػاده ةػى 
جبػػؿ الزيػػت. نمػػوذج مخػػاطر االصػػطداـ ىػػو واحػػد مػػف الػػنيج المتعػػددة التػػي تيػػدؼ إلػػى تقػػديـ 

ريػػاح محطػػة تقػػدير لمعػػدد المحتمػػؿ لحػػاالت اصػػطداـ الطيػػور التػػي مػػف المػػرج  أف تحػػدث ةػػى 
معينة. كما يأخذ أيجًا ةى االعتبار االصطداـ المحتمػؿ مػ  خطػوط الكيربػاء. وتجػدر اإلشػارة 
إلى أنو ال يمكف اعتبػار نتػائج نمػوذج مخػاطر االصػطداـ ىػي األداة الوحيػدة لتقيػيـ المخػاطر، 
بؿ اعتبارىا أداة قياس يمكف أف تقدـ لمحة عف حجـ المخاطر التػي يمكػف التنبػؤ بيػا. وسػتقدـ 

ئج التجريبية لعمميات الرصد ةيما بعد اإلنشاء ومسوحات الطيور الناةقة مزيػد مػف البيانػات النتا
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طاقػػة محطػػات الواقعيػػة التػػي يمكػػف اسػػتخداميا ةػػى إدارة المخػػاطر بعػػد إنشػػاء البنيػػة التحتيػػة ل
 الرياح. 

 
  عادة ما تكوف نماذج مخاطر الطيػور المختمفػة المتاحػة ذات طػاب  أةقػي  خطيػة( وتتعامػؿ مػ

. وتشير الدراسات ، كأجساـ تحمؽ عبر المجاؿ الجوي ةى خطوط مستقيمة.الطيور المياجرة، 
صػطداـ بنسػبة تصػؿ إلى أف سموؾ االبتعاد لدي الطيور مرتف  جدا، مما يقمؿ مف احتماليػة اال

%. ولممسػػػػاعدة ةػػػػى حسػػػػاب االسػػػػتجابات السػػػػموكية وسػػػػموؾ االبتعػػػػاد، يطبػػػػؽ نمػػػػوذج 99إلػػػى 
%، ومعػدؿ 95مخاطر االصطداـ اثنيف مف معدالت االبتعاد تتراوح بيف معدؿ االبتعاد بنسػبة 

 %. 98االبتعاد األكثر واقعية بنسبة 
 

 فصل الخريف
تشير نتائج نموذج مخاطر االصطداـ إلى أنػو مػف المتوقػ  بالنسبة لفترات الدراسة بفصؿ الخريؼ، 

أف يتػػػراوح إجمػػػالي حػػػاالت الوةػػػاة المحتممػػػة نتيجػػػة االصػػػطداـ مػػػ  التوربينػػػات النشػػػطة  بػػػدوف أي 
 15( خػػػبلؿ ةتػػػرة الدراسػػػة  ةتوربينػػػ 84لمتخفيػػػؼ( داخػػػؿ منطقػػػة الدراسػػػة  مػػػا مجموعػػػو إجػػػراءات 
%(، بمعػدؿ 98% و95طػائر  بمعػدالت ابتعػاد  22و 54( مػا بػيف 2317نوةمبر  5 –أاسطس 
. وبيػػذا، تكػػوف معػػدالت الوةػػاة المتوقعػػة لخريػػؼ / موسػػـةطػػائر/ توربينػػ 3.25 – 3.64وةػػاة يبمػػت 

طػػػائر/  3.64  2315%( أقػػؿ إلػػى حػػد مػػا ممػػا كػػاف متوقعػػًا لخريػػؼ 95 بمعػػدؿ ابتعػػاد  2317
 (. 2315/ موسـ ةى عاـ ةطائر/ توربين 3.83/ موسـ؛ مقابؿ ةتوربين

 
 الربيعفصل 

بالنسبة لفترات الدراسػة بفصػؿ الربيػ ، تشػير نتػائج نمػوذج مخػاطر االصػطداـ إلػى أنػو مػف المتوقػ  
أف يتػػػراوح إجمػػػالي حػػػاالت الوةػػػاة المحتممػػػة نتيجػػػة االصػػػطداـ مػػػ  التوربينػػػات النشػػػطة  بػػػدوف أي 

ةبرايػر  23( خبلؿ ةتػرة الدراسػة  ةتوربين 84لمتخفيؼ( داخؿ منطقة الدراسة  ما مجموعو إجراءات 
، بمعػػػدؿ وةػػػاة %، 98% و95طػػػائر  بمعػػػدالت ابتعػػػاد  46و 114( مػػػا بػػػيف 2317مػػػايو  15 –

 . / موسـةطائر/ توربين 5. 3 – 1.4يبمت 
 

%( أعمػػي إلػػى حػػد مػػا ممػػا 95 بمعػػدؿ ابتعػػاد  2317وبيػػذا، تكػػوف معػػدالت الوةػػاة المتوقعػػة لربيػػ  
/ موسػػـ(. والواقػػ ، أف معػػدالت الوةػػاة المتوقعػػة ةطػػائر/ توربينػػ 1.4  2316كػػاف متوقعػػًا ةػػى ربيػػ  

ف كانػػ2316 نفػػس موقػػ  الدراسػػة ةػػى ربيػػ   1لمموقػػ   ت أعمػػي قمػػيبًل مػػف ( متشػػابية بدرجػػة كبيػػرة وا 
 (. 2316طائر / موسـ ةى ربي   22، مقارنة بػ 2317طائر/ موسـ ةى عاـ  24  2316عاـ 

 
، مػػف المتوقػػ  أف تمثػػؿ 2316وعمػػى اػػرار نتػػائج الدراسػػة التػػي أجريػػت ةػػى ةصػػؿ الربيػػ  ةػػى عػػاـ 

ثػؿ أكثػر طػائر، وىػو مػا يم 57% مف حاالت الوةاة المقدرة: المقمػؽ األبػيض  96ثبلثة أنواع نسبة 
%(؛ 29طػػائر، بنسػػبة حػػوالي  37% مػػف إجمػػالي حػػاالت الوةػػاة المقػػدرة؛ عقػػاب الباديػػة  53مػػف 

% تقريبػػًا(. ةيمػػا لػػـ 4طػػائر، بنسػػبة  4%(؛ وعقػػاب السػػيوؿ  6طػػائر، بنسػػبة  7الحػػدأة السػػوداء  
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لتوقعػػات ا. وتعكػػس RSHيشػػكؿ البجػػ  األبػػيض خطػػورة كبيػػرة ىػػذا العػػاـ نظػػرًا النخفػػاض العػػدد بػػػ 
التغيػػرات الموسػػمية/ السػػنوية والتحػػوالت ةػػى أعػػداد الطيػػور وتكػػويف األنػػواع عمػػى الصػػعيد المحمػػي، 

ف كانت ال تزاؿ تعكس اتساقًا كبيرًا.   وا 
 

 أثر الحاجز 
ةيمػا  2317التقيػيـ البيئػي واالجتمػاعي االسػتراتيجي الػذي أجػري ةػى عػاـ  دراسػة استنادًا إلى نتػائج

رياح واحدة تأثيرات معرقمة ىامة أثناء اليجػرة محطة ، مف المستبعد أف تسبب يتعمؽ بتأثير الحاجز
ريػػاح واحػػدة تػػأثير متوسػػط عمػػى الطيػػور محطػػة ةػػي ةصػػؿ الربيػػ . يعتبػػر تػػأثير الحػػاجز النػػاتج عػػف 

باسػػتثناء  اإلدارة والتخفيػػؼإجػػراءات المحمقػػة الميػػاجرة ةػػي ةصػػؿ الربيػػ . وال يمػػـز إجػػراء المزيػػد مػػف 
جراءاتتطبيؽ إجراءات أةجؿ الممارسات و   التخفيؼ العامة.  ا 

 
وأشػػارت الدراسػػات الخاصػػة بمشػػروع "ليكػػيبل" إلػػى أف تػػأثيرات االجػػطرابات وتػػأثير الحػػاجز  بشػػكؿ 
منفصػػػؿ عػػػف المشػػػاري  األخػػػرى المجػػػاورة( سػػػتكوف جػػػئيمة لمغايػػػة بسػػػبب النطػػػاؽ المحػػػدود لمنطقػػػة 

لػى حػد مػا المسػاةة  المشروع، وعػدـ وجػود موائػؿ حيويػة محميػة لتغذيػة وتعشػيش الطيػور المحمقػة، وا 
 مف موق  الدراسة مف المنطقة التي تمثؿ عنؽ الزجاجة والمسار الرئيسي ليجرة الطيور المحمقة.  

 
 التخفيف إجراءات
راه المكتػػػب االستشػػػاري التخفيػػػؼ التاليػػػة ةػػػي تقيػػػيـ التػػػأثير االسػػػتراتيجي الػػػذي أجػػػ إجػػػراءاتأدرجػػػت 

"Lahmeyer International and Ecoda (2017). ." 
 

 مخاطر االصطدام 
 

 منطقة المشروع األوسع 
، ةإنػو مػف الصػعب 2317عػاـ  ةػيوةقًا لتقرير التقييـ البيئي واالجتماعي االستراتيجي الػذي أجػري 

ؤدي إلػى زيػادة نفقػات الطاقػة تقييـ مخاطر االصطداـ وكذلؾ أنماط السموؾ، ةيذا قد يػلعدة أسباب 
الناجمة عف محطة طاقة الرياح المقترحة. بالتالي، ينبغي اعتبار تقييـ التأثير عمػى أنػو تنبػؤ نػوعي 
لمتأثير المحتممة عند النظر ةي المبدأ الوقائي  نيج الحالة األسوأ(، الػذي يمػـز تحديػده بػإجراء مزيػد 

( ةػي اإلنشػاءالريػاح مػ  الطيػور  مثػؿ رصػد مػا بعػد مف الدراسات الميدانية ةػي تفػاعبلت توربينػات 
 ساحؿ البحر األحمر الغربي. 

 
ذا لـ تعمؿ الت وربينات أثناء ةترات نشاط اليجرة المرتفػ  و/أو الفتػرات التػي يتواجػد خبلليػا أسػراب وا 

كبيرة مف الطيور المحمقة، ةمف الممكف التقميػؿ مػف خطػر اصػطداـ الطيػور المحمقػة مػ  التوربينػات 
تػـ  الريػاح الكبيػرة بمنطقػة المشػروع مقبػوؿ إذا مػامحطػة إلى أدني حد ممكف. بالتالي، يبػدو تشػغيؿ 

ذا مػػػا تػػػـ الحفػػػاظ عمػػػى التجنػػػب التقنػػػي واتخػػػاذ المزيػػػد مػػػف  وجػػػ  وتفعيػػػؿ برنػػػامج إيقػػػاؼ ةعاػػػاؿ، وا 
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التخفيؼ وةقًا ألةجؿ الممارسات القياسية. وةيما يتعمؽ بوجػ  برنػامج االيقػاؼ/ االاػبلؽ  إجراءات
 ىذا، تشير دراسة تقييـ التأثير االستراتيجي إلى نيجيف بديميف، وىما: 

 
 ج االيقاف/ االغالق الثابت برنام

يقدـ برنامج االيقاؼ الثابػت سػيناريو الحالػة األسػوأ بػاةتراض وجػود مخػاطر اصػطداـ عاليػة الدرجػة 
عمى الطيور المياجرة أثناء ةترة اليجرة ككؿ وخػبلؿ النيػار بأكممػو. ويمكػف تطبيػؽ برنػامج اإليقػاؼ 

، ةإف عالة. وقيد النظر مف جانب المبدأ الوقائيتخفيؼ بديمة ة إجراءاتالثابت ةى حالة عدـ وجود 
برنامج االيقاؼ الثابت يتب  نيجا متحفظًا يتـ ةيػو تقميػؿ مخػاطر االصػطداـ مػ  التوربينػات النشػطة 

 الرياح سيكوف كبيرًا. محطةإلى أدنى حد، إالا أف حجـ الطاقة المفقودة الناتجة مف 
 

الريػػاح أثنػػاء ةتػػػرة  محطػػةؼ الثابػػت، يجػػب ايقػػاؼ جميػػ  توربينػػات ةػػي حالػػة تطبيػػؽ برنػػامج االيقػػا
مػػايو( خػػبلؿ النيػػار  أي بعػػد سػػاعة  18مػػارس إلػػى  1اليجػػرة الحرجػػة ةػػى ةصػػؿ الربيػػ   أي مػػف 

 ونصؼ مف شروؽ الشمس إلى ساعة ونصؼ قبؿ اروب الشمس(. 
 

 برنامج االيقاف عند الطمب 
تخفيػػؼ مفيػػد وةعاػػاؿ لمحػػد مػػف مخػػاطر اصػػطداـ الطيػػور  يعتبػػر برنػػامج االيقػػاؼ عنػػد الطمػػب إجػػراء

المحمقة م  توربينات الرياح. كما أنو يمثؿ قيمة، بصفة خاصػة، ةػى المنػاطؽ التػي ال يمكػف التنبػؤ 
ةييػػا بالتػػأثير المترتػػب عمػػى الطيػػور الميػػاجرة، حيػػث يمكػػف أف يتبػػايف التػػأثير تباينػػًا كبيػػرًا بنػػاء عمػػى 

، وحيػػث التركيػػزات الكبيػػرة لمطيػػور أثنػػاء مرورىػػا أو وجػػود أي مػػف أنمػػاط الطقػػس واليجػػرة الخاصػػة
 األنواع المعرجة لمخطر. 

 
عنػػػػد تطبيػػػػؽ برنػػػػامج االيقػػػػاؼ عنػػػػد الطمػػػػب يػػػػتـ إيقػػػػاؼ التوربينػػػػات المختػػػػارة ةػػػػى أوقػػػػات مخػػػػاطر 
االصػػطداـ العاليػػة، أي خػػبلؿ ةتػػرات ارتفػػاع نشػػاط اليجػػرة أو اقتػػراب سػػرب كبيػػر مػػف الطيػػور مػػف 

الرياح. وةى ىذه الحالة، يجب إيبلء اىتمػاـ خػاص لممعػايير المتبعػة ةػى بػدء تفعيػؿ برنػامج  محطة
االاػػبلؽ. يجػػب أف تيػػدؼ المعػػايير إلػػى الحػػد مػػف المخػػاطر التػػي تتعػػرض ليػػا الطيػػور، وةػػى نفػػس 
الوقػػت التقميػػؿ مػػف الخسػػائر ةػػى حجػػـ الطاقػػة الناتجػػة. وةػػى ظػػؿ ايػػاب المعمومػػات التفصػػيمية عػػف 

ة ومرنػػة كيػػات التػػأثير عمػػى الحػػاالت شػػديدة الخطػػورة، يجػػب أف تظػػؿ ىػػذه المعػػايير دينامالعوامػػؿ ذ
 لكي تكوف قادرة عمى االستجابة لممعمومات والمعارؼ الجديدة. 

 
 خرى، ثمة أربعة معايير إليقاؼ التوربينات:  أرياح محطتي وةى 

 
 األنواع الميددة تواجد  -1

حالػػػة رصػػػد أي مػػػف األنػػػواع الميػػػددة بػػػاالنقراض تحمػػػؽ بمنطقػػػة يجػػػب إيقػػػاؼ التوربينػػػات ةػػػى 
الرياح، أو تتجو نحوىا، عمى ارتفاع يشكؿ خطورة عالية مف حيث احتمالية االصػطداـ  محطة

 م  التوربينات  أي داخؿ المنطقة التي يجتاحيا الدوار(
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 األنواع المستيدةة(. طيور أو أكثر   13تواجد سرب مف الطيور المحمقة الكبيرة يتألؼ مف  -2
طيػور أو  13يجب إيقاؼ التوربينػات عنػد رصػد سػرب مػف الطيػور المحمقػة الكبيػرة يتػألؼ مػف 

الريػاح، أو يتجػو إلييػا، عمػى ارتفػاع يشػكؿ خطػورة عاليػة مػف حيػث  محطػةأكثر يحمؽ بمنطقة 
 احتمالية االصطداـ م  التوربينات.

 
 خطر االصطداـ الوشيؾ -3

 إحػػدى أو أكثػػر كممػػا كػػاف ىنػػاؾ خطػػر كبيػػر وشػػيؾ يتمثػػؿ ةػػى اصػػطداـيجػػب ايقػػاؼ تػػوربيف 
الطيور المحمقة المياجرة بإحدى التوربينات  عمى سبيؿ المثاؿ، اقتػراب الطػائر مػف التوربينػات 

 عمى مساةة قريبة( 
 

 العواصؼ الرممية  -4
يف يجب إيقاؼ التوربينات ةي حالة تحقػؽ أي مػف المعيػاريف سػالفي الػذكر ةػي اجػوف السػاعت

 المتيف تسبقا ىبوب العواصؼ الرممية. 
 

تشير النتائج إلى أف برنامج اإليقاؼ عند الطمػب ىػو إجػراء نػاج  وةعػاؿ يػؤدي إلػى انخفػاض عػدد 
جػػحايا االصػػطداـ  عمػػى الػػراـ مػػف اصػػطداـ عػػدد قميػػؿ مػػف الطيػػور( ةػػى ظػػؿ ةتػػرات قصػػيرة مػػف 

تبعػة ةػػى مزرعتػي الريػاح بمثابػة نقطػػة اإليقػاؼ. بالتػالي، يجػب أف تكػوف معػػايير أوقػات اإليقػاؼ الم
الرياح الكبيرة بمنطقة المشروع. عمى أف يتـ صقؿ المعايير مػف خػبلؿ نيػج اإلدارة  محطةانطبلؽ ل

القػػادر عمػػى التكيػػؼ القػػائـ عمػػى الرصػػد المسػػتمر واالسػػتفادة مػػف الخبػػرات المكتسػػبة خػػبلؿ المواسػػـ 
 األولي. 

