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 الملخص التنفيذي: -0

 أهداف ونطاق عملية التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي: -0-1

 طاقة لمشروعات المتجددة الطاقة مزارع لتطوير مناسبة كبيرة مناطق ثالث المصرية الحكومة ددتح

 كيلومتر 2200 تبلغ مساحة تخصيص تم المناطق هذه بين ومن ،مصر في الشمسية والطاقة الرياح

 بسبب مربع كيلومتر 425تم استبعاد ) مربع كيلومتر 1725 قدرها لالستعمال صالحة مساحةب مربع

 سويف بني هي محافظات ثالث عبر النيل نهر شرق واقعة( 2 القسم أنظر - العسكرية االرتفاع قيود

 الرياح وطاقة الشمسية الطاقةعن  الموجودة البيانات إلى استناًدا تحديدها تموقد  وأسيوط والمنيا

 المستوى على تقييم إجراء لضمانو(. 2 القسم انظر -" المشروع منطقة)" الحالية األراضي واستخدام

خطار متخذي القرار وإ المشاريع هذه بتطوير المرتبطة المحتملة واالجتماعية البيئيةلألمور  االستراتيجي

. والتقييم االستراتيجي جتماعياالو بيئيللتقييم االستراتيجي ال نعمليتي إجراء تمفقد  المشروع، لتطوير

 البيئية الجوانب اعتبار ضمان على تساعد قرارال اتخاذ دعممنهجية منظمة ل عمليةالبيئي االجتماعي هو 

 تتضمنو ،البرامج وصنع والتخطيط السياسة في فعال بشكل االستدامة جوانب من وغيرها واالجتماعية

 :التالية األهداف المشروع لمنطقةالتقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي  عملية

 الطاقة المتجددة تنمية خططتفيذ  المشروع لمنطقة واالجتماعية البيئية للبيانات موثوق مصدر توفير -

 .المتعلقة المشاريع تمويللوللحصول على الموافقات البيئية و

 منطقة داخلمشروعات الطاقة المتجددة  لتطوير اجتماعية أو تقنية قيودالتي بها حاليا  المناطق تحديد -

 .المشروع

وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة  بتطوير المرتبطة المحتملة واالجتماعية البيئيةاآلثار  وتقييم تحديد -

 التوصيات ذلك في بما المحتملة اآلثار هذه لمعالجة واإلدارة التخفيف تدابير وتحديد المشروع منطقة في

 .الشمسية الطاقة أو الرياح طاقة لمشاريع األراضي قطع بترتيب المتعلقة

 البيئي األثر تقييم نتائج أساس على المتجددة الطاقة لتنمية المناسبة المشروع منطقة فياألماكن  تحديد -

 .واالجتماعي

 في المتجددة الطاقة لمشاريع المزمع التخطيطفي  الجمهور ذلك في بما المصلحة أصحاب مع المشاركة -

 .المشروع منطقة

 المتجددة الطاقة مشاريعفي اقامة  استخدامها يتم( GIS) الجغرافية المعلومات لنظام بيانات قاعدة إنشاء -

 .المستقبلية

 .للمنطقة المحتملة الشمسية والطاقة لرياحمشاريع طاقة ال المكاني التوزيع تحديد -

 االعتبار في األخذ مع الشمسية والطاقة الرياح طاقة لتطوير الممكنة المجاالت أفضل وتحديد تحديد -

 لمشاريع الطاقة المتجددة. المحتملةوالبيئية واالجتماعية  التقنية الجوانب
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( إدارة دراسات،الحصول على مزيد من البيانات / اجراء قياسات، )راهنة ال اإلضافية المتطلبات تحديد -

 .المحددة المناطق فيطاقة المتجددة ال موارد لتنمية

 بتدريباستشاري الدراسة  قام عملية التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي  خالل ، ذلك إلى باإلضافةو

عملية التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي وعلى عملية  على والمتجددة الجديدة الطاقةهيئة  موظفي

 .الجغرافية المعلومات نظامعلى وتقييم األثر البيئي االجتماعي 

 ورصد العام الميداني االستطالع مثلعميالت المسح الميداني  هي للتقييم الرئيسية العناصر وكانت

