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 :تقني غير تنفيذي ملخص -0

 :عامة مقدمة -0-1

 :والنطاق الهدف -1-1-0

 خليج شواطئ من كم 5 حواليتبعد ( المشروع منطقة) 2 كم 284 حوالي مساحتها تبلغلمنطقة 

 لمزرعةالمحتملة  واالجتماعية البيئية اآلثاريتم دراسة  غارب رأس غرب شمال تقع السويس

 :هوه المنطقة هذ في الرياح طاقة استخدام من والهدفمن المزمع اقامتها،  رياح

 نفسه الوقت وفي الموقع، فيالمتميزة  الرياح طاقة إمكانات من االستفادة -

بدون انبعاثات غاز ثاني أكسيد  اآلمنةبطاقة الرياح  الكهرباء توليدفي  والغاز النفط استبدال -

 ن.الكربو

 إلي: الرياح طاقةمشروع  عن الناجمة واالجتماعية البيئية اآلثار تقييم ويهدف

 .المنطقة في الرياح طاقةاستغالل  عن ةناجمال ةمحتملاآلثار ال تحديد -

يجب تقييد استخدامها  كان إذا ما أو ثاراآل هذه من التخفيف مكنملا من كان إذا ما تقييم -

 أو الغائها يالكلية.

 .واالجتماعية البيئية اإلدارةمتطلبات و الضرورية التخفيف تدابير تحديد -

 مطلوبة تكون قد التيمتطلبات االدارة البيئية واالجتماعية و التخفيف تدابير آثار تقييم -

 .المنطقة في الرياح طاقةمشاريع  جدوى بمجمل يتعلق فيما

يتم مراعاة  الوقت نفس فيو المصرية البيئية واإلرشاداتقواعد وال القوانين التقرير هذا ويتبع

 الدولية التمويلؤسسات موذلك من أجل تلبية شروط التمويل ل االستواء خط مبادئ معايير

 .البيئية لمعاييرل أدنى كحد االستواء خط مبادئبمراعاة  التزمت التي الرئيسية

 مناطقلل العام االستطالع مثل الميدانية المسوحات هي للتقييم الرئيسية العناصر كانتقد و

 وربيع ،2016 خريف ،2016 ربيع) هجرة فترات ثالث مدى على الطيور رصدالمعنية و

 طيور(.ال غير) والحيوانات النباتات عن استقصائية ودراسة( 2017

 :المشروع منطقة -2-1-0

 النيل وادي بين يمتد الذي الشرقية الصحراء من الشرقي الشمالي الجزء في المشروع منطقة تقع

 البحرصب في ت التي( الوديان) المنخفضات من العديد الشرقية الصحراء تعبرو ،األحمر والبحر

 البحر إلى الشرق، إلى مباشرةتتدفق  المشروع عبر الوديانو ،النيل واديفي  أو األحمر

 .األحمر

 شمال كم 150 حوالي بعد على السويس، لخليج الغربية الضفة على المشروع منطقة تقعو

 (1-0 الخريطة انظر) كم 10 من أقل غارب رأسوهي  التاليةدينة الم إلى المسافةو ،الغردقة



JV 
 

 

 

2 
 

 الجنوب إلى الغربي الشمال من كم 43 حوالي طوله يبلغ األكبر القسم :قسمين من تكونوهي ت

 ذلك على وعالوةكم،  10كم و  1ر5بين  الشرق إلى الغرب منويتراوح عرضه  الشرقي

 الغربكم من  2ر5بعرض و الجنوب إلى لشمالا من كم 7ر5 حوالي بطولفهناك قسم معزول 

 1-0يوضح شكل ) أعاله المذكور األكبر القسم من الجنوبي الجزء غرب الشرق إلى

 3 من مسافات على الشرقي الجنوب إلى الغربي الشمال من األحمر البحر يمتداالحداثيات(، و

 الشمال من األحمر لبحرا جبالبينما تمتد  ،المشروع منطقة حدودمن  الشرق إلىكم  5كم إلي 

 منطقة من الغربية الحدودمن  األقل على كم 10 مسافة على الشرقي الجنوب إلى الغربي

 .المشروع

 غطاءتقريبا بدون  وهي الحصى من سهول من وتتكون ما نوعا مسطحة المشروع منطقةو

 طريقها في عالمشرو منطقة المتناثر النباتي الغطاء ذات الصغيرة الوديانتقطع بعض و ،نباتي

 (.الشرق في) األحمر البحر إلى( الغرب في) األحمر البحر جبال من

 االحداثيات نقطة # االحداثيات نقطة #

 شمال شرق شمال شرق

1 B1 470570.77 3176148.23 25 B25 481954.00 3156315.31 

2 B2 477968.15 3176711.97 26 B26 480498.75 3156334.58 

3 B3 478807.22 3174960.75 27 B27 480465.05 3165577.44 

4 B4 478503.61 3174686.11 28 B28 478820.07 3165564.58 

5 B5 484594.86 3159004.38 29 B29 478813.65 3165583.86 

6 B6 491293.31 3154397.30 30 B30 478807.25 3167392.68 

7 B7 499707.32 3142340.15 31 B31 475549.59 3167392.62 

8 B8 498348.35 3141540.20 32 B32 475556.03 3161863.60 

9 B9 496806.21 3141530.54 33 B33 477168.75 3161857.25 

10 B10 496632.76 3143342.54 34 B34 476898.98 3158201.20 

11 B11 495187.14 3143361.76 35 B35 475549.60 3158175.46 

12 B12 495109.95 3139776.45 36 B36 475523.91 3160064.51 

13 B13 495967.65 3139660.81 37 B37 473768.20 3160051.25 

14 B14 494232.96 3138485.03 38 B38 473406.80 3168089.38 

15 B15 494136.58 3139728.26 39 B39 471079.19 3161800.68 

16 B16 489336.81 3139709.02 40 B40 468787.08 3173470.46 

17 B17 489346.42 3140586.07 41 B41 470710.33 3175715.13 

18 B18 491322.19 3140605.28 42 B42 482171.27 3145260.11 

19 B19 491360.74 3146956.83 43 B43 483700.06 3145162.62 

20 B20 490223.50 3147082.13 44 B44 483797.63 3147179.29 

21 B21 490223.48 3152585.39 45 B45 484741.01 3147114.21 

22 B22 486994.74 3152701.07 46 B46 484643.43 3139697.80 

23 B23 486908.05 3154474.70 47 B47 482203.86 3139795.39 

24 B24 482117.86 3154503.40     
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 المشروع لمنطقة( غرافيةالج المعلومات نظام من مأخوذة رسمية غير إحداثيات) الحدود إحداثيات -1-0 شكل

 الحدود نقاط وموقع (أعاله) 2 كم 284 مساحتها البالغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Content may not reflect National Geographic's current map policy. Sources: National Geographic, Esri, DeLorme,
HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, increment P Corp.
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 :المنطقة فيلمشروع توربينات رياح نمطي  وصف -3-1-0

تلقي  بعد المشروع منطقة فيشروع توربينات الرياح مل النهائي لتصميمتم التعرف على اي سوف

 توربينات نوع على كثيراسيتوقف  التصميم فإن وبالتاليالمخطط المفصل لمقدمي العطاءات، 

 اآلثار تقييم المرحلة هذهيجب يف ف لذلك، والمناقصة في اختيارها سيتم التيتها وقدر الرياح

 طية.النم احالريعلى أساس مخطط مزرعة  المحتملة البيئية

 الرياح اتجاه مع متجانسة منطقة في الرياح طاقة لمشاريعطية النم لسماتوسنقدم فيما يلي ا

ويتم تركيب التوربينات في  عاما 20 حواليلمزرعة الرياح  يتصميمال عمروعادة يكون ال

صفوف باتجاهات من جنوب غرب إلي شمال شرق  في السائدة الرياح اتجاه على عمودي وضع

 متر 300 إلى 200من  مسافاتعلى و الصفوف بين متر 1100 إلى 700 من مسافاتعلى 

 كل صف. في التوربينات بين

ت ويكون اواجمي 4.0 إلى تاواجمي 2.0 حوالي من قدرةب الرياح توربيناتويتم عادة اختيار 

 تر،م 120بلغ ارتفاع قمة المروحة نحو ي أن المرجح ومن متر 110 إلى 70 منقطر مروحتها 

تحت األرض وبمساحة قاعدة  متر 3 - 2 حواليعلى عمق  الهوائية التوربينات أساساتوتكون 

ميجاوات، ويكون قطر برج التوربينة عند  4-3التوربينات بقدرة  حالة فيمتر  17×  17نحو 

 لمزرعة الداخلية الشبكةمتر، وتضم  120لقمة المروحة  ارتفاع وأقصى متر 4ر5القاع نحو 

 الشكل انظر) احري ةتوربين كل جواركهربي صغير ب كشكو الكهربائية لكابالتل قخناد الرياح

 لسماتاجها في التوربينة نفسها، ومن ادما يتم لم إذا تحكم ةمحط أو / محول( يضم 2 -0

 ومنصات متر 5 حواليبعرض  الداخليةوية الحص الطرق الرياح مزرعةاألخرى ل الرئيسية

 ة رياح.توربين كلل مربع متر 2000-1000التثبيت بمساحة نحو 
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عام لمزرعة الرياح في  وتصور( يسار)لمزارع توربينات الرياح  والكابالت ألكشاكطي لنم ترتيب -2-0 شكل

 منطقة صحراوية على ساحل البحر األحمر )يمين(

 عبرالكهربية المتولدة من مزرعة توربينات الرياح من خالل الكابالت  طاقةويتم توصيل ال

 الفرعية المحطة إلى فولت كيلو 220إلي محطات  فولت كيلو 220/22 فرعية حطاتم

 ياإلسفلت طريقال من بالقرب المشروع منطقة جنوب في اإلنشاء قيد فولت كيلو 500/220

يمكن  المشروع منطقة حدود عند فولت كيلو 220/22 مركزيتان محطتان وجدت ذلك على وبناء

قيد االنشاء  فولت كيلو 500/220 الفرعية المحطة إلىا توصيل طاقة مزرعة الرياح بهم

المخطط الفعلي لمزرعة  على عتمدي فولت كيلو 220/22 الفرعية المحطات لهذهع الفعلي والموق

 أن يفترض المشروع من المرحلة هذه فيف ذلك على وعالوةدرتها الفعلية، وقتوربينات الرياح 

 سيتم( ةالمخزون واألدوات الغيارمخازن قطع  ذلك في بما والصيانة للرقابة) الخدمة مناطق

 220/22 فرعيةال محطةال من بالقرب المثال سبيل على ،المشروع منطقة حدود علىتشييدها 

توصيل بشبكة ال مع غارب، رأس في أو الغردقة - السويس طريق من وبالقرب فولت، كيلو

 الجهد المنخفض.

