
 

 

 ميجاوات 250غير الفنى لمشرع ليكيال ملخص ال

 
 

 المقدمة -1

 دة في غضون الثالث سنوات القادمة.ميجاوات من الطاقة المتجد 4300تهدف الحكومة المصرية إلى توليد 
 250شركة "ليكيال مصر" إنشاء محطة لتوليد كهرباء تعمل بطاقة الرياح وكجزء من هذه الخطط، تعتزم 

( NREAهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ) الذي تعتزم داخل مجمع محطات طاقة الرياح BOOبنظام الـميجاوات 
 البحر األحمر  –بمنطقة راس غارب  هإنشاء

 
الشركة  ستكون . فيما ءكهربالل الموحدة ومن المزمع أن يتم ربط الكهرباء المتولدة من هذا المجمع بالشبكة

شاء خطوط نقل الكهرباء ومحطة المحوالت الالزمة الستيعاب إن مسئولة عن (EETCالمصرية لنقل الكهرباء )
 . القومية الموحدة للكهرباءالطاقة الكهربائية المتولدة من جميع محطات الرياح ليتم ربطها بالشبكة 

 

 المشروع وصف  -2

يتكــــون مولــــد توربينــــات الريــــاح . مولــــد توربينــــات ريــــاح 73 حــــوالى يتكــــون مشــــرول محطــــة الريــــاح المقترحــــة مــــن
(WTG).  كيلــو  220بمحطــة محــوالت كهربائيــة جديــدة بقــدرة  وتوصــيلهايــتم ربــط مولــدات توربينــات الريــاح معــا  و

هـوائي كهربـاء  خـط نقـلبإنشاء  الكهرباءفولت/ متوسط الجهد داخل حدود الموقع. وستقوم الشركة المصرية لنقل 
كيلوفولــت حيــث يــتم  200يلوفولــت/ ك 500بقــدرة  كهربائيــة محــوالت محطــةللتوصــيل إلــى  كيلوفولــت 220 بقــدرة

زيادة الجهد بقدر أكبر ويتم نقل الطاقة الكهربائية المنتجة إلى نظام النقل التابع للشركة المصـرية لنقـل الكهربـاء. 
وقد تم إعداد الدراسة البيئية لخط نقل الكهرباء المزمع أنشاؤه والـذ  سـيتم اسـتخدامل علـى المـد  القريـب بواسـطة 

 لذلك تم اعتبار كمرافق الزمة للمشرول.المشرول فقط و 
 

 وتتضمن المكونات األساسية لمحطة الرياح من األجزاء التالية: 
 توربينات الرياح وأساساتها؛ •
 غرف المحوالت )محوالت أرضية(  •
 نظام تجميع الجهد المتوسط  •
 محطة المحوالت الكهربائية بالموقع ومبني التحكم ومبني التشغيل والصيانة؛  •
 لألرصاد الجوية. ةدائم براج/ صواري ثالث أ •



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( موقع وتوزيع التوربينات1شكل )



 

 

  منطقة المشروع من التأثير -3

وتقع  ساحل البحر األحمر، شمال مدينة رأس غارب. ىبالصحراء الشرقية عل المقترح  يقع المشرول
ويخدم  كيلو متر من موقع المشرول. 28 ىحوال بعد مسافة ىأقرب مدينة، وهي مدينة رأس غارب، عل

 . تد فيما بين رأس غارب والزعفرانةالموقع الطريق السريع المم

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 البيئة الطبيعية •
  باستثناء بعض الفيضانات/ السيول النادرة جافدافئ و بمناخ بشكل عام تتميز المنطقة ،

  والمتفرقة خالل فصل الشتاء.
  ويصل غربية شمالية شمالية  –ر السنة رياح شمالية غربية الرياح السائدة معظم شهو تعتبر

 م/ث 9,5متوسط سرعة الرياح فى المنطقة إلى 
  ال توجد و . خورتربة موقع المشرول من ركيزة رملية قوية مغطاه بالحصى والحجارة والصتتكون

 مجار  أو مسطحات مائية عذبة دائمة فى المنطقة.
 ال تعد  من منخفضة إلى متوسطة. وبالتالي السيول خاطرمبها المشرول فى منطقة تتراوح  يقع