 أعمال مسح ( 2017 وربيع 2016 وخريف 2016 ربيع) هجرة فترات ثالث خالل للطيور ميداني

 (.االجتماعية الجوانب من وغيرها ضياألرا واستخدام والحيوانات لنباتاتل المثال سبيل على) أخرى

 منهجية:وال األهداف - النهائي اتالتوصي تقرير -0-2

تقديمه في التقييم االستراتيجي البيئي  تم الذي واالجتماعي والبيئيفيزيائي ال التقييم إلى باإلضافة

 تقريرفإننا نقدم في  الشمسية للطاقةواالجتماعي لمزارع الرياح والتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي 

 المناطق أفضل لتحديد الشمسية الطاقةالمكاني لمشروعات طاقة الرياح و توزيعال هذا النهائي التوصيات

 المشاريع وتمويل االستثمارية والقرارات المستقبلية المشاريعيسير وت المتجددة الطاقة لتطوير الممكنة

 .المناطق هذه في منها لكل ميجاوات 50 بواقع فردية استثمارية مشاريع لتطوير

 :على يركز هذا النهائي التوصيات تقريرو

 .الشمسية والطاقة لرياحمشروعات طاقة ال المكاني التوزيع تحديد -

 طاقةمشروعات ل( مالءمة األكثر األراضي قطع) الممكنة المناطق ألفضل العريضة الخطوط تحديد -

لمشروعات  المكاني للتوزيع والبيئية واالجتماعية التقنية الجوانب مراعاة مع الشمسية والطاقة الرياح

 .الشمسية الطاقةوطاقة الرياح 

 لمدى وفقا هاتطوير وتسلسلجاوات مي 50ناطق تصلح لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرة م اقتراح -

 .مواتاة المناطق بأكثر بدءا  الشمسية الطاقةللرياح و ية الفرعيةشرقال مناطقال مالءمة

( إدارة دراسات،الحصول على مزيد من البيانات / اجراء قياسات، )راهنة ال اإلضافية المتطلبات تحديد -

 .المحددة المناطق فيطاقة المتجددة ال موارد لتنمية

 حصول على التصاريح.ال أو/  و المناقصة عملية في مراعاتها يجب وشروط قيود ةأيحديد ت -

 طاقة مشاريع لتطوير طريقة أفضلهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ب النهائي التوصيات تقريروسيخطر 

 قطع اختيارللرياح وللطاقة الشمسية من خالل  الفرعيةالشرقية  المناطق في الشمسية والطاقة الرياح

 .الكهروضوئية الشمسية والطاقة الرياح طاقةمشاريع  لتركيب وفنياماديا  مناسبة أراضي

 ذات أهمية. وبيئية اجتماعيةأو آثار  قيودأثبات عدم وجود  -

 .الشمسية الطاقةو الرياح اقةثبات وجود إمكانات كبيرة لطإ -
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 الجغرافية المعلومات نظم بيانات قاعدة جانب إلى هذا النهائي التوصيات تقرير سيكون الوقت نفس وفي

مما ييسر االستثمارات  الفردية المشاريع لتحقيقالالزمة  والمتطلبات األنشطةتحدد  معلومات أداة بمثابة

 المستقبلية فيها.

 تقريرللتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي و الرياح طاقة تقرير إلى النهائي التوصيات تقرير ستندوي

 وفقًا بالفعل مسبقًا المصنفة المناطق يحددان اللذانللتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي  الشمسية لطاقةا

 من للمناطق النهائية المالءمةمدى  تحديد سيتمو واالجتماعي البيئي والتوافقفيزيائية ال مالئمتها لمدى

 وفقًا الشمسية الطاقة/  الرياحات مشاريع طاقة أولويتحديد  سيتمو المكانية الطاقة إمكانياتاعتبار  خالل

 :التالية للمعايير

  الرخوة التربة مثل اجتماعية أو ماديةمستبعدة نظرا لمعايير  أنها على المنطقة تصنيف يتم لم -

التقييم االستراتيجي البيئي  تقارير انظر) ذلك إلى وما المتنافس األراضي واستخدام  الوعرة والتضاريس

 (.واالجتماعي

  والتراث الموائل حماية مثل) األثر لتقييم نتيجة تفضيالً  أقل أومستبعدة  أنها على المنطقة تصنف ال -

 الناحية من مناسبة أنها على مصنفة المنطقة أن أي ؛( ذلك إلى وما الوصولسهولة و العالية والمخاطر

