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في شمسية طاقة الالالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات 
 جمهورية مصر العربية –منطقة شرق النيل 

 شمسيةطاقة الاللتقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات التقرير النهائي ل

 تم اعداد التقرير لصالح 

 هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

 إعداد:

JV Lahmeyer International GmbH & ecoda Environmental Consultants 
c/o Lahmeyer International GmbH 

Friedberger Str. 173 
61118 Bad Vilbel 

Germany 
 عتمدحالة التقرير : م
 تاريخ اإلصدار:

 الوصف اعتماد مراجعة اعداد التاريخ اإلصدار

01 08.11.2017 Dr. Frank Bergen 

Dr. Ernst 
Niemann 

Tony Moens de 
Hase  

Dr. Omneya 
Nour Eddin 

Matthias Drosch 

Matthias 
Drosch  

Matthias 
Drosch 

مسودة التقييم اإلستراتيجي البيئي 
 شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات 

02 25.01.2018 Dr. Frank Bergen 

Dr. Ernst 
Niemann 

Matthias Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

مسودة ثانية للتقييم اإلستراتيجي البيئي 
مع  شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات 

دة اعتبار مالحظات هيئة الطاقة الجدي
 والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار

03 25.05.2018 Dr. Frank Bergen 

Dr. Ernst 
Niemann 

Matthias Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

مسودة ثالثة للتقييم اإلستراتيجي البيئي 
مع  شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات 

بار مالحظات هيئة الطاقة الجديدة اعت
 والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار

04 25.09.2018 Dr. Frank Bergen 

Matthias Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي البيئي 
 شمسيةال طاقةالواالجتماعي لمشروعات 

05 22.10.2018 Matthias Drosch Matthias 
Drosch 

Matthias 
Drosch 

التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي البيئي 
بعد شمسية طاقة الالواالجتماعي لمشروعات 

 اعتبار مالحظات هيئة الطاقة المتجددة
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 الفهرس

 :عام -1

 مقدمة -1-1

 منطقة المشروع -2-1

 واالجتماعيبيئي الأهداف عملية التقييم اإلستراتيجي  -3-1

 شمسيةطاقة الالأهداف ونهج تقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشاريع  -4-1

 إعتبار البدائل وتبرير المشروع -5-1

 اإلطار القانوني واإلداري: -2

 سياق السياسة -1-2

 اإلطار القانوني والتنظيمي في مصر -2-2

 متطلبات األداء للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية -3-2

 بات خط اإلستواءمتطل -4-2

 النمطي: شمسيةطاقة الالوصف لمشروع  -3

 الهدف والنطاق -3-1

 على نطاق واسعمحطات الطاقة الشمسية السمات النمطية ونطاق أعمال  -3-2

 حطة الطاقة الشمسيةالنمطية ومكونات مسمات ال -3-2-1

 أعمال التشييد -3-2-2

 أعمال التشغيل والصيانة -3-2-3

 فإنهاء التكلي -3-2-4

 المنهجية / النهج: -4

 تقرير تحديد النطاق -1-4

 إشراك أصحاب المصلحة -2-4

 للبيئة الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية الراهنة اسدراسات خط األس -3-4

 البيئة الفيزيائية -1-3-4

 البيئة البيولوجية -2-3-4

 البيئة االجتماعية واإلقتصلدية  -3-3-4

 ئمةمعايير التقنية وإستخدام األراضي لتصنيف المناطق على أنها غير مال -4-4

 النهج األساسي لتقييم األثار -5-4

 تقييم مدى أهمية األثر البيئي -1-5-4

 االقتصاديوتقييم األثر االجتماعي  -2-5-4

 تخفيف اآلثار -6-4

 الجماهيرياإلفصاح والتشاور  -7-4

 البيئة الفيزيائية والبيولوجية واإلجتماعية الراهنة: -5

 البيئة الفيزيائية -5-1

 منطقة المشروع -5-1-1 

 1شرقية الفرعية الشمسية منطقة الال -5-1-2 

 2الشرقية الفرعية شمسية منطقة الال -5-1-3 

 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -5-1-4 

 البيئة البيولوجية -2-5

 منطقة المشروع -1-2-5
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 1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال -2-2-5

 2الشرقية الفرعية شمسية منطقة الال -3-2-5

 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -4-2-5

 تصاديةالبيئة اإلجتماعية االق -3-5

 منطقة المشروع -1-3-5

 1المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -2-3-5

 2المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -3-3-5

 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -4-3-5

 الخالصة -4-5

توقع وتقييم اآلثار على البيئة الفيزيائية والبيولوجية واإلجتماعية واإلقتصادية التي تم تحديدها  -6

 أثناء الدراسة:

 البيئة الفيزيائية -1-6

 عام -1-1-6

 إستخدام األراضي -2-1-6

 األثر على الالندسكيب -3-1-6

 الموارد المائية والمخلفات السائلة -4-1-6

 النفايات المنزلية والخطرة -5-1-6

 جودة الهواء -6-1-6

 الضوضاء والتظليل واإلهتزازات والتداخالت الكهرومغناطيسية -7-1-6

 التراث األثري والتاريخي والثقافي -8-1-6

 األثر على حركة المرور ومرافق الخدمات -9-1-6

 مخاطر السيول -10-1-6

 خاطر الزلزاليةالم -11-1-6

 البيئة البيولوجية -2-6

 1الشرقية الفرعية شمسية منطقة الال -1-2-6

 2الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال -2-2-6

 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -3-2-6

 البيئة اإلجتماعية واإلقتصادية -3-6

 اآلثار اإليجابية خالل التشييد -6-3-1

 اآلثار اإليجابية خالل التشغيل -6-3-2

 لبية خالل التشييداآلثار الس -6-3-3

 اآلثار السلبية خالل التشغيل -6-3-4

 تخفيف اآلثار البيئية واإلجتماعية: -7

 أفضل الممارسات العامة / إستراتيجية التخفيف  -1-7

 المناطق الشمسية الفرعيةإجراءات التخفيف التي تطبق على  -2-7

 البيئة الفيزيائية -7-2-1

 البيئة البيولوجية -7-2-2

 عية واالقتصاديةالبيئة اإلجتما -7-2-3

 بالمناطق الشمسية:التخفيف الخاصة  تدابير -3-7

 1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال -7-3-1

 2الشرقية الفرعية شمسية منطقة الال -7-3-2
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 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -7-3-3