 
 " موقع المشروع التابع لشركة "ليكيال

وتعػػػديميا وةقػػػًا لتعميػػػؽ ةيػػػـ المخػػػاطر المحتممػػػة إدارة المخػػػاطر المحتممػػػة  إجػػػراءاتيمكػػػف اعتمػػػاد 
نظػاـ االيقػاؼ عنػد الطمػب الػذي بشكؿ أساسي عمى  المقترحة إجراءات التخفيؼ وتتجمف. بالموق 

المسػػتثمر وجيػػاز شػػئوف البيئػػة وىيئػػة الطاقػػة  يسػػتجيب لمعػػايير محػػددة يػػتـ االتفػػاؽ عمييػػا ةيمػػا بػػيف
الجديدة والمتجددة. وةى جمي  األحواؿ، يجب أف يقترف ذلػؾ بالرصػد لتقيػيـ ةعاليػة االيقػاؼ وصػقؿ 
مؤشػػراتو، ممػػا يجعمػػو أكثػػر ةعاليػػة، بمػػا ةػػى ذلػػؾ حجػػـ ناةػػذة المخػػاطر التػػي مػػف المػػرج  أف تقػػؿ 

 بدرجة كبيرة م  تواةر المزيد مف البيانات. 
 

، بنػػػاء عمػػػى دراسػػػات الطيػػػور الموسػػػمية "التخفيػػػؼ التاليػػػة لمشػػػروع شػػػركة "ليكػػػيبل  إجػػػراءاتتقتػػػرح 
  ةصمي الربي  والخريؼ( التي أجراىا المكتب االستشاري "إنفايرونكس": 

خػبلؿ ةتػرات ذروة اليجػرة ةػى  عمػى األقػؿ الحفاظ عمى جيود رصد ىجرة الطيػور قبػؿ االنشػاء -
 ةصمي الربي  والخريؼ. 

مػػف خػػبلؿ الحظػػر التػػاـ ألي الحفػػاظ عمػػى عػػدـ جػػذب الموقػػ  لمطيػػور الميػػاجرة. ويتحقػػؽ ذلػػؾ  -
نػػوع مػػف الزراعػػة أو زراعػػة المنػػاطؽ الخجػػراء ةػػي الموقػػ  أو حولػػو، أو منػػ  القػػاء القمامػػة أو 
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المخمفػات الصػمبة أو السػائمة أو ايرىػا مػف النفايػػات بػالموق  أو بػالقرب منػو. ومػ  ذلػؾ، وقػػؼ 
ؿ منطقػة محطػػة الطمػر العشػوائي لممخمفػػات الناتجػة عػػف االسػتيبلؾ اآلدمػي بػػرأس اػارب داخػػ

طاقة الريػاح وتنظيفيػا مػف المخمفػات يجػب أف يحػدث بشػكؿ جمػاعي بالتعػاوف مػ  المسػتثمريف 
 اآلخريف. 

أو  الحد مف مخاطر خطػوط الطاقػة الكيربائيػة مػف خػبلؿ وجػ  كػاببلت الطاقػة تحػت األرض -
 . عبلماتوج  

لتنبػػؤات باسػػتجابات الرصػػد بعػػد االنشػػاء، السػػيما خػػبلؿ المراحػػؿ األولػػي لمتشػػغيؿ لمتحقػػؽ مػػف ا -
الطيور، والتدخؿ ةى حالة نشوب أي مف الحاالت الحرجة. وستستخدـ ىذه المعرةة لصقؿ أي 

إدارة المخػاطر التػي يتعػيف اتخاذىػا ةػي مثػؿ ىػذه  إجػراءاتإجراء إليقاؼ التشغيؿ أو ايره مف 
د الرصػػد بعػػد الحػػاالت، وبالتػػالي تقميػػؿ التكػػاليؼ عمػػى المػػدى الطويػػؿ. ويجػػب أف تشػػتمؿ جيػػو 

االنشػػاء عمػػػى مسػػػوحات الطيػػػور الناةقػػة المنيجيػػػة لتقيػػػيـ حػػػاالت النفػػوؽ الفعميػػػة الناتجػػػة أثنػػػاء 
 التشغيؿ. 

ةى رصد الطيور  . بياناتبرنامج اإليقاؼ عند الطمبتطبيؽ  يمكفالسنة األولي مف التشغيؿ:  -
توج  ىجرة الطيور المحمقة تكوف ةى ةترات ذروة وال تتبػ  نسػؽ محػدد شاء ما قبؿ االنمرحمة 

تشػيد أيجػا ةتػرات  واحػدخبلؿ اليػـو الاليجرة. إجاةة إلى ذلؾ ةإف مرور الطيور  خبلؿ موسـ
. ذروة  نمػػا قػػد تتركػػز ةػػى ةتػػرات معينػػة ةقػػط مػػف اليػػـو وال تتبػػ  نسػػؽ موحػػد عمػػى مػػدار اليػػـو وا 

 اإلاػػػبلؽلمتغيػػػرات اليوميػػػة والموسػػػمية يمكػػػف اسػػػتبعاد منيجيػػػة جػػػوء ىػػػذه ا لمػػػذ كفػػػىوبالتػػػالى 
ةػػى إنتاجيػػة الكيربػػاء بػػدوف أف يسػػاىـ حقيقػػة ةػػى تقميػػؿ  الثابػػت حيػػث يػػؤدى إلػػى خسػػائر كبيػػرة

سػوؼ عند الطمب والذى االصطداـ. بناء عميو ةإف البديؿ أألمثؿ ىو تطبيؽ اإلابلؽ مخاطر 
 حاليػا يتـ  المشروعات المجاورة والتى ميتـ تصميمو واالتفاؽ عميو مف خبلؿ التنسيؽ الكامؿ 

   لمركػز اإلقميمػي لمطاقػة المتجػددة وكفػاءة الطاقػةامف خػبلؿ  ATMPمف أجميا إعداد خطة 
RCREEE  .وةى حالة استخداـ الرادار لمرصد، التنسيؽ م  القوات المسمحة 

السػػنوات األربعػػة األولػػي لمتشػػغيؿ: تطبيػػؽ نظػػاـ االيقػػاؼ عػػف الطمػػب. سػػيتطمب نظػػاـ االيقػػاؼ  -
 عند الطمب الرصد المستمر ومجموعة واجحة مف المعايير. 

 عنػػد الطمػػب نظػػاـ ايقػػاؼ التشػػغيؿةيمػػا بعػػد السػػنة الرابعػػة مػػف التشػػغيؿ: مػػف المتوقػػ  أف يكػػوف  -
والرصػػد عمػػى المػػدى الطويػػؿ  بمػػا ةػػي ذلػػؾ مسػػوحات الطيػػور الناةقػػة المنيجيػػة وأخػػذ العينػػات( 

 طواؿ ةترة المشروع. 
  
 االقتصاديةاالجتماعيــة عمي الجوانب المشروع  تأثيــر 6-8-4

 
 تأثير المشروع عمي ظروف العمل 

 مرحــمة اإلنشــاء
ة اإلنشاء مف الجوجاء واالنزالقات العرجية لمعماؿ قد تنتج التأثيرات المحتممة أثناء مرحم

يمكف مناولة المواد. وةي ىذا السياؽ،  عندوالمخاطر الناجمة عف التعرض لؤلتربة واالنبعاثات 
 . متوسطةئة العمؿ التأثير المحتممة ببي اعتبار
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 التخفيؼ  إجراءات
 التالية، وسيتـ متابعة تنفيذىا:  جراءاتسيتـ إلزاـ المقاوؿ، مف خبلؿ العقود، بتنفيذ اإل

 . 12/2333االلتزاـ بجمي  الموائ  الدولية الخاصة بالسبلمة والصحة المينية، قانوف  -

 الصيانة الدورية لممعدات وةقًا لمجدوؿ الزمني لمشركة المصنعة.  -

شروط مف خبلؿ ال اإلدارة السميمة لمممتمكات وتأميف التجييزات والخدمات أثناء اإلنشاء -
 لمتأكد مف إدارة المخمفات بالشكؿ السميـ.  التعاقدية وعف طريؽ تعييف ميندسيف لئلشراؼ

الصحة والسبلمة ومنحو كاةة الصبلحيات إلصدار  إجراءاتمسئوؿ عف تنفيذ تعييف ميندس  -
 التعميمات الخاصة بالصحة والسبلمة. 

صة بالصحة والسبلمة ةيما يخص االلتزاـ الصاـر بتنفيذ إرشادات الشركة المصنعة الخا -
 أنشطة التركيب والتشغيؿ التجريبي وصيانة توربينات الرياح. 

الصحة والسبلمة التي تقـو بيا شركات األعماؿ  إجراءاتااللتزاـ الصاـر باإلشراؼ عمي  -
المدنية المحمية، التي قد يقـو بيا المقاوؿ الرئيسي، السيما ةيما يتعمؽ بارتداء المبلبس 

 الواقية وسبلمة المعدات وتوةير بيئة عمؿ امنة. 

 وج  خطة الصحة والسبلمة لموق  اإلنشاء  -

 التأكد مف وقؼ أعماؿ التركيب أثناء الظروؼ الجوية السيئة.  -

 
 التأثيرات المتبقية
عمي صحة  التخفيؼ المذكورة أعبله، يعتبر التأثير المتبقي المتوق  إجراءاتمف خبلؿ تنفيذ 

 العماؿ اير ذات أىمية. 
 

 مرحــمة التشــغيل
مخاطر السبلمة والصحة المينية المحتممة أثناء مرحمتي تشغيؿ ووقؼ تشغيؿ مشاري  طاقة الرياح 

 ال تختمؼ كثيرًا عف تمؾ المخاطر المحتممة أثناء مرحمة اإلنشاء. 
 

طفيفة، إذا وج  ونفذ برنامج  ممةمخاطر السبلمة والصحة المينية المحتومف المتوق  أف تكوف 
 الصحة والسبلمة عمي النحو المناسب. 

 
 عمي المجتمعالمشروع  تأثير 

 مرحــمة اإلنشــاء
مف المقرر توظيؼ عمالة لمقياـ بأعماؿ اإلنشاء. ومف المتوق  أف يقيـ ىؤالء بالمناطؽ المجاورة 

 والمجتمعات القائمة.
 
 مقاولي التنفيذ( ة والمشتريات واإلنشاءات ياليندساؿ األعممف الممارسات الشائعة لمقاولي و 

ةي مصر توظيؼ عمالة مف المجتم  المحمي بالوظائؼ التي ال تتطمب ميارات كبيرة،  يفالعامم
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نظرًا لعددىـ الكبير وألف ذلؾ يعد مجدي مف الناحية االقتصادية. ةي حيف أف الوظائؼ التي 
 مف المجتم  المحمي. بيا لة تتطمب ذوي الميارات قد ال يتـ توظيؼ عما

 
وبالتالي ةإف  ،وبالنسبة لممشاري  الفردية سيكوف عدد العمالة اير المحمية منخفض إلي حد كبير

 التأثير عمي المجتم  يكاد ال يذكر. 
 

 وقد تنتج الجغوط المحتممة عمي الموارد والمراةؽ المتاحة نتيجة تدةؽ العمالة إلي المنطقة. 
 

قامة العماؿ بدراسة تقييـ التأثيرات البيئية واالجتماعية. كما ويجب دراسة األمو  ر المتعمقة بتدةؽ وا 
أنو سيكوف مف المفيد دراسة تأثير تدةؽ العماؿ لجمي  المشاري  بشكؿ جماعي مف قبؿ مختمؼ 

 المستثمريف. 
 

 تأمين الموقع 
التعاقد م  شركة أمف بصفة ةيما يتعمؽ بالتدابير األمنية، مف المقرر أف تقـو شركة "ليكيبل مصر" ب

سنوية لتوةير خدمات األمف لمباني الموق . وستقـو شركة التأميف بتوةير حراس األمف ةى الموق ، 
وتبادؿ نوبات العمؿ. وقد يكوف لتواجد حراس األمف تأثير سمبي عمى المجتم  إذا لـ يتـ تدريبيـ 

 وتجييزىـ ومراقبتيـ بالشكؿ السميـ. 
 

 خفيؼ الت إجراءات
لزاميـ بالتحمي بالسموؾ المناسب تجاه العماؿ والمجتمعات  سيتـ تدريب أةراد األمف تدريبًا مناسبًا، وا 
المحمية والتصرؼ وةقًا لمقوانيف السارية ةى ىذا الشأف. عبلوة عمى ذلؾ، سيتـ تطبيؽ الية لمتظمـ 

تيبات األمنية وسموكيات أةراد إلتاحة الفرصة لممجتم  المحتمؿ تجرره لمتعبير عف شواامو إزاء التر 
 األمف. 

 
 التأثيرات المتبقية 

لف يكوف ىناؾ تأثيرات متبقية لمشروع واحد. وسيتـ مناقشة التأثيرات التراكمية بشكؿ جماعي م  
 المستثمريف. 

 

 7انعكاس الضوء والظل 
كوف عادة ما يمتص طبلء شفرات التوربينات الحديثة جوء الشمس المباشر، وبالتالي لف ي

ض( يوةقًا لممعايير المقبولة، ةإف التأثير الحرج لمتظميؿ  الوم. ةبيئي اتتأثير أي النعكاس الجوء 
. وال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إال ةى األماكف القريبة مف  33ساعة ةى السنة و 33ىو  دقيقة ةى اليـو

يحقؽ ىذه  يمكف أف قطر الدوارالتوربينات الرياح، حيث أف وقت مرور الشمس الممحوظ خبلؿ 

                                                 
 2317استنادًا إلى الدراسة االستراتيجية لتفييـ التأثيرات البيئية واالجتماعية،  7
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. ونظرًا لعدـ وجود أماكف إقامة أو مساكف بالقرب مف التوربينات، مف المذكورةترات الزمنية الف
 الواج  أنو ليس ىناؾ تأثير عف الومض يتجاوز المستويات المقبولة.    

 

 تأثير المشروع عمي حركة المرور 6-8-5
بخميج  2كـ 333التي اطت مساحة قدرىا  وةقًا لمدراسة الخاصة بتقييـ التأثيرات البيئية واالجتماعية

تعد جمي  الطرؽ الرئيسية بالمنطقة ككؿ ذات أبعاد جيدة لمغاية ةي ظؿ حركة المرور السويس، 
 محطةالمنخفجة ولف يكوف ىناؾ أي تأثيرات ىامة عمي حركة المرور عمي الطرؽ العامة أثناء إنشاء 

ي حركة المرور أثناء مرحمة التشغيؿ، ةيما عدا تأثير لف يكوف ىناؾ أي تأثير لممشروع عمو الرياح. 
طفيؼ لمسيارات المستخدمة ةي أنشطة الصيانة أو حاالت النقؿ االستثنائية لقط  الغيار الجخمة ةي 

  حاالت اإلصبلحات الثقيمة.
 

ذا ما كاف سيتـ نقؿ المياه أثناء التشغيؿ باستخداـ الشاحنات، ةمف المتوق  أف يكوف التأثير  ئيؿ جوا 
 . حركة المرور عمى
 

لنقؿ جمي  المكونات الخاصة شاحنات مختمفة األحجاـ والكثاةات ةيما سيكوف مف الجروري استخداـ 
مي انتقاؿ العماؿ إلي الموق  عىذا باإلجاةة شير(.  22 حوالي ةترة اإلنشاء  البالغة طواؿبالمشروع 

 .خبلؿ ةترة اإلنشاء
 

أف يكوف بمثابة الحد األدنى مف التأثير. إال  ىعمي حدمشروع سيجيفو الأف ما ةمف المتوق  بالتالي، 
محطات منطقة " ىي جزء مف ليكيبل مصرأنو ينبغي اإلشارة إلي أف محطة الطاقة التابعة لشركة "

كوف ليا جداوؿ مماثمة لمجداوؿ الزمنية الرياح ككؿ والتي قد تشتمؿ عمي مشاري  ةرعية أخرى قد ي
المقررة لمتنفيذ الخاصة بيذا المشروع، بناء عمي األطر الزمنية المحددة. بالتالي، يجب دراسة التأثير 

  المترتب لجمي  المشاري  عمي حركة المرور بشكؿ جماعي.
 

ىيئة بمعرةة ادىا حاليًا إعد يجريىذا ومف المقرر أف تتناوؿ دراسة تقييـ التأثير االستراتيجي التي 
ىذه المسألة وستدرج عند  المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةالطاقة الجديدة والمتجددة/ 

 االنتياء منيا والمواةقة عمييا. 
 