 (.التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي تقارير انظر) والبيئية االجتماعية

 المساحة من أخرى بأجزاء مقارنة مالءمة أكثر الشمسية الطاقة/  الرياح طاقة إمكانات المنطقةقدم ت -

 .الكلية

 :المتجددة الطاقة إلمكانات المكاني التوزيع -0-3

 وأدوات برامج باستخدام الشمسية الطاقةطاقة الرياح /  موارد حساب يتم فرعية منطقة لكل بالنسبة

 يمكن لذلك ونتيجة ،ككل المنطقة في الشمسية للموارد متجانس توزيع إلى النتائجوتشير  دولية قياسية

 الكهروضوئية الشمسية الطاقة محطاتانها واعدة جدا إلقامة  الثالثة الفرعية المناطق جميع اعتبار

 يمكن ال لذلكو مربع متر/  الساعة في واط كيلو 2300 و 2200 بين يتراوح محتمل سنوي بمتوسط

 توفرة.الم الشمسية الطاقة أساس على الفرعية المناطق ترتيب أي إجراء

 يمكن بينماياح الفرعيتين الر منطقتي في ثانية/  متر 9.8 و 7.3 بين المتوقعة الرياح مصادر وتتراوح

 الجرف قمة لىوع 1الشرقية الفرعية  الرياح منطقة من الشمالي الجزء في الرياح سرعات أعلى توقع

 .2ية الفرعية الشرقمنطقة الرياح  في

 تصنيف المناطق الفرعية:-0-4

 أساس على فرعية منطقة لكل( الشمسيةطاقة وال الرياح) المتجددة الطاقة إمكانات مالءمةمدى  تحليلتم 

 موضح هو كما واالجتماعية البيئية القيود أساس على المالءمة مدى االعتبار في األخذ مع مختلفة عوامل

 وجهة منالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية و تقارير في

 رئيسي بشكل) الهامة والموائل الجيومورفولوجيا مثل القيود على رئيسي بشكل التقييم يركز بيئية نظر

 الزراعة مثل االقتصادية العوامل تشملها التي المناطق تعتبر االجتماعية بالقيود يتعلق فيماو ،(األودية



JV  

 

 

 4 تقرير التوصيات

اعتبارها  تم التي المناطقاعتبار  يتم لم وبالتالي. الرئيسية القيود هي األخرى الهامة األنشطة أو والتعدين

 نتائج التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي.ل تيجةمستبعدة أو غير مناسية ن

 الشمسية الطاقةمحطة طاقة الرياح أو ل ةالنموذجيقدرة الفإن  المرجعية الشروط في محدد هو وكما

محطات  تستوعب أن يمكن التيالمواقع  تحديد الضروري منف وبالتالي. ميجاوات 50هو  الكهروضوئية

 ميجاوات. 50رياح أو شمسية بقدرة 

غير  أنها على تعريفها يتم التي المناطق إلى وبالنظر 2 القسم في الواردة الموارد خرائط أساس علىو

الطاقة  أساس علىشمسية ال لطاقةلو الرياح لطاقة عموًما المالئمة المناطق تحديد يتممالئمة أو مستبعدة 

 منطقة كل ونتائج ،4 القسمفي  مدرجة Zonation مناطق خرائط في النتائج عرض يتمالمتجددة، و

 :يلي كماهي  فرعية

 مناطق الرياح الفرعية: -0-4-1

 :1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 :1الشرقية الفرعية  الرياحمنطقة  لتصميم مختلفة سيناريوهات ثالثةاعتبار  تم

المتولدة من المحطات بقدرة  الطاقة عائد تحسين إلىهدف ت للمنطقة مرجعية خريطة 1 السيناريو يعكس -

 ميجاوات. 50

مزرعة  كل فيتركيب صفين من التوربينات  مع القدراتالمكانات  خريطة عن عبارة 2 السيناريو -

 فقد الطاقة. من لحدل

ً  هي 3 لسيناريوا خريطة -  من صفوف ثالثةعتبر تركيب ت ولكنهاخريطة المكانات القدرات  أيضا

سيتسبب في فقد لطاقة الرياح  ولكنهقدرة كل مزرعة  من سيزيدمما  األرض من قطعة لكل التوربينات