 منطقةوفي المتوسط فإن  الرياح مزرعةباقامة  األراضيمساحات محدودة من  إال تتأثر وال

 منطقة من% 2وعادة يتأثر نحو  مربع متر 3900تكون في حدود  تاواجمي لكلالتشييد 

 تشييد.ال بأعمال مباشرة الرياح مزرعة

 التحكم يتم قدو التحكملغرفة و لخدمةل مرافق إلى حاجة هناك تكون سوفف ذلك، إلى وباإلضافة

 حاويةوضع هذا السرفير في  ويمكنمن خالل سيرفر مركزي  بعد عن مالتحك جهاز بواسطة

 220/22المحطة الفرعية  داخلب أو الرياح توربينات بجوار الرياح مزرعة موقع داخل صغيرة

 المشروع منطقة خارج اإلقامة مرافقو والتخزين اتالخدم مرافقوغالبا سيتم اقامة  فولت كيلو

 .غارب رأس مشارفعلى  المثال سبيل على هرباء،والك المياه إمداداتبالقرب من 

 ومسجدات مؤتمربه قاعة )بنى رئيسي مو سكني مبنى من هذه اتالخدم منشآت تتكون وعادة

 مفتوحةمنطقة تخزين و( متر 20×  30بمساحة )مخازن لقطع الغيار والمستهلكات وومطعم( 

أو بالتوصيل بشبكة المياه  شاحنة صهريج طريق عن المياه توفيرمكن يبنى اداري صغير، ووم

 30في حدود  الرياح ةمزرع وصيانة لتشغيلوسيكون عدد العاملين في منطقة المشروع 

 وصيانة لتشغيل لألفراد اإلجمالي العددميجاوات، أي أن  200شخص في حالة محطة بقدرة 

 شخص. 220ككل سيكون في حدود  الرياحمحطة مزرعة 

 منطقةيلوفولت في ك 220/22 محطتين الرياح بمزرعة المرتبطة األخرى المنشآتشمل وست

 الفرعية المحطة إلى قصير فولت كيلو 220 جهد الكهربائية لطاقةعلوي ل وخط المشروع

 الشيخ - غارب رأسطريق  بجوار المشروع منطقة جنوب الواقعة فولت كيلو 500/220

 ويعتبر هذا الخط جزء من المشروع. ،فاضل
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 راهنة:ال بيئةال -2-0

 :واالجتماعية المادية يئةالب -1-2-0

 المناخ:

 فيالضغط المنخفض  أدنى إلى الشمالي العالي الضغط من رياح دوران نظام المناخ على يهيمن

 البحرتأثير  بسببو الشمالية االتجاهات من تهب رياح في سببيت مما العام مدار على الجنوب

 المشروع منطقة في المهيمن الرياح اتجاهبالتالي يكون والرياح،  قوةتزداد  سيناء وجبال األحمر

 من تهبو استقرارا وأكثر أقوى الرياحوتكون  ،الجبال سالسل مع بالتوازي يغرب شمال

 بعضفي  الجنوب إلى الرياحفقد تتحول  الشتاء فصل خاللأما  ،الصيف خالل يغربال شمالال

 .األيام

 (أغسطس) مئوية درجة 46 إلى( يناير) مئوية درجة 30من  :القصوى الحرارة درجة متوسط

 (أغسطس) مئوية درجة 32.5 إلى( يناير) مئوية درجة 16.3 :الحرارة درجات متوسط

 ث/  م 6 حواليمتر:  10لى ارتفاع ع الرياح سرعة متوسط

 ث/  م 35 حوالي للرياح: عصف أقصى

 جدا جافة منطقة جدا،: قليلة األمطار هطول

 :الهواء جودة

ولكن ال توجد أية  الهواء في الغباررتفع ي القوية الرياح بسبب و اويةصحر منطقة هي المنطقة

 النبعاثاتوال يوجد أثر ل المشروع منطقة داخل الهواء نوعية على تؤثر أن يمكن انبعاثات

 الرياح بسبببسبب حرق الغازات في شعلة حقل النفط القريب الخاص بشركة جابكو  الحمضية

 .كبيرةال مسافةالو القوية

 :الصحي الصرف ومياه المائية واردالم

فقد تهطل بعض األمطار  نادرة حاالت في، والمشروع منطقة في الجوفية للمياه مصادر توجد ال

وقد تحدث بعض  الوديان في كبير يسطح جريان إلى أحيانالفترة قصيرة وقد يؤدي ذلك 

 أنشطة توجد الو األرض، سطح تحتمتر  100 من أكثرعلى مسافة  الجوفية المياهالسيول، و

 .المشروع منطقة في المياه تصريف أو المياه تستخدم

 :والتربة الجيومورفولوجيا

 سهلال شكلوي غارب رأس من بالقرب الساحلي السويس خليج سهل في المشروع منطقة تقع

 الغرب في القبلية جاللةارب وجبل الغ جبل بين األرض من نسبيا مسطح شريط الساحلي
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 30 و 25بعرض بين  رباعيةوهذا السهل مغطى برسوبيات  ،الشرق في يسالسو خليج وساحل

 زالزل حدوث وتيرةاألحمر، و البحر نحوخفيف  منحدر مع نسبيا بسيطة طبوغرافية وله كم

 .منخفضة ضحلة

 المظهر الراهن:"والالندسكيب  طبيعة

 المشروع منطقةو ،محددةة سمات أي دونطية بنم صحراوية منطقةظهر العام للمنطقة الميظهر 

 .الغربي الشمال في جبلية تضاريس مع الجنوب في مستوية صحراوية بسهولتتسم 

  

  
 

 من الجنوبي الجزء في مستوي صحراوي سهل: المشروع منطقة فيطية النم السطحيةالسمات  -3-0 شكل

الصور ) المشروع نطقةم من الغربي الشمالي الجزء في الجبلية وتضاريس( الصور العلوية) المشروع منطقة

 السفلية(
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 المجتمعات السكنية:

 عدا ما مستغلة وغير مأهولة غير صحراوية أرض هي بها المحيطة والمنطقة المشروع منطقة

نسمة،  60000التي يعيش بها نحو  الموقع شرق جنوب كم 8 حوالي بعد على غارب رأس بلدة

 فيعلى األقل  واحدة بدوية أسرةاك لكن هنو بأكملها المنطقة في مستوطناتأية  توجدوال 

 .المشروع منطقة جنوب كم 25األحمر على مسافة  البحر منطقة

 :القائمة التحتية والبنية األراضي استخدام

 وهناك األراضي استخدام أنواع من نوع ألي تخضع وال حاليا متطورة غير المشروع منطقة

 خط كهرباء علوي جهد عن فضال المشروع، منطقةترول عبر الب شركات يستخدمهم طريقان

 تنمية بسبببعض الدروب  شيدت وقد ،المشروع منطقة من الشرقي الجزء في فولت كيلو 220

 لمنطقة نادر استخداممما يشير إلي  الرباعي الدفع سياراتدروب ل وكذلك الرياح رعامز

 منطقةب محيطةالالمنطقة  أنحاء جميع في متناثرة النفط إلنتاج منشآت عدة وهناك، المشروع

 منطقة من بالقرب عسكريموقع و، المحمولصاري للهاتف  الغاز، أنابيب : خطوط المشروع

 منطقة وشرق جنوبا الغردقة - السويسفضل وطريق  شيخال – غارب، ويمر طريق المشروع

 المنشآت تخدم التي والمسارات الخاصة الطرق من العديد وكذلك التوالي على المشروع

 المنطقة في الوحيدة التحتية البنية عناصر هيو الرياح مزرعةدرب واحد ل لكوكذ النفطية،

 .الكهرباء وأ المياه توزيعالمشروع، وال يوجد أية شبكات لب المحيطة

 :االقتصادية- االجتماعية البيئة

 بشكل متطورة ليست السياحةو الخام النفط إنتاج هو المنطقة في الرئيسي االقتصادي النشاط

 ةمنخفض المنطقة في البطالةالمناطق األخرى في مصر، وب مقارنة غارب رأس منطقة فيكبير 

 .لمصر بالنسبة نسبيا

 :المحيطة الضوضاء مستوى

توجد  المرتفعا ولكن  الضوضاء مستوىكون ي متكررةال قويةال رياحفترات هبوب ال خالل

 الذي ياألسفلت طريقال علىطفيفة ال المرورحركة  باستثناء المنطقةمصادر ضوضاء في 

 ترول. الب شركات تستخدمه

 :والثقافي والتاريخي األثري التراث

 .منها بالقرب أو المشروع منطقة في أثرية أو تاريخية مواقع أو محمية مناطق توجد ال

 :البيولوجية البيئة -0-2-2

 :المحمية المناطق -0-2-2-1
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 المنطقة هذه في أخرى محمية مواقع أومحميات طبيعية  وجود عدمتشير الدراسات السابقة إلي 

 (.2006 فودة ،2015 البيئة شئون جهاز)

جبل  يسمى ما مع الشرقي الجنوب في المشروع منطقة من صغير جزء يتداخل ذلك، ومع

 إنترناشونال اليف بيردمؤسسة  قبل من للطيور هامة منطقةوهو يعتبر ( EG031)الزيت 

 (.2017 نالإنترناشو اليف بيرد ،1-3 الخريطة انظر)

 الطبيعية: الموائل -0-2-2-2

 أجزاء معظم حتى) المشروع منطقة من العظمى الغالبية فإنللمنطقة  الشديد للجفاف نظرا

ها أهمية ل المناطق هذهو للنباتات مناسب موئل بمثابة تكون وال نباتي غطاء دونب( الوديان