 خطة اإلدارة والمراقبة البيئية واالجتماعية: -8

 اإلدارة البيئية واالجتماعية -1-8

 البيئية ت وإجراءات المراقبة ترتيبا -2-8

 المراجع -9

 المالحق: -10

 :مرحلة تقرير النطاق – Aالملحق  -10-1

 تقرير النطاق : A1الملحق  -10-1-1 

 : تقرير عن اجتماع النطاق A2الملحق  -10-1-2 

 منشور معلومات المشروع -Bالملحق  -10-2

 المقابالت  -Cالملحق  -10-3

 مقابالت: لمحة عن الC1الملحق  -10-3-1 

 : نتائج المقابالتC2الملحق  -10-3-2 

  :المراسالت الرسمية بين هيئة الطاقة المتجددة والمحافظات -Dالملحق  -10-4

 لطاقة المتجددة والمحافظات: ملخص المراسالت الرسمية بين هيئة اD1الملحق  -10-4-1

 الخطابات الرسمية: D2الملحق  -10-4-2 

 الجماهيريشاور تتقرير ال -Eالملحق  -10-5

  كتيب تحديد إحداثيات المناطق المستبعدة والغير مالئمة-Fالملحق  -10-6

 ملخص غير فني -Gالملحق  -10-7

 النسخة العربية -: ملخص غير فني  Gالملحق  -10-8

 قائمة األشكال

 عيةالتقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتمانظرة عامة على مراحل -1-1كل ش

 مخطط محطة طاقة شمسية كهروضوئية -1-3شكل 

 الهيكل الداعم لأللواح الشمسية  -2-3شكل 

 عاكس التيار ومحول التيار الكهربي  -3-3شكل 

 مثال لمحطة كهرباء شمسية كهروضوئية   -4-3شكل 

 مخطط نمطي لمحطة كهرباء شمسية كهروضوئية   -5-3شكل 
 واح الشمسيةليب األلتركيب هياكل ترك األساسات -6-3شكل 
 صقلية تشييد أساسات هياكل األلواح الشمسية في -7-3شكل 
 األردن التيار في إلساسات عاكس مثال -8-3 شكل

 نظام صرف لمحطة شمسية في األردن -9-3شكل 
 خندق للكابالت الكهربية لمحطة شمسية في األردن -10-3شكل 
 صقلية في ثابتةاألواح الشمسية ال تركيب هياكل تركيب -11-3شكل 
 (يمين) المحور وحامل ثنائي ، (وسط) أفقي أحادي وحامل بمحور ،( يسار) يميل واحد حامل بمحور -12-3شكل 

 األردن تفاصيل متتبع بمحور احادي أفقي في 13-3 شكل
 األردن الكهربية لمحطة طاقة شمسية في المفاتيح مجموعة -14-3شكل 
 لطرق األسفلتية داخل منطقة المشروع وبجوارهانظرة عامة على المناطق وا -1-5 شكل

 من الخريطة الجيولوجية لمصرجزء  -2-5شكل 

 الحجر الجيري مع صخور مستديرة الشكل منتشرة جزئياً على السطح  -3-5شكل 

 GSHAPخريطة المخاطر الزلزالية لمصر  -4-5شكل 
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لمعايير التقنية 0وفقًا  1قية الفرعية مناطق مستبعدة أو أقل مالئمة في المنطقة الشمسية الشر -5-5شكل 
 واستخدام األراضي

 2_29نظر شمال نقطة م -6-5شكل 
 2_29نقطة  منظر شرق  -7-5شكل 
 2_26منظر شمال النقطة  -8-5شكل 

              2_26منظر جنوب نقطة  -9-5شكل 
 WP66_4أمثلة لتضاريس معقدة عند  -10-5شكل 
     WP 6_2ي طريق الحصى المؤقت ف  -11-5شكل 
 WP 29_2 مزارع عند -12-5شكل 
              WP 3_2a  الكوارتزيت تعدين -13-5شكل 
 WP 8_2 الرخام تعدين -14-5شكل 
  WP 16_2الحصى عند  غربلة محطات -15-5شكل 
  WP 20_2الحصى عند  غربلة محطات -16-5شكل 
 WP 10_2بعض الحصي الذي تم تجميعه عند  -17-5شكل 
لمعايير التقنية وفقًا  2مناطق مستبعدة أو أقل مالئمة في المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -18-5شكل 

 واستخدام األراضي
 راس غارب الجديد      –طريق المنيا  -19-5شكل 
 WP53_4منظر للطريق في اتجاه الشمال عند  -20-5شكل 
                   WP 55_4المنظر الطبيعي عند -21-5شكل 
 WP 58_4الطبيعي عند منظر ال -22-5شكل 
لمعايير التقنية وفقًا  3مناطق مستبعدة أو أقل مالئمة في المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -23-5شكل 

 واستخدام األراضي
                       WP 35_3المنظر الطبيعي عند  -24-5شكل 

 WP 35_3الجرف عند -25-5شكل  
                        WP 39_3شيخ عند وادي ال -26-5شكل 
 WP 42_3وادي الشيخ عند  -27-5شكل 
 -)يمين(   3الشمسية منطقة لمتر تقريباً متاخماً للحدود الشمالية ل 100جرًف يمتد على مسافة  -28-5شكل 

 منظر من قمة الجرف إلي الجنوب )يسار(
 –)أعلى(  1الحياة )المنطقة الشمسيةالشرقية معظم أراضي المشروع مناطق خالية تماما من  -29-5شكل 

 )أسفل(( 3المنطقة الشمسية الشرقية  –)وسط(  2المنطقة الشمسية الشرقية 
 وادي مشقاق  -30-5شكل 
 (الماشج )بدون نباتات )اعلى( وبعض النباتات )أسفل( صور لوادي -31-5شكل 
 حيوانات لبعض الشقوق والكهوف التي تستخدم كموائل للصور  -32-5شكل 
 Zygophyllum coccineumيمين( وشجيرات )أعلى  Ochradinus baccatusشجيرات  -33-5شكل 

ية الشرقفي المنطقة الشمسية  A. tortilis spp. raddianaشجيرلت توجد في منطقة المشروع ويسار( )أعلى 
1 

يسار( )أعلى  Panicum turgidumشجيرات ومين( أنستاشيا هييروشونتيكا )إلى اليشجيرات  -34-5شكل 
 يسار()أسفل  Farsetia aegyptia شجيراتويمين( )أسفل  Launaea nudicaulisشجيرات و