 .2 بالسيناريو مقارنة

 سيناريو لكل الطاقة إلنتاج نموذجي حساب إجراء تم ريللتطو مناسب تسلسلواقع واقتراح الم لتصنيف

منطقة ل امناسب عتبرذي يال( Gamesa G114 ، 2.5 MW) الرياح توربينات نوع االعتبار في األخذ مع

 :المحسوبة الطاقة إنتاجية على عتماًداموقع  كل تصنيف تم ذلك عدوب 1الرياح الشرقية الفرعية 

 لكل الطاقة إنتاجية متوسط من %103< الطاقة عائد(: األولى المرحلة في للتنفيذ بها موصى) 1 الفئة -

 1الرياح الشرقية  منطقة

 متوسط من %103 و %95 بين الطاقة إنتاجية(: الالحقة المرحلة في للتنفيذ بها موصى) 2 الفئة -

 .1ية شرقالرياح ال منطقة لكل الطاقة إنتاجية

 إنتاجية متوسط من %95 من أقل الطاقة إنتاجية(: األخيرة المرحلة في للتنفيذ بها موصى) 3 الفئة -

 .1الرياح الشرقية  منطقة لكل الطاقة
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 .سيناريو لكل التصنيف هذا إجراءوقد تم 

يتميز بسرعات رياح  1الرياح الشرقية الفرعية  منطقة من الشمالي الجزءفإن  الموارد لتقييم نتيجةوك

 الجزء فيللتنفيذي  المنطقي التسلسل يبدأ أن ينبغي وبالتالي ،المنطقة من الجنوبي بالجزء مقارنة أعلى

 تجيجاوا 269 و 250 بين قطعة لكل الطاقة إلنتاج األولي المتوسط يتراوحو ،منطقةهذه ال من الشمالي

 قترح:الم التالي التسلسل إلى الطاقة لعائدات وفقًاموقع  كل ترتيب يؤديو. السيناريو حسب ساعة /

 1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقة في التطوير تسلسل -1-0الجدول

 3السيناريو  2السيناريو  1السيناريو  

 8 8 3 1مرحلة التطوير 

 15 17 14 2مرحلة التطوير 

 15 9 5 3مرحلة التطوير 

 

 :2ية الفرعية الشرقمنطقة الرياح 

 يقتصرالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشاريع طاقة الرياح س تقريرالقيود المحددة في  بسبب

 واحد سيناريوإعداد  تم الجزء لهذا بالنسبةهذه المنطقة و من الجنوبي الجزء على الرياح مزارع تطوير

 الصالحة المساحة كامل انتغطيميجاوات  50منطقتين بقدرة  منيتكون ( األساسي السيناريو) فقط

 .لالستخدام

 طاقة إنتاج توقع يمكن 2الشرقية  حاريال منطقة من الجنوبي الجزء في المتجانسة الرياح لظروف نظًراو

 هذه الطاقة إنتاجية أن وبما ،المتوسط في الساعة في جيجاوات 234 حوالي بلغي القطعتين لكلتا مماثلة

 جزًءا أن سببوب 1حالة منطقة الرياح الشرقية الفرعية  في عليها الحصول تم التي بالنتائج مقارنةً  أقل

 المستحسن فمن الرياح مزرعة في استخدامه يمكن 2 الفرعية الرياح الشرقية منطقة من فقط صغيًرا

الرياح  منطقة فيالمواقع  جميع استخدام بعد أي) األخيرة المرحلة في الرياح طاقة مشروعات تنفيذ

 (.1الشرقية الفرعية 

 الفرعية: الشمسيةالمناطقة  -0-4-2

 الشمسية الموارد أساس على تطويرلل تسلسلعداد إ فإنمتماثلة  لمناطق الفرعيةل الشمسية الطاقة أن بما

 التحتية لبنيةعلى أساس ا الشمسيةمشروعات الطاقة  تقييممن األفضل  فإنه وبالتاليمناسب،  غير يعتبر

 :التالية المعاييرحديد ت تموقد ( للمواقع الوصول إمكانية أي) المتاحة

 على تقع التي الكهروضوئية الشمسية الطاقةحطات م(: األولى المرحلة في هاتنفيذقترح م: )1 الفئة -