 (Electromagnetic Fieldالكهرومغنطيسي ) المجال التأثير 6-8-6

بخميج  2كـ 333واالجتماعية التي اطت مساحة قدرىا  وةقًا لمدراسة الخاصة بتقييـ التأثيرات البيئية
السويس، مف المحتمؿ أف تتسب توربينات الرياح ةي خمؽ حقؿ كيرومغناطيسي يتداخؿ م  أنظمة 

 رادار المبلحة الجوية ونظـ االتصاالت السمكية والبلسمكية  مثؿ الميكروويؼ، التميفزيوف، الراديو(. 
الدولية الخاصة بالبيئة والصحة والسبلمة لطاقة الرياح، تتوقؼ طبيعة  ووةقًا إلرشادات مؤسسة التمويؿ

ممرسؿ والمستقبؿ، خصائص التأثيرات المحتممة ةي المقاـ األوؿ عمي موق  توربينات الرياح بالنسبة ل
 الدوارة، مستقبؿ الترددات، الخصائص، وخصائص موجات الراديو ةي األجواء المحيطة. الشفرات 
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بخميج  2كـ 333سة الخاصة بتقييـ التأثيرات البيئية واالجتماعية التي اطت مساحة قدرىا ووةقًا لمدرا
طاقة الرياح قبؿ تخصيصيا  منطقة محطاتبمس   قد قاموا مسئولي وزارة الدةاعنظرًا ألف السويس، 

ارة تنمية طاقة الرياح بموجب قرار رئيس الجميورية، وحيث لـ يكف ىناؾ أي مبلحظات مف وز مشاري  ل
الدةاع خبلؿ المشاركة األولية لؤلطراؼ المعنية، يمكف اةتراض أنو مف المتوق  أال يكوف ىناؾ تداخؿ 

الرياح المقررة. وبالمثؿ، مف اير المتوق  أف يكوف ألجيزة الرادار تأثيرات سمبية عمي النظاـ  محطةم  
وصاري السمكي عمي الطريؽ  رج(محطة ىاتؼ خموي  بتـ وج  وحيث اإللكتروني لتوربينات الرياح. 

ولـ يكف ىناؾ أي مبلحظات أو اشعارات مف وزارة االتصاالت جؿ. االشيخ ة –األسفمتي برأس اارب 
خبلؿ المشاركة األولية لؤلطراؼ المعنية تدؿ عمي جرورة وجود مساةة  المحموؿومف شركات الياتؼ 

 ةاصمة مف البرج.
 

والمساةات اآلمنة، مف المتوق  أال يكوف ىناؾ تأثير كبير عمي لذلؾ، م  الحفاظ عمي الممرات الكاةية 
 النظـ الكيرومغناطيسية ألجيزة الرادار واالتصاالت والبث التمفزيوني.  

   
 تأثير البيئة عمى المشروع 6-8-7
  

  األنواع السامة تأثير 
، ال يمكف تحديد المشروع لمنطقة بالمنطقة األوس  التواجدنظرًا لكثرة تنقؿ األنواع المعروؼ عنيا 

وةي وجود الحيوانات ةي مواق  بعينيا، بؿ ومف الممكف تواجدىا بموق  المشروع والمواق  المحيطة. 
التحديد السبلمة ببيئة العمؿ، نتيجة احتمالية  وىذا الصدد، قد تتجرر أنشطة المشروع، وعمي وج

. وحيث تنتشر العامميف بالموق وجود أنواع سامة بالمنطقة وىو ما قد يشكؿ خطر محتمؿ عمي 
 العقارب واألةاعي ةي جمي  أنحاء المنطقة، ةمف المحتمؿ وقوع حوادث تسمـ. 

 
 مقرنة  طريشة(الحية ةيناؾ عمي األقؿ ثعباف ساـ كبير ةي كؿ منطقة. ولقد سجمت ال

"Cerastes cerastesةاة. قد تسبب الو  المداة منياومف المعروؼ أف ، " تواجد بوادي الحواشية
وعادة ما تقـو تمؾ الحية بمدغ اإلنساف عندما تكوف مدةونة ةي الرماؿ، بصورة يصعب رؤيتيا، 

 حتى تقترب مف الشخص الذي ال يتوجس الخطر وتقـو بمداو. 
 

ف بمف المحتمؿ أف يتواجد و  ،"Psammophis schokari" ىرسيفوىناؾ أيجا ثعباف  المنطقة، وا 
 سبب جرح ثانوي موجعي. أنيا مؤلمة وقد ت اير مميتو، إال المداة منو تكان
 

وىناؾ أيجا أنواع العقارب الموجودة بمنطقة الدراسة، واالبًا ما تتواجد بأعداد كبيرة. وعمي الراـ 
مف أف المداة مف ىذه العقارب قد تكوف مؤلمة لمغاية، إال أنيا ال تشكؿ خطراً  عمي حياة 

 البالغيف. 
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 التخفيؼ إجراءات
التخفيؼ التالية لتجنب وقوع حوادث تسمـ أو لمتعامؿ م  حاالت التسمـ  إجراءاتاعتماد  ينبغي

 المحتممة: 
و صخور أو أحجار بأيدييـ العارية أ ينبغي عمي العامميف بموق  المشروع عدـ تحريؾ أي -

  قد يختبئ بيا ثعباف أو عقرب؛وج  اليد أو القدـ داخؿ صدع أو حفرة حيث 

  ؛ةي المناطؽ التي يوجد بيا حشائش طويمةتجنب السير  -

 ؛ارتداء المبلبس الواقية بالموق  -

إقامة مخيمات بالقرب  وعدـنصب الخياـ ةي المناطؽ التي يقؿ بيا احتمالية تواجد الثعابيف.  -
 مف األخشاب/ الجذوع الكبيرة أو المناطؽ الصخرية أو الحشائش الطويمة. 

 عدـ لمسو. و تعتقد أنو قد يكوف ميت، توخي الحذر عند االقتراب مف ثعباف  -

تدريب وتوعية العامميف لمعرةة أشكاؿ الثعابيف التي قد تكوف مجودة بالمنطقة، واإللماـ  -
 بعاداتيـ. 

شراء أنواع محددة مف مجادات السمـو قبؿ البدء ةي أنشطة المشروع، لتكوف متاحة ةي  -
 وخبلؿ المس  السيزمي. موق  المشروع 

لموق  شخص مدرب عمي كيفية التعامؿ م  لداات الثعابيف و/أو العقارب يجب أف يتواجد با -
 وخبلؿ األنشطة الميدانية.  

 
  الفيضانات/ السيولتأثير  

شدة الفيجانات ةي تنخفض بيا تشير الدراسات األولية إلى أف موق  المشروع يق  ةى منطقة 
مستوى مخاطر الفيجانات الذي وال يتعارض انخفاض شدة الفيجانات م  . معظـ المجاري المائية

يتراوح مف متوسط إلى مرتف . ةى الواق ، تعد مخاطر الفيجانات المرتفعة مؤشر عمى ارتفاع 
كثاةة ىطوؿ األمطار، وارتفاع معدؿ انحدار الحوض ودرجة عدـ نفاذية صخور الحوض. وعمى 

انات منخفجة. الراـ مف ارتفاع مخاطر الفيجانات عمى مستوي الحوض، قد تكوف شدة الفيج
والسبب ةى ذلؾ ىو أف عرض المجري كبير، وبالتالي سيكوف عمؽ الجرياف والسرعة صغيراف. 
عبلوة عمى ذلؾ، ةإف كثاةة الفيجانات المنخفجة ال تعني أف منطقة الدراسة امنة جد 

 الفيجانات.
 
بالفيجانات/ ًا منطقة الدراسة ربما تكوف أكثر المناطؽ تجرر أف إلي  التحميؿ الييدرولوجي أشارو 

متوسطة إلي عالية،  الفيجانات/ السيوؿوةي حيف تعد مخاطر مف سمسة األودية النشطة.  السيوؿ
 منخفجة.  تعد شدتيا

 
 التخفيؼ إجراءات

أثناء تنفيذ المشروع. ويجب األخذ بعيف  مف السيوؿلموقاية  إجراءاتقد يكوف ىناؾ حاجة إلي 
عمي الحياة البشرية، وكذلؾ،  المحتممة الوقاية التالية لتجنب مخاطر السيوؿ إجراءاتاالعتبار 

 البنية التحتية لممعدات. 
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  االلتزاـ بحدود الودياف القائمة وتجنب تركيب ىياكؿ ثابتة داخؿ الودياف أو عمي طوؿ محيطيا
 (؛ 1-6 الشكؿ 

  وسرعة المياه داخؿ يجب إجراء تحميؿ ىيدرولوجي وىيدروليكي مفصؿ لتحديد عمؽ المياه
 منطقة المشروع؛ و

 عمي نتائج التحميؿ الييدروليكي، يتـ تصميـ اليياكؿ المناسبة لموقاية مف السيوؿ  إذا  اً بناء
 لـز األمر(.

 
 (: مناطق الفيضانات/ السيول )المناطق اآلمنة، المحظورة وغير اآلمنة( داخل الوادي.1-6الشكل )

 

 التأثيرات التراكمية  6-3
 

دارة التػػػأثير التراكمػػػي: إرشػػػادات موجيػػػة لمقطػػػاع الخػػػاص ةػػػى  يشػػػير "دليػػػؿ الممارسػػػات الجيػػػدة لتقيػػػيـ وا 
األسواؽ الناشئة" الصادر عف مؤسسة التمويؿ الدولية إلػى أنػو عمػى الػراـ مػف كػوف عمميػة تقيػيـ التػأثير 

دارة التػأثيرات البيئيػة واالجت ماعيػة لممشػاري  الفرديػة، البيئي واالجتماعي تشكؿ أمر ال اني عنػو لتقيػيـ وا 
دارة التػػأثيرات اإلجػػاةية عمػػى المنػػاطؽ أو المػػوارد المسػػتخدمة أو  إال أنػػو قػػد تكػػوف ايػػر كاةيػػة لتحديػػد وا 
المتجررة بشكؿ مباشر جراء مشاري  تنموية معينة دوف ايرىػا مػف المشػاري  التنمويػة القائمػة أو المقػررة 

يػػو تحديػػد المخػػاطر والتػػأثيرات. بعبػػارة أخػػرى، قػػد ال أو المحػػددة بشػػكؿ معقػػوؿ ةػػى الوقػػت الػػذي يجػػري ة
يكوف تأثير نشاط محدد كبير/ ذات أىمية، ولكف قد يكوف كبير/ ذات أىمية عنػد إجػاةتو إلػى التػأثيرات 

 الحالية والمحتممة الناتجة عف أنشطة أو أنشطة مماثمة أو متنوعة ةى المنطقة المجاورة. 
 

لدوليػػػة التػػػأثير التراكميػػػة التػػػي مػػػف المقػػػرر معالجتيػػػا عمػػػى تمػػػؾ يقتصػػػر معيػػػار أداء مؤسسػػػة التمويػػػؿ ا
التػػأثيرات المعتػػرؼ بيػػا بشػػكؿ عػػاـ عمػػى أنيػػا تػػأثيرات ىامػػة اسػػتنادًا إلػػى الشػػوااؿ العمميػػة و/أو شػػوااؿ 

 ةالبيئػالمجتمعات المتجررة. ومف أمثمة التأثيرات التراكمية: اإلسيامات اإلجاةية لبلنبعاثات الغازية ةػي 
اليوائية؛ خفض تدةقات المياه ةى مستجمعات المياه نتيجة السحب المتكرر؛ الزيادة ةى أحمػاؿ الترسػيب 

المػروري  ـعمى مستجمعات المياه؛ التداخؿ م  مسارات اليجرة أو حركة الحياة البريػة؛ أو زيػادة االزدحػا
 بسبب زيادة حجـ حركة المركبات عمى الطرؽ المجتمعية.
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، مف الميـ اإلشارة إلى أف مشاري  الرياح بشكؿ عاـ ال تمثؿ تػأثيرات جػارة كبيػرة عمػى وةى ىذا السياؽ
البيئة أثناء أنشطة التشغيؿ، باستثناء التأثيرات المحتممة عمى الطيور، والتأثيرات المحتممة أثناء التشػغيؿ 

أىميػة التػأثيرات موجعية وقصيرة األجؿ وال تعتبر ذات أىمية بالنسبة لكؿ مشروع عمى حػدي. ايػر أف 
الناجمة عف جمي  المشاري  تتوقؼ كميًا عمى جداوؿ التنفيذ؛ أي إذا كاف يجري تنفيذ أنشطة اإلنشاء ةى 

المحتممة  التأثيرات التراكميةوقت واحد أـ ال. وباةتراض بدء أنشطة بجمي  المناطؽ ةى وقت واحد، ةإف 
ي لجميػػ  المشػػاري  داخػػؿ مجمػػ  مػػزارع الريػػاح الرئيسػػية التػػي يتعػػيف دراسػػتيا مػػف خػػبلؿ التقيػػيـ الجمػػاع

 ستشمؿ ما يمي: 
 

  ة ئيامموارد الالالتأثيرات عمى 
سػػتكوف التػػأثيرات التراكميػػة الناتجػػة عػػف تنفيػػذ أنشػػطة اإلنشػػاء ةػػى وقػػت واحػػد ةػػى جميػػ  المواقػػ  
 بمجم  مزارع الرياح أعمي بكثير مف التػأثيرات الناجمػة عػف مشػروع واحػد. ةمػف المقػرر اسػتخداـ
المياه ةى المقاـ األوؿ أثنػاء اإلنشػاء لؤلاػراض الصػحية والخرسػانة  ةػي حالػة تواجػد وحػدة خمػط 
خرسانة بالموق  ولف يتـ استخداـ خميط الخرسانة الجاىزة( وقد يؤثر استخراج الميػاه مػف مواسػير 

 ه. رأس اارب( عمى المجتمعات المحمية التي تخدميا شبكة الميا –المياه الموجودة  الغردقة 
 

نتػاج  وأثناء التشغيؿ، سيتواجد عدد قميؿ مف العامميف بالموق ، وبالتالي سػيكوف اسػتيبلؾ الميػاه وا 
 مياه الصرؼ اير ذات أىمية. 

 
  إدارة حركة المرور والخدمات الموجيستية 

لى مواق  المشروع كبيػرًا ةػى ةتػرات الػذروة العاليػة حينمػا يكػوف لػدي  قد يكوف انتقاؿ العماؿ مف وا 
لػػى أمػػاكف جميػػ   المسػػتثمريف أعمػػاؿ جاريػػة ةػػى الموقػػ . وقػػد يتسػػبب أيجػػًا انتقػػاؿ العمػػاؿ مػػف وا 

إقامتيـ ةي حدوث ججيج/ إزعاج كبير ةى المجتمعػات المحميػة ةػى ةتػرات الػذروة العاليػة حينمػا 
 يكوف لدي جمي  المستثمريف أعماؿ جارية ةى الموق . 

 
تخداـ الشػػاحنات مػػف شػػبكة الميػػاه، ةػػإف المركبػػػات أثنػػاء اإلنشػػاء، إذا كػػاف سػػيتـ نقػػؿ الميػػاه باسػػ

المستخدمة لنقؿ المياه ستزيد المزيد مف األعباء المرورية عؿ الطرؽ العامة. وم  ذلؾ، ال توجػد 
أي مسػػتوطنات بشػػػرية أو أنشػػػطة لكسػػػب العػػػيش بػػػالقرب مػػف منطقػػػة مػػػزارع الحيػػػاة. وتقػػػ  أقػػػرب 

كيمػػو متػػر جنػػوب موقػػ  المشػػروع. ةػػى  25مدينػػة سػػكنية، وىػػي مدينػػة رأس اػػارب، عمػػى مسػػاةة 
الوقت الحالي، يشيد الطريؽ الرئيسي المؤدي إلى الموق  حركة مرور منخفجػة جػدًا. وال تتػواةر 

طريػػػؽ جبػػػؿ ل التشػػػغيؿ الكامػػػؿإال أنػػػو مػػػ  الخػػػدمات عمػػػى النحػػػو المطمػػػوب ةػػػى بعػػػض أجػػػزاءه. 
يتكػوف الطريػؽ  بشكؿ كبير. الجبللة الجديد، مف المتوق  أف تتحسف إمكانية الوصوؿ إلى الموق 

مػػف ثػػبلث حػػارات ةػػى كػػؿ اتجػػاه باإلجػػاةة إلػػى ربطػػو مػػ  الطريػػؽ السػػاحمي القػػديـ  القػػائـ( ةػػى 
منطقتيف، وىو ما مف شأنو أف يسػتوعب حركػة المػرور المحتممػة لجميػ  مػزارع الريػاح. وةػي ىػذا 

 الصدد، ال يعد التأثير التراكمي عمى حركة المرور كبيرًا. 
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 ال إقامة العم 
أثناء اإلنشاء، مف المحتمؿ أف يقيـ العماؿ ةى المجتمعات المحمية القريبة أو ةى مخيمات البنػاء 
المؤقتة. وسػيكوف ىنػاؾ حاجػة إلػى تػوةير أرض إجػاةية السػتيعاب المراةػؽ األخػرى ذات الصػمة 

  تخزيف المعدات، وقوؼ السيارات، الخزانات، ... إلى أخره(. 

المنػػػاطؽ المجػػػاورة، وبالتحديػػػد أثنػػػاء اإلنشػػػاء، قػػػد يسػػػبب تواجػػػدىـ  ةػػػى حالػػػة إقامػػػة العمػػػاؿ ةػػػى
 جغوطًا محتممة عمى جوجاء الموارد وتوليد النفايات. 

 
الظػروؼ المعيشػية مػ  معػايير مؤسسػة التمويػؿ  سػوؼ تتواةػؽوبغض النظر عف طبيعة السػكف، 

إلرشػادية الصػادرة عػف مؤسسػة التمويػؿ الدولية "إقامة العماؿ: العمميات والمعػايير. المبلحظػات ا
 ".2339، البنؾ األوروبي إلعادة البناء والتنميةالدولية و 

 
 الضوضاء 

مسػتقببلت الجوجػػاء الحساسػػة الوحيػػدة ةػػى المنطقػػة ىػػي المنػػاطؽ السػػكنية بمدينػػة رأس اػػارب، 
ببلت كيمػػػو متػػػر مػػػف الموقػػػ . باإلجػػػاةة إلػػػى ذلػػػؾ، ال توجػػػد مسػػػتق 28والتػػػي تقػػػ  عمػػػى مسػػػاةة 

 محتممة لمجوجاء عمى طوؿ طريؽ الجبللة الجديد. 
 