 .واناتللحي كموئل جدا صغيرة  وأهمية للنباتات موطنك جدا نخفضةم

قليلة في  مواقع فيو للحيوانات هامة موائل توفر الصحراء فيأماكن طبيعية  تشكل الكهوفو

 ئلاكمو أهمية ذات الصغيرة الكهوفهناك بعض  المشروع منطقة من الشمالي الجزء في

 .المحلية لطيورا لتعشيش كموقع أو الشمسحماية من ك للحيوانات،

 :(الطيور تثناءباس) والحيوانات النباتات -0-2-2-3

 والغطاء الصرف قنوات منطقة على ويقتصر متناثر المشروع منطقة في النباتي الغطاءيوجد 

 النباتات معظم دعم إلى تميل الوديانو والتوزيع الكثافة منخفض المشروع منطقة داخل النباتي

 :في فقط الدائمة النباتاتوتوجد  عموما التربة رطوبة مستويات ارتفاع بسبب

 .منه الشمالي الجزء في الشرق إلى الغرب من المشروع منطقة تعبر التي الصغيرةوديان ال -

 انظر ؛11 و 10 الرصد موقعي من بالقرب) المشروع منطقة منتصف في تناصيب أم وادي -

 (. 2-3 والخريطة 2-4-3-3قرة الف

 (.12صد رال موقع من بالقرب) المشروع منطقة من الجنوبي الجزء في الحواشية وادي -

 من جدا متفرقة مجتمعات على الغالب في تقتصر المشروع منطقة في الموجودة والنباتات

 في بلوموس روستيسجستيباوجود  لوحظ وقد ،كوتسينيوم زيغوفيلوم و بكاتوس أوكرادينوس

 .المشروع منطقة داخلأشجار أو شجيرات  توجد الو ،المشروع منطقة من الجنوبي الجزء

 وبالتالي الشرقية، الصحراء في ومنتشرة شائعة المشروع منطقة داخل لموجودةا األنواع جميعو

 قائمة قبل من المذكورة نواعاأل تقييملم يتم بعد ف ذلك ومع ،باالنقراض مهددة أنها يعتقد ال

 .وطنية أو دولية حمراء

 عالمشرو منطقة في والالفقاريات والزواحف الثدييات أنواع من قليل عدد تسجيل تم وقد

الي يمكن اعتباره  الوحيد النوعو الشرقية الصحراء أنحاء جميع في جدا شائعةومعظمها 

 ألنواعا لحفظ الدولي لالتحاد الحمراء للقائمة وفقا)سحلية الداب المصرية  هومعرض للخطر 
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التشريعات  قبل من رسميا محميةهذه السحلية  فإن ذلك إلى باإلضافةو ،(باالنقراض المهددة

 في أخرى أنواعة أيوال توجد  المصري جاكالالحال مع ثعلب الرمال وال وكذلك ة،المصري

 ما نوعا مناسب موقع هي المنطقة أن ويبدو ،تهديدال أو لالنقراض معرضة المشروع منطقة

 األخرى، لألنواع بالنسبة أما ،االنتشار وواسع جدا شائع معظمها التي الزواحف أنواع لبعض

 .محدودة المشروع منطقة يف ئلاالمو إمكانات فإن

 :الطيور -0-2-2-4

 :واألهداف الخلفية

 عنقتعتبر  الزيت جبل من بالقرب الواقعة المنطقة وخاصة السويس، خليج من أجزاءبعض 

 في الكبيرة الرياح مزارع تركيب يؤدي قدو ،آسيا وغرب أوروبا من المهاجرة لطيورل زجاجة

 توربيناتب االصطدامات عن ناجمة المهاجرة الطيور على كبيرةسلبية  آثار إلى المنطقة هذه

 على حتى تؤثر قد الكبيرة الرياح مزارع فإن ذلك إلى وباإلضافة ،الحاجز ثارنتيجة آل أو الرياح

 تجنب سلوك بسبب) المباشر غير االضطراب أو للموئل المباشر التدهوربسبب  الطيور تكاثر

 (.الطيور

 البيئي األثر تقييملتوجيهات دراسات  وفقا للطيور موسع رصدفقد تم اجراء  الخلفية، هذهعلى و

 الرصد، وكان مصر في الرياح طاقةالخاصة بدراسات  بروتوكوالتالو توجيهيةال مبادئللو

( الجارحة والطيور والبجع اللقالق خاصة) الكبيرة الطيور عن أساسية بيانات جمع إلى هدفي

 284 مساحة ضمن تقع رياحلل مزارع عدة عن ناجمةال المحتملة اآلثار فإن األساس هذا وعلى

 ها.من الحد تدابير تحديدو لها المالئم والتخفيف تقييمهايمكن  مربعا كيلومترا

 :ساليباأل

 مختلفة فترات ثالثة خالل الطيور هجرة على كزذي ترال( الطيور مسح) الطيور رصدتم 

 إلى سبتمبر 10 منترة التكاثر(، وفو الربيع هجرة) 2016 مايو 25 إلى أبريل 15 من واستمر

 وفترة الربيع هجرة) 2017 مايو 20 إلى فبراير 20 ومن ،(الخريف هجرة) 2016 نوفمبر 10

 (.التكاثر

قد تم و، ثابتةمن مواقع  مراقبةلبا رصد إلى المهاجرة لطيورالنسبة لبت الدراسة المسحية واستند

 الكبيرة الطيور هجرةتمثل  عينة على حصوللول للمراقبةفي منطقة المشروع  موقعا 14اختيار 

منها  كل  فرق ثالثة قبل نتم اجراء المراقبة م وقد ،(2-0 الخريطة انظر) المشروع منطقة في

 يوما 54و ،2016 ربيع في( ساعة 525)يوما  35 وقد استمرت   الطيور علماء منيضم أثنين 

 لماعوقد قام  ،2017 بيعر في( ساعة 1351) يوم 77 و 2016خريف  في( ساعة 950.3)

 الدراسة. على فاشركبير باال طيور

تكاثر الطيور وقام  عن البيانات جمعب 2017 وصيف ربيع فيفقد تم القيام  ذلك، إلى وباإلضافة

 بعض فيو ،لطيورا عن بحثا المحددةالمسارات  طول على ببطءخبير بقيادة سيارة دفع رباعي 
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 الزيارات جميع خالل ذلك على وعالوةبالنظارة المكبرة، كان المراقبة تتم  المحيطة المواقع

 والجنس واألنواع عددال)فقد تم تسجيل كافة المالحظات عن تكاثر الطيور في المنطقة  الميدانية

  (.والسلوك

 مالحظات ال من المحلية والطيور المهاجرة الطيور عن إضافية أساسية بياناتتم جمع  وقد

 2016و 2015 عام في المشروع منطقة داخل تقع أصغر تمساحا في جرت التي األخرى

 (.ليكيال منطقة أكوا، منطقة الفنار، منطقة: 2-0 الخريطة انظر)

 :المشروع منطقة أهمية وتقييم نتائجال - الخريف هجرة

 نوعا 23تنتمي إلي  الطيورمن  2437تم احصاء  ،2016 عام خريف فيأعمال الرصد  أثناء

الضخم هي  األبيض والبجع األبيض اللقلقو األوروبي العسلد كان أكل وق ،الدراسة منطقة في

 هذهة، وال يعتبر أي من المسجلطيور ال جميع من% 91 حواليغالبية الطيور وقد مثلت 

 المهددة لألنواع الحمراء للقائمة وفقا" )للخطر معرض" أو" باالنقراض مهدد" األنواع

 (.باالنقراض

 المشروعمنطقة  في المستهدفة لألنواعهجرة ال نشاط أن المتاحة دراساتال جميع نتائج وتبين

ال تعتبر  الخلفية هذه علىقليلة و أيام على الهجرة نشاط ويقتصر ،الخريف موسم خالل منخفض

يتسق  االستنتاج هذاو ،المستهدفة األنواع من الخريف لهجرة خاص بشكل مهمة المشروع منطقة

 .األحمر البحرالخريف عبر  في رالطيو هجرةمع الفكرة العامة عن 

 :المشروع منطقة أهمية وتقييم نتائجال - الربيعهجرة 

 2017 ربيعفي  طائر 147611 2016طائر في ربيع  66211أعمال الرصد تم احصاء  أثناء

 األوروبياألبيض وآكل العسل  اللقلقكان  2016 عام فينوع من الطيور، و 27و  26 من

 من% 97وقد مثلت  عددا األكثر األنواعضخم هي ال األبيض عالبجو الصقر السهوبوصقر 

 وفي ،المسجلة الطيور جميع من% 69 حوالي األبيض اللقلقالطيور المسجلة، وقد مثل  جميع

 عددا األكثر األنواعهي  األوروبي العسلآكل و بوالسهصقر  األبيض اللقلقكان  2017 عام

 الطيور جميع من %63 حوالي األبيضاللقلق  األعداد الكلية المسجلة(، وقد مثل من 90%)

 .المسجلة

إال أنه كان  الفترات، بعض خالل منخفضة كانت المستهدفة األنواع هجرة أن من الرغم وعلى

 المهددة" األنواع من أعدادكان هناك  وقدقليلة،  أيام في للهجرة جدا مرتفع نشاطهناك 

 ربيع فيطائر  4740وكان عدده  سهوبالصقر  سيما وال الدراسة، منطقةفي " باالنقراض

ها بأكمل الدراسة منطقة فيهدفة المست األنواع من% من 1، كما تمت مالحظة أكثر من 2017

 بالقرب أو فيتقع  المشروع منطقةفإن  وبالتالي. ،المراقبة مواقعمن  واحدة منطقة في وحتى

 إذا وخاصة) الربيع فيهام للطيور الكبيرة التي تطير على ارتفاع كبير  هجرة طريق من

 (.للطيور الشاملة الهجرة من عينة سوى تقدم ال المسجلة األرقاماعتبرنا أن 
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 قليل بعدد بشدة تأثريو للغايةباينا متاألربعة عشر  الرصد مواقع فيهجرة الطيور  نشاط كانقد و

، وال تؤكد حدة على موقع كل في تسجيلها يمكن نادرة أحداثتعتبر  التيالطيور  عانقطمن  جدا