 .القائمة للطرق التحتية البنية من متر 2000 تبلغ قصوى مسافات

 على تقع التي الكهروضوئية الشمسية الطاقةحطات م(: الالحقة المرحلة في هاتنفيذقترح م: )2 الفئة -

 .القائمة للطرق التحتية البنية من متر 3500 و 2000 بين تتراوح مسافات
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 على تقع التي الكهروضوئية الشمسية الطاقة مخططات(: األخيرة المرحلة في هاتنفيذقترح م: )3 الفئة -

 .القائمة للطرق التحتية البنية من متر 3500 عن تزيد مسافات

 :1المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 لألنشطة التطوير قيد أو حاليًا المستخدمة مناطقال من بالعديد 1تتسم المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 محطات لتطويرغير مالئمة  المناطق هذه اعتبار تم وقد ،التعدين أو الزراعة أنشطة مثل االقتصادية

 المستقبالتمن  المزارعالتقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي وذلك ألن  تقرير في الشمسية الطاقة

، 1الشمسية الشرقية الفرعية  فيخطيط محطات الطاقة الشمسية ت أثناء مراعاتها يجب التي الحساسة

من المناطق  100ة محطات شمسية على مسافة تقل عن أي هناك تكون أن المتوقع غير منف  لذلك

 .زراعيةال

 الطاقةمشاريع ل مالءمة أقل اأنه على البرباشي ووادي العبادية واديمناطق  تقييم تم ذلك إلى باإلضافةو

فلن يتم بناء محطات  وبالتاليالتقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي،  تقرير في الكهروضوئية الشمسية

 متر بعدها كمنطقة عازلة. 100شمسية في هذه المناطق وأيضا على مسافة 

 يةشرقالشمسية ال منطقةال في الكهروضوئية الشمسية الطاقةحطات م تنفيذ إمكانية التالي الجدول يلخصو

 .1الفرعية 

 1الشمسية الشرقية  منطقةال في الكهروضوئية الشمسيةحطات الم ملخص -2-0 جدول

القدرة المبدئية  القدرة الكلية عدد القطع السيناريو
السنوية من 

المنطقة الشمسية 
الشرقية الفرعية 

 كلها 1

متوسط القدرة 
المنتجة من كل 

 قطعة سنويا

ك  1930-1820 جيجاوات 5 100 سيناريو األساس

 ساعة / وات

جيجاوات  95

 ساعة

 

 

 

 :2الشرقية الفرعية  الشمسيةالمنطقة 

 الطاقة وإمكانية 2في المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  مواتية غير مناطقأية  تحديد يتم لم أنه بما

فيما  والمسافةكل قطعة  مساحةو الفرعية المنطقةهذه  كل استخدام يمكنفيها، فإنه  متجانسة الشمسية

 .1المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  في مفترض هو كما نفسها هيبينها 
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الشمسية الشرقية  منطقةال في الكهروضوئية الشمسية لطاقةحطات ام تنفيذ إمكانية التالي الجدول صويلخ

 .2الفرعية 

 2الشمسية الشرقية  المنطقة في الكهروضوئية المحطات الشمسية ملخص -3-0 جدول

القدرة المبدئية  القدرة الكلية عدد القطع السيناريو
السنوية من 

المنطقة الشمسية 
 الشرقية الفرعية

 كلها 2

متوسط القدرة 
المنتجة من كل 

 قطعة سنويا

ك  1930-1820 جيجاوات 2ر6 53 سيناريو األساس

 وات ساعة /

جيجاوات  95

 ساعة

 

 :3الشرقية الفرعية  المنطقة الشمسية

 لفرعيةا منطقةحديد هذه الت تم ، الشمسية لطاقةاالستراتيجي البيئي االجتماعي لالتقييم  تقريرتام خ في

 يتطلب مما إليها الوصول وصعوبة الجيومورفولوجية الظروف بسبب مواتية غير أنهاعلى  بالكامل

 الشمسية اقةإقامة محطات الطب يوصى ال وبالتالي ،األقل على كم 30 بطول وصول طريق إنشاء

 .الفرعية المنطقة هذه في الكهروضوئية

 :المستثمرين قبل من المستقبلي للتطويرقترحة الم والشروطاإلجراءات  -0-5

 المطلوبة: المتخصصة الدراسات -0-5-1

 لالحقة:ا التخطيط لمراحل ضرورية التالية( التفصيلية) اإلضافية المتخصصة الدراسات تعتبر