 1بعض الجمال بجانب منزل في المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -35-5شكل 
من  بالقرب( Bucanetes githagineus)طائر مغرد  –عصفور جاثم في وادي العمراني )اعلى يمين(  -36-5شكل 

 يسار(.الصحراء )أسفل عصفور مغرد  –يمين( )أسفل األوزة المنقطة  –)أعلى يسار( الطريق السريع 

 الزواحف التي عثر عليها في منطقة المشروع -37-5 شكل
 الموجودة في منطقة المشروعزواحف للآثار   -38-5شكل 
 شمال(والعنكبوت )مين( الجراد المهاجر )إلى الي -39-5شكل 

 2بعض األعشاب بالقرب من وادي صغير في المنطقة الشمسية الشرقية  -40-5شكل 
 وادي الشيخ وبه بعض أشجار االكاسيا وفي شماله الشرقي يوجد جرف -41-5شكل 

 بني سويف ظةلمحافتقسيم اإلداري ال -42-5ل شك

 التقسيم اإلداري لمحافظة المنيا -43-5ل کش
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   طوب أبيض يستخدم في البناء -44-5شكل 

 منطقة تعدين -45-5كل ش

 جوجلخرائط  -مناطق التعدين )الخطوط البنفسجية( وسعة ت -46-5شكل 

 المواقع األثرية -47-5شكل 

 ن في وادي النيلسمقابر بني ح -48-6شكل 

 مدخل مقابر بني حسن -49-5شكل 

 1ية شرقالرياح الالشمسية منطقة بالقرب من ال أسيوط –المنيا طريق  -50-5شكل 

 1المنطقة الشمسية الشرقية ة في یعزرالاتوضح األنشطة  جوجل يطةرخ -51-5ل کش

 بئر ماء يستخدم في الري -52-5ل کش
 1المنطقة اشمسية الشرقية في  مزرعة عنب  -53-5ل کش

  1نظام ري بالرش بداخل المنطقة الشمسية  -54-5شكل 
 1ية الشرقية الفرعية الشمسمنطقة الفي أسيوط  – مزرعة على طول طريق المنيا -55-5شكل 
 1الشمسية الشرقية الفرعية منطقة الفي أسيوط  –مزرعة على طول طريق المنيا  -56-5شكل 
 1الشمسية الشرقية الفرعية منطقة لقاءات مع الفالحين في ال -57-5شكل 
 بعجر                       مزرعة عائلة الفتة  -58-5شكل 
 مقابلة مع سيد بعجر -59-5شكل 
 منظر عام لمزرعة شركة سيكيم  -60-5 شكل

 خريطة جوجل  لمزرعة شركة سيكيم -61-5شكل 
 أنشطة مزرعة شركة سيكيم العضوية -62-5شكل 
 مزرعة شركة سيكيم وسكن العمال  -63-5شكل 
 التسلسل الهرمي لتخفيف اآلثار السلبية -1-7شكل 

 

 قائمة الجداول

 ء طاقة شمسيةالمكونات الرئيسية لمحطة كهربا -1-3جدول 
 معايير الحكم على القيود بسبب البيئة المادية -1-4جدول 
 الحدث اتترتيب درج -2-4جدول 
 التتحديد حساسية المستقب -3-4جدول 
 التتصنيف حساسية المستقب -4-4جدول 
 األثرأهمية  -5-4جدول 

 متر فوق سطح البحر( 40مناخ المنيا ) -1-5جدول 

 (متر فوق سطح البحر 230)مناخ مطار أسيوط  -2-5جدول 

الميدانية حسب تصنيف والمسوحات في منطقة المشروع خالل الزيارات كتشفة الموائل المتصنيف  -3-5جدول 

 (2015هارهاش وآخرون )

 ئل للنباتات والحيواناتاتقييم أهمية األودية الرئيسية كمو -4-5جدول 
 لمشروعقائمة األنواع النباتية المسجلة في منطقة ا -5-5جدول 
 قائمة األنواع الثديية المسجلة في منطقة المشروع -6-5جدول 
 العابر في منطقة المشروعسير قائمة الطيور المسجلة أثناء ال -7-5جدول 
 الزواحف المسجلة في منطقة المشروعبقائمة  -8-5جدول 
 توزيع السكان بمحافظة بني سويف -9-5جدول 

 لتعليمي بمحافظة بني سويفتوزيع السكان حسب الوضع ا -10-5جدول 

 توزيع السكان بمحافظة المنيا -11-5جدول رقم 

 المنيا توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة  -12-5جدول 

 استخدام األراضيمساحة  -1-6جدول 

 المرئياألثر حجم  -2-6جدول 
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 حجم الحدث للتأثير التراكمي على الموارد المائية -3-6جدول 

 الحدث بالنسبة لتولد النفايات المنزلية والخطرة حجم -4-6جدول 

 حجم الحدث للتأثير على جودة الهواء -5-6جدول 

 جم الحدث للضوضاء ح - 6-6جدول 

 المرور األثر على حركة -7-6جدول 

 المرورية حجم الحدث لتأثير الحركة -8-6جدول 

 التسلسل الهرمي لتخفيف اآلثار البيئية -1-7جدول 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية خطة -1-8جدول 
 العاممراقبة برنامج ال -2-8جدول 

 

 ائمة الخرائطق

نظرة عامة على موقع ومدى منطقة المشروع ومختلف المناطق الفرعية بناًء على قيود االرتفاع  -1-1الخريطة 
 إقامة مشاريع الطاقة المتجددةالمقررة بالفعل على 

التي أخذت كعينة لالستقصاء  1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الرياح الفي ضي اآلراالمسارات و -1-4خريطة 
 هاجرة(الخاص بالموائل والنباتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والم

التي أخذت كعينة لالستقصاء خاص  2الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الفي اآلراضي المسارات و -2-4خريطة 
 هاجرة(باتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والمبالموائل والن

التي أخذت كعينة لالستقصاء خاص  3الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الفي اآلراضي المسارات و -3-4خريطة 
 هاجرة(بالموائل والنباتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والم