كيمػػو متػػر مربػػ  مػػف  333خػػبلؿ دراسػػة التػػأثير البيئػػي واالجتمػػاعي التػػي اطػػت مسػػاحة قػػدرىا 
الريػػاح أثنػػاء التشػػغيؿ  محطػػةالمنػػاطؽ المجػػاورة، تػػـ التحقػػؽ مػػف انتشػػار الجوجػػاء الناجمػػة عػػف 

الريػػػػاح.  وقػػػد تحقػػػػؽ مسػػػػتوي الجوجػػػػاء  محطػػػػةعػػػف طريػػػػؽ اسػػػػتخداـ برنػػػػامج قياسػػػي لنمذجػػػػة 
متػر مػف التوربينػات. وحتػى أدنػي  333ديسيبؿ  أ( عمى مسػاةات تبعػد نحػو  45المحيطة البالت 

 محطػػػةديسػػػيبؿ  أ( تحقػػػؽ عمػػػى مسػػػاةة كيمػػػو متػػػر مػػػف  35مسػػػتوي لمجوجػػػاء المحيطػػػة البػػػالت 
ارب ح الزعفرانة عمػى بعػد حػوالي الرياح. أقرب مستقبؿ لممشروع ىو الطريؽ السري  بيف رأس ا

 كيمو متر شرؽ المشروع.  2
 
  التأثيرات عمى الطيور 

قد يكوف إلنشاء عدد مف مزارع الرياح ةى محيط الطيور تأثير كبير وتراكمي عمى الطيور. 
ومف الممكف أف تشمؿ تمؾ التأثيرات المترتبة عمى تجمعات الطيور، تدمير الموائؿ نتيجة الحيز 

مزارع الرياح، االجطرابات و/أو اإلزاحة بسبب أنشطة اإلنشاء والصيانة وربما  الذي تشغمو
بسبب تشغيؿ المراةؽ، ونفوؽ الطيور نتيجة االصطداـ م  شفرات توربينات الرياح، االصطداـ 

 الرياح، والصعؽ بالكيرباء عمى خط الطاقة محطةم  شبكة خطوط الكيرباء المتصمة ب
التخفيؼ لتفادي ىذه  إجراءات. وقد وردت 8حتية لمحطة المحوالت الكيربائيةالمطموب والبنية الت

 (. 3-2-6التأثيرات و/ أو التخفيؼ منيا ةى الجزء  
                                                 

8 Roggeveld Wind Farm, Western and Northern Cape. Environmental Resources Management. 2011. 

http://www.sahra.org.za/sahris/sites/default/files/additionaldocs/20111007_Roggeveld%20EIR%20Ch

%2016.pdf 
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 البيئيــة اإلدارة طــةخ -7
 

 المؤسسية واإلجراءات والرصد التخفيؼ تدابير مف مجموعة مفلممشروع  البيئية إلدارةا خطة تتكوف
 السميـ البيئي األداء لضماف والتشغيؿ اإلنشاء مرحمتي أثناء تؤخذ بعيف االعتبار أف يجب التي

وييدؼ . اإلجراءات ىذه اتباعيا لتنفيذالعممية المطموب  الممارسات أيضاً  الخطة وتتضمف. لممشروع
تقييـ بدراسة اإلدارة الواردة و المشروع لتنفيذ تدابير التخفيؼ  خططتقديـ وصؼ حوؿ  ىىذا بشكؿ عاـ إل

 التأثيرات البيئية واالجتماعية. 
 

 : يى( ESMP)خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  أىداؼ
 
 وانيف المصرية والخطوط اإلرشادية الدولية وسياسات بكافة الموائح والق المتواصؿااللتزاـ  ضماف

 المشروع؛

  ؽ التي سيتـ مف خالليا إدارة التأثيرات المحتممة المحددة بتقرير دراسة تقييـ التأثيرات توضيح الطر
 البيئية واالجتماعية؛ 

  ألداء باالرقابية وغيرىا مف األطراؼ المعنية فيما يتعمؽ  متطمبات الجيات تمبية يضمفتقديـ ما
  البيئي؛

 أخيراً رصد؛ و ، بما في ذلؾ وضع خطة لممناسبالرصد لية الضماف فعا  

 المشروع المتعمقة  أىداؼ ضماف تحقيؽ اإطار لبرامج مراجعة االلتزاـ والتفتيش مف شأني وضع
  باألداء البيئي.  

 
 المشتريات واإلنشاءاتمشروع طاقة الرياح وتعييف مقاولي األعماؿ اليندسية و  البدء في تنفيذما أف يتـ 

(EPC)نحو مفصؿ بواسطة مسئولي المشروع  ى، سيتـ وضع خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية عم
والمقاوليف الرئيسيف. ىذا مع األخذ في االعتبار أف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ىي بمثابة وثيقة 

توضح األنشطة لقبؿ فرؽ عمؿ المشروع  " ينبغي تحديثيا بانتظاـ مفوثيقة قابمة لمتحديثتشغيؿ أو "
 المنفذة بموقع المشروع. 

 
 :يمي ممالممشروع  البيئية إلدارةا خطة تتكوف

 
 . التأثيرات ممخص .1
 السمبية البيئية التأثيرات التقميؿ مف شأنيا مفواقتصادية  فعالة تدابير تحديدل التخفيف تدابير .2

 . السادس الفصؿ في لياتـ تناو  كما مقبولة،ال مستوياتال إلى المحتممة
 لممشروع، الرئيسية البيئية الجوانب حوؿ المعمومات لتوفير المشروع تنفيذ أثناء الرصد خطة .3

 . التخفيؼ تدابير وفعالية لممشروع البيئية التأثيرات رصدفيما يتعمؽ ب وخاصة
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 التخفيف تدابير 7-1
 

 سبؽ التي والتشغيؿ إلنشاءا مرحمتي خالؿ التخفيؼتدابير ل مختصر ممخص يتـ تقديـ يمي فيما
 المثاؿ سبيؿ عمى) البيئي الجانب إما التخفيؼ إجراءات وتتناوؿ. السادس الفصؿ في مناقشتيا
 إعداد يتـ وسوؼ. لمتأثير المحتمؿ التعرض أو( التأثير حدوثمف  تقميؿال/ تجنب/ منع في المساىمة

 .الصمة ذات والتشريعات المحمية القوانيف مع بما يتفؽ بالمنشأة الخاصة البيئية اإلدارة خطة
 

كما تـ ذكره في  والعامميف البيئة لحماية الالزمة التدابير باتخاذ بالمشروع االنشاء مقاوليفإلزاـ  فيما سيتـ
 إلى التأثيرات مف لمتقميؿ الالزمة التدابير بتنفيذ المقاولوف التزاـيضمف المشروع  وسوؼ. الفصؿ الثاني

وسيتوافؽ  .وخطة إدارة المقاوليف (العقد) المقاوؿ أعماؿ نطاؽ في االلزاـ ىذا جُيدر  وسوؼ .األدنى الحد
 والمنفذ 2003 لسنة 211 رقـ الوزاري القرار مف( واإلنشاء العمؿ مواقع) الثاني بالفصؿ ورد ما مع ىذا
 مةوالسال بالصحة الخاصة الدولية التمويؿ مؤسسة إرشادات وكذلؾ 2003 لسنة 12 رقـ العمؿ قانوفل

 .العامميف باقامة الخاصة والمعايير واإلجراءات والبيئة المينية
 

االقتصادية وتدابير التخفيؼ  -مخص لمجوانب البيئية واالجتماعية ( م1-7وفيما يمي، يعرض الجدوؿ )
 والتأثيرات المتبقية التي تـ تقييميا بمختمؼ مراحؿ المشروع. 
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 االقتصادية وتدابير التخفيف والتأثيرات المتبقية التي تم تقييمها بمختمف مراحل المشروع. -جتماعية ممخص لمجوانب البيئية واال :(1-7الجدول )

 نوع التأثير النشاط
 )غير ذات أهمية، طفيف، متوسط، كبير(

 التأثير المتبقي ممخص تدابير التخفيف

 مرحمة اإلنشاء
 الخارجينوعية الهواء  -1
  انبعاثػػات احتػػراؽ الوقػػود مػػػف

 الديزؿمولدات 
  انبعاثات األتربة أثناء أنشػطة

 اإلنشاء.

 صيانة المعدات والمركبات   طفيؼ
  داخؿ الموقع أقصى لمسرعةوضع حد 
 الحاجة إلى ذلؾ، عند األتربة الخماد مناسبة أساليب استخداـ . 
  .تغطية المواد الناتجة عف أنشطة الحفر، كمما كاف ذلؾ ممكنًا، لمحد مف احتماؿ تطايرىـ 

 أىمية/ يكاد ال يذكرغير ذات 

 الخارجيةالضوضاء  -8
  المعدات واآلالت 
 أعماؿ الحفر 

 الحفاظ عمي المعدات واآلالت في حالة تشغيؿ جيدة.   طفيؼ
  (. سدادات األذفقد يتـ تقييـ استخداـ مزيد مف تدابير الحد مف التأثيرات )مثؿ 
  نشػطة اإلنشػاء، اجمة عػف أالمتعمقة بالضوضاء الن ىالشكاو  نظاـإذا لـز األمر سيتـ اعتماد

 إف وجدت. 

 غير ذات أىمية/ يكاد ال يذكر

  التربة -3
  البيارات 
  انسكابات الوقود وتسربات

 الزيت

 اإلدارة المناسبة لمياه الصرؼ والمخمفات البمدية.   متوسط
  .اإلدارة السميمة لمزيوت المستخدمة لمتقميؿ مف تسربيا لمتربة 
 عادة الوضع إلي أصمو. عند وقؼ التشغيؿ سيتـ وضع خطة إل 

 غير ذات أىمية

 البيئة البيولوجية -4

 طفيؼ الطبيعية سالمة الموائؿ   لى المشروع الحد مف إقامة الطرؽ المؤدية وغيرىا مف عناصر البنية التحتية في مف وا 
 إطار الحد األدنى مف المتطمبات. 

 غير ذات أىمية/ يكاد ال يذكر
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 نوع التأثير النشاط
 )غير ذات أهمية، طفيف، متوسط، كبير(

 التأثير المتبقي ممخص تدابير التخفيف

  الودياف )وعمي وجو تجنب إقامة الطرؽ المؤدية وغيرىا مف عناصر البنية التحتية داخؿ
 التحديد وادي الحواشية(. 

  ،الحد مف القيادة عمي الطرؽ الوعرة داخؿ مواقع المشروع وحظر القيادة داخؿ الودياف
 التربة.  دؾوباألخص وادي الحواشية، لتفادي 

 طفيؼ الحياة النباتية والحيوانية 

  ة داخؿ مواقع المشروع وحظر القيادة داخؿ الودياف؛الحد مف القيادة عمي الطرؽ الوعر 
  النيائي التخمص  لحيفإزالة المخمفات مباشرة وتخزينيا بصورة مؤقتة بالموقع أو بالقرب منو

 منيا بالطرؽ المناسبة. 
  عند تركيب التوربينات والبنية التحتية المرتبطة بيا؛ تجنب إزالة الغطاء النباتي 
 أوقات النيار نظرًا لنشاط معظـ الحيوانات في أوقات الميؿ وفي  اقتصار أنشطة العمؿ عمي

 الصباح الباكر. 
  الحد مف األنشطة خالؿ الفترات الموسػمية الحساسػة مػف العػاـ )مثػؿ مواسػـ التعشػيش( قػدر

 اإلمكاف. 

 غير ذات أىمية/ يكاد ال يذكر

  طفيؼ الطيور   دارة المخمفات  إدارة الموقع وا 
  ية بيف توربينات الرياح المسافة الكافتوفير 

 غير ذات أىمية/ يكاد ال يذكر

 القوة العاممة والصحة والسالمة ببيئة العمل -5
 الصحة والسالمة ببيئة العمؿ 

 
 متوسط 

  جميع المقاوليف.  معسيتـ اعتماد سياسة الصحة والسالمة طواؿ مراحؿ المشروع 
  12/2003نية، قانوف رقـ الخاصة بالسالمة والصحة المي المحميةااللتزاـ بالموائح. 
  بشػػػكؿ إجػػػراء فحوصػػػات السػػػالمة  التػػػدريباتالوقايػػػة الشخصػػػية المناسػػػبة، و  معػػػداتتػػػوفير

 مستمر 
 إجراء الصيانة الدورية لممعدات وفقًا لمجدوؿ الزمني المقترح مف الشركة المصنعة. 

 غير ذات أىمية
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 نوع التأثير النشاط
 )غير ذات أهمية، طفيف، متوسط، كبير(

 التأثير المتبقي ممخص تدابير التخفيف

 االجتماعية االقتصادية -6
 إيجابي التوظيؼ والعمالة  إيجابي أثناء مرحمة اإلنشاء.  وغالبًا ما تكوف مؿ لممجتمعات المحميةتوفير فرص ع 
 قامة العامميف  إقامػػةالعػػامميف فػػي الموقػػع، سػػوؼ يطمػػب مػػف المقػػاوؿ عمػػؿ خطػػة  إقامػػةفػػي حالػػة وجػػود    تدفؽ وا 

 تفصؿ إجراءات التخفيؼ. معماؿل
 

 اه المستخدمة خالؿ يموارد الم
 أنشطة اإلنشاء

 طفيؼ لمصادر المياه اإلدارة المناسبة  طفيؼ
إذا تـــــــم اســـــــتخدام خمـــــــيط مـــــــن 
ـــــون  ـــــن يك الخرســـــانة الجـــــاهزة ل

 التأثير كبير
  المرور: التأثيرات الناتجة عف

 حركة المرور الزائدة.
  خطة اإلدارة المرورية  طفيؼ

 طفيؼ لممشروع الواحد أمف الموقع  سيتـ تدريب أفراد األمف تدريب مناسب 
 سيتـ تطبيؽ نظاـ الشكاوى 

 ت أىميةغير ذا

 التشغيل
 تأثيرات الضوضاء 

 اآلالت والمعدات 
 

تـ تصميـ اآلالت والمعدات التي مف المحتمؿ أف يتولد عنيا ضوضاء لتفي بمتطمبات   غير ذات أىمية
 الموائح القانونية المتعمقة بالضوضاء. 

 لممعدات التي تصدر ضوضاء، كمما كاف ذلؾ ممكنًا مثؿ  موانع صوتية وضع سيتـ
 ت. المحوال

  سيتـ توفير مياـ الوقاية الشخصية المناسبة لمعامميف عمي اآلالت والمعدات التي يصدر
 عنيا ضوضاء. 

 غير ذات أىمية
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 نوع التأثير النشاط
 )غير ذات أهمية، طفيف، متوسط، كبير(

 التأثير المتبقي ممخص تدابير التخفيف

 المتعمقة بالضوضاء المصاحبة ألنشطة التشغيؿ،  الشكاوى ـز األمر سيتـ اعتماد نظاـإذا ل
 إف وجدت.

  التربة 
  البيارات 
 تسربات الزيت 

 والمخمفات البمديةة لمياه الصرؼ اإلدارة السميم  طفيؼ
 .اإلدارة السميمة لمزيوت المستخدمة لمتقميؿ مف التسرب إلي التربة 
 يتـ وضع خطة إلعادة الوضع إلي أصمو. سالتشغيؿ  عند وقؼ 
  فحص سالمة بيارات الصرؼ الصحي 
 ؛ والسميمةاإلدارة الداخمية و  إجراءات النظافة 
  بما في ذلؾ التعامؿ مع حاالت االنسكابات. وضع خطة لالستجابة لحاالت الطوارئ  

 غير ذات أىمية

 التأثير عمي البيئة البيولوجية  -8

  الموائػػػػػػػػػػػؿ والحيػػػػػػػػػػػاة النباتيػػػػػػػػػػػة
 والحيوانية

 طفيؼ   .اقتصار القيادة واألنشطة البشرية عمي الطرؽ القائمة ومواقع التخزيف 
  نقؿ والتخمص مف تنفيذ وتحديث خطة إدارة المخمفات لتتضمف خطوات تجميع وتخزيف و

 المخمفات بطريقة أمنة بيئيًا لتجنب جذب الحشرات

 غير ذات أىمية

  متوسط الطيور 

  إدارة الموقع 
  .نظاـ وقؼ التشغيؿ، والرصد فيما بعد اإلنشاء 
  المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة الخاص ب إدارة التوربينات النشطةتنفيذ متطمبات برنامج

 وكفاءة الطاقة

 ميةغير ذات أى

 القوة العاممة والصحة والسالمة ببيئة العمل -3
 الصحة والسالمة ببيئة العمؿ 

 
 طفيؼ   .سيتـ اعتماد سياسة الصحة والسالمة طواؿ مراحؿ المشروع ومع جميع المقاوليف 

  12/2003االلتزاـ بالموائح المحمية الخاصة بالسالمة والصحة المينية، قانوف رقـ. 
 غير ذات أىمية
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 نوع التأثير النشاط
 )غير ذات أهمية، طفيف، متوسط، كبير(

 التأثير المتبقي ممخص تدابير التخفيف

  جراء الفحوصات بشكؿ مستمر. الوقاية الشخص معداتتوفير  ية المناسبة، وا 
   .تركيب نظاـ لكشؼ ومكافحة الحريؽ 
 إجراء الصيانة الدورية لممعدات وفقًا لمجدوؿ الزمني المقترح مف الشركة المصنعة 

 االجتماعية االقتصادية -4
 التوظيؼ والعمالة  إيجابي   .إيجابي توفير فرص عمؿ لممجتمعات المحمية 
 قامة العامميف سػيتـ عامؿ أثناء مرحمة التشغيؿ. وفػي حالػة إقامػة العػامميف بػالموقع،  12مف المتوقع عمؿ   لممشروع الواحد طفيؼ  تدفؽ وا 

 التشغيؿ والصيانة التي تـ إنشاؤىا.في الحسباف في مباني  أخذ أقامتيـ
 غير ذات أىمية

  المرور: التأثيرات الناتجة عف
 حركة المرور الزائدة.