 .الكهرباء شبكة توسيع دراسات -

 الفردية WTG مواقع في الجيوتقنيةدراسات ال -

 .الرياح قياس برامج -

 .الموارد دراسات مشروع -

 

 :المستقبل في للمستثمرينااللزامية  واالجتماعية البيئية اإلدارةأمور  -0-6

 :للمستثمريناألمور البيئية الزامات تعاقدية  لجعل المقترحة اإلجراءات -0-6-1

الشركة  المثال سبيل على) بديلة مصرية هيئةهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو أية  أن المفهوم من

 الرياح لطاقة الخاص القطاع من المستثمرين الختيار مناقصات تطرح سوف القابضة لكهرباء مصر(
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مدة  خالل المستثمرين على وستشرف وات ميجا 50قدرتها  تبلغ التي الكهروضوئيةوالطاقة الشمسية 

 يرجى)مراعاة توصيات االدارة البيئية االجتماعية لهذه المشاريع  الضروري منف لذلكالمشاريع عمر 

التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي لمشاريع طاقة الرياح والطاقة  تقارير من 8 القسم إلى الرجوع

 تقييمفي دراسة واقتراحها في التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي  تم التي التخفيف وتدابير( الشمسية

 مع الالحقة العقود وفي المناقصة مستندات في مناسب بشكل بالمشروع الخاصة واالجتماعي البيئي األثر

 .الخاص القطاع من مستثمرينال

 :التظلمات وإدارة المعلومات عن واإلفصاح المصلحة أصحاب إشراك -0-6-2

 توضح المصلحة أصحاب شراكإل خطة وضعبالتزامن مع التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي تم 

 أصحاب إشراك النيل شرق منطقة في الشمسية والطاقة الرياحمحطات  وتشغيل تطوير أثناء سيتم كيف

 آليةهذه الخطة  تحدد كما ،المشاريعهذه  حول معلوماتيتم االفصاح لهم عن و المحتملين المصلحة

 من بدعمهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  بواسطةخطة إشراك أصحاب المصلحة  تنفيذ سيتم ،التظلم

 . "الضرورة عند الفرديين المطورين

 :البيئية المراقبة -0-6-3

 .الواقع أرض على المصممة التخفيف تدابير تنفيذ ضمان هو البيئية المراقبة من الغرض

 :مراحل أربع على تنفذبيئية اجتماعية  إدارة خطة مراقبة البيئية ال تبعوت

 .والتخطيط العطاءات تقديم مرحلة -1

 والتشغيل التنفيذ مرحلة -2

 التصحيحية واإلجراءات التدقيق مرحلة -3

 اإلدارة مراجعة مرحلة -4

 واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة في المحددة المتطلبات على لحفاظل االمتثالالبيئية  مراقبةال توفرو

بطرح  تكليفها تمي التي المختصة السلطة عاتق على الشاملة المراقبة عن المسؤولية تقع أن يجبو

 تنفذها التيالبيئي واالجتماعي  وأداءها آثارها رصد أيًضا المشاريع على يجب ولكنالمناقصات، 

 عن األمر لزم إذا) معليه واإلشراف المستثمرين إرشاد إلى السلطة هذه تحتاجو المقاوالت شركات

تتطلب الجهات الممولة  قدف ذلك على عالوةو ،(هذه المراقبة خدمات على الباطن من التعاقد طريق

 .التمويل اتفاقياتمراقبة وتقديم تقارير متعلقة بها من شروط ال على الحفاظ

 كلتا وكشفت النيل وادي وشرق غرب في الواقعة المنيا منطقة في للطيور كبيرين مسحين إجراء تموقد 

 النيل واديمن  والشرق الغرب إلى كيلومترات 10 مسافة على الواقعة الصحراء أن بوضوح الدراستين

ه النتيجة تعتبر نهائية هذ أن وحيث ،الخريف في وال الربيع في ال - الطيور لهجرة خاصة أهمية لها ليس

 دراساتال من المزيد إجراء يلزم وال المستقبليالبيئي  األثر لتقييم متاحة كافية أساسية بياناتهناك  فإن

 .النيل شرق منطقة في الكهروضوئية الشمسية الطاقة أو الرياح طاقةاقتراح انشاء محطات  عند

*********************************** 