 تات بهامخطط ألماكن الوديات والنبا -1-5خريطة 

 موطن للنباتات والحيواناتك 1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة التقييم أهمية األودية الرئيسية في  -2-5خريطة 
 موطن للنباتات والحيواناتك 3الشرقية الفرعية الشمسية منطقة التقييم أهمية األودية الرئيسية في  -3-5خريطة 
 1الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة مشاريع المة لاألقل مالئستبعدة أو المناطق الم -4-5خريطة 
 3الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة مشاريع الاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -5-5خريطة 
 كنتيجة لتقييم اآلثار 1الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة مشاريع الاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -1-7خريطة 
 كنتيجة لتقييم اآلثار 2الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة مشاريع الاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -2-7خريطة 
 كنتيجة لتقييم اآلثار 3الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة مشاريع الاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -3-7خريطة 
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 :ماع -1

 مقدمة: -1-1

( لمشاريع الطاقة SESAجتماعي )اإلبيئي والستراتيجي تقرير النهائي للتقييم اإلهنا النقدم 

كيلومتر مربع قبل تعديل  2200كانت في األصل كيلومتر مربع ) 1725المتجددة في مساحة 

تقع شرق نهر النيل في مصر  ( التي2-1، انظر القسم يةمصرالحكومة الحدود المنطقة من قبل 

ركة الذي تم إعداده من جانب شبني سويف والمنيا وأسيوط هي عبر ثالث محافظات 

Lahmeyer International  وEcoda Environmental Consultants  هيئة الطاقة لصالح

 ( في مصر.NREAالجديدة والمتجددة )

البنك قام ،  2014بعد إصدار القانون الرئاسي لتغذية الطاقة المتجددة في مصر في ديسمبر 

تحديد مجموعة ب يةمصرالحكومة ال( في شراكة مع EBRD) تنميةلدة اإلعمار واإلعا األوروبي

من مشاريع الطاقة المتجددة )من مصادر الرياح والطاقة الشمسية( يتم تمويلها من قبل المستثمرين 

 جاوات.مي 50قدرة األجانب المؤهلين. ومن المتوقع أن يكون كل مشروع ب

سواء الطاقة المتجددة حطات مشييد اطق كبيرة مناسبة لتوقد حددت الحكومة المصرية ثالث من

الصادر حديثًا  بما تعريفة التغذية الكهربية الطاقة الشمسية بموجب قانون الرياح أو مشاريع طاقة 

حد ب 2&  1منطقة الرياح الشرقية الفرعية كيلومتر مربع ) 1725في ذلك منطقة تبلغ مساحتها 

بحد ارتفاع أقصى للمباني الشمسية الثالثة  يةمناطق الشرقوالا مترً  150نى ارتفاع المباقصى ال

هذه المناطق التي حددتها الحكومة المصرية وتقع شرق نهر النيل )"منطقة المشروع"(  متر( 5

 ،حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام األراضي الحاليمتواجدة بالفعل تستند إلى بيانات 

البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بتطوير لآلثار ستراتيجي لضمان تقييم المستوى االو

تقوم الحكومة المصرية لمساعدة صانعي القرار مشاريع الطاقة المتجددة في هذا المجال و

الجتماعي األثر البيئي والتقييم استراتيجية دراسة إعداد بهيئة الطاقة المتجددة باالشتراك مع 

قرار للعملية دعم اتخاذ  وهالستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية ، والتقييم المنطقة المشروع

تساعد على ضمان اعتبار الجوانب البيئية واالجتماعية وغيرها من جوانب االستدامة بشكل فعال 

الدراسة  ههذ تنميةلإلعادة اإلعمار وا ويدعم البنك األوروبي ،والبرامج طفي السياسات والخط

 اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع.االستراتيجية لتقييم 
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تقرير أن هناك في حين الشمسية الكهروضوئية طاقة اليركز هذا التقرير على تطوير مشاريع و

 منطقة المشروع.ي فرياح تطوير مشاريع طاقة اليركز على منفصل أخر 

 :منطقة المشروع -2-1

قة صالحة لالستعمال منطبها كيلومتر مربع  2200مساحة بشرق النيل في تم تخصيص منطقة 

والمنطقة الشمسية الشرقية  2&  1منطقة الرياح الشرقية الفرعية كيلومتر مربع ) 1725قدرها 

قرار الذي تم تعديله بموجب ال 2014لعام  456رقم الرئاسي القرار بموجب ( 3&  2، 1الفرعية 

تقع معظم المنطقة و الطاقة الشمسيةطاقة الرياح ومشاريع إلقامة  2016لعام  116رقم الرئاسي 

في محافظة أسيوط في الجنوب وولكن هناك بعض األجزاء الصغيرة في  ،في محافظة المنيا

تم استبعاد ثالث مناطق فرعية  2016ومع التعديل في عام  ،محافظة بني سويف في الشمال

 (.1-1كيلومتر مربع نظًرا لقيود االرتفاع العسكرية )خريطة  475ساحة كلية بم

منطقة الرياح الشرقية الفرعية قتصر على تفي شرق النيل المتجددة الطاقة مشاريع فإن  وبالتالي

إقامة يتناول هذا التقرير تقييم إمكانية و 3&  2، 1والمنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  2&  1

 3&  2،  1الشمسية ة منطقالفي شمسية طاقة الالمشاريع 

 

وقع ومدى منطقة المشروع ومختلف المناطق الفرعية بناًء على قيود نظرة عامة على م -1-1الخريطة 

 إقامة مشاريع الطاقة المتجددةاالرتفاع المقررة بالفعل على 
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( وهي تمتد إلي الصحراء العربيةبوتسمى أيًضا )قع منطقة المشروع في الصحراء الشرقية ت

ن وادي نهر النيل ، باتجاه الشرق جنوب الشرقي من دلتا نهر النيل إلى شمال شرق السودان ومال

تتكون الصحراء و ،2كم  221.940غطي مساحة حوالي تإلى خليج السويس والبحر األحمر و

كم  170 - 80بعد نحو  تندمجوالشرقية من مرتفعات رملية متدحرجة ترتفع فجأة من وادي النيل 

ل البركانية الوعرة التي تمتد من سلسلة من سالسل الجباوهي شرق النيل في جبال البحر األحمر 

شيب البنات وتتلقى الصحراء عند جبل  ترم 2187الشمال إلى الجنوب والتي تصل إلى ارتفاع 

 .األوديةالتي تتراكم في أمطاراً من حين آلخر 

 :ثالثة مناطق فرعيةتتضمن منطقة المشروع 

 :1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال

كم تقريبًا من الشمال إلى الجنوب على  30على مسافة  1 الفرعيةرقية الشالشمسية منطقة التمتد 

أقصى عرض لهذه المنطقة  ويبلغ (1-1كم شرق نهر النيل )خريطة  5,5مسافة ال تقل عن 

قع بشكل رئيسي في وهي ت ،كيلومتر مربع( 415مساحة إجمالية حوالي بكم ) 18الفرعية حوالي 

-1خالل هذه المنطقة الفرعية )انظر الخريطة السريع أسيوط  -يا يمر طريق المنومحافظة المنيا 

1.) 