 يؼطف   غير ذات أىمية 
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 المؤسسية الترتيبات 7-8
 

 تنفيذاً  العاممة والقوى العمؿ وزارة الصادر مف قبؿ 134/2003 رقـ الوزاري القرار لمتطمبات طبقاً 
ال يليكتعيد والتزاـ شركة "و  ،ISO 14001 وOSHAS 18001  معاييرو  ،12/2003 رقـ مقانوفل

 كما(. HSE) والبيئة والسالمة لصحةا سياسةب شأةالمن تمتـز سوؼ والبيئة، األشخاص بحماية" مصر
 المحمية بالموائح الدائـ بااللتزاـ الباطف مف والمقاوليف المقاوليف جميع" و ليكيال مصر " تتعيد شركة

 الدولية التمويؿ لمؤسسة اإلرشادية والخطوط خط االستواء مبادئو  والبيئة، والسالمة بالصحة الخاصة
 . والبيئة والسالمة بالصحة الخاصة

 
 الخطوط وتتمخصالدولية والمحمية.  أفضؿ الممارساتوتتماشى سياسة الصحة والسالمة البيئية مع 

محطة طاقة الرياح، حيث يشير مصطمح العميؿ إلي  بمشروع الخاصة السياسة ىذه لمتطمبات العريضة
 :"، عمي النحو التاليليكيال مصر شركة "

 ينيـ يممف سيتـ تع المقاوليف مف الباطفزامو والتزاـ جميع سوؼ يضمف المقاوؿ ويبدي لمعميؿ الت
  لمعمؿ بالمشروع بتنفيذ نظاـ إدارة الصحة والسالمة. 

 تعييف فريؽ مسئوؿ عف البيئة والصحة والسالمة لممشروع، يتعيف عميو البقاء بشكؿ بالعميؿ  سيقـو
 مقاوؿ نيابة عف العميؿ. دائـ بالموقع لرصد ومراجعة تنفيذ خطط الصحة والسالمة الخاصة بال

  بناًء عمي نوع األنشطة المقرر تنفيذىا وعدد العماؿ/ المقاوليف بالموقع، قد يطمب العميؿ مف
 المقاوؿ والمقاوليف مف الباطف تعييف: 

  ،مسئوؿ لمصحة والسالمة 

 ة،يمراقبة البيئممسئوؿ ل 

  مسئوؿ لتقييـ المخاطر 

  ميع التعيينات بخطة الصحة والسالمة، ووصفيا ينبغي تحديد تفاصيؿ واشتراطات مسئولية ج
 بالييكؿ التنظيمي المناسب. 

  عمي المقاوؿ والمقاوليف مف الباطف توفير كافة الوثائؽ المطموبة بموجب القانوف المحمي، وتحديثيا
كمما تغير النشاط، مع االحتفاظ بنسخة منيا بالموقع، وتوافرىا لممفتش أو خالؿ الجوالت التفتيشية 

 : ما يمي الوثائؽ وتتضمف ىذه .ي يقـو بيا العميؿالت

  ممؼ الصحة والسالمة 

  خطة الصحة والسالمة 

  تقييـ المخاطر 

  خطة اإلدارة البيئية 

  سجؿ  يتضمف إلعداد التقارير نظاـيمـز العميؿ كال مف المقاوليف والمقاوليف مف الباطف بتطبيؽ
سجؿ مبادرات الصحة و  رير المراجعةتقو  محاضر االجتماعو  سجؿ المركباتو  حضور العماؿ

 والسالمة والبيئة وتقارير الحوادث. 
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  والسالمة الصحة سياسات 7-8-1
 

 تحديد وتقييم المخاطر 
 إجراء تقييـ لممخاطر، يتعيف عمي المقاوؿ والمقاوليف مف الباطف المسئوليف عف تنفيذ أعماؿ اإلنشاء،

وذلؾ مف خالؿ شخص مؤىؿ نشاء، قبؿ الشروع في أي مف أعماؿ اإلنشاء وخالؿ أعماؿ اإل
 ومتخصص يتـ تحديده كتابيًا. 

 
التي مف المقرر تطبيقيا  ةفيما ينبغي أف تشكؿ عمميات تقييـ المخاطر جزء مف خطة الصحة والسالم

 بالموقع، كما ينبغي أف تتضمف عمي األقؿ: 
 ؼ المخاطر واالخطار التي قد يتعرض ليا العامميف؛ يتعر و  تحديد .1

 يـ المخاطر واألخطار التي تـ تحديدىا؛ تحميؿ وتقي .2

توثيؽ إجراءات العمؿ اآلمنة لمتخفيؼ أو الحد أو السيطرة عمي المخاطر واألخطار التي قد تـ  .3
 تحديدىا؛ 

 خطة لمرصد؛  .4

 خطة مراجعة.  .5

 
تقييـ المخاطر إلي تحديد والتعرؼ عمي المخاطر واألخطار واقتراح تدابير التخفيؼ  دراساتتيدؼ 
لمحد مف تمؾ المخاطر. والتي مف خالليا تقدـ طريقة التنفيذ وصؼ حوؿ الكيفية التي سيتـ  المناسبة

 بيا تنفيذ ىذه المياـ لتطبيؽ تدابير التخفيؼ الالزمة.
 

مف  فيما يتوجب عمي القائـ عمي تمؾ العممية تحديد المخاطر واألخطار التي قد يتعرض ليا العامميف
وخالفو والتي يجب أف تكوف الحافز لتوفير الضوابط والتدابير  إصابة و/أو الممتمكات مف أضرار

 ديـ التدابير المناسبة لمقضاء عمىالشخص المؤىؿ تق أف يتـ تحديد المخاطر، ينبغي عمى الوقائية. وما
 أو التقميؿ مف المخاطر المحتممة. 

 
 والتحكـ التدريبو وعية والتقميؿ منيا مف خالؿ الت ،عندما يكوف ذلؾ ممكناً  ،المخاطر الحد مف ويجب

مف يجب عمي األشخاص المؤىميف )و الوقاية الشخصية و/أو أجيزة الرصد.  معداتاستخداـ و  اليندسي
مقارنة المخاطر التي يتـ تحديدىا بشكؿ يومي قبؿ بدء لسجؿ تقييـ المخاطر ب االستعانةالمشرفيف( 

 المخاطر. العمؿ بالموقع وخطط التخفيؼ التي تـ وضعيا لمسيطرة عمي تمؾ 
 

القائمة والتدابير الوقائية لضماف الدقة  إجراءات التحكـيجب عمي األشخاص المؤىميف رصد كما 
 عمى أف يتـ لتقييـبا. وينبغي عمي الشخص المؤىؿ أف يستمر في مقارنة األعماؿ الفعمية والتنفيذ
ونوا عمي دراية بعممية تقييـ . فيما ينبغي عمي العامميف أف يكاتتغيير  أي ثو التقييـ عند حد فيالتغيير 
والتدابير الوقائية عند تنفيذ المياـ المسندة إلي كؿ منيـ  القائمة إجراءات التحكـاستخداـ و  المخاطر
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جميع المخاطر التي تـ تتضمف تقييـ المخاطر  اتإجراء لمتأكد مف أفلممشرفيف  البياناتوتقديـ 
 تحديدىا. 

 
 ىؤالءقبؿ البدء في أي مف األعماؿ/ المياـ المسندة إلي  فيما يجب االنتياء مف تقييـ المخاطر

المشاركيف في الميمة. ويجب مراجعة تقييـ المخاطر كمما وقع حادث. ويجب تقديـ الوثيقة إلي شركة 
 لمراجعتيا واعتمادىا.  ليكيال مصر

 
 ضد المقاوليف في حالة:  اإلجراءاتباتخاذ مجموعة مف  ليكيال مصرشركة  وسوؼ تقـو

 مموظفيف التابعيف لممقاوليف؛ لحوادث التي قد ينتج عنيا إصابات بالغة/ حاالت وفاة ال 
  التفتيش  عممياتاالنتياكات الخطيرة والبالغة الخطورة في مجاؿ الصحة والسالمة التي أبرزتيا

 التي أجريت بالموقع؛ 

  المورد أو نظـ  الموضوعة بنظاـ تصنيؼ العتبية دوف التقديراتمراجعة أداء السالمة تقدير
 . ختبار المماثمة حيثما يتنطبؽ ذلؾاال

 
ؼ بشركة ، حيث يمتمؾ كؿ موظ"إيقاؼ العمؿسياسة "ليكيال مصر تعتمد شركة عالوة عمي ذلؾ، 

يقاؼ ب وااللتزاـحؽ الالوظيفي،  هدور و الوظيفي أو أقدميتو أو منصب، بصرؼ النظر عف ليكيال التدخؿ وا 
 خطر.القد تعرض صحة وسالمة العامميف إلي أنيا  ىير التي أي مف األنشطة 

 
 البشرية الموارد سياسة 7-8-8

جراءات الموارد البشرية الخاصة بشركة  أخالقيات المينة قواعد عمي  ليكيال مصرتستند سياسات وا 
 شركة وسياسة حقوؽ اإلنساف. الالخاصة ب

 
عمي عاتؽ الموظفيف لواقعة أخالقيات المينة عف االلتزامات والمسئوليات األخالقية ا قواعدحيث تعبر 

خالؿ أداء أنشطة  )بما في ذلؾ التابعيف ليا بصفة مباشرة أو غير مباشرة( ليكيال التابعيف لشركات
خالؿ إدارة موظفييا  ليكيالاألعماؿ المسندة إلييـ. كما تحدد االلتزامات الواقعة عمي عاتؽ شركة 

 . يفمموظفالرئيسية ل مسئولياتالحقوؽ و الو 
 

 بحقوقيـ المتعمقة بالمعمومات الموظفيف بتزويد ليكيال شركة ستقـو البشرية، الموارد ياسةس وبموجب
 ىذه وستكوف. واالستحقاقات باألجور المتعمقة حقوقيـ ذلؾ في بما ،المصري العمؿ قانوف بموجب
 المواضيع تغطي البشرية الموارد سياسة فإف ذلؾ، عمى وبناء. لمموظفيف ومفيومة واضحة السياسة
 :التالية

 
 بيا؛ المسموح باألجور المتعمقة االستقطاعاتو  ودفعيا األجور استحقاؽ 
 ذات الصمو بالعمؿ  القصوى القانونية والحدود العمؿ ساعات بما يتضمف اإلضافي العمؿ أجر

 ؛اإلضافي
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 ألسباب أو الوضع أو اإلصابة أو المرض أو العطالت لقضاء جازةاإل عمى الحصوؿ في الحؽ 
 أخرى؛

 ؛ةعالوات واألرباح والزيادات السنويال في ؽالح 
 تتعمؽ عواقب أو تدخؿ أي دوف يختارونيا التي العماؿ منظماتل واالنضماـ تشكيؿب ؿاالعم حؽ 

 العمؿ؛ صاحب مع جماعياً  والتفاوض بالعمؿ،
 نياء التأديبية اإلجراءاتو  الحقوؽ  ؛الخدمة وا 
 ؛العمؿ شروط 
 الطوارئ؛ االتلح والتأىب والنظافة المينية السالمة 
 جراءات متطمبات  ؛الترقية وا 
 الميني؛ التدريب فرص 
 ؛الفرص وتكافؤ األطفاؿ ةلاعم 
 التكاليؼ تقميص خطط. 
 

 ىؤالء تشرؾ التي الثالثة األطراؼ تمتـز أف ليكيال شركة ستضمف معيـ، المتعاقد بالعماؿ يتعمؽ وفيما
. المقاوليف إدارة خطة خالؿ مف المشروعب الخاصة والسالمة والصحة البيئة إدارة بمتطمبات العماؿ

 السكف ظروؼ ضماف ذلؾ يشمؿ أف وينبغي(. العقد) المقاوؿ عمؿ نطاؽ في ذلؾ إدراجوسوؼ يتـ 
 شركة ستقـو السياؽ، ىذا وفي. 1عند الحاجة التشغيؿ، أو /و اإلنشاء أثناء لمعامميف المناسب والسكف
جراءات سياسات بوضع ليكيال  .الثالث الطرؼ أداء ومراقبة إلدارة وا 

 
 التفتيشعمي تحديد عمميات  ليكيال، ستعمؿ شركة إليفاء بااللتزامات الواردة بيذا المستندومف أجؿ ا

 خالؿ خطط العمؿ. مف المناسبة لضماف تنفيذىا ورصدىا 
 

  اإلدارة خــطط 7-3
 

 السالمة عف فضال البيئي األداء فعالية عمى والمحافظة البيئة حمايةبضماف  االلتزاـ إطار في
 الجوانب تتناوؿ واالجتماعية البيئية لإلدارة متنوعة خطط بإعداد المشروع يقـو سوؼ االجتماعية،

 البيئية األبعاد ىذهدمج  وسيتـ(. 4-2) بالقسـ المذكور النحو عمي المختمفة، واالجتماعية البيئية
 :وضعيا سيتـ التي لبيئيةا الخطط ستتناوؿ الصدد، ىذا وفي. المحطة تشغيؿ فترة طواؿ المختمفة

 المواد الخطرة  إدارة -

  الخطرة المخمفاتإدارة  -

 الصمبة مخمفاتإدارة ال -
 والتصحيحية الوقائية الصيانة -

                                                           
 2009نشاء والتعمير، أقامة العامميف: العمميات والمعايير، مذكرة توجييية مف قبؿ مؤسسة التمويؿ الدولية والبنؾ األوروبي لإل 1
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 الموقع العاـ ترتيبالدارة و اإل -

 إدارة الحيوانات الخطرة/ السامة  -
  الحرائؽ مكافحةخطة  -
  لمطوارئ االستجابة خطة -
 المينية والسالمة الصحة مستندات -

 نقؿ وحركة المركباتال -

 والتوعية التدريب -

 المجتمع سالمة -

 تنمية المجتمع  -

شراؾمكاشفة المعمومات و  -  المعنية األطراؼ ا 

 المشروع إغالؽ خطط -
 

 :التالية الخدمات لتوفير ومعتمدة مناسبة محمية شركات مع التعاقدمف المتوقع أف يتـ و 
 المحطة تأميف -
  اإلنشاء أعماؿ -
 المخمفات إدارة -
 مركباتال تأجير -

 صيانة المحوؿ -
 

 .البيئية لإلدارة المختمفة الخطط تفاصيؿ التالية األقساـ وتعرض
 
 إدارة المواد الخطرة 7-3-1

المػػواد المتفجػػرة والمػػواد الكيميائيػػة و لتخػػزيف الوقػػود والزيػػوت  مكػػافيجػػب عمػػي المقػػاوؿ التأكػػد مػػف تػػوافر 
 :  بحيث بالموقع

o متطمبات الجيات المختصةل يمتثؿ 
o )مغطي )بو سقؼ  

 
صحائؼ بيانات السالمة الخاصة بالمواد الكيميائية في المخازف ويسيؿ الوصوؿ ويجب توافر جميع 
 إلييا بمنطقة العمؿ. 

 
  

  الخطرة المخمفات إدارة 7-3-8
 الزيوت تمؾ تجميع وسيتـ. المعدات في المستيمكة الزيوت في المقاـ األوؿ الخطرة المخمفات تتضمف
 يتـ مصر، في المستعممة الزيوت إدارة لنظاـ وطبقاً . الموقع خارج نقميا لحيف مؤقتبشكؿ  وتخزينيا
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 إلعادة الزيوت ىذه إرساؿ ذلؾ بعد يتـ ثـ. المورد بواسطة أو بتروتريد شركة بواسطة الزيوت ىذه جمع
 . الزيوت ىذه تدوير إعادة في متخصصة شركة بواسطة تدويرىا

 
 الصمبة المخمفات إدارة 7-3-3

 . والمكاتب المخازف مف البمدية المخمفات حيث تنتج لعماؿا أنشطة ىو خمفاتالم يذهل الرئيسي صدرالم
 

وتخزيف ونقؿ والتخمص مف المخمفات المتولدة  تداوؿخالؿ  إتباعوإجراء البد مف وعمي المقاوؿ وضع 
 عف أنشطة اإلنشاء التقميدية، وفقًا لمقانوف المحمي والمتطمبات التالية: 

داراتيا عمالىو التقميؿ مف التأثيرات السمبية لما ينتج مف اليدؼ األوؿ ليذا اإلجراء  -  ىمخمفات وا 
لي تفضيؿ البيئة، لذا ينبغي أف ييدؼ إلي الحد مف استخداـ الموارد و  ىصحة اإلنساف وعم ا 

عادة و  المنع: (waste hierarchy) التطبيؽ العممي لمتسمسؿ اليرمي لممخمفات  االستخداـا 
 ستعادة الطاقة( والتخمص. )مثؿ ا واالسترجاع التدويرو 

المكونات القابمة إلعادة و  حيويتقـو عمى أساس ينبغي عمي المقاوؿ منح األفضمية لممواد التي  -
عادة االستخداـ والمواد المعاد تدويرىا، وفي االستخداـ   العاـ لمموارد في أقصي قدراتياالتدوير وا 

 . طواؿ دورة حياة المورد

ف مختمؼ أنواع المخمفات مثؿ المخمفات التي ال يعاد تدويرىا تحديد األماكف المخصصة لتخزي -
 المخمفات الخطرة. و 

زالتيا مف قبؿ مقاوؿ مصرح لو بنقؿ المخمفات.  -  يجب فصؿ المخمفات بالمصدر وا 

أو  رةمف المخمفات غير الخط 3متر 100يجب إزالة المخمفات بانتظاـ وذلؾ لعدـ تخزيف أكثر مف  -
ذا لـ يتـ تجاوز ىذه الكمية كمما امتألت المنطقة مفات الخطرة، مف المخ 3متر 20أكثر مف  وا 

 المخصصة لمتخزيف. 