 مفضلة طيران مسارات وجود افتراض 2017 و 2016 ربيع في عليها الحصول تم التي النتائج

 مالمح وجدت الو ،للهجرة أقل نشاط ذات معينة مناطق أو تستخدم( ربيع كل أي) بانتظام

 السهولالكبيرة المهاجرة التي تطير فوق  للطيور المكاني لتوزيعا علىتؤثر  طوبوغرافية

 وصف عند مكاني تمايزتحديد  يمكن ال وبالتالي ،الربيع في غارب رأس غرب شمال الساحلية

المنطقة لهجرة الطيور  أهمية نيمكن القول أو ،المشروع منطقة فيهجرة الطيور  أنشطة وتقييم

 .عالية الربيعالكبيرة في 

 :المشروع منطقة أهمية وتقييم نتائجال - الطيورمبيت 

 المشروع منطقة تستخدم ما نادرامن الطيور  المستهدفة األنواع أن المتاحةدراسات ال نتائج تبين

هجرة  موسم خالل المنطقة تعبر التي الطيور من كبيرةال عدادعتبار األوبا، للمبيت كمنطقة

 معظمتمت مراقبة  وقد ،جدا منخفض المشروع ةمنطقفي بيت ت التي الطيور عددالربيع فإن 

قد أمضت ليلة واحدة في  الطيور هذه أن إلى بوضوح يشير مما الباكر الصباح في الطيور

 خالل المثال سبيل على) السيئة الجوية األحوال أوقات فيطيران، وال مواصلة قبل الصحراء

 علىعن الطيران وتهبط  تهدفةالمس األنواعتتوقف ( تحدث ما نادرا التي الرملية العواصف

 المستهدفة األنواع قبل من مفضلةأماكن معينة تعتبر  توجد الو ،النهار خالل حتى األرض

 التيالسبخة(  مثل) الخاصة الموائل ميزات توفر ال المشروع منطقةفإن  الواقع في، ولمبيتل

 منطقة أهمية نفإأخيرا و ة،كبير اتارتفاعالتي تطير على  للطيور خاصة مناسبةتعتبر 

 وجه على ويعتقدة، منخفضالتي تطير على ارتفاع كبير  لمبيت للطيور ل كموقع المشروع

 .احمر البحرتقضي الليل في جبال  الجارحة الطيورأن  الخصوص

 النتائج وتقييم أهمية منطقة المشروع: –الطيور المحلية 

 كموقع وتستخدمها المشروع ةمنطق تسكن التيالطير المحلية  أنواع من جدا قليل عدد ناكه

 شمال في واسع نطاق على تنتشر التي( الركسالو العنق البني الغراب المثال سبيل على) تكاثر

 التكاثرفإن  نباتي غطاء وجود عدملو القاسية الرياح وظروف القاحلالمناخ  بسببو ،أفريقيا

للبحث عن الطعام  ناأحيا المشروع منطقة تزورمن الطيور  أخرى أنواع وهناك ،جدا منخفض

 األخرى األنواع جميعوباستثناء صقر سوتي فإن  ،قليلة بأعداد ساندجروسوال الكستريل مثل

 غير مهددة. أنها على تصنف

بعض  الستراحةمكان  أو موطنبمثابة  النباتية والبقع المنحدرات مثلبعض السمات  تكون قدو

 منخفضة المحلية للطيور كموائل المشروع ةمنطق أهمية فإن ذلك ومع ،القليلة المحلية ألنواعا

 .للطيور مهم تكاثر موقع ييوجد بها أ الو جدا
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 البيئية: باآلثار لتنبؤا -0-3

 :واالجتماعية المادية البيئة -0-3-1

 :التالي النحو على المتوقعة اآلثار تلخيص يمكن

 :الهواء جودة

 على التأثيرفي  بها المرتبطة التحتية يةلبنتشييد مزارع الرياح وانهاء خدمتها وا أنشطةتتسبب 

 الغبارالمتصاعد أثناء هذه األنشطة، ويمكن تطبيق تدابير للتقليل من  الغبار بسبب الهواء نوعية

 مؤقتة وبصورة محليا تؤثر أنعدات ومركبات التشييد لم يمكن ذلك إلى وباإلضافةالمتصاعد، 

 .العادم انبعاثات نتيجة الهواء نوعية على

 تشغيل.ال ثناءأ غازية انبعاثات وأ غبار انبعاثاتلن تولد مزارع الرياح  ولكن

 :الصرف ومياه المائية الموارد

 في حدثي ما نادرا والتي) السطحية المياه أو الجوفية للمياه مباشرصريف ت هناك يكون لن

فقد  دثلحوابعض ال نتيجةكو ذلك ومعتشييد، ال أنشطة( خالل غزيرة أمطار هطول بعدديان الو

 من للحد تدابيرسيتم تطبيق و ،السطحية المياه أو/  و الجوفية المياهتتسرب بعض الملوثات إلي 

 .للملوثات المحتملة المصادر هذه تشكلها التي المخاطر

 أنابيب خطالفنطاس من  الناقالت خالل منتشييد ال مرحلة خالل المياه إمداداتوستكون 

حطة ملمعالجة في ل الموقع من وإزالتها الموقع في يالصح الصرف مياه جمع سيتمو مركزي

 معالجة مناسب.

 المستعملة المياهيتم جمع وس الرياح مزارع تشغيل مرحلة أثناء سائلة انبعاثاتتنبعث أية  ولن

لمعالجة في محطة معالجة مناسبة، ولن ل الموقع من إزالتهاو (ومبنى االدارة الخدمة مرافق من)

 .السطحية المياه أو الجوفية المياه إلى الصحي الصرف مياه تصريف يتم

 :والتربة الجيومورفولوجيا

في بعض  التربةدرجة دمك  وفي األرضي الغطاء في سلبية تغيرات إلى التشييد أنشطة ستؤدي

تشييد ال آثار تحدث وسوف، بأكملها والصيانة التشغيل مرحلة في التأثير هذا وسيظل المناطق

 مساحة من% 2 حوالي فقط تغطي ما وعادة نسبيا صغيرة مناطق في األرضي الغطاء على

 .المشروع

أو في  السطحية التربة على مباشرصريف ت هناك يكون لنف بأكملها المشروعحياة  دورة خاللو

فقد تنسكب بعض الملوثات  والصيانة الخدمةأثناء  للحوادث كنتيجة ذلك ومعسفلية، ال الطبقات

 .للملوثات المحتملة المصادر تشكلها التي المخاطر من حدلل التدابير استخدام وسيتم
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 ة:البصرياآلثار والالندسكيب 

 الطبيعية المناظر طبيعة في سلبي تغيير إلى المشروع منطقة في الرياح مزارع تؤدي سوف

وافع الرو مركباتال حركة مثل بأنشطة المرتبطة" التحضر" زيادة بسبب البناء مرحلة خالل

من  تقريبالموسة م غير صحراوية منطقة داخل مبانيالو الكهرباءأبراج و يناتالتورب تركيبل

 .الزمن من قصيرة فترةتستمر ل سوف األنشطة هذه فإن ذلك ومعقبل، 

 يسبب سوف( التحتية البنية دعم ذلك في بما) الرياح توربينات من كبير عدد وتشغيلوتركيب 

 إلى ذلك ويرجع ،بها المحيطة والمناطق المشروع منطقة في الطبيعية المناظر في سلبيا تغييرا

 الطبيعية المناظرفي صحراء مفتوحة، وبالتالي ستتأثر  صناعية وهياكلتركيب منشئات ضخمة 

 عددهناك فقط و، منتظم بشكل المنطقةهذه  يزور أو عيشلكن يجب أن ندرك أنه اليوجد أحد يو

 الجنوبية الحدود على أساسا) بصريالالتأثير  منطقة داخلات البترول شرك منشآت من قليل

 تأثير ذات منطقة عبر كم 45 لمسافة الغردقة - السويس طريق متد، وي(المشروع لمنطقة

 .معتدل

 :األراضي استخدام

 وفي( المشروع مساحة من % 2 حوالي) صغيرة أرض قطعة سوىتم استخدام ي لنأنه  حيث

فلن يؤثر ذلك على مفهوم  زراعة وأ آثار وأ جذابة طبيعية مناظرأو  بيئيا حساسة موائل غياب

 استخدام األراضي.

 :والمرافق المرور

 ذلك في بما المركبات حركة زيادة إلى الرياح مزارعتشييد ب الخاصة التشييد أنشطة ستؤدي

 هذاو الغردقة - السويس طريق من المشروع منطقة إلى الوصول ويمكنتشييد ال مركبات حركة

 في الرئيسية الطرق ألن ونظرا، الثقيلا للنقل مناسب كوني وسوف يةكافسعة  لديه الطريق

 حرجة آثار أي توجد الف المرور حركةمن  منخفضة مستوياتو جدا جيدة أبعاد ذات المنطقة

 مرحلة التشييد. أثناء العامة الطرق على المرور حركة على

 وأعمدة لتوربيناتقواعد ال خرسانةتحضير الل المياه من كبيرة كمية إلى حاجة هناك تكون قدو

 الموقعالخرسانة ب لخلطحطة م وجود حالة فيو ،جاهزةال الخرسانة توفير يتم لم إذا المباني

 متر 50 هو للطلب األقصى الحدبواسطة الناقالت الفنطاس وسيكون  المياه توفير يتم أن يجبف

فيجب نقلها من  قريبةيوميا وإذا لم يمكن الحصول عليها من أماكن  العذبة المياه من مكعب

 وادي النيل.