 :2الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال

هي المنطقة المتوسطة للمناطق الشمسية الفرعية الثالثة وتقع  2الفرعية الشمسية الشرقية منطقة ال

 15وعلى مسافة  1مال المنطقة الشمسية الفرعية كم ش 10على مسافة أيضا في محافظة المنيا 

كم ويبلغ عرضها  22وامتدادها من الشمال للجنوب يبلغ  3كم جنوب المنطقة الشمسية الفرعية 

في الغرب النيل ، ويبلغ بعدها عن نهر 2كم 118كم ومساحتها الكلية  7من الشرق للغرب نحو 

لذي هو رأس غارب السريع ا –كم ، ويمكن الوصول لهذه المنطقة من خالل طريق المنيا  30

 اكتمل بالفعل. 2المؤدي إلي المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  جزءالحاليا قيد التشييد ولكن 

 :3الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال 

كم شرق وادي النيل في محافظة بني  25على مسافة  3الشمسية الشرقية الفرعية منطقة تقع ال

 سويف.
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من هذه المنطقة من الشمال للجنوب كم  8,5لى مسافة القاهرة الصحراوي ع –ويمر طريق أسيوط 

كم من الشمال الغربي إلي الجنوب الشرقي ويبلغ أقصى  40، ويبلغ أقصى امتداد لهذه المنطقة 

 .2كم 363كم من الجنوب للشمال بمساحة كلية  20عرض لها نحو 

 .5في القسم  وضحة الخصائص الرئيسية لهذه المناطق الفرعية مو

 التالية:ذا التقرير يتم استخدام التعريفات في هو

 1725الطاقة المتجددة بمساحة كلية مشاريع لقابلة لالستخدام الكاملة المنطقة المنطقة المشروع:  -

 كيلومتر مربع(

الشرقية الفرعية شمسية منطقة الالو 1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الهي المناطق الفرعية:  -

 3الشرقية الفرعية والمنطقة الشمسية  2

حسب التعريف الوارد في القسمين ومستبعدة مناطق مواتية وأقل تفضيالً مقسمة الي المناطق:  -

 6و  5

 أهداف التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعية:   -1-3

 األهداف التالية:لهذا التقييم 

للمساعدة في إعداد خطط توفير مصدر موثوق للبيانات البيئية واالجتماعية لمنطقة المشروع  -

 المشاريع.لهذه وتمويل للحصول على التصاريح البيئية ومشاريع الطاقة المتجددة 

داخل منطقة إلقامة مشاريع الطاقة المتجددة القيود التقنية أو االجتماعية ذات تحديد المناطق  -

 المشروع.

في مشاريع الطاقة المتجددة تطوير البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة باآلثار تحديد وتقييم  -

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

 لمشاريع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.المناسبة األراضي إختيار التوصيات المتعلقة ب

لمتجددة على أساس نتائج تقييم الطاقة المشاريع تحديد المناطق في منطقة المشروع المناسبة  -

 األثر البيئي واالجتماعي.
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المشاركة مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك أفراد الجمهور ، بشأن التخطيط المزمع لمشاريع  -

 الطاقة المتجددة في منطقة المشروع.

شاريع مفي تخطيط ( التي سيتم استخدامها GISإنشاء قاعدة بيانات لنظام المعلومات الجغرافية ) -

 الطاقة المتجددة المستقبلية.

 لمنطقة.بالرياح والطاقة الشمسية المحتملة مشاريع طاقة اتحديد التوزيع المكاني ل -

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

 .الجوانب التقنية والبيئية واالجتماعية

في الطاقة المتجددة طلبات اإلضافية )البيانات ، الدراسات ، اإلدارة( لتنمية موارد تحديد المت -

 المناطق المحددة.

فقد قام استشاري التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية بتدريب باإلضافة إلى ذلك ، و

ونظام المعلومات الطاقة الجديدة والمتجددة على تقييم األثر البيئي واالجتماعي هيئة موظفي 

 الجغرافية.

لعملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي واالجتماعي أسلوب نمطي البيئي وقد اتبع التقييم االستراتيجي 

 في هذه المساحة الكبيرة وهو يتضمن المراحل التالية:
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* 

 التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعيةنظرة عامة على مراحل -1-1شكل 

شاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية مالتقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية لتقارير شبه ت

دراسة إقليمية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي على مناطق طاقة الرياح والطاقة الشمسية في شرق 

االجتماعية والبيئية ثار اآلالنيل لتقييم مدى مالءمة المناطق وفقًا للقيود الفنية أو االجتماعية وأهمية 

التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية تتجاوز عملية ولكن  ،خيارات التخفيفاعتبار بعد 

الطاقة الشمسية لتحديد أفضل المناطق الممكنة ذلك وتقوم بتحديد مواقع مشاريع طاقة الرياح و

لمشاريع المستقبلية وقرارات ة للتقديم المعلومات الالزمالطاقة المتجددة ومشاريع لتطوير 

 التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية

 التعريف المبدئي للمشروع

 تشاور مع أصحاب المصلحةال

 

 التقرير المختصر

 

 تقرير عمليات المسح وقواعد البيانات وبناء القدرات

 

 قة الشمسيةتقارير تقييم اآلثار والتخفيف لمشاريع طاقة الرياح والطا

 

ج تقييم ئتامة مشاريع الطاقة المتجددة وفقا لنالمناطق المالئمة القا

 اآلثار البيئية واالجتماعية

 

 مناقشة تقارير تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية

 

 تقرير تحديد أماكن مشاريع الطاقة المتجددة

 

 االجتماعيةوجلسات التشاور الجماهيري لمناقشة تقارير اآلثار البيئية 



JV          
 

 

 15 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

ذلك كله تم تجميع وقد ، كل من هذه المناطقفي ميجاوات  50االستثمار وتمويل المشاريع بقدرة 