  ألنشطة المشرول. الفيضانات المحتملة ذات طبيعة مدمرة
 

 البيئة الحيوية •
   بظروف بالغة  يتصف موقع المشرولو  يقع مشرول ليكيال فى نطاق السهل الساحلى الصحراو

 . موقعالحيث ال يوجد أي غطاء نباتي داخل  القحولة
  نعكس علي اقة الساحلية في رأس غارب بدرجة كبيرة باألنشطة البشرية. وهو ما المنط تتأثر

لذلك من الممكن أن . الحيوانات التي تتكون بصفة أساسية من األنوال المعايشة واالنتهازية
يؤدي سوء اإلدارة المحتمل للمخلفات الناتجة خالل تنفيذ أنشطة المشرول إلي جذب الطيور 

 .ية فضال عن أنوال اآلفات إلي الموقعالمتعايشة واالنتهاز 
 

 الطيور المهاجرة •
 رصد الطيور فى نطاق مجمع محطات الرياح

 Lahmeyerنظرا  لما تحظي بل الطيور من أهمية بالمنطقة، قام المكتب االستشاري 
International and Ecoda  المركز  بالتعاون معبإجراء دراسة تفصيلية للطيور الموسمية

تقييم لاالستراتيجية دراسة المن أساسى اقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كجزء اإلقليمي للط
التى تم عرضها ومناقشتها فى جلسة  لمجمع محطات الرياحالتأثيرات البيئية واالجتماعية 

 .2017التشاور العام التى عقدت فى الغردقة فى أكتوبر 
 

)األنوال المستهدفة( حيث أن قدرة  ركزت الدراسة على أنوال الطيور الحوامة كبيرة الحجموقد 
هذه الطيور على التحليق محدودة وقدرتها على المناورة أقل، فهي أكثر عرضة للمخاطر 

نتائج الدراسة إلى أن هجرة الطيور فى فصل الربيع  واشارت. الرياح محطات منالمحتملة 
 عبر منطقة الدراسة أعلى من فصل الخريف  

 



 

 

 مشرول ليكيال مصررصد الطيور فى نطاق موقع 
نشطة الرصد التي تمت للمنطقة األوسع )الدراسة االستراتيجية(، قام المكتب أباإلضافة إلى 

االستشار  أنفايرونكس بعمل عدد من الدراسات المسحية التفصيلية للطيور الموسمية والتى 
 كاآلتى:ألربعة مواسم  استهدفت موقع مشرول شركة ليكيال

 
 يوما   82، لمدة 2015نوفمبر  5طس إلى أغس 16: من 2015خريف  
 يوما   96، لمدة 2016إلى  مايو 1فبراير و 10: من 2016ربيع  
 يوما   85، لمدة 2017مايو  15فبراير إلى  20: من 2017ربيع  
 يوما   85نوفمبر، لمدة  5أغسطس و 15: من 2017خريف  

 
شطة المشرول الخطوط اإلرشادية لتقييم وقد اتبعت المنهجية الميدانية وتحليل البيانات المستخدم في أن

التأثير البيئي وبروتوكوالت الرصد للمشاريع التنموية لطاقة الرياح والسيما فيما يتعلق بالطيور المحلقة 
(؛ وهو ما اشتمل على الخطوط اإلرشادية التي 2013المهاجرة )مشرول الطيور المحلقة المهاجرة 

جمعية الطيور العالمية لمشرول الطيور المحلقة المهاجرة،  /وضعها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 واعتمدها جهاز شئون البيئة.  

( أدناه. التالىتم اختيار ستة نقاط رصد ثابتة إلجراء عمليات الرصد الثابتة بمواقع المشرول )الشكل وقد 
لشركة "ليكيال وتم تحديد كل موقع رصد فى موقع مركزي داخل محيط كل قطعة من المناطق التابعة 

كم، وهي مسافة يمكن خاللها رصد الطيور  2مصر"، كل منها عبارة عن دائرة نصف قطرها حوالي 
وتحديدها بدقة جيدة )كما هو مبين فى الخطوط اإلرشادية لجهاز شئون البيئة(. ويتم فصل كل نقطة 