 المياه على الطلبولكن  التشغيل أثناء نفسها الرياح مزارعل المياه على طلب هناك يكون ولن

/  مكعب متر 1 حوالي) الفرعية والمحطة الموظفين لمبنى الصحية لمرافقسيكون لتزويد ا

 وقد يمكن الحصول على ذلك من الغردقة. (اليوم
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 :واالقتصادية ةاالجتماعي آلثارا

 من %40 إلى 30 حوالي إنتاج وسيتمثيرة محليا ك عمل فرص الرياح مزارعقدم تشييد سي

فإن  ذلك على وعالوة والغاز النفطإلي توفير  الرياح مزارع تشغيل، وسيؤدي محلياالمكونات 

 ثاني من طن 1890بمعدل ) الكربون أكسيد ثاني انبعاثات خفض علىتساعد  الرياح طاقة

 (.سنة /يجاوات م/  الكربون يدأكس

 :المهنية والسالمة الصحة مخاطر

 واألعمال والخرسانةتشييد أثناء أعمال التربة ال مرحلة خالل كبيرة سالمة مخاطر هناك

 مرحلة خالل، ووالكهربائية الثقيلة المعدات مع والتعامل( ارتفاعات على العمل) اإلنشائية

 إلى المخاطر تخفيض ويمكن، الرياحلمزارع  الصيانة أعمال من المخاطر هذه تنشأ التشغيل

 .المقبولة عالميا السالمة معاييرتم اتباع  ما إذا مقبول مستوى

 :لضوضاءا

 حدود نم تقريباكم  8على مسافة  غارب رأس سكان مه المنطقة في الضوضاء مستقبالت

 .الرياح مزارعالناجمة عن تشغيل  لضوضاءة ال يتم الشعور باالمساف هذهوعلى  المشروع

 ات:هتزازاال

ات خاصة في حالة الهتزازل كبيرة آثاروقوع  والتشغيلتشييد ال تيمرحل خاللليس من المتوقع 

وبتركيب سليم كما أن  صحيح بشكلبمراوح متزنة  منتظمة ظروفعمل التوربينات في 

غير صخري للتربة  نتكوي دوجو حالة في وخاصة األرض،إلي  اتاالهتزازاألساسات تقلل من 

ملموسة في المنطقة  اتاالهتزاز آثارفلن تكون  هكذا، والمشروع منطقة في الحالكما هو 

 القريبة من التوربينات.

 :الكهرومغناطيسية التداخالت

االتصاالت و الطيران رادار مع ةكهرومغناطيسي التتداخ سببأن ت الرياح توربيناتل يمكن

 الرياح توربينات موقعوتتوقف هذه اآلثار على  والراديو والتلفزيون يفالميكرووالالسلكية مثل 

 للمرسالت والمستقبالت. بالنسبة

ولكن بما أنه قد تمت الموافقة على هذا الموقع  المشروع منطقة جنوب عسكري رادارهناك و

مكن بتخصيص هذه المنطقة لمزرعة الرياح في رئاسيقبل صدور القرار ال الدفاع وزارة قبل من

 ة تداخالت كهرومغناطيسية مع هذا الرادار.أي حدوث المتوقع غير من أنه افتراض



JV 
 

 

 

18 
 

على  للراديو واحدصاري و المحمول للهاتف والالسلكية السلكية لالتصاالتصاري  وجديو

 كبيرةال مسافةلل نظراولكن  المشروع منطقة غرب جنوب فضل الشيخ - غارب أسطريق ر

 فلن تكون هناك أية تداخالت. الرياحعة كم من مزر 9التي ال تقل عن 

 األنظمةكافية فلن تكون هناك أية آثار سلبية على  ومسافات ممراتوبالحفاظ على 

 .التلفزيوني والبث والالسلكية السلكية واالتصاالت الرادار مثل الكهرمغنطيسية

 :والتظليل الضوء انعكاس

لن تحدث ف وبالتالي المباشر، لشمسا ضوء الحديثة التوربيناتمراوح  طالء يمتص ما عادة

 انعكاسات.

 يمكن وهذا يوميا دقيقة 30وسنويا  ساعة 30 هو المقبولة للمعايير وفقا للتظليل الحرج التأثيرو

 من االنتقال وقتيمكن أن يحقق  حيث الرياح، توربينات من قريبة أماكن فيفقط  يتحقق أن

 فمن التوربينات، من بالقرب مساكن وجدت الوحيث  ،الفترات هذه الدوار قطر خالل من الشمس

 لذلك.  تأثير أي هناك ليس أنه الواضح

 :والثقافي والتاريخي األثري التراث

 تأثير أيفلن يكون هناك  المشاريع منطقة داخل والثقافي والتاريخي األثري التراث غياب في

 .الرياح زرعةم عن ناجم سلبي

 :البيولوجية البيئة -0-3-2

 :(الطيور باستثناء) والحيوانات لنباتاتا -0-3-2-1

 :النباتات

 من %2 حوالي عادة) جدا محدود الرياح مزرعة مشاريع قبل من األراضي استخدام إن

 المتضررة المنطقة فإن وبالتاليعقبات،  أي من خالية المنطقة معظم يترك مما (الكلية المساحة

الوديان  داخل اتتوربين ةأي تركيب يتم لنو المشروع منطقة منفقط  صغير جزء تغطي سوف

 مزارعتشييد  فإنوأخيرا  ،الكابالت خنادق عبورالكبيرة وستقتصر أعمال التشييد فيها على 

 .النباتية المجتمعات أو النباتات على كبيرة آثار يسبب لن المنطقة داخل الرياح

 فترات خاللنموها و على أو النباتات على تؤثرال  العاملة الرياح توربينات أن المعروف ومن

 مزارع وصيانة تشغيل فإن، وأخيرا بالفعل الموجودة المسارات علىسيتم التحرك  صيانةال

 .النباتية المجتمعات أو النباتات على كبيرة آثار ةأي يسببلن  المنطقة داخل الرياح

 :الحيوانات

تها كثاففإن  ذلك ىعل وعالوة األنواع من جدا قليل عدد لديها المحلية الحيوانية المجتمعات

تركيب  حتى وهكذا ،جدا صغيرة التحتية البنية لهياكل المطلوبة المنطقةو جدا منخفضة
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 باختصارو ،المحلية للحيوانات المتاحة المناسبة الموائل من يكفي ما هناك سيكونالتوربينات 

 تشييد.الب مرحلة أثناء الحيوانات على التأثيرفلن يتم 

 وبالتالي والزمان المكان في محدودسيكون  العاملة التوربينات عن جمالنا والتظليل والضوضاء

 الرياح مزارع صيانة فإنوأخيرا  ،كبير بشكل الحيوانية البرية الحياة على ؤثرن يل التشغيلفإن 

 .الحيوانات على كبيرة آثار ةأيأيضا  سببي لن المنطقة داخل

 :لطيورا -0-3-2-2

 :على الطيور الرياح توربيناتأثر 

الصطدام الطيور  المحتملة المخاطرهو  المشروع منطقة في الرياح مزارعاألثر السلبي ل

مثل  ثانوية أهمية ذاتالرياح فهي  لتوربينات األخرى المحتملة ثاربالتوربينات ووفاتها أما اآل

 الموائل. وفقدان تغييرالطيور بعيدا أو  نزوح

 تشييد:ال مرحلة خاللاآلثار  تقييم

 الضوضاءتشييد، وقد تؤدي ال مرحلة خاللهجرتها  رحلة فيالمهاجرة  لطيورا تتأثر لن

ذلك  ولكن رحلتها، لمسار المهاجرة الطيورإلي تغيير  المختلفة البناء مواقع في الغبار وانبعاثات

 يعتبر أثرا يذكر. ال

هذه  مستخدالبعض موائلها نتيجة ال المحلية لطيورا فقدان إلى الرياح مزارعتشييد  يؤدي قد

 والتجهيزات واآلالت الثقيلةعدات الم وتخزين الوصول وطرق التوربينات لتأسيس مناطقال

مقارنة  نسبيا ةصغير التحتية البنية لعناصر المطلوبة المنطقةولكن  ذلك، إلى وما األخرى التقنية

 فرص الطيورسوف تجد  الرياح توربيناتتركيب  بعد حتىو وهكذابمساحة المشروع ككل، 

زعاج الطيور إ إلى التشييد أثناء البشرية األنشطة تؤديلوضع البيض في المنطقة، وقد  يةكاف

، فقط مؤقت بشكلكون وت صغيرة منطقة على االضطرابهذا  آثار تقتصرولكن س المحلية

 على طفيفة آثار إلىسيؤدي  المشروع منطقة في الرياح مزارعكملخص يمكن القول أن تشييد و

 :ألنلطيور المهاجرة التي تهبط للراحة بالمنطقة وا المحلية الطيور

 تبغي قضاء الليل. التي الطيور منغير مستخدمة  المنطقة هذه -

 منخفضة الطيور كثافةفإن  ذلك على وعالوة األنواع، في جدا فقير المحلية الطيور مجتمع -

 . جدا

تشييد صغيرة ال أثناء البشري باالضطراب مؤقتا تتأثر قد التي التحتية للبنية الالزمة المساحة -

 ككل. المشروع بمنطقةجدا مقارنة 

 :المهاجرة الطيور على والصيانة التشغيل مرحلة خاللاآلثار  تقييم

 آثارب أومنها  وفياتزيادة ال إلى يؤدي ممابالتوربينات  باالصطدام المهاجرة الطيور تتأثر قد

 .والصيانة التشغيل مرحلة خالل الحاجز
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التي تطير على ارتفاعات  للطيور بالنسبة خاصة أهمية ذات ليست المشروع منطقة أن بمالكن و

 منطقة في الرياح مزرعةبتوربينات  االصطدام خاطرفلن تشكل م الخريف، هجرة خاللكبيرة 

فردية للطيور بها  اصطداماتولكن قد تقع  الخريف في الكبيرة للطيور كبيرا تهديدا المشروع

 الطيور أعداد على كبيرا تأثيرا يؤثر لن المتوقع االصطدام معدل لكنو الخريف، هجرة أثناء

 خالل من التقييم هذا من التحقق يجبف ذلك ومع، هاما أثرا يعتبر ال فهو وبالتالي المهاجرة،

 للحد عامة تخفيف تدابير قيتطبفيجب  ذلك على وعالوة ،الرياح مزارع تشغيل بعد شامل رصد

 .اإلمكان قدرربينات الرياح بالطيور بتو اصطدامخطر  من

 المشروع منطقة في الكبيرة الطيور من جدا كبيرة أعدادفقد تم تسجيل  ذلك، من النقيض وعلى

 لبعض إضافية وفيات إلى تؤديقد  االصطدام معدالت فإن لذلك ونتيجةخالل هجرة الربيع، 

 وأيضا السهوب نسر على خاص بشكل ينطبق وهذا الرياح مزرعة تشغيل عندالطيور  أنواع

 ،طائرال عقابوال المصري النسرو خطاف أبوو األبيضضخم واللقلق ال األبيض البجععلى 

 للحد رياح مزرعة لكلومتابعة الرصد بعد الشتييد  المناسبة التخفيف تدابيريجب اتخاذ  وبالتالي