 ئية.تقرير التوصيات النهاوهو في تقرير منفصل 

 :الطاقة الشمسيةواالجتماعي لمشاريع البيئي  التقييم االستراتيجيأهداف ونهج تقرير -1-4

في شمسية طاقة الالمشاريع االجتماعي لتحديد مدى مالءمة البيئي ورير على التقييم تقهذا اليركز 

والمنطقة الشمسية  2الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الو 1الشرقية الفرعيةالشمسية ة منطقال

العناصر الرئيسية لهذا و ،االعتبار القيود الفنية أو االجتماعية أو البيئيةفي مع األخذ  3الفرعية 

 التقرير هي:

 .اإلطار التشريعي والمعايير البيئية واالجتماعية الدولية -

 .حطة الطاقة الشمسيةوتنفيذ مالشمسية الكهروضوئية طاقة الوصف عام لتكنولوجيا  -

 .تقييم خط األساس للبيئات المادية والبيولوجية واالجتماعية القائمة -

المناطق التي  -ألراضي( والقيود البيئية واالجتماعية تحديد المعوقات المادية )التقنية واستخدام ا -

 ناطق الغير مواتية.وفقًا للمعايير الصارمة والمشمسية طاقة المشاريع اليجب استبعادها من 

وتقييم اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة التي تم تحديدها مع األخذ في االعتبار الخصائص توقع  -

 .مسيةالطاقة الشالنمطية لمشروع 

 .التخفيف واإلدارة االجتماعية والبيئيةوسائل  -

 .التقنية واستخدام األراضي واآلثار االجتماعية والبيئية المتبقيةوفقا للقيود تصنيف المناطق  -

 جماهيري.التشاور ال -إشراك أصحاب المصلحة  -

 تحدد: الدراسةإن ، فالسمات البيئية واالجتماعية والتقنية وأهمية اآلثار المتوقعةوباعتبار 

 .شمسيةطاقة الالمشاريع المناطق المواتية لتطوير  -

 .المناطق األقل تفضيالً ، ولكن يمكن تطويرها بقيود -

 الشمسية.طاقة الفيها تطوير يستبعد المناطق التي  -
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يق عن طرنظام المعلومات الجغرافي، يتم تعيين النتائج ، التي تم إدخالها أيًضا إلى قاعدة بيانات و

بهذه وهكذا في إطار تقرير طاقة الرياح الخاص  ،المتوقعةاآلثار تغطية المعايير الصارمة و

يتم تصنيف المناطق من وجهة نظر المعايير االجتماعية والبيئية وكذلك فيما يتعلق بالقيود الدراسة 

ة التقنية والبيئية لمساواذات اويتم إجراء مزيد من التمايز داخل المناطق الفرعية  ،الفنية –المادية 

ً لتوزيع طاقة الرياح المكانية  ال ولكن ذلك واالجتماعية المتساوية )مواتية أو أقل تفضيالً( وفقا

 تقرير التوصيات النهائية.شكل جزءاً من هذا التقرير وسيتم تناوله في ي

دراسة إقليمية ه والتقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية لمشاريع الطاقة الشمسية هذا يشب

لتقييم األثر البيئي واالجتماعي على مناطق الطاقة الشمسية في شرق النيل لتقييم مدى مالءمة 

 50شمسية بقدرة طاقة الالوسوف ييسر الحصول على التراخيص الخاصة بمشاريع  المناطق

 ميجاوات.

 المشروع:تبرير اعتبار البدائل و-1-5

بنسبة توليد الطاقة ن أجل تلبية الطلب المقدر يجب زيادة مومصر بطلب سريع على الطاقة سم تت

كإستراتيجية عامة لتلبية هذا الطلب تركز الحكومة المصرية و ،2022تقريبًا بحلول عام  37%

استخدام مصادر الطاقة المتجددة في على الموارد الطبيعية المتاحة محليًا بما في ذلك التوسع 

لذلك اعتمدت الحكومة المصرية و ،ز مع الدول المجاورةوالتوسع في تكامل الكهرباء والغا

من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من  %20استراتيجية للطاقة المتجددة تهدف إلى تغطية 

مائية قد تم استغاللها بالكامل تقريبًا وأن الطاقة الكهرعتبار وبا ،2022الطاقة المتجددة بحلول عام 

وبالتالي تهدف طاقة  ،متجددة في حالة مصراختيار للطاقة الو أفضل ، فإن استخدام طاقة الرياح ه

 من حصة الطاقة المتجددة. %60الرياح إلى المساهمة بنسبة 

المتجددة متوافقًا بيئيًا إلمداد الطاقة الكهربائية فهو يوفر انبعاثات ثاني  ةيعتبر استخدام الطاقو

ومن ثم ففي  ،احتياطي النفط والغاز الطبيعي أكسيد الكربون ويسهم في الحفاظ على الموارد مثل

ألفضل اهو البديل شمسية طاقة الالمثل الصعيد يعتبر استخدام قوية شمسية طاقة بها المناطق التي 

 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر.

ا تم اقتراح منطقة المشروع من قبل المركز الوطني لتخطيط استخدام األراضي وتم اعتمادهوقد 

القوات الجوية تعليقات من السلطات المختصة مثل وقد وردت بالفعل  ،من قبل مجلس الوزراء

وبالتالي يمكن القول أنه قد تم بالفعل إجراء  الطيران المدني لهيئة الطاقة المتجددة، هيئة و
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&  2،  1الشمسية الفرعية الثالثة مناطق المشاورات داخلية بين السلطات المختصة قبل اختيار 

 المناطق الفرعية هي كما يلي:هذه معايير اختيار وقد كانت  3

 واعدة ،شمسية تم تحديد المناطق التي تقع في منطقة ذات إمكانات طاقة  -

المناطق التي تتكون في معظمها من األراضي الصحراوية الشاسعة ، مع اعتبار الغطاء النباتي  -

 دة ،القليل من األهمية اإليكولوجية المحدو

 ،يعتقد أن المناطق خالية من االستخدامات المنافسة -

 شمسيةطاقة الالإلقامة مشاريع تكون الجيومورفولوجيا في المناطق الفرعية مواتية في الغالب  -