 كم 4.4إلى  2.3رصد عن أقرب نقطة مجاورة لها بنحو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 واكد ذلكإلى أن فصل الربيع أكثر أهمية من الخريف  الرصد خالل األربع مواسم نتائج شارتأوقد 
للقلق األبيض هو أكثر األنوال مرورا  بالمنطقة، يليل عقاب البادية، ثم ا. ويعد نتائج الدراسة االستراتيجية

 .حوام النحل األوروبي
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ــ  حيــث أن الموقــع هــذه الدراســة لعــدم جــدواهمزيــد مــن االهتمــام برول" بــديل "عــدم تنفيــذ المشــإيــالء يــتم  مل
 هــذا النــول مــن المشــاريع.فــي  يــتم اســتخدامللللتنميــة مخصــي لهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة  المقتــرح

مـن أحـد مصـادرها الرئيسـية للطاقـة  لالسـتفادةسـيتي  لمصـر الفرصـة المقترح المشرول وجدير بالذكر أن 
سيساهم في تلبية جزء من االحتياجات المتزايدة للطاقـة بشـكل متواصـل كما . الرياح طاقةالمتجددة وهي 

لـو تـم توليـد نفـس كميـة  سـيتم انبعاثهـا خفض انبعاث غازات االحتباس الحراري والتي كـان مع في مصر
  .الطاقة من محطات تعمل بأنوال الوقود األحفوري 
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 التأثيرات اإليجابية 

 التوظيف  -
. وخالل خالل مرحلة اإلنشاء فرد/يوم تقريبا من العمالة 300 سيوفر المشرول فري عمل بمعدل

فرد/يوم. وستكون األولوية للعمالة من المجتمع المحلي.  90مرحلة التشغيل، سيتم توظيف حوالي 
أخصائيين للعاملين من المجتمع المحلي من خالل  مل"تقديم التدريب "أثناء العكما سيقوم المشرول ب
 . لمماثلةسيزيد من مهاراتهم وتأهيلهم للعمل بالمشاريع امما في مجال طاقة الرياح 

 
 القومي الطاقة أمن -

 مــواردمــن أحــد أهــم االســتفادة مصــر ل ممــا يتــي الريــاح ســيقوم المشــرول بتــوفير الكهربــاء مــن طاقــة 
الي سيسـاهم فـي تقليــل االعتمـاد علـى الوقــود األحفـوري المسـتنزف وتقليــل وبالتــ الطاقـة المتجـددة بهـا

ــأثيرات البيئيــة الســلبيةال  االحتيــاجسيســاهم المشــرول أيضــا  فــي تلبيــة جــزء مــن كمــا المرتبطــة بــل.  ت
 في مصر.   الكهرباءالمتزايد والمستمر لمتطلبات 

 
 الحراري  االحتباسغازات  انبعاثاتخفض  -

ســوف يســاهم وبالتــالي، . الكهربــاء مــن طاقـة الريــاحتبــاس حــراري تـرتبط بإنتــاج ال توجـد انبعاثــات اح
ـــاس الحـــراري،   غـــاز ثـــاني أكســـيد الكربـــون وبـــاألخي المشـــرول فـــي خفـــض انبعـــاث غـــازات االحتب

(CO2،)  تعمــل التقليديــة التــي محطــات الالتــي كانــت ستصــدر لــو تــم توليــد نفــس كميــة الطاقــة مــن
 بأنوال الوقود األحفوري. 

 أثيرات السلبية البيئية المحتملة الت



 

 

 نوعية الهواء المحيط -
. ببيئة العمل قد ينتج عن أنشطة اإلنشاء تأثير ضئيل وموضعي وقصير األجل على نوعية الهواء

تغطية  ى اتخاذ اجراءات لتخفيف االنبعاثات مثلتعمل شركة "ليكيال " والمقاولين التابعين لها علس
اإلجراءات و/أو  وتفعيلمن الموقع وبها حمولة قد ينتج عنها أتربة، المركبات التي تدخل أو تخرج 

 . المعدات المستخدمة في إخماد األتربة
 

 المحيطة الضوضــاءمستويات  -
 زيادةولكن الأعمال الحفر والخرسانة ومعدات البناء.  مثل أنشطة اإلنشاء نتيجة قد تتولد الضوضاء