القمامة عالمات واضحة لضماف وضوحيا  وصناديؽ يجب أف تحمؿ المناطؽ المخصصة -
، كما يجب أف تتيح إمكانية فصؿ سيمة التمييز الصناديؽلممستخدميف. ويجب أف تكوف تمؾ 

 وير.  المواد القابمة إلعادة التد

لمنع تطاير مثؿ األغطية أو أغطية القماش المشمع أنظمة  لصناديؽ القمامةيجب أف يكوف  -
 القمامة وتراكـ المياه. 

يجب أف توضع المخمفات الخطرة داخؿ منشأة بيا سقؼ ومستوفية تمامًا لجميع تدابير احتواء  -
زيف المخمفات الخطرة. تخ بأماكف العالمات التحذيرية مثؿ عالمات الخطرويجب وضع  التموث.

عمي أسطح مف الخرسانة، أو غيرىا مف  الخطرة المخمفات صناديؽكما يجب وضع جميع 
األسطح غير النفاذة، وذلؾ لتجنب أي نوع مف تموث التربة. فيما يجب الحفاظ عمي المنطقة 

 المحيطة بمنطقة التخزيف نظيفة ومرتبة في جميع األوقات.  

 تموث التربة.  إلى حت أي مادة مخزنة يمكف أف تؤدياحتواء ت يجب استخداـ حوض -

عداد التقارير في ىذا الشأف. -  يجب تطبيؽ نظاـ بالموقع لرصد المخمفات وا 
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جميع العامميف تقديـ تقرير عف جميع انسكابات المموثات، بما في ذلؾ انسكابات  ينبغي عمى -
أف المشرؼ  ييـ. فيما يتعيف عمىمشرف، في أقرب وقت ممكف لالخ ،االنسكابات الكيميائيةو  الزيوت

 بذلؾ عمى الفور.  مصر بشركة ليكياليخطر الشخص المسئوؿ 

       
 والتصحيحية الوقائية الصيانة 7-3-4

 ظروؼ في المعدات مف االستفادة مف قدر ىأقص تحقيؽ ىو المحطة صيانة مف الرئيسي اليدؼ
 .التشغيؿ

 
 المخططة الصيانة

 :مع بالتوافؽ تنفيذىا سيتـ
  لممعدات المصنعة الشركة قبؿ مف بيا الموصي حاتالمقتر . 
 السميمة الصيانة لممارسات ووفقاً  الزمني جدوؿمل طبقاً  التفتيش. 

 جراءات برامج  .المجاؿ ىذا في خبرتيا عمى بناءً  ليكيال مصر شركة قبؿ مف المعدة الصيانة وا 
 

 الوقائية الصيانة
 :عمى مبنية الوقائية الصيانة إرشادات

 الصيانة أنشطة جميع جدولة تـ عمييا بناءً  والتي الشاممة نةالصيا خطة. 

 نظاـو  الجوي الرصد محطاتو  الكيربائي لنظاـاو  لمتوربينات منتظمة بصرية معاينة إجراء تـيس 
 تفتيش خاصة، بصفة الميـ، ومف. والمحتممة القائمة العيوب لكشؼ وذلؾ التأميف ونظاـ الرصد
 . بالمحطة يةجو العوامؿ لم المعرضة المعدات جميع

 
 االستجابة ومدة التصحيحية الصيانة خطة
 مخططةال غير الصيانة تتضمففيما . حدوثيا تتفادى ال ولكف األعطاؿ تكرار مف الوقائية الصيانة تقمؿ

صالحات تصحيحية صيانة . العيوب أو األعطاؿ بسبب المعدات أو األجيزة في مشاكؿ نتيجة ةطارئ وا 
 استجابة وقت في باإلصالحات بكفاءة والمدربيف بالمحطة الصيانة موظفي قـوي مشكمة،ما أف تحدث ال

 مقاوليف مشاركة التصحيحية الصيانة تتضمف وقد. العادية التشغيؿ مستويات إلى العودة بيدؼ سريع
 .مختصيف صيانة

 
 والنظافة العامة الداخمية اإلدارة إجراءات 7-3-5

 ممارساتال مؿتوتش. لمموقع العامة والنظافة الجيدة الداخمية اإلدارة لضماف دوري فحص إجراء سيتـ
 :عمي العامة والنظافة الداخمية إلدارةل الجيدة

 .التنظيؼ أغراض في لممياه األمثؿ االستخداـ -
 .المشروع نطاؽ ضمف بالضوضاء ذات الصمة األماكف في لمضوضاء قياس إجراء -
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 إدارة الحيوانات الخطرة/ السامة  7-3-6
المقػػاوليف مػػف البػػاطف األخػػذ بعػػيف االعتبػػار الخطػػر النػػاجـ عػػف الحيوانػػات، مثػػؿ يجػػب عمػػي المقػػاوليف و 

لتجنػب  المقبولػةالثعابيف والزواحؼ والعناكب والحيوانػات البريػة بخطػة الطػوارئ واتخػاذ جميػع اإلجػراءات 
. بحاجػػة إلػػي تقيػػيـ الحيوانػػات األكثػػر شػػيوعا الموجػػودة بػػالموقع ليكػػيال مصػػروبالتػػالي، فػػإف شػػركة ذلػػؾ. 
 : ليكيال مصر، قد تحتاج شركة حالة تواجد الحيواناتوفي 
إذا مػػا تعػػرض أحػػد العػػامميف بػػالموقع لمدغػػة ثعبػػاف أو ىاجمػػو حيػػواف فػػي حالػػة  إتباعػػوإجػػراء يمكػػف  -

 )شخص يمكف الرجوع إليو(. 

 تدريب جميع العامميف عمي ىذا اإلجراء.  -

/أسػػػر الزواحػػػؼ  والتعامػػػؿثعػػػابيف تعيػػػيف أشػػػخاص مؤىمػػػة تػػػـ تػػػدريبيـ عمػػػي التعامػػػؿ مػػػع لػػػدغات ال -
 بصورة آمنة. 

 تدريب مجموعة مف العامميف عمي إمساؾ ونقؿ الثعابيف.  -

 الوقاية الشخصية المناسبة.  معداتاستخداـ  -
 

لتجنػب الخطػر  المناسػبةفي حالة تواجد الحيوانات الخطرة، يتعػيف عمػي المقػاوؿ اتخػاذ جميػع اإلجػراءات 
 المحتمؿ، مثؿ: 

 عمي التعامؿ مع تمؾ المخاطر وتنفيذ التدابير المناسبة.  تدريب العامميف -

االتفػػػاؽ مػػػع متخصػػػص فػػػي التعامػػػؿ مػػػع الحيوانػػػات، لمسػػػاعدة المقػػػاوؿ فػػػي إدارة الحيوانػػػات البريػػػة  -
 الموجودة بالموقع. 

 استخداـ مياـ الوقاية الشخصية المناسبة.  -

 توفير دوريات مراقبة بدواـ كامؿ )وخاصة قبؿ إقامة السور(.  -
 

 الحريق مكافحة خطة 7-3-7
 والسػالمة األمف نظاـ ويعد. والكابالت واألسالؾ الكيربائية، المعدات مف الحريؽ مخاطر تنشأ أف يمكف
 مخػػاطر مػػف والمشػػروع العػػامميف تحمػػي التػػي العوامػػؿ أىػػـ مػػف جيػػداً  المصػػمـ الكيربائيػػة المخػػاطر مػػف

 :التالية األساسية المكوناتعمي  السالمة نظاـ مؿتويش. الحريؽ
 .الكيربائية ممخاطرل تقييـ إجراء -

عػػادة الماكينػػة غمػػؽ تػػأميف أجيػػزة تشػػغيؿ وعمػػى المحتممػػة المخػػاطر عمػػى العػػامميف وتػػدريب توعيػػة -  وا 
 .التحذيرية العالمات وعمى( Lockout/tagout) تشغيميا

 .معينة معدة عمى لمعمؿ" مؤىميف" أنيـ مف والتأكد العامميف اختبار -

 .لمعامميف المناسبة الشخصية الوقاية معدات وتوفير اختيار -

 .الحرائؽ ضد إنذار أجيزة توفير -

 .الجافة بالبودرة تعمؿ ثابتة وشبو ثابتة حريؽ طفايات توفير -
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 لمطوارئ االستجابة خطة 7-3-8
يجػػب أف يػػتـ إعػػداد خطػػة لالسػػتجابة لحػػاالت الطػػوارئ بواسػػطة المقػػاوؿ الرئيسػػي أو جيػػة خارجيػػة تابعػػة 

عمػػي القػػانوف المحمػػي وعمػػي طبيعػػة العقػػد. عمػػي أف تكػػوف خطػػة االسػػتجابة  ، بنػػاءً ليكػػيال مصػػرلشػػركة 
 لمموافقة عمييا. ليكيال مصر لمطوارئ جاىزة قبؿ البدء في أنشطة اإلنشاء، وتقديميا إلي شركة 

 
التػي قػد يتعػرض ليػا الػبعض فضػاًل عػف الخسػائر  المخػاطرلمطػوارئ عمػي التقميػؿ مػف  التحضيريساعد 

 :التالي قد تنتج عف حاالت الطوارئ. ويجب أف تتضمف منيجية وضع خطة الطوارئاالقتصادية التي 
 تحديد المخاطر  .1

  التقييـ األولي 
 تحديد وتطبيؽ إجراءات الطوارئ.  .2

  اإلجراءات الوقائية 

 معدات الطوارئ 

 المعمومات والتدريب  .3

  المعمومات والتعميمات 
  التدريب 

 إدارة الخطة .4
 

طػػوارئ إلػػي تقيػػيـ الحػػد األدنػػى مػػف المحتويػػات التاليػػة. كمػػا يجػػب أف يجػػب أف تتضػػمف وتيػػدؼ خطػػة ال
نقاذ العامميف في كؿ حالة، بما في ذلؾ اإلصابة فػي   أو ةضػيقالف األمػاكتكفؿ خطة الطوارئ مساعدة وا 

 في منطقة بعيدة. 
 معمومات عامة  .1
 السمات العامة والمخطط العاـ  .2

 المنطقة المعرضة لمخطر .3

 إدارة الطوارئ  .4

 الطوارئ العامة المحمية مرافؽ  .5

 الفريؽ المسئوؿ عف االستجابة لحاالت الطوارئ .6

 المعمومات والتدريب  .7

 تدريبات عمي التعامؿ مع حاالت الطوارئ  .8

 المعدات المستخدمة في حاالت الطوارئ  .9

 إجراء االستجابة لمطوارئ  .10
 
  المهنية والصحة السالمة مستندات 7-3-9

المطموبػػة بموجػػب القػػانوف المحمػػي،  المسػػتنداتاطف تقػػديـ كافػػة ينبغػػي عمػػي المقػػاوليف والمقػػاوليف مػػف البػػ
تاحتيػػػا لممفػػػتش أو خػػػالؿ عمميػػػات  وتحػػػديثيا كممػػػا تغيػػػر النشػػػاط مػػػع االحتفػػػاظ بنسػػػخة منيػػػا بػػػالموقع، وا 

 . ومف ىذه الوثائؽ: ليكيالالتفتيش التي تجرييا شركة 
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 ممؼ الصحة والسالمة  -

 خطة الصحة والسالمة  -

 تقييـ المخاطر  -

 التشغيؿ إلجراءات البيئية إلدارةا خطة -

 
 وسائل النقل وحركة المركبات  7-3-11

األنشػػػػطة مػػػػف المركبػػػػات المسػػػػتعممة بمكػػػػاف العمػػػػؿ. و  تتضػػػػمفاالنتقػػػػاؿ ببيئػػػػة العمػػػػؿ ىػػػػي أي أنشػػػػطة 
 : ىي والعمميات التي قد ينتج عنيا الخطر في المقاـ األوؿ

  لي الموقع  االنتقاؿ مف وا 
  االنتقاؿ داخؿ وخارج الموقع 

 قؿ حوؿ الموقع التن 
 

وبالتػػالي، إلدارة االنتقػػاؿ ببيئػػة العمػػؿ عمػػي نحػػو فعػػاؿ، ىنػػاؾ ثالثػػة مجػػاالت رئيسػػية لتقيػػيـ المخػػاطر تػػـ 
تناوليػا بخطػة الصػحة والسػػالمة والبيئػة: سػالمة الموقػع )التصػػميـ والنشػاط(، سػالمة المركبػات، وسػػالمة 

 سائقي المركبات. 
 
 والتوعية التدريب 7-3-11

مقػػاوؿ والمقػػاوؿ مػػف البػػاطف ضػػماف تمقػػي جميػػع العػػامميف البػػرامج التدريبيػػة ذات مػػف ال يتعػػيف عمػػي كػػؿ
وعمػي المقػاوؿ وضػع نظػاـ تػدريبي يػتـ تنفيػذه أيضػا مختصػة صػالحة. تدريبيػة الصػمة، وأف لػدييـ شػيادة 

بواسطة المقاوليف مف الباطف، وىو ما مف شأنو أف يكفػؿ مشػاركة العػامميف الميػرة بالمشػروع ممػف لػدييـ 
 التي تكفؿ منع وقوع حوادث.  ةدرة عمي تأدية جميع األعماؿ بالطريقالق
 

 الصحة والسالمة والبيئة  توجيه
. ودخػوؿ الموقػع البدء بالعمؿلصحة والسالمة والبيئة بالموقع قبؿ ا فيما يخص توجيوثمة ضرورة لتوافر 

 ومف األمور التي يجب تناوليا خالؿ توجيو الصحة والسالمة والبيئة: 
عػػف مخػػاطر الصػػحة والسػػالمة والبيئػػة التػػي تػػـ تحديػػدىا بموقػػع المشػػروع، السػػيما تمػػؾ  عامػػة لمحػػة -

 المتعمقة بالتدخالت. 
 الموقع ب مجابية الطوارئإجراءات  -

 القيود )عمي سبيؿ المثاؿ، منع التدخيف( -

 والنظافة العامةاإلدارة الداخمية  -

 القواعد/ السموكيات المتبعة بالموقع -

  خصية المستخدمة بالموقعالوقاية الش معدات -

 إجراءات إعداد التقارير  -

 مناولة المخمفات والتخمص منيا.  -
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كما ينبغي أف يتضمف توجيػو الصػحة والسػالمة والبيئػة بػالموقع المتطمبػات والتوقعػات المنصػوص عمييػا 
ذا مػا ثبػت عػدـ امتثػاؿ العػبيذه الوثيقة وبرنامج الصحة والسػالمة والبيئػة الخػاص بالمقػاوؿ.  امميف، أو وا 

ثبػػت عػػدـ فيػػـ لمتطمبػػات الصػػحة والسػػالمة والبيئػػة أو ثبػػت أنيػػـ غيػػر كػػؼء فػػي االلتػػزاـ بخطػػة الصػػحة 
  والسالمة، سيمـز إعادة التدريب بخصوص ىذا الشأف. 