 ،للبناء والالندسكيبمما يتطلب إجراءات محدودة 

 :ألنها سوفمحطات الطاقة الشمسية إقامة هناك حاجة إلى و

 .مصر لدعم تطوير البنية التحتيةفي للطاقة المتجددة لالستخدام  مصدر قيمقدم ت -

 .تعزز قطاع الطاقة في مصر من خالل المساعدة على تنويع مصادر الطاقة لديه -

 .على الوقود األحفوريمصر تقلل اعتماد  -

 .الطاقة المتجددةاستخدام ساعد مصر على تحقيق أهدافها فيما يتعلق بتطوير ت -

 .بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراريتلتزم دولة نامية مصر تجعل  -

 تشييد.خاصة خالل مرحلة القدم فرص عمل ت -

وسيؤدي ما يسمى "البديل صفر" أي بديل عدم اتخاذ إجراء إلى زيادة العجز بين الطلب على 

تى في الوقت حو ،الكهرباء وتوليد الطاقة الفعلية التي ال يمكن موازنتها بتدابير توفير الكهرباء

والطاقة  وبدون مشاريع طاقة الرياح الحاضر ال تزال مشاكل إمدادات الطاقة تحدث في مصر

 يتعين تلبية الطلب اإلضافي على الكهرباء بواسطة محطات الطاقة التقليديةساإلضافية  الشمسية

كربون مما يحد من غاز ثاني أكسيد الالتي تستخدم وقود بترولي مما يصاحبه من انبعاث كثيف ل

 مرتفعة.باإلضافة إلى ذلك سيتعين استيراد الوقود بتكلفة اقتصادية و ،أهداف مكافحة االنبعاثات
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من شأنه أن يحقق شمسية طاقة الالوعالوة على ذلك ، فإن عامل القدرة الكبير المتوقع إلمكانات 

توليد الطاقة الكهرية رات في بعض القدرة على توليد الطاقة التي يمكن اعتبارها بديالً لالستثما

ضارة على أثار ومن ثم فإن البديل الصفري سيعني  ،لتلبية المتطلبات المستقبليةبالطرق التقليدية 

هداف السياسية المذكورة يؤثر سلبا على األانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعلى االقتصاد وسوف 

 .أعاله

 :اإلطار القانوني واإلداري -2

 :سياق السياسة -1-2

المعدل   2014لعام  456الرئاسي رقم قرار تخصيص منطقة مشروع شرق النيل بموجب التم 

الذي يحدد منطقة المشروع من أجل تطوير مشاريع  2016لعام  116رقم قرار الرئاسي بموجب ال

يأتي القرار الرئاسي نتيجة لتخطيط تطوير الطاقة في مصر والطاقة الشمسية طاقة الرياح و

الرياح والطاقة الشمسية اعتبار طاقة تم وقد  ،والهيئات المختلفة ذات الصلة مشاركة الوزاراتب

تنمية الطاقة ناطق قع وكذلك اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة خالل تحديد ماومالءمة المو

وسيركز  3&  2،  1ية الفرعية شرقالالشمسية مناطق العلى الشمسية تقتصر تنمية طاقة والمتجددة 

 .ذه المناطقرير على ههذا التق

التمويل من جانب شمسية طاقة الالبمشاريع من المرجح أن تتطلب االستثمارات الخاصة و

فسوف نعتبر في هذه وبناًء على ذلك  ،مما يتطلب تلبية المعايير الدوليةالمؤسسات المالية الدولية 

تنمية لإلعادة اإلعمار واالبنك األوروبي اإلطار القانوني والتنظيمي المصري ومتطلبات الدراسة 

إال في حين أن االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المصرية إلزامي خط اإلستواء، وومبادئ 

المتطلبات األكثر صرامة ، سواء كانت مصرية أو دولية ، أيهما أن هذه الدراسة سوف تعتبر 

 ق.تتحقق شروط تمويل المشروع الدولي في وقت الح لكي ،أكثر صرامة

 :اإلطار القانوني والتنظيمي في مصر-2-2

يوجد مفهوم ومع ذلك  ،اجتماعي في مصربيئي وإطار قانوني وتنظيمي لتقييم استراتيجي ال يوجد 

األثر ألساس القانوني لتقييم وضع اتم وقد  ،الذي يتضمن التقييم االجتماعي أيًضاتقييم األثر البيئي 

 1995قانون حماية البيئة والئحته التنفيذية لعام وهو  1994لسنة  4البيئي بموجب القانون رقم 

البيئة المصري لديه السلطة جهاز شئون وفقا لهذه الالئحة فإن و ،(338رئيس الوزراء رقم قرار )

 للموافقة على القواعد واإلجراءات لتقييم اآلثار البيئية للمشاريع.
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تشمل التعديالت ولتشريعات البيئية لتحديث ا 9/2009تم تعديل القانون بموجب القانون وقد 

 الرئيسية ما يلي:

 ت القائمة.ئاتوسيع المنشعمليات آت الجديدة وئتقييم األثر البيئي للمنشدراسات إعداد  -

طبق الشروط التي تفرضها يمعاقبة المستثمر بالغرامات إذا لم على هاز شئون البيئة سلطة ج -

 عملية تقييم األثر البيئي.

تتطلب تقييم التي مشروعات الأي ،  الفئة ج عامة إلزامية لمشاريعجماهيرية رات إجراء مشاو -

 البيئي ، باإلضافة إلى ملخص تنفيذي عربي.لألثر كامل 

عملية تقييم األثر وجه ( ت2009المبادئ التوجيهية إلجراءات لتقييم األثر البيئي ، الطبعة الثانية )و

توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ريع مشاالبيئي ووفقًا لهذه اإلرشادات فإن 

 .ألثر البيئيكامل لتقييم ي مشاريع من الفئة ج التي تتطلب بما في ذلك خطوط الكهرباء ه

إن إشراك الجمهور والكيانات المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ لتقييم األثر البيئي إلزامي 

للحصول على ة االستشارة العامة للجوانب االجتماعية والبيئية لمشاريع الفئة ج من خالل عملي

اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية المحتملة مما يعزز القبول االجتماعي تغذية مرتدة منهم عن 

البيئية سوف يتم تقليلها إلى مستويات منخفضة إلى اآلثار لمشروع وإبالغ األطراف المعنية بأن ل

 قيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية وحماية البيئة.حعلى نحو يحد معقول 

 يتم التشاور مرتين على األقل خالل عملية تقييم األثر البيئي: األولى في مرحلة تحديد نطاقو

عن ملخص لها يتم إعداد هذه الدراسة وبعد إعداد  ةوالثانيدراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