ومن غير المتوقع أن    وموضعية على بيئة العمل.قصيرة المد في مستويات الضوضاءالمحتملة 
ينتج عن الضوضاء التي تسببها أنشطة اإلنشاء تأثيرات سلبية على المناطق المجاورة حيث أنها 

أهمية ن تمثل الضوضاء الناتجة عن محطة شركة "ليكيال " ول. تقع على مسافات بعيدة عن الموقع
 . كبيرة
  

 التربــة -
الناتجة عن  لصرفمياه امن إدارة  والتشغيل قد تنتج التأثيرات المحتملة أثناء مرحلة اإلنشاء

اإلنسكابات العارضة من الماكينات، والتسريبات و تخزين المواد والمخلفات و  االستهالك اآلدمي
ع إجراءات إدارة الموق التخفيف وتتضمن إجراءات المحتملة من مولدات الديزل وزيوت التشحيم.

  الموقع واإلجراءات السليمة إلدارة المخلفات. وترتيب وأعمال نظافة
 

 الميـــاه -
في حين سيتوقف استهالك  .3م 62بحوالي أثناء أنشطة اإلنشاء المختلفة استهالك المياه يقدر 

موارد  استهالكتأثير المشرول على  ويعد. االستخدام اآلدمي ىالمياه خالل مرحلة التشغيل عل
 . وغير ملحوظ يفا  المياه ضع

 
 التأثيرات على البيئة البيولوجية

 الموائل -
يتميز بغياب شبل تام للمياه، والذي المشرول داخل حدود السهل الصحراوي الساحلي  يقع موقع
ليس من المتوقع أن و أساسية في األودية. بصفة حيث تتركز حياة حيوانية  فيل تتواجدال  ليعلوبناء 

 . المشرولالموائل خالل تشغيل  علىيكون هناك تأثيرات 
 

 النباتات  -
خالل المساحات الشاسعة.  قع المشرول بندرة الغطاء النباتي بدرجة كبيرة فضال عن تناثرهتسم مو ي

عند تركيب غطاء نباتي بها  علىتفادي المناطق التي يتم العثور سيعمل المشرول على  بالتالي
 .عرة داخل حدود المشرولالطرق الو  علىالحد من القيادة التوربينات، و 

 



 

 

 الحيوانات )باستثناء الطيور( -
وقد تتضرر الحيوانات المحلية نتيجة  شرول كموئل للحيوانات تعد محدودة.إن أهمية مواقع الم
مساحة صغيرة  علىإال أن تأثير االضطراب سيقتصر . أثناء مرحلة اإلنشاء االضطرابات المثارة
 موائل بديلة أثناء عملية اإلنشاء علىلحيوانات المحلية العثور . وبالتالي، يمكن لومدة زمنية قصيرة

. وسيتخذ المشرول اجراءات مرحلة اإلنشاءانتهاء بالمنطقة مرة أخر  عقب  را عادة االنتشاو 
التقليل من  أوقات النهار، علىاقتصار أنشطة العمل و تنفيذ إجراءات إدارة المخلفات؛ التخفيف مثل 

 .ل الفترات ذات الحساسية من العام )مثل مواسم التعشيش(األنشطة قدر اإلمكان خال
 

 ( Avifaunaالطيور ) -
 مرحلة اإلنشاء

، وللتأكد من ذلك تم األخذ في االعتبار اإلنشاءليس من المتوقع أن تتأثر الطيور المهاجرة أثناء 
 عدد من إجراءات التخفيف:

o تي قد تجذب الطيورتجنب استخدام األبراج التشابكية )ذات الهيكل الشبكي( ال 
o توفير المسافة الكافية بين توربينات الرياح 
o طالء مراوح )ريش( التوربينات لزيادة رؤية الشفرة 
o  متر 120الحد من ارتفال التوربينات بحيث ال يزيد عن 
o تجنب إضاءة توربينات الرياح 
o ربط الشبكات بين مختلف مناطق محطة الرياح بواسطة كابالت تحت األرض 
 

 لتشغيلمرحلة ا
وقد اشارت الدراسة  الطيور المهاجرة. علىمن المحتمل أن يكون لمرحلة التشغيل تأثير كبير 

المخاطر المحتملة الرئيسية على الطيور المهاجرة هي نفوق الطيور نتيجة  االستراتيجية أن
 . االصطدام

 
تقييم  بإجراء ايرونكسباإلضافة إلى دراسة تقييم التأثير االستراتيجي، قام المكتب االستشاري انف

باستخدام نمذجة التوربينات بموقع ليكيال خالل فصلي الخريف والربيع باصطدام الطيور  مخاطر
 لمخاطر االصطدام. 