 
 برامج التدريب األخرى الالزمة

انوف المحمػػي. يجػػب تػػدريب جميػػع العػػامميف عمػػي القيػػاـ بالميػػاـ المسػػندة إلػػييـ، وفقػػًا لمػػا يػػنص عميػػو القػػ
وبناء عمي مػا قػد يتعػرض إليػو العػامميف مػف بعػض مخػاطر فقػد يتطمػب األمػر بػرامج تدريبيػة أخػرى، قػد 

 يكوف مف بينيا: 

 حماية الجياز التنفسي  -

 الوقاية مف السقوط  -

 الوقاية الشخصية  معدات -

   التصاريح الالزمة لدخوؿ األماكف الضيقة -

 سالمة أعماؿ الحفر  -

  ، تجييزات الصواري، حباؿ الرافعات ...()بما في ذلؾ الرفع الميكانيكي -

 الرفع اليدوي  -

 القوس الكيربائي/ السالمة الكيربائية  -

 عمميات التفجير  -

 والرافعات الشوكية األوناش تشغيؿ شيادات في عمميات -

مشػاريع عمميػات اإلنقػاذ ب)تسػمؽ مولػدات توربينػات الريػاح و  اإلنقػاذسػبؿ و  مستوى مرتفػعالعمؿ عمي  -
 الرياح( اقةط

 (االسبستوس والمتفجرات مثؿإدارة المواد الكيميائية والمواد الخطرة ) -

 األولية  اإلسعافات -

 ئؽمكافحة الحرا -

 كيربائيال المنشاراستخداـ  -
 

 المجتمع سالمة 7-3-18
ليكػيال مصػػر شػػركة  تقػـو سػػوؼ قانونيػة، بطريقػػة والمػوظفيف الممتمكػػات وحمايػة تػػأميف ضػماف سػػياؽ فػي

 تػػػػأثير منطقػػػػة وحػػػػوؿ داخػػػػؿ المحميػػػػة والمجتمعػػػػات العػػػػامميف عمػػػػى المترتبػػػػة التػػػػأثيراتو  المخػػػػاطر بتقيػػػػيـ
 خاصػة شػركات مع التعاقد خالؿ مف بيـ االستعانة تـ سواء ،األمف موظفي سموؾ عف الناتجة المشروع

 . عامة أو
 

 ميفوالعػػام زوارالػػ جميػػع سػػالمة جانػػب إلػػي ىػػذا الموقػػع، وتػػأميف األمػػف الػػدخوؿ المقػػاوؿ يضػػمف وسػػوؼ
 . الموقعب
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المتخصصة في مجاؿ تقػديـ  شركاتال إحدى مع بالتعاقد ليكيال مصر شركة تقـو سوؼ أمنية، وألسباب
ومػف المقػرر  متناوبػة، عمػؿ بورديػات بػالموقع أمػف حػراس بتػوفير الشػركة ىػذه وسػتقـو. األمنية الخدمات

 .  الموقع بحدودالحراس في المقاـ األوؿ  يتواجدأف 
 

 السموؾ عمى قبؿ، مف قانونية غير أعماؿ أي في تورطيـ يسبؽ لـ ممف ،األمف وظفيم تدريب سيتـ
 نظاـ سيمكف ذلؾ، إلى باإلضافة. القانوف لما ينص عميو وفقاً  والتصرؼ والمجتمع العامميف مع الالئؽ

 تصرفات ومف األمنية التدابير مف شكواىـ أو قمقيـ عف التعبير يفالمتضرر  ألشخاصا لمشكاوى
 قانونية غير بأفعاؿ تفيد شكاوي/ ادعاءات أي في بالتحقيؽ ليكيال مصر شركة وستقـو. األمف موظفي

 اإلجراءات اتخاذ عمي المعنية األطراؼ حثأو )الالزمة  اإلجراءات واتخاذ األمف، أفراد مف تعسفية أو
 . العامة السمطات إلي والتعسفية المشروعة غير األعماؿ عف واإلبالغ تكرارىا، لعدـ( الالزمة

 
 التنمية المجتمعية  7-3-13

ومػػف المعػػروؼ أنػػو ال يمكػػف تقيػػيـ التػػأثيرات البيئيػػة واالجتماعيػػة. لخدمػػة المجتمػػع ىػػي المكػػوف الرئيسػػي 
بحػػث جميػػع االحتياجػػات المجتمعيػػة مػػف خػػالؿ مشػػػروع/ مسػػتثمر واحػػد، بػػؿ يجػػب تناوليػػا وبحثيػػا مػػػف 

 لمتنميػة المحتممػة الفػرص مػف عدد ىناؾ صدد،ال ىذا وفيخالؿ الجيود الجماعية لمختمؼ المستثمريف. 
 : ضمف تصنيفيا يمكف المجتمعية،

 التدريب  
 الصحية الخدمات  
 التحتية البنية 
 

 الفنػػػي التػػػدريب وكػػػذلؾ لمتوظيػػػؼ المحتممػػػيف لممرشػػػحيف التدريبيػػػة الػػػدورات يتضػػػمف أف ويمكػػػف: التػػػدريب
 . الجامعات لطالب

 
 . المحمية الصحية الوحدات وتحسيف اإلسعاؼ دماتخ توفير تتضمف أف ويمكف: الصحية الخدمات

 
 . والمنشأت المرافقة والطرؽ المدارس إنشاء تتضمف أف ويمكف: التحتية البنية

 
 الحكوميػػة والييئػػات المحافظػػة مػػع تػػاـ تنسػػيؽ فػػي وتنفيػػذىا المجتمعيػػة التنميػػة سػػبؿ اختيػػار فػػإف ثػػـ ومػػف

 .األىمية بالغ أمر ليو المحمية
 
 المعنية األطراف كةومشار  المكاشفة 7-3-14

 خطة بأعداد المشروع سيقـو المعنية، األطراؼ المشاركة مف قبؿ مف جيد مستوى تحقيؽ لضماف
بالمشروع  المتعمقة المعموماتب الرئيسية المعنية األطراؼإحاطة  منيا اليدؼ ،لالتصاؿ واستراتيجيات

 :يمي ما عمي األحياف، أغمب في المعنية، األطراؼ إشراؾ وينطوي. وفي الوقت المناسب فعالة بطريقة
 المعمومات، عف المكاشفة 
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 و المتضررة، المجتمعات مع التشاور 
 لمشكاوى نظاـ وضع. 

 
 عمميػة مػف جػزء يمثػؿ والػذي بفعاليػة يعمؿ نظاـ خالؿ مف المجتمع اتصاالت تمقي سيتـ المحافظة عمى

 .االتصاؿ
 

 مرحمتػػي خػػالؿ ،(SEP) المعنيػػة طػػراؼاأل إلشػػراؾ خطػػة بتنفيػػذ المشػػروع يقػػـو سػػوؼ ،الصػػدد ىػػذا فػػي
 :يمي ما عمى ،تقتصر وال الخطة، ىذه ستشتمؿ. والتشغيؿ اإلنشاء

 عف  والمكاشفة المشاوراتفيما يخص  ليكيال مصرشركة  ومتطمبات التنظيمية لممتطمبات وصؼ
 .المعمومات

 المعنية األطراؼ إشراؾ أنشطة بتنفيذ الخاصة والمسئوليات لمموارد وصؼ. 
 واالجتماعية البيئية اإلدارة نظاـ في المعنية األطراؼ إشراؾ أنشطة دمج يفيةلك وصؼ (ESMS) 

 . بالشركة الخاص
 ببرنامج لتوعيتيـ البمدية والسمطة المحمية المجالسو  المجاورة بالمجتمعات الدائـ االتصاؿ 

 .المقررة واألنشطة وتطوراتو المشروع،
 فعالة بطريقة المخططة باألنشطة تتعمؽ التي ماتالمعمو  عف المجاور المحمي المجتمع مكاشفة 

تسبب  قد التي األنشطة عف معمومات وباألخص. اإلنشاء وأثناء قبؿ وذلؾ المناسب الوقت وفي
 . الشديدة الضوضاء في المتسببة األنشطة أو اعتيادية غير حموالت نقؿ مثؿ إزعاج

 ذلػػػؾ كػػػاف كممػػػا األنشػػػطة، فػػػيىامػػػة  راتتغييػػػ بػػػأي المتعمقػػػة لممعمومػػػات والدقيقػػػة الفعالػػػة المكاشػػػفة 
 .مالئماً 

 التشػػغيؿ أثنػػاء تطػػرأ قػػد اعتياديػػة غيػػر أنشػػطة بػػأي المتعمقػػة لممعمومػػات والدقيقػػة الفعالػػة المكاشػػفة 
صالحات صيانة اعماؿ وتتطمب إزعاج إحداث في وتتسبب  .  كبيرة وا 

 إحاطػػة يػػتـ وسػػوؼ .المحمػػي ممجتمػػعبالنسػػبة ل الطػػوارئ خطػػة إجػػراءات عػػف واضػػحةال معمومػػاتال 
مػع تسػييؿ عمميػة الحصػوؿ عمػي  ثقافيػاً  مالئمػة طريقة بيذه المعمومات مف خالؿ المعنية ألطراؼا

 .المحمي المجتمع مع المالئمة االتصاؿ أشكاؿ خالؿ مف تكاليؼ بدوف تمؾ المعمومات
يضاح المزيد مف  االستراتيجية إشراؾ األطراؼ المعنية في إطار نتائج الدراسة  خطواطسيتـ دراسة وا 

لتقييـ التأثيرات والتي يقـو بإعدادىا حاليًا كؿ مف ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمركز األقميمي 
 لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 
 الشكاوى تمقى نظــام

 لألطراؼ يتيح يسيؿ الوصوؿ إليو الشكاوى لتمقي نظاـ بإعداد المشروع سيقـو ذلؾ، إلى باإلضافة
 مثاالً  التالي الشكؿ في المبيف التنظيمي الييكؿ ويعتبر. وشكواىا قمقياو  تعميقاتيا عف التعبير ةالمعني

 .النظاـ ليذا الممثمة الرئيسية لميياكؿ
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 الشكاوى لنظام التنظيمي لمهيكل مثال(: 1-7) شكل

 التمويػػػؿ مؤسسػػػة( Ombudsman) ظممػػاتمكتػػػب استشػػػاري الت التنميػػة، لمشػػػاريع الشػػػكاوى تمقػػي أنظمػػػة وتنفيػػػذ تصػػميـ دليػػػؿ: المصػػدر
 . 2008، الدولية

 
 عمؿ أي في الشروع قبؿ أقصاه موعد في أو التوظيؼ عند النظاـ بيذا الموظفيف جميع إحاطة يجب

". االقتراحات صندوؽ" مثؿ تضمف السرية اتصاؿ قناة عمي ىذا النظاـ شتمؿي أف ويجب. بالموقع
 بحث سيتـو . السرعة وجو عمي واالىتمامات القضايا تبحث وسوؼ الموقع، إدارة عمى النظاـ نطوييو 

 االقتضاء، عند المناسب الوقت في مرجعية وتوفر بالشفافية تتمتع عممية خالؿ مف القضايا جميع
 . عقاب ودوف

 
 . المحمي والمجتمع العامميف مف لكؿ نظاـ الشكاوى وصؼ يتـ يمي وفيما
 الشكاوى  جميع تتبع يتـو . والمصدر االسـ عمومةم أو مجيولة كانت سواء ،يتـ تمقي الشكاوى

 مدير أف ومع. الشأف ىذا عف المسئوؿ الشخص وتحديد بالمشاريع، خاص بػسجؿ المتمقاه
 ما قضية/ ما أمر إحالة يتـ قد أنو إال ،الشكاوى المقدمة كافة عف النيائي المسئوؿ ىو المشروع

 تقتضيو لما وفقاً  الجودة مدير أو والبيئة واألمف والسالمة الصحة مدير أو الموقع مدير إلي
 (. الشخص نفس يكوف وقد) الضرورة

 أو اإلنساف حياة عمي خطر وجود تمقي شكوى تشير إلىتـ  إذا الفور عمي التشغيؿ وقؼ يتـس 
 . األمر ىذا في البت يتـ حتى فساد، أو جسيمة بيئية أضرار

 يجب التي ليا المقابمة واإلجراءات شكاوىال جميع تقييـ سيتـو . يتـ التحقيؽ بالشكوى المقدمة 
 . ساعة 72 غضوف في عمييا االتفاؽ
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 أعماؿ جدوؿ في عميو المتفؽ اإلجراء إدراج سيتـ بالمجتمع، المتعمقة الشكاوى لجميع بالنسبة 
 فيجب بالعماؿ، المتعمقة الشكاوى لجميع وبالنسبة. التقارير أو اإلعالمية لالجتماعات مقرر

 في أصحاب الشكاوى العامميف جميع إلي العماؿ رئيس خالؿ مف عميو المتفؽ اإلجراء توضيح
 . ممكنة فرصة أقرب

 صدار / الشكوىالقضية إغالؽ يتـ عميو المتفؽ اإلجراء مف االنتياء يتـ أف ما  . النيائي اإلشعار وا 
 

 مف غيرىا أو والسالمة األمف إلجراءات انتياؾ أو محتمؿ فساد بشأف إثارتو يتـ شكوى ألي وبالنسبة
 . الموقع مدير إلي األمر ورفع العمؿ إيقاؼ بالموقع فرد ألي يحؽ المحتممة، الرئيسية الشكاوى

 
 لما وفقا لإلدارة رفعيا يتـ التي بالتقارير ليا المقابمة واإلجراءات الشكاوى جميع تدرج ذلؾ، عمي عالوة
 . الصمة ذات التقارير ونماذج المشروع بوثيقة محدد ىو

 
 المشروع غمق خطط 7-3-15

زالة المحطة تشغيؿ وقؼ ىو المشروع، بإغالؽ المقصود  المعدنية واليياكؿ والمباني المعدات وا 
 25-20 بيف لممشروع المتوقع االفتراضي العمر ويتراوح. األمر لـز إذا ومعالجتو الموقع وتنظيؼ
.  الالزمة والتطوير التجديد مياتوعم المناسبة الوقائية الصيانة عمميات إجراء تـ لو لمتجديد قابمة عامًا،
 :المشروع غمؽ خطة تناولتيا التي الرئيسية الموضوعات يمي وفيما

 .الخطوط اإلرشادية الدولية وأفضؿ الممارسات ضوء في المشروع غمؽ خطة إعداد -
 .بالموقع األرض سطح فوؽ القائمة واليياكؿ المنشآت لجميع إزالة إجراءات -
 .التوربينات تفكيؾ -

 
 الرصـد خطــة 7-4

 
 عدد تحديد سيتـ عمييا، الحصوؿ تـ التي لمنتائج وفقاً  المخاطر، وتقييـ تحديد مف االنتياء يتـ أف ما
 االستناد يمكف مرجع المعمومات تمؾ اعتبار ومع. إزالتيا أو المخاطر تمؾ مف لمتقميؿ اإلجراءات مف
 . وتقييميا تحديدىا تـ التي المخاطر مف كؿ في التحكـ سيتـ إليو،
 

. بعينيا وقائية أنشطةب خاصةال تشغيميةال ضوابطال بوضع ليكيال مصرشركة  قـوتس ذلؾ، جانب إلي
 : التالية األنشطة وقياس برصد الخاصة الفنية اإلرشادات وضع سيتـ كما
  الطبي التقييـ -
  الشخصية الوقاية معدات مراقبة -
  والسالمة الصحة أخصائي/ مسئوؿ -
 االمني التفتيش عمميات -
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 مف المزيد وقياس ومتابعة التشغيمية، لممراقبة الفنية اإلرشادات بوضع ليكيال مصرشركة  قـوتس
 وضعيا تـ التي اإلرشادية التشغيمية المراقبة أدلة تخضع فيما. الضرورة تقتضي حينما المحددة األنشطة
 . مةوالسال الصحة مسئوؿ قبؿ مف تعيينيـ تـ ممف لمعامميف بالنسبة والتفتيش لممتابعة

 
 اإلخفاقات إدراؾ ليكيال مصرلشركة  يمكف حتى بالموقع، شيرياً  والقياس المتابعة إجراء تقرر وقد

 . اإلخفاقات تمؾ لمعالجة اتباعيا ينبغي التي التدابير ووضع اإلدارة بنظاـ الحادثة
 

 . فعاليتيا ديوم المخاطر وتقييـ تحديد بعد المقترحة التدابير تنفيذ مف التحقؽ يتـ لؾ،ذ عمي عالوة
 

 في تسببت التي الجوانب عف الكشؼ عقب تزاـلاال عدـ حاالت إصالح إلي حاجة ىناؾ يكوف وقد
 . العمؿ ببيئة والسالمة بالصحة الخاصة الموائح مع تمتـز ال التي الجوانب أو أمنة غير حاالت

 
 العمل بيئة رصد 7-4-1

 مراجعة الصحة والسالمة والبيئة 
 بالموقع.  والبيئة نظاـ لضماف الرصد المستمر لمستوي الصحة والسالمة يتعيف عمي المقاوؿ تطبيؽ

يتعػػيف عمػػي مسػػئولي السػػالمة والبيئػػة التػػابعيف لممقػػاوؿ القيػػاـ بأنشػػطة المراجعػػة الدوريػػة مراجعػػات:  -
لمتحقػؽ مػف تنفيػذ خطػة الصػحة والسػالمة وخطػة اإلدارة البيئيػة  لمموقع )بحد أدني مػرتيف أسػبوعيف(

بصػػورة مشػػتركة. فيمػػا يجػػب الحفػػاظ عمػػي  مراجعػػة المسػػتنداتتشػػغيمية. عمػػي أف يػػتـ لإلجػػراءات ال
سػػػػاعة مػػػػف تػػػػاريخ  48فػػػػي غضػػػػوف  راجعػػػػة بػػػػالموقع وتقديمػػػػو إلػػػػي شػػػػركة ليكػػػػيال مصػػػػرتقريػػػػر الم
  المراجعة.

. فيمػػا يتعػػيف عمػػي والمسػػتنداتلمموقػػع بػػإجراء المراجعػػات الدوريػػة  سػػيقـو فريػػؽ شػػركة ليكػػيال مصػػر -
 . عدـ التزاـ يتـ اكتشافوأي بشأف كد مف التوصؿ إلي قرار فوري المقاوؿ التأ

عمميػات التفتػػيش: يتعػيف عمػػي المقػػاوؿ والمقػاوليف مػػف البػاطف التأكػػد مػػف إجػراء المعاينػػات البصػػرية  -
 لألدوات والمركبات بصفة يومية، أو قبؿ بداية كؿ وردية. 