حاب المصلحة وإدراج األطراف المعنية التي سيتم استشارتها طريق وضع خطة إشراك أص

 .عقد اجتماع مع جهاز شئون البيئة لمناقشة الخطةيوأساليب التشاور. تم 

 ،(2009لمبادئ التوجيهية المصرية لمبادئ وإجراءات تقييم األثر البيئي، الطبعة الثانية )وتشمل ا

تم إعداد تقييم بيئي متكامل لها )على سبيل المثال على حكم يتعلق بالمشروعات قيد التطوير والتي 

لمجموعة من المسابك أو المراكز السياحية في هذه الحالة ، ستلزم المشاريع الفردية ذات الطبيعة 

المتشابهة االلتزام بمتطلبات الفئة األقل صرامة من فئتها األصلية. تم إعداد تقييم األثر البيئي 

مشاريع تم الموافقة على تبيئي أو إستراتيجي لتقييم األثر البيئي( والمعيّن أيًضا كإطار مرجعي 

، وبالنسبة للمشروعات  جأو الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفقًا لمتطلبات الفئة طاقة الرياح 
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االستثمارية الفردية الالحقة من المجموعة ، سيتعين على تقييم األثر البيئي اتباع متطلبات الفئة 

التقييم من نتائج تقييم األثر البيئي المتكامل وتطبيق أي تدابير وقيود محددة في  االستفادةمع ب 

تقييم األثر البيئي دراسات عملية الموافقة على الذي سييسر  االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية

يجي لآلثار التقييم االستراتعالوة على ذلك فإن تقرير ، و لمشاريع الطاقة المتجددة الفرديةالالحقة 

طاقة الالمحتملة المختلفة لمشاريع اآلثار يعتبر تقييم شمسية طاقة الالالبيئية واالجتماعية لمشاريع 

 .قترحها إرشادات تقييم األثر البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئةتالتي شمسية ال

 إلعادة اإلعمار والتنمية:األوروبي  لبنكلداء األمتطلبات  -2-3

التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية  ( نظامEBRD)تنمية لإلعادة اإلعمار واوروبي يدعم البنك األ

 كما أنه نشط في توفير التمويل لمشاريع التنمية في مصر بما في ذلك مشروعات واالجتماعية

إلعادة  يلتزم البنك األوروبيو ، المحتملة في منطقة المشروع وأماكن أخرىالطاقة المتجددة 

بصفته أحد الموقعين على المبادئ األوروبية للبيئة ، بتشجيع تبني المبادئ  تنميةلاإلعمار وا

األوروبي بنك وعالوة على ذلك يعترف ال ،والممارسات والمعايير الموضوعية لالتحاد األوروبي

ية التعمير بالتصديق على االتفاقات والمعاهدات واالتفاقيات البيئية واالجتماعية الدولتنمية وإعادة لل

يسعى البنك األوروبي إلى ضمان استيفاء المشروعات للشروط التالية وعملياته دول من جانب 

 والوفاء بها:

  .أنشطة المشروع مستدامة اجتماعيا وبيئيا -

 .تحترم أنشطة المشروع حقوق العمال والمجتمعات المحلية المتضررة -

ت التنظيمية السارية والممارسات الدولية لمشروع بما يتفق مع المتطلبااتم تصميم وتنفيذ أنشطة  -

 الجيدة.

إلعادة األوروبي البنك مدعومة من  دراسة التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعيةبما أن و

تطبيق المتطلبات البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي هذه الدراسة يجب على تنمية فلاإلعمار وا

مع متطلبات  2014البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي في مايو  والتي تم تحديدها في السياسة

إلعادة اإلعمار  يتم هيكلة جميع المشروعات التي يمولها البنك األوروبيو ،األداء المرتبطة بها

واسعة الشمسية طاقة الووفقاً لسياستها الخاصة فإن منشآت  ،لتلبية متطلبات هذه السياسة تنميةلوا

ألن مشاريع الطاقة الشمسية سوف تتم في مناطق  بطاقة هي مشروعات من الفئة النطاق إلنتاج ال
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صحراوية بدون مستقبالت حساسة، وبالنسبة للمشاريع من الفئة ب يتعين إعداد دراسة لآلثار 

مع طبيعة المشروع وحجمه وموقعه ، أما بالنسبة لخطوط نقل الكهرباء تتناسب البيئية واالجتماعية 

 منفصلة لآلثار البيئية واالجتماعية بعد توسعة شبكة نقل الطاقة المحلية.سة طلوبا درافيكون م

 تنميةلإلعادة اإلعمار وا اعتمد البنك األوروبيتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية كجزء من سياسة و

 :لتشم يوه مجموعة شاملة من متطلبات األداء المحددة التي من المتوقع أن تحققها المشاريع

 البيئية واالجتماعيةاألمور تقييم وإدارة اآلثار و: 1متطلبات األداء 

 : العمل وظروف العمل2 متطلبات األداء

 : كفاءة الموارد ومنع التلوث والسيطرة عليه3متطلبات األداء 

 : الصحة والسالمة4متطلبات األداء 

 ير االقتصادي: حيازة األراضي وإعادة التوطين القسري والتهج5متطلبات األداء 

 : حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية6 متطلبات األداء

 المستوطنون األصليون في المنطقة : 7 متطلبات األداء

 : التراث الثقافي8متطلبات األداء 

 : الوسطاء الماليون9 متطلبات األداء

 لمصلحة: إفصاح المعلومات ومشاركة أصحاب ا10متطلبات األداء 

شروط التمويل المستقبلية تلبية ل 9&  7متطلبات األداء رقم تم تطبيق متطلبات األداء ، باستثناء 

إدراج السبب في عدم و تنميةلإلعادة اإلعمار وا من قبل البنك األوروبيالطاقة المتجددة لمشاريع 

ب في عدم إدراج هو عدم تواجد مستوطنون أصليون في منطقة المشروع والسب 7متطلبات األداء 

 المشروع.ي فيشاركون وسطاء ماليون هو عدم وجود  9متطلبات األداء 

 هام جدا: 1والمتطلب الرئيسي رقم 

 .البيئية واالجتماعية للمشروعاألمور تحديد وتقييم اآلثار ول -
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ية السلبية على البيئية أو االجتماعاألمور واآلثار عتماد نهج للتسلسل الهرمي للتخفيف لمعالجة ال -

 .العمال والمجتمعات المتأثرة من أنشطة المشروع

 .تعزيز األداء البيئي واالجتماعي للعمالء من خالل