 اصطدام مخاطر من للحد كبيرة جهود بذل إلى حاجة هناك فإن ثم منو االصطدام خطر من

 .الربيع في الرياح مزارع في الكبيرة الطيور

 أن يمكنبتوربينات الرياح إال أنه  االصطدام خطر من يقللالطيور  تجنب سلوك أن حين فيو

ذلك إلي  يؤدي وقد ،الطيور حركة دون تحول حواجز بمثابة الرياح مزارعأن تصبح  إلى يؤدي

 تجنبل الرحلة اتجاه في األفقي تجاههاا تغييرالتي تطير على ارتفاع كبير إلي  الطيورقيام 

 توربينات منطقة عبرا الطيران له يتيح مما هاطيران ارتفاعزيد من ت قد أنها أو الرياح مزرعة

 آثار عن ناجمال تأثيركخالصة يمكن تقييم الووال يمكن تقييم أثر ذلك على الطيور،  ،الرياح

الهجرة  نشاط يكون عندما) يفالخر موسم فيعلى أنه طفيف  الرياح مزرعة في الحاجز

 .الربيع فصلعلى أنه متوسط في و( نسبيا منخفض

 يمكن وال معقدةتصبح  الحاجز آثاراعتبار عدة مزارع للرياح في منطقة المشروع فإن  عندو

 ىفي الخريف سيكون هذا األثر صغير عل الهجرة انخفاض إلىنظرا  ذلك ومع ،بها التنبؤ

ويكفي تطبيق  التخفيفتدابير  من زيدداعي لم ال وبالتالي، لفترةاهذه  خالل المهاجرة الطيور

 (.للتخفيف العامة والتدابير الممارسةأفضل  إجراءات

 في حاجزال آثارفإن  المستهدفة األنواع من جدا كبيرة أعداد تعبر عندما الربيع فيعكس فال وعلى

لى ارتفاعات كبيرة التي يمكن التي تطير ع الكبيرة الطيور على كبيرةتكون  قد المشروع منطقة

 أن:

 تغيير  بعد الغربية الشمالية االتجاهات من القوية الرياح من البحر إلى االنجراف خطر تواجه -

 .الشرقي الشمال إلى الطيران اتجاه

 إلى تضطر قد وبالتالي والشرق، الشمالو الغرب في الرياح مزارع منتجد نفسها محاصرة  -

 .الحالة هذه من للخروج هائلة جهود بذل
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 تتوقف عن الهجرة. -

 .أخرى رياح مزرعةتجنب ت أن بعد رياح مزرعةب االصطدام من متزايدة مخاطرتواجه  -

 الحد أجل من مناسبة تخفيف تدابير تنفيذيجب  التنبؤات من اليقين عدم اعتبارو القول، وخالصة

 على والصيانة التشغيل حلةمر خالللتوربينات الرياح وآثار االصطدام بها  الحاجز آثار من

 كبيرة. قطعان فيالطيران  إلى تميل األنواعهذه  أن المعروف ومن المستوطنة الطيور

 تقييم اآلثار خالل التشغيل والصيانة لتوربينات الرياح على الطيور الجاثمة:

 من المعروف أن الطيور المهاجرة التي تطير في قطعان كبيرة تتجنب توربينات الرياح أثناء

 قبل من ستخدمت ما نادرا تكان المنطقة ألن ةبسيط أنها على اآلثار هذه تقييم يتم ذلك ومععملها 

 الرياح مزارعتشييد  بعد حتى ذلك على وعالوةيست موقعا مفضال لها، ولالجاثمة  التي الطيور

 .استخدامهاللطيور الجاثمة  يمكن عراقيل دون مناطقفستظل هناك  هناك الكبيرة

مزارع  بصيانة المتصلة البشرية األنشطة عن الناجمة االضطراب علىأيضا  بقينط وهذا

 أن على تقييمها تموي فقط مؤقت بشكلكون وت صغيرة منطقة على اآلثار هذه وتقتصر الرياح

 آثارها طفيفة.

الجاثمة وليست موقعا مفضال  الطيور قبل من تستخدم ما نادرا كانت المشروع منطقة أن وبما

 على ةطفيفها أن على المشروع منطقة في الرياح مزارعب االصطدام مخاطر تقييم يتملها ف

 تتجنب ما عادةتطير في تجمعات كبيرة  التيالطيور  فإن ذلك علىالوة وعالجاثمة  الطيور

 .الرياح مزارع مناطق

 مزارع صيانة أثناءالجاثمة  الطيور على كبير تأثير أي حدوث المتوقع غير منكخالصة فو

 .المشروع منطقة في الكبيرة احالري

 :المحلية الطيور على والصيانة التشغيل مرحلة خاللاآلثار  تقييم

 فقدان أو الموائل جودة في انخفاض إلى التشغيلالرياح أثناء  توربيناتمن  اتاالضطرابتؤدي 

، كثافةلاو األنواع في جدا فقير المحلية الطيور مجتمع ألنكلية ولكن هذا األثر طفيف  الموائل

 الصوتيةستتعود على االضطرابات  محليةال طيورال أنواع معظم فإن ذلك على الوةوع

 فرص الطيورسوف تجد  الرياحتركيب توربينات  بعد حتى وهكذا ،الرياح توربيناتل والبصرية

 .الرياحمزرعة  وخارج داخلتكاثر لل كافية

فقط  تقتصر الرياح مزارع صيانةب المتعلقة البشرية األنشطة عن الناجمة اتاالضطراب آثارو

فقير  المحلية الطيور مجتمع فإن ذلك إلى وباإلضافة ،فقط ةمؤقتوبصورة  صغيرة منطقة على

 مرحلة خالل البشرية األنشطة اتاضطرابيتم تقييم أثر  وبالتالي ،كثافةالو األنواع في جدا

 .المحلية الطيور على طفيفعلى أنه  والصيانة التشغيل
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 الطيورفإن  ذلك ومع ،العاملة الرياح توربيناتب االصطدام خطر أيضا المحلية طيورال وستواجه

يور المحلية الط مجتمع أن وبماالمنشئات،  هذه وجود مع تكيفهال أفضل سلوكهاحلية يكون الم

 منخفضة الطيور وكثافة أفريقيافي شمال  واسع نطاق علیوهي منتشرة  ألنواعفقير جدا في ا

 سلبية آثار إلى يؤدي لن المشروع منطقة في الرياح مزارع في االصطدام خطرفإن  ،أيضا جدا

 .المحلية الطيور على طفيفا أثرا يعتبر وبالتالييها عل

 وصيانة تشغيلمرحلة  أثناء المحلية الطيور على هامأثر  أي حدوث يتوقع الكخالصة، فو

 .المشروع منطقة في الرياح زارعم

 :التخفيف تدابير -0-4

 :الممارسات أفضل - والتخفيف العامة اإلدارة -0-4-1

 تطبيقهامكن ي التي الممارسات ألفضل معيارا التالية والتخفيفية اإلدارية التدابير اعتبار يمكن

 (:نهاء التشغيلوإ الصيانةو والتشغيلتشييد ال) المشروع مراحل من مرحلة أي خالل

 المسارات/  والطرق والتخزينشييد تال مناطق حدود على األنشطة جميع تقتصر أن يجب -

 .صارم بشكلالموقع  لمحيط استخدام أي تجنب يجبو

 في ليسوقود وال محطات في لمركباتوقود لال أوالشحوم  أو توالزي تغييريجب أن يتم  -

 ات فورا.االنسكاب إزالةو وخططها الطوارئ دابيرتطبيق ت يجبو الموقع

 ال تنجرف. بحيث الموقع في بأمان تخزينها ميت أن ويجب فورا النفايات إزالة يجب -

 على المشرفالعاملين من جانب  سلوكويجب مراقبة عاملين لل التوعية برامج تنفيذيجب  -

 .الميدانية األنشطة ثناءأ الموقع

 طريق عنتشييد ال مرحلة أثناء المحتملة المهنية والسالمة الصحة مخاطر على السيطرة يجب -

 .المناسبة التدابير

 ويكون األوقات جميع في والنباتات األراضي لموارد فعالة حماية توفير المقاول علىيجب  -

 .الحق ضرر أي عن مسؤوال

 تعيينيجب ومرحلة التشييد  أثناءأفضل ممارسات النظام والنظافة  لمقاولجب أن يطبق اي -

 الزيوت باتانسكا لتجنبالسائلة وو الصلبة النفايات من التخلص لضمان مشرفين مهندسين

 .وغيرها والشحوم المستعملة

جب أن يقوم المقاول في نهاية األعمال بتنظيم وتنظيف الموقع وردم أية خنادق مفتوحة ي -

 .النفاياتوالتخلص من وتسوية أكوام األتربة 

 برك المائية والنفايات.الأماكن الجتذاب الحيوانات مثل  إنشاءالتسبب في  تجنبيجب  -
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 في البرية الحياة عناصر من يأل ضروريال غير يذاءاالو قتلم بأعمال الالقيا حظريجب  -

 منطقة المشروع 

 نهاء التكليف:وإتشييد ال مرحلة خالل والتخفيف اإلدارة -0-4-2

نهاء التكليف فيكون مطلوبا تطبيق وإ التشييد أعمال أثناء الممارسات أفضل إجراءات تطبيقمع 

 التدابير التالية:

 التأثير من للحدالمتصاعد أثناء أعمال التشييد  الغبار في للتحكم القياسية التدابيرتطبيق  يجب -

 .الهواء نوعية على

لمعالجة في محطة معالجة ل الموقع من وإزالتها الموقع في الصحي الصرف مياه جمع يتم -

 مناسبة.