 
 ل فى حالة عدم تطبيق أ  إجراءات تخفيف يمكن أننموذج إلى أنل من المتوقع أنالنتائج أشارت 

 114في فصل الخريف، وما بين  طائر 22و 54يتراوح إجمالي حاالت الوفاة المحتملة ما بين 
 طائر في فصل الربيع 46و

 
 
 

 إدارة التأثيرات والمخاطر على البيئة البيولوجية



 

 

 إجراءات التخفيف التالية لمشرول شركة ليكيال خالل مرحلة التشغيل:تم اقتراح قج 
 جرة فى فصلي الربيع االستمرار في رصد هجرة الطيور قبل االنشاء على األقل خالل فترات ذروة اله

 والخريف
 ) جعل المنطقة غير جذابة للطيور )مثل حظر أي نول من الزراعة 
  الحد من مخاطر خطوط الطاقة الكهربائية من خالل وضع كابالت الطاقة تحت األرض 
 الرصد بعد االنشاء، السيما خالل المراحل األولي للتشغيل للتحقق من التنبؤات باستجابات الطيور 
 ظام ايقاف التشغيل عند الطلب والرصد على المد  الطويل طوال فترة المشرولتطبيق ن . 
  كما هو موض  تم اقتراح إجراءات حد إضافية تكميلية للدراسات الخاصة برصد البيئة البيولوجية والطيور

 فى البند السابع فيما يلى.
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ظة على فعالية األداء البيئي فضال عن السالمة في إطار االلتزام بضمان حماية البيئة والمحاف
نب االجتماعية، سوف يقوم المشرول بإعداد خطط متنوعة لإلدارة البيئية واالجتماعية تتناول الجوا

 .  المشرول. وسيتم دمج هذه األبعاد البيئية المختلفة طوال فترة تشغيل البيئية واالجتماعية المختلفة
 
 وسوف. والعاملين البيئة لحماية الالزمة التدابير باتخاذ االنشاء مقاولينصر ا ستلزم شركة "ليكيال" ممك

ه هذ وستضمن .لضمان التزامهم وخطة إدارة المقاولين (العقد) المقاول أعمال نطاق في االلزام هذا ُيدرج
رشادات مع التدابير التوافق مة والسال بالصحة الخاصة الدولية التمويل مؤسسة القوانين المحلية وا 

 .العاملين باقامة الخاصة والمعايير واإلجراءات والبيئة المهنية
 

وسيتم تخفيفها عن طريق تطبيق المقترح مشرول البشكل عام، تم تحديد التأثيرات األساسية الناتجة عن 
المأخوذة في االعتبار ضمن تصميم المشرول. وسيتم تقليل التأثيرات وخطط اإلدارة إجراءات التخفيف 

 ية إلى أقصى حد عن طريق تطبيق إجراءات التخفيف المنصوي عليها في خطة اإلدارة البيئية.المتبق
 سيضمن برنامج الرصد االلتزام البيئي المستمر للمشرول.كما 
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 تقييم الموائل الحرجة

 الحيوي"التنول  "استشاريي( من قبل Lekela Northيكيال )عداد دراسة تقييم الموائل الحرجة لمشرول شمال لإ تم 
(TBC:بهدف ) 

، األولويةذات  األنوالتحديد التنول البيولوجي الذي يؤهل المنطقة ضمن الموائل الحرجة، وخصائي  -أ
 والموئل الطبيعية المرتبطة بالمشرول

 تحديد الخطوط العريضة لنتائج التقييم على المشرول -ب

 وات القادمة للمشرولتحديد واقتراح الخط -ج
 

. بالنسبة في االعتبار جميع المخاطر أخذأخذ التقييم في االعتبار منطقة أوسع من مجرد موقع المشرول لضمان 
حيث  ،داخل مصر الهجرة كامل مسارموئل حرج في  وجودحتمالية ابتقييم  االستشاري للطيور المهاجرة، قام 

جبل التي غطتها الدراسة منطقة  المساحةشملت وقد عالمية. الهمية األ ذاتطيور من الأنوال  8 يهاجر من خاللل
كم من  12تقع على بعد أقل من التي لطيور الحوامة المهاجرة و ا المحددة لوجود( IBAهامة للطيور )الالزيت 

 منطقة المشرول المقترح.
 