 .شيرياً ركبات والمعدات والموتوثيقيا لألدوات  عمميات تفتيشإجراء يجب  -

عمػػي النحػػو  لبيئػػة العمػػؿ يتعػػيف عمػػي المقػػاوؿ والمقػػاوليف مػػف البػػاطف إجػػراء معاينػػات بصػػرية يوميػػة -
 الذي يتطمبو المشروع لتحديد المخاطر المحتممة والتحقؽ مف سير العمؿ. 

اجتماعػػػات الصػػػحة والسػػػالمة والبيئػػػة: يتعػػػيف عمػػػي المقػػػاوؿ عقػػػد اجتمػػػاع أسػػػبوعي لبحػػػث القضػػػايا  -
والمقاوليف مف الباطف،  والبيئة، في وجود ممثميف مف شركة ليكيال مصرقة بالصحة والسالمة المتعم

 . ويحػػؽ لممثػػؿ شػػركة ليكػػيال مصػػػرتخالاوذلػػؾ مػػف أجػػؿ إدارة األنشػػطة الجاريػػة، وتجنػػػب أي تػػد
بعقػػد مزيػػد مػػف اجتماعػػات الصػػحة والسػالمة والبيئػػة إذا لػػـز األمػػر مػػف أجػػؿ اإلدارة الجيػػدة المطالبػة 

 وانب الصحة والسالمة والبيئة بالموقع. لج

  ويجب عقد اجتماع الصحة والسالمة والبيئة كمما بدأ مقاوؿ جديد العمؿ.  -
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 العمؿ بيئة في الضوضاء
 اإلنشاء أثناء
 جميع عف الصادر الضوضاء مستوى سيعمؿ المشروع عمي التكفؿ بأال يزيد اإلنشاء، مرحمة أثناء

 ساعات خالؿ 1994 لسنة 4 رقـ القانوف في عمييا والمنصوص ياب المسموح الحدود عف المعدات
 تنظيـ يتـ الحدود، ىذه عف الضوضاء مستوى زيادة حالة وفي(. ديسبؿ 90( )ساعات 8) الوردية عمؿ
 وعالوة. 1994 لسنة 4 رقـ القانوف مف( 7) رقـ الممحؽ في إلييا المشار لمفترات طبقاً  التعرض فترات
 وسيتـ. الضوضاء مستويات بيا تزيد التي المواقع في لمعامميف األذف سدادات توفير يتـ ذلؾ، عمى
 .أشير ثالثة كؿ الضوضاء لمستوى قياس عمؿ

 
 التشغيل أثناء
 مقارنة سيتـو . حركة التوربيناتو  المحوالت مففي المقاـ األوؿ  المحطة داخؿ الضوضاء تنتج

 لسنة 4 رقـ القانوف مف( 7) الممحؽ في ميياع المنصوص بالحدودمستويات الضوضاء التي تـ قياسيا 
 فترات تطبيؽ يتـ ،(ديسيبؿ 90) القصوى الحدود ىذه عف الضوضاء مستوى زيادة حالة وفي. 1994
 الجدوؿوفيما يمي يعرض . 1994 لسنة 4 رقـ القانوف في إلييا المشار التعرض لفترات طبقاً  التعرض

 مرتيف الرصد عمميات وستجرى. المتوقعة الرصد كمفةوت تكرارىا ومعدؿ الضوضاء رصد أماكف( 7-2)
 الوقاية الشحصية معدات توفير يتـس ذلؾ، عمى عالوة. لممعدات التعرض المباشر بأماكف سنوياً 

 . الضوضاء مستويات بيا تزيد التي المواقع فى لمعامميف
 

 رصد صحة العماؿ
يف ليـ عمي شيادة لياقة طبية صالحة يتعيف عمي المقاوليف التأكد مف حصوؿ جميع العامميف التابع

قبؿ األخصائييف في قطاع الصحة المينية. تتناسب مع أعماؿ اإلنشاء التي سيتـ القياـ بيا صادرة مف 
المطالبة بإجراء برنامج مخطط أو اختبارات دورية، والتي قد تتضمف  ليكيال مصرويحؽ لشركة 

االت المحددة مف قبؿ األخصائييف في قطاع الفحوصات الطبية والرصد البيولوجي وغيرىا مف الح
 الصحة المينية. 

 
 الوقاية الشخصية  معدات
 عمي الوقاية الشخصية. فيما يتعيفمعدات ارتداء عمى جميع الزوار والعامميف بموقع اإلنشاء  يتعيف

 عمي يااستخدام مف والتأكد لمعامميف الشخصية الوقايةمعدات  توفير الباطف مف والمقاوليف المقاوليف
ويجب عمي جميع  .وفقًا لما ىو منصوص عميو بالميمة المحددة التي يقـو بتنفيذىا السميـ النحو

فيما العامميف )بما في ذلؾ المشرفيف( ارتداء قميص بأكماـ طويمة وسراويؿ طويمة في جميع األوقات. 
كما يحظر ارتداء المالبس  ال يسمح بارتداء السترات الرياضية والقمصاف بال أكماـ والسراويؿ القصيرة.

الفضفاضة أو المينة عند تدوير أو نقؿ المعدات. فيما يجب إزالة الخواتـ والسالسؿ وأي مجوىرات 
 فضفاضة. 

 
 في حالة جيدة. المعدات الوقاية الشخصية بالموقع لمزوار. ويجب أف تكوف تمؾ معدات ويجب توفير 
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والتي ينبغي  ليكيال مصرالشخصية مف قبؿ شركة عدات الموفيما يمي قائمة بالحد األدنى المطموب مف 
 تعديميا وفقًا لنتائج عممية تقييـ المخاطر. 

 الرأس وقاية -

 العيف وقاية -

 القدـ وقاية -

 األيدي وقاية -

 السمع وقاية -

 

 الصحة والسالمة، العمالة المؤىمة أخصائي
والبيئة لممشروع. ومف  بتعييف فريؽ مختص في مجاؿ الصحة والسالمة ليكيال مصرسوؼ تقـو شركة 

المقرر أف يقيـ ىذا الفريؽ بصفة دائمة بالموقع لرصد ومراجعة تنفيذ خطط الصحة والسالمة الخاصة 
، دوف الحد مف المسئولية الواقعة عمي عاتؽ المقاوؿ فيما يخص مصر ليكيالبالمقاوليف لصالح شركة 

ف األفعاؿ أو اإلغفاالت التي يرتكبيا أي مسئولية غير مباشرة ع سحبمتطمبات الصحة والسالمة، أو 
 المقاوؿ.    

 
 الهواء نوعية رصد 7-4-8

 :اإلنشــاء أثنــاء
 عف الناتجة االنبعاثات عف لمكشؼ وذلؾ أشير ثالثة كؿ العمؿ بيئة في اليواء رصد المقرر مف

 تالجسيما عف فضالً  الشاحناتمحركات و  اإلنشاء معدات عوادـ مف االنبعاثات تصدر حيث. المعدات
 القانوفب الواردة بيا المسموح بالحدود الرصد نتائج مقارنة وسيتـ. بالموقع األعماؿ تنفيذ أثناء الناتجة

 .الدراسة ىذه مف الثاني الفصؿ في الموضحة 1994 لسنة 4 رقـ
 

 :التالية المؤشرات قياس سيتـفيما 

 CO الكربوف أكسيدأوؿ  -
 SO2 الكبريت أكسيد ثاني -
 NOx النيتروجيف أكاسيد -
 PM10 الصمبة الجسيمات -
 

 الخطرة والمخمفات الصمبة المخمفات 7-4-3
 لممخمفات سجؿ إعداد سيتـ كما. لممحطة البيئي السجؿ في الخطرة غير الصمبة المخمفات تسجيؿ سيتـ

 الخطػػرة المخمفػػاتب الخػػاص سػػجؿىػػذا ال يتضػػمف أف عمػػي.  1994 لسػػنة 4 رقػػـ لمقػػانوف طبقػػاً  الخطػػرة
 .منيا والتخمص تخزينيا وطرؽ المخمفات، ذهى وكميات أنواع عف معمومات
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 لمرصد التقريبية التكاليف 7-4-4
( 2-7) رقػػـ الجػػدوؿ يعػػرض يمػػي وفيمػػا. الرصػػد أنشػػطة لتنفيػػذ مسػػتقؿ استشػػاري مػػع التعاقػػد يػػتـ سػػوؼ
 غيػر الميدانيػة، والقياسػات التحاليػؿ التكػاليؼ ىذه وتغطي. فقط لالسترشاد وذلؾ التقريبية الرصد تكاليؼ

 .العينات جمع تكاليؼ تتضمف ال أنيا
 

 (: التكاليف التقديرية لمرصد البيئي8-7الجدول )

 الوصف رايالمع
 التكاليف التقريبية السنوية

 (ي)بالجنية المصر 

 مرحمة اإلنشاء
 1200 بمعدؿ ربع سنوي بموقعيفيتـ القياس  مستوى الضوضاء

 أكسيد الكبريت ينوعية اليواء )ثان
SO2وجيفأكسيد النيتر  ي، ثان NO2 ،

 الجسيمات، COأوؿ أكسيد الكربوف 
   PM10 )الصمبة

 1800 بمعدؿ ربع سنوي بموقعيفيتـ القياس 

 لتشغيلمرحمة ا
 811 اً سنوي مرتيف بموقعيفالقياس  الضوضاء في بيئة العمؿ

 
 



      تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لمحطة طاقة الرياح لشركة ليكال بخميج السويس  دراسة

  انفايرونكس

7-87 

 8118 فبراير

 (: ممخص خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية3-7الجدول )

الوقت المطموب  التكمفة التقديرية مؤشر االنتهاء المنفذة لمنشاط الجهة األنشطة المؤثر الجوانب البيئية
 لالنتهاء

 مرحمة اإلنشــــاء

 نوعية اليواء 

 إنبعاثات األتربة

 مػػػػػوفررش الميػػػػػاه بواسػػػػػطة جيػػػػػاز  -
 استيالؾ المياها

الحػػػػػد مػػػػػف سػػػػػرعة سػػػػػير المركبػػػػػات  -
 المستخدمة في مرحمة اإلنشاء

 خطة الرصد - مقاوؿ اإلنشاء

 ج.ـ. 1800 ليواء نوعية ا اتساقي -
طواؿ مرحمة 

 اإلنشاء

 عمؿ الماكيناتظروؼ 
ضػػػػػماف ظػػػػػروؼ عمػػػػػؿ جيػػػػػدة مػػػػػف  -

خػالؿ الفحػػص الػدوري لكػػؿ معػػدات 
 اإلنشاء

 تكمفة الصيانة سجالت الصيانة مقاوؿ اإلنشاء

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
 الضوضاء

ضػػػػػماف ظػػػػػروؼ عمػػػػػؿ جيػػػػػدة مػػػػػف  - ظروؼ عمؿ  الماكينات
 مقاوؿ اإلنشاء خالؿ فحص المعدات 

ضوضاء وسجالت ال قياسات
 الصيانة

ج.ـ. وتكمفة  1800
 الصيانة

طواؿ مرحمة 
الوقايػػػػػة الشخصػػػػػية  معػػػػػداتتػػػػػوفير  - الوقاية الشخصية معداتتوفير  اإلنشاء

 مقاوؿ اإلنشاء الالزمة لمعماؿ

 التربة

 الجيدة لمموقع اإلدارة الداخمية
إعػػداد وتطبيػػػؽ خطػػة إلدارة الموقػػػع  -

 وؿ اإلنشاءمقا وخطة إلدارة المخمفات الصمبة
في  بنود)يشمؿ  المطوريف

 عقود اإلنشاء.
 التزاـلضماف  المطوريف

 المقاولوف(

عقػػػػػػػػػػػػػد إدارة المخمفػػػػػػػػػػػػػات  -
ميػػػػػػػاه الخطػػػػػػػرة و /الصػػػػػػػمبة
  .الصرؼ

 مستندات متابعة المقاوؿ -

جػػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػػف إدارة  -
 أنشطة اإلنشاء.

تكمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  -
والػػػػػػػػػػػػتخمص مػػػػػػػػػػػػف 

 المخمفات 

طواؿ مرحمة 
 اإلنشاء

 حيإدارة المخمفات/ الصرؼ الص
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الوقت المطموب  التكمفة التقديرية مؤشر االنتهاء المنفذة لمنشاط الجهة األنشطة المؤثر الجوانب البيئية
 لالنتهاء

 مرحمة اإلنشــــاء

الصحة والسالمة 
 العامميف بالموقع وبيئة العمؿ المينية

إجػػػػراءات الصػػػػحة والسػػػػالمة  تنفيػػػػذ -
 المحميػػػػػةوالبيئػػػػػة طبقػػػػػًا لممتطمبػػػػػات 

 ومعايير مؤسسة التمويؿ الدولية
 المقاوؿ

النصػػػػػوص الخاصػػػػػة بالصػػػػػحة 
والسػػػػػػالمة والبيئػػػػػػة فػػػػػػي عقػػػػػػود 

 اإلنشاء
 ة اإلنشاءقبؿ أنشط تكاليؼ اإلنشاء

 خطػط االسػػتجابة
 لحاالت خطة االستجابة المطور مطوارئتنفيذ إجراءات االستجابة ل - العامميف بالموقع وبيئة العمؿ سالمة لطوارئا لحاالت

قبؿ التشغيؿ   لطوارئا
 المبدئي لممشروع

 البيئة البيولوجية

 إنشاء الطرؽ المؤدية باألودية -
 األوديةبالقيادة بالطرؽ الوعرة  -

 المخمفات  إدارة -

 إزالة الغطاء النباتي  -

أنشػػػػػػػطة العمػػػػػػػؿ بأوقػػػػػػػات الميػػػػػػػؿ  -
 والصباح الباكر. 

أنشػػطة العمػػؿ خػػالؿ فتػػرات ذات  -
الحساسية مف العػاـ )مثػؿ مواسػـ 

 التعشش(

وضػػػػػع وتنفيػػػػػذ خطػػػػػة إدارة الموقػػػػػع  -
 وخطة إدارة المخمفات الصمبة

 

 والمطورمقاوؿ اإلنشاء 
المقاوؿ المسئوؿ عف إدارة 

 المخمفات

 لرصدخطة ا -
 عقد إدارة المخمفات الصمبة

جزء مف أشطة 
 اإلنشاء 

تكمؼ نقؿ والتخمص 
 مف المخمفات

طواؿ مرحمة 
 اإلنشاء

العثور عمي أي مف القطع األثرية عف  التراث الثقافي
 طريؽ الصدفة

خطػػػػػػار الجيػػػػػػػة  - وقػػػػػػؼ األنشػػػػػػطة وا 
 مقاوؿ اإلنشاء المختصة عمي الفور.

اإلجراءات المتبعة عند العثور 
مف القطع/ المواقع عمي أي 

 األثرية عف طريؽ الصدفة

 
 طواؿ فترة اإلنشاء
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الوقت المطموب  التكمفة التقديرية مؤشر االنتهاء المنفذة لمنشاط الجهة األنشطة المؤثر الجوانب البيئية
 لالنتهاء

 مرحمة التشغيل

اسػػػػػتيالؾ مػػػػػوارد 
 تدريب العامميف - استيالؾ المياه في عممية التنظيؼ المياه

 المطور لة افع تنظيؼ استخداـ معدات -
تدريب العامميف عمى استخداـ 

 معدات التنظيؼ
 إعداد واختيار معدات التنظيؼ

طواؿ فترة عمر  شغيؿتكمفة الت
 المشروع

حقػػػػػػوؽ رفاىيػػػػػػة و 
طواؿ فترة عمر  تكمفة التشغيؿ العقود )مع العامميف( المطور لموارد البشريةاإعداد سياسة  ظروؼ العمؿ العماؿ

 المشروع

ؿ فترة عمر طوا  خطط التدريب المطور تدريب العامميف وفقًا لممسئوليات المحددة كفاءة العامميف بالمشروع التدريب والتوعية
 المشروع

الصحة والسالمة 
 سالمة العامميف بالموقع وببيئة العمؿ المينية

إعػداد إجػراءات الصػحة والسػالمة والبيئػػة 
ومعايير مؤسسة  الوطنيةطبقًا لممتطمبات 
 التمويؿ الدولية

 المطور
إعداد سياسات الصحة 

قبؿ تشغيؿ  تكمفة التشغيؿ والسالمة والبيئة
 المشروع

 يولوجيةالبيئة الب

القيػػػػػػػػادة عمػػػػػػػػي الطػػػػػػػػرؽ الػػػػػػػػوعرة  -
 واألودية 

 إدارة المخمفات  -

 إزعاج الطيور -

وضػػػػػع وتنفيػػػػػذ خطػػػػػة إدارة الموقػػػػػع  -
 وخطة إدارة المخمفات الصمبة 

وقػػػػػؼ النظػػػػػػاـ والرصػػػػػػد فيمػػػػػػا بعػػػػػػد  -
 اإلنشاء.  

 المطور
المقاوؿ المسئوؿ عف إدارة 

 المخمفات

 خطة الرصد  -
عقد إدارة المخمفات  -

 الصمبة
طوؿ فترة عمر  ؿتكمفة التشغي

 المشروع
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الوقت المطموب  التكمفة التقديرية مؤشر االنتهاء المنفذة لمنشاط الجهة األنشطة المؤثر الجوانب البيئية
 لالنتهاء

االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعداد 
واالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة 

 لمطوارئ
إتبػػػػػػػػػػاع إطػػػػػػػػػػار احتمػػػػػػػػػػالي لتقيػػػػػػػػػػيـ  - إدارة مخاطر التشغيؿ

  تكمفة التشغيؿ خطة االستجابة لمطوارئ المطوريف المخاطر 
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