نهاء إ /تشييد  اءأثن لها واالمتثال الصلة ذات المهنية والسالمة الصحة معايير مراعاة يجب -

 .الرياح طاقة مشاريعتكليف 

 .قويال شرافالممارسات السليمة واإل طريق عن اتنسكاباالو النفايات تفادييجب  -

 الكبيرة الرياح مزارعالطيور المهاجرة والمحلية من  على المترتبة اآلثار حدة من لتخفيفو

 د:تشييوال التخطيط في التالية العامة التدابيرينبغي تطبيق 

 من هياكل مفتوحة. أبراجالمزودة ب التوربينات تجنب -

 امكانية من جانب الطيور. لزيادةمناسب  طالءب توربيناتيجب طالء مراوح ال -

الطيور بها  اصطدام مخاطرمتر ألن  120بحيث ال يزيد عن  التوربينات ارتفاع من الحد -

 .التوربينات ارتفاع معتزداد 

المضاءة مما  الرياح مزرعة مناطق إلىقد تنجذب  الطيورألن  رياحال توربينات إضاءة تجنب -

 .بها االصطدام مخاطريزيد من 

من  الرياح مزرعة مناطق مختلف بين والشبكة الرياح مزرعة منطقة داخل الشبكةيجب تشييد  -

 .األرض تحتخالل كابالت 

 مع تتداخل والتي( 4- 3)القطعة  الشرقي الجزء فيفإن تشييد مزارع الرياح  ذلك على وعالوة

 .المعنيين المصلحة صحابيجب مناقشته مع أ ،"الزيت جبل" الهامة الطيور منطقة

 :والصيانة التشغيل خالل والتخفيف اإلدارة -0-4-3

لمعالجة في محطة ل الموقع من إزالتها ويتم الموقع في الصحي الصرف مياه جمع يتميجب أن 

 المصادرمن  والتربة المائية الموارد تلوث خطر من لحدل تدابيرمعالجة مناسبة ويجب تنفيذ 
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 مرحلة خالل( السائلة النفاياتو الكيميائية والمواد والزيوت الوقود مثل) للملوثات المحتملة

 .والصيانة التشغيل

 الف والصيانة التشغيل أثناء العامة التخفيف وتدابير الممارسات أفضل إجراءاتومع تطبيق 

 والموائل، والحيوانات بالنباتات يتعلق فيما والتخفيف اإلدارة من مزيد ىإل حاجةتكون هناك 

 والبنية الرياح مزارع صيانة/  تشغيل خالل من كبيرة ضارة آثار ةأي حدوث يتوقع ال ألنه

 .المشروع منطقة في بها المرتبطة التحتية

 صيانة/  تشغيل ناءأثلها  واالمتثال الصلة ذات المهنية والسالمة الصحة معاييرتطبيق  يجب

 التمويل مؤسسةمعايير ) المشروع منطقة في تحتية بنيةمن  بها يرتبط وما الرياح مزارع

 (.2007 الدولية

 الممارسات السليمة و االشراف القوي. خالل منات نسكاباالو النفاياتمخاطر  تجنب يجبو

/  تشغيلأثناء  سلبية آثارهناك فلن تكون  أعاله المذكورة والتدابير اإلدارةمعايير  تنفيذ حالة في

 .المشروع منطقة في التحتية بنيةمن  بها يرتبط وما الرياح مزارع صيانة

 طيور المهاجرة:بال يتعلق فيما الخاصة التخفيف تدابير -0-4-4

 :االصطدام مخاطر  -0-4-4-1

 مزرعة يفالتي تطير على ارتفاعات كبيرة  كبيرةال للطيور االصطدام مخاطر من الحد أجل من

 ويمكن اتباع أحد هذين النهجين: ،فعالإغالق  برنامج وضع يجب الربيع فصل خالل الرياح

  :الثابتااليقاف  برنامج -

ربيع ال هجرة أثناء الرياح مزرعة توربينات جميعفيجب ايقاف  برنامجهذا ال تطبيق حالة في

 شروق منونصف  ساعة بعد أي) النهار خالل( مايو 18 إلى مارس 1 من)للطيور المهاجرة 

 ونصف قبل الغروب(. ساعة إلى الشمس

 :الطلب عند يقافاإل برنامج -

 أي عالية،ال االصطدام مخاطر أوقات في المختارة التوربيناتهذا البرنامج يتم ايقاف  تطبيق عند

 مزرعةالطيور من  من كبيرة قطعان تقترب عندما أو للهجرة المرتفع النشاط فترات خالل

 بعد على الواقعة الكبيرة الرياح مزارع من اثنين فيتم بالفعل تنفيذ هذا البرنامج  قدو رياحال

 منطقة المشروع ويتم ايقاف التوربينات وفقا لعدة معايير: شرق جنوب كم 40 حوالي

 باالنقراض المهددة األنواعفي حالة  -1

 (المستهدفة األنواع) كبير ارتفاععلى  الطيور من أكثر أو 10يتكون من  قطيع  -2

 الصطداممرتفع ل خطرفي حالة  -3
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 الرملية العواصففي حالة  -4

هذا البرنامج وسيلة فعالة لتجنب  أن إلى الرياح مزارع في عليها الحصول تم التي النتائجوتشير 

مع المراقبة ويوضح  التكيفية اإلدارةاصطدام الطيور بتوربينات الرياح وبهذا يكون أساس 

في حالة مزارع رياح كبيرة في فصل الربيع كما يقدم بعض  البرنامج ذاه تنفيذ 1-5 جدول

 التفاصيل الهامة المتعلقة.

 

 حتى الرياح مزرعة لتشغيل الفرصةااليقاف عند الطلب يتيح  برنامج أن إلى اإلشارة وتجدر

على  المشروع منطقة الطيور منتعبر عشرات اآلالف  عندما الربيع في الهجرة موسم خالل

 وزيادة الرياح مزرعة من الطاقة عائد تعظيم على يساعد النهجهذا  فإن هكذااع كبير، وارتف

وهو  البديل الخيارأما  ،إضافية تكلفة يسبب سوف برنامجهذا ال تنفيذأن  من الرغم على الفائدة

 في هائل انخفاض إلى سيؤدي الربيع في يوما 79 لفترة الرياح لتوربينات ثابتااليقاف ال إغالق

 .الرياح لمزرعة السنوي الطاقة نتاجإ

فإن  بالتاليو ،العاملة الرياح مزارع عددزيادة  مع سيزداد االصطدام خطر أن الواضح ومن

 أن المرجح غير فمن وبذلك فردية رياح مزرعة لكل مطلوبااليقاف عند الطلب  برنامج تنفيذ

 فإن ذلك ومعطيور المهاجرة، ال على كبيرةسلبية  آثار إحداث في المتعددة الرياح مزارع تتسبب

ؤدي إلي ت قد فردية رياح مزرعة كلل مقبولةالتي قد تكون  مخاطرمن ال نسبيا منخفض مستوى

 النظر يمكن التراكمية اآلثار هذه أن لضمانو ،متعددةال رياحال مزارعمخاطر كبيرة في حالة 

طبيق عملية ت بمكان األهمية منف المتعددة الرياح لمزارع التشغيلية المرحلة خالل بدقة فيها

 :التالية الخطوات تغطيتكيف  إدارة

 .فردية رياح مزرعة لكل المناسبة التخفيف تدابير وتنفيذ تصميم -

 .فردية رياح مزرعة كل في( أدناه انظر)تشييد ال بعد شامل رصد إجراء -

 .ييدتشال بعد ماالرصد  مرحلة نتائج أساس على الرياح مزارع جميع تأثير تقييم -

 على الطيور الكبيرة السلبية اآلثار لتفادي( األمر لزم إذا) التخفيف تدابير ضبط -

 وفيات تظل أن أجل من المشروع منطقة داخل الرياح مزارع تشغيل عمليات تنسيق ويجب

 الخبرةيجب تقاسم و حرج غيرمقبول  مستوى علىنتيجة االصطدامات مع التوربينات  الطيور

في  الرصدخالل  من عليها الحصول تم التينتائج والج االيقاف عند الطلب برنام من المكتسبة

لكن ذلك ال يمكن أن يقوم به المطور و ،الرئيسيين المصلحة أصحاب بينمرحلة ما بعد التشييد 

 يجب أن يتم بمعرفة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالتاليفقط 

 سبيليطبق على خطوات متتابعة فعلى  نهجاع يجب اتب المعقدة التكيف إدارة عملية لتسهيلو

 يمكن األولى المرحلة في تاواجمي 500 مجموعها يبلغ رياح مزارع عشر تطوير تم إذا المثال
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 في األولى السنوات خاللن تطبيق برنامج االيقاف عند الطلب م المكتسبة الخبراتاستخدام 

 فقدان حسابااليقاف عند الطلب تسمح ب برامج نتائج، وبما أن والثالثة الثانية التنمية مرحلة

من  حتى يقلل دالخطوات المتتابعة ق نهج فإن ،يقافاال فترات عن الناجم السنوي الطاقة

 .والمستثمرين للمطورين المالية المخاطر

 حاجز:ال آثار -0-4-4-2

 لخالالمهاجرة التي تحلق على ارتفاعات كبيرة  الطيور على كبيراألثر ال استبعاد يمكن ال

 تدابير اتخاذ إلىمما يدعو  المشروع منطقة في متعددة رياح مزارع تشغيل عند الربيع هجرة

 .للتخفيف محددة

في حالة مزرعة الرياح التي تعمل إال أن ايقاف  أقوى تكون قد الحاجز آثار أن من الرغم علىو

 المرتفعة ورالطي ألنيقدم اجراء تخفيف كافي  ال( االصطدام مخاطر من للحدالتوربينات )

مسافات بعيدة  على تظهرألن آثار الحاجز  أيضا العاملة غير الرياح مزارع تتجنب قد المهاجرة

 التأثير على القدرة لديها الرياح مزارعبالتالي فإن وقبل ايقاف التوربينات،  الرياح مزرعةمن 

 كمسار لهجرة الطيور. للمنطقة اإليكولوجية الوظيفة على سلبا

 منطقة في المتعددة الرياح لمزارع المحتملة الحاجز آثار من فعال بشكل الحد أجل منو

من  الكبيرة الطيورلكي تتمكن  الرياح مزارع بين كافية مساحة على الحفاظيجب  المشروع

 الهجرة ومواصلة غارب رأس غرب شمال الساحلية الصحراوية السهول عبرالطيران اآلمن 

 ،2-2 ،2-1 ،1-8 ،1-4في المناطق  الرياحمزارع  يبتركبحظر  ذلك تحقيق يمكن وشماال، 

 الجزء وفي 1-7من المنطقة  الغربي الجنوب فيو 1-1المنطقة  من الغربي الجزء وفي 1-4

-5 الخريطة انظر) (2 كم 300 منطقة في جزئيا تقعالتي ) 2-3المنطقة  من الشرقي الشمالي