في الظروف  كموقع للتوقفلمنطقة ل الطيور المهاجرة تبين أنل ال يوجد دليل يشير إلى استخدام وبناء  على التقييم
 .منطقة عنق زجاجة لهجرة الطيور داخل مسار الهجرة الضيق بالفعلهذه المنطقة اعتبار  إلى الطبيعية، أو

في سياق مسار هجرة واسع النطاق قد  للطيور المهاجرة ا  حرج منطقة المشرول موئال   لم يكن منطقيا  اعتبار ،لذلك
 كما أشار التقييم أن الموقع ال يندرج ضمن الموائل الحرجة عند تطبيق .ل الحرجةينطبق عليل معايير الموائ

 في بعض المناطق. رغم كونل متدهورا  منطقة طبيعية الموقع في أغلبيتل يعتبر المعايير األخر . و 
 

 ري.للتنول البيولوجي وهو الضب المص أولوية يعتبر ذات (VU) لالنقراضنول واحد من الزواحف معرض هناك 
ضمن  تم إدراجهم من باب االحتياط لجهات المعنية،ل ذات أهمية بالنسبة تعتبرمن الطيور  ا  نوع 11يوجد كما 

 .ممثلة للبيئة الطبيعية في المنطقة ، وهذه الطيوريةو ولاأل األنوال ذات
 

 تنوع البيولوجيعلى التحليل التأثيرات التراكمية 
تشمل تقييما أوليا للتأثيرات التراكمية المحتملة الحيوي" التنول  "استشارييضافية من قبل تحليلية إتم اعداد دراسة 

س غارب أمشرول شمال ر  التي تشملفي منطقة الدراسة و  التشغيلية روعات ليكيالعلى التنول البيولوجي لمش
Lekela North Ras Gharib)) أخر  في خليج السويس بمصر. كذلك مشروعاتو  ،ميجاوات 250 بطاقة 

 



 

 

، اتللمشروع (priority bird VECs)القيمة  والبيئية االجتماعية المكونات األولوية ضمنذات  ديد الطيورلتح
 ة لمشروعات طاقة الرياح بالطفيلة"التراكمي التأثيراتتقييم الحيوي" نهجا  على غرار "التنول  "استشاريياعد 

 والبيانات المتاحة.للظروف المحلية  ( معدال  طبقا  2017)مؤسسة التمويل الدولية، 
 

 إجراءات التخفيف والرصد اإلضافية
على  وتعتمدولوية األالمقترحة على التأثيرات المحتملة على األنوال ذات  والرصدإجراءات التخفيف  تركز

 :نطاقينتركز على حيث الممارسات الجيدة للصناعة 
التخفيف  إجراءاتحقق من فعالية تقليل مخاطر التصادم، والتلالموقع،  داخل والرصدالتخفيف  إجراءات -أ

 الرصدو التخفيف  إجراءاتتكييف الحصول على بيانات لالمتبقية و  التأثيراتتقدير السماح بالمقترحة ، و 
 .السائدة مع الظروف

مزارل الرياح  مشروعاتالتراكمية لجميع  التأثيراتخري لتخفيف األرياح المزارل  منشآتالتعاون مع  -ب
 المقترحة في المنطقة.

 
على قدر تأثيرها  بتخفيضستتمكن ليكيال الخاصة بإجراءات التخفيف والرصد، الجيدة  الممارسات هذهوبتنفيذ 

 ةطاق للمشروعات ا  ليكيال نموذج القيمة المحددة، بهذا، ستصب  والبيئية االجتماعية اإلمكان بالنسبة للمكونات
 .الممارسات الجيدة الناجحةلتنفيذ رون ستكون مثال  يتبعل اآلخالرياح األخر  في منطقة الدراسة، و 