الطيور الكبيرة المهاجرة التي تحلق على  فلن تكون هناك آثار سلبية على النهج هذا تطبيقو ،(1

المناطق  في الرياح مزارعجانب  من( الحاجز بآثار يتعلق فيما) الربيع خالل ارتفاعات كبيرة 

 هو المقترح النهج أن يبدوإال أنه  أخرى خيارات هناك تكون قد أنه من الرغم علىواألخرى، 

األخرى،  الرياح مزارع في الصطداما مخاطر من الحد إلى حتى يؤدي وسوف ،كفاءة األكثر

 فترات ايقافها. تقصر أن المحتمل ومن

 إلى واستنادا ،أهدافه يلبي المقترحالنهج  أن لضمان حاسما سيكونوإجراء رصد بعد التشييد 

 يمكن أو إضافية تدابير إلى حاجة هناك كانت إذا ما قررن أن يمكنالتشييد  بعد ما الرصد نتائج

 ملحوظ بشكل أقل الحاجز آثار أن المراقبة كشفت إذا)في المنطقة  إضافية رياح مزارع تطوير

 (.األثر تقييمدراسة  في المفترضمن 

 :(المخاطر إدارة) تشييدال بعد ما رصد -0-4-4-3

المهاجرة  للطيور األحمر البحر ساحل وأهمية لتنبؤاتل اليقين عدممع األخذ في االعتبار درجة 

منطقة(  كل في) الفردية الرياح رعةامز من لكلتشييد ال بعد لما املش رصد برنامج تنفيذفيجب 

 أهدافها تلبيوأنها و بدقةقد تمت  األخرى التخفيف تدابير وجميعيقاف اال برنامج أن لضمان
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 يشمل أن يجبللتخلص منها، و أو اآلثار من للتقليل إضافية تدابير اتخاذ يلزم كان إذا فيما والبت

 :ما بعد التشييد رصد

 فترة خاللعن أية طيور متوفية نتيجة لالصطدام بتوربينات مزراع الرياح  بحث عمليات -

 إلى أغسطس 20 من) الخريف هجرة فترة وخالل( مايو 18 إلى مارس 1 من) الربيعية الهجرة

 .(سبتمبر 20

 فترة خالل الرياح توربينات من بالقرب( الطيران مسارات ذلك في بما) الطيور لسلوك رصد -

الحرجة ولتحديد الظروف التي  الحاالت وتيرة لتقييم( مايو 18 إلى مارس 1 من) الربيع هجرة

 .حرجةال حاالتهذه ال فيها تحدث

 

 :البيئية اإلدارة خطة  -0-5

والتشييد وما  والتخطيط العطاءات تقديممراحل  أثناء إجراءات اتخاذ التخفيف تدابير تنفيذ يتطلب

 اإلجراءات هذه تلخيص ويمكنمنطقة المشروع،  في ستقام فردية ياحر مزرعة لكلبعد التشييد 

 :التالية واالجتماعية البيئةخطة االدارة  في

السمة  النشاط
 البيئية

يرية دالتكلفة التق اجراءات التخفيف
 )بورو(

مرحلة 
العطاءات 
 والتخطيط

مخاطر 
الصحة 

 والسالمة

يجب أن تكون المعايير وفقا للمحدد في 

 IFCالصحة والسالمة والبيئة" "توجيهات 
 هي الحد األدنى لمعايير العطاءات 2007

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

يجب توافر مهندس لالشراف على الصحة   
 والسالمة والبيئة أثناء مرحلة التشييد 

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

يجب توافر خطة للصحة والسالمة والبيئة   
 للموقع

التكلفة  متضمنة في
 االستثمارية

يجب على المقاول استخدام معدات الصحة   
 والسالمة والبيئة خالل التشييد

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

مناطق  
الطيور 

الهامة في 
 جبل الزيت

تشييد المزارع التوربينية في األجزاء 
يجب مناقشته مع  4-3الشرقية من المنطقة 

 أصحاب المصلحة 

 ضافيةبدون تكلفة ا

يجب حظر تشييد مزارع رياح في  الطيور 

، 1-8، 1-4، 2-2، 2-1، 4-1المناطق 

 1-7، 2-3، -1-1وفي بعض أجزاء 

 بدون تكلفة اضافية

يجب عدم تركيب توربينات بأبراج بقوائم   
 مصنوعة من هياكل معدنية 

 بدون تكلفة اضافية

يجب اال يزيد ارتفاع قمة المروحة عن   

 متر 120

 تكلفة اضافيةبدون 
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يجب دهان مراوح التوربينات بطالء   
 مناسب لتراها الطيور بوضوح 

يورو  10000نحو 

تدمج  لكل ميجاوات
 في التكلفة االستثمارية 

 بدون تكلفة اضافية تجنب انشاء مواقع قد تجتذب الطيور  

يجب تنفيذ االدارة التكيفية وااللتزام   
راحل باالجراءات المقترحة خالل كافة م

 المشروع 

 بدون تكلفة اضافية

يجب تنسيق عمليات تركيب وتشغيل   
 مزارع الرياح 

 بدون تكلفة اضافية

يجب أن تكون الشبكة الكهربية تحت   
 األرض

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

السمة  النشاط
 البيئية

يرية دالتكلفة التق اجراءات التخفيف
 )بورو(

مرحلة 
التخطيط 

 التفصيلي  

مخاطر 
الصحة 

 والسالمة

متضمنة في التكلفة  يجب اعداد خطة للصحة والسالمة والببيئة 
 االستثمارية

 

السمة  النشاط
 البيئية

يرية دالتكلفة التق اجراءات التخفيف
 )بورو(

مرحلة 
 تشييد ال

مخاطر 
الصحة 

 والسالمة

يجب توافر مهندس لالشراف على الصحة 
 لتشييدوالسالمة والبيئة أثناء مرحلة ا

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

يجب أن تكون المعايير وفقا للمحدد في   
 IFC"توجيهات الصحة والسالمة والبيئة" 

 هي الحد األدنى لمعايير العطاءات 2007

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

يجب توافر معدات مناسبة للصحة   
 والسالمة والبيئة

متضمنة في التكلفة 
 يةاالستثمار

متضمنة في التكلفة  يجب توافر حمامات صحية مؤقتة  
 االستثمارية

يجب ايقاف أعمال التشييد أثناء فترات   
 الجو الغير مناسب

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

يجب الحفاظ على النظام والنظافة أثناء  التلوث 
أعمال التشييد ويجب التخلص من 

سرب المخلفات الصلبة والسائلة ومنع ت
 الزيوت والشحوم

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

يجب عند االنتهاء من األعمال أن يقوم   
المقاول باعادة الموقع لحالته األصلية وردم 
الخنادق وتسوية أكوام األتربة والتخلص 

 من المخلفات

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

 نفقات محدودة جدا ألعمال في حدود الموقع يجب تقييد كافة االنباتات  



JV 
 

 

 

29 
 

والحيوانات 
 والموائل

ومواقع التخزين والمسارات المؤدية 
وال يجب استخدام المناطق للموقع، 

 المحيطة بالموقع

 بدون تكاليف اضافية منع انشاء أية مناطق قد تجتذب الطيور  

يجب تقييد كافة األعمال في حدود الموقع  الطيور 
ية ومواقع التخزين والمسارات المؤد

للموقع، وال يجب استخدام المناطق 
 المحيطة بالموقع

 نفقات محدودة جدا

 بدون تكاليف اضافية منع انشاء أية مناطق قد تجتذب الطيور  

يجب أن تكون الشبكة الكهربية تحت   
 األرض

متضمنة في التكلفة 
 االستثمارية

السمة  النشاط
 البيئية

يرية دالتكلفة التق اجراءات التخفيف
 رو()بو

مرحلة 
تشغيل ال

 والصيانة

مخاطر 
الصحة 

 والسالمة

يجب القيام بعمليات التشغيل والصيانة من 
قبل فنيين مؤهلين نجحوا في دورات 

 تدريبية متعلقة

يقوم بها العمالة 
المحلية تحت اشراف 
خبير أجنبي والتكلفة 

 50000في حدود 

 يورو لمزرعة كبيرة

لتوربينات يجب تطبيق برنامج اليقاف ا الطيور 
في كل مزرعة رياح في الربيع عند الطلب 

 لتقليل اصطدامات الطيور بها

175000 – 

يورو  200000

 50للمزرعة بقدرة 

 ميجاوات سنويا

 بدون تكاليف اضافية ال يجب اضاءة التوربينات  

 بدون تكاليف اضافية منع انشاء أية مناطق قد تجتذب الطيور  

مل لرصد الطيور القيام بتطبيق برنامج شا  
سنوات على  3في كل مزرعة رياح لمدة 

األقل خالل الربيع والخريف لتحديد أثار 
التوربينات على الطيور من ناحية معدالت 
الوفاة ولتحسين اجراءات التخفيف )االدارة 

 التكيفية( 

375000 -400000 

يورو للمزرعة قدرة 
ميجاوات  50

للسنوات الثالثة 
)ويمكن خفض هذه 

ات في حالة القيام النفق
بهذه العملية ألكثر من 
مزرعة رياح في نفس 

 الوقت(

القيام بورش عمل سنوية لتبادل البيانات   
والخبرات المتعلقة ببرنامج االيقاف عند 
الطلب ورصد ما بعد التشييد في كل 
مزرعة رياح ولمناقشة النتائج والحاجة 

 إلي مزيد من تدابير التخفيف 

يتم تغطيتها من 
 لسلطات المعنيةا

يجب ادارة المخلفات على النحو الصحيح  التلوث 
 ومنع انسكابات الزيوت والشحوم والوقود

 المطور
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السمة  النشاط
 البيئية

يرية دالتكلفة التق اجراءات التخفيف
 )بورو(

مرحلة 
انهاء 

 التكليف 

استخدام 
األراضي 

 والالندسكيب

 يتم فك وازالة توربينات الرياح في نهاية
 عمرها االفتراضي

يتحمل المستثمر 
التكلفة المتعلقة ويتم 
تضمينها في التكلفة 

 االستثمارية

 

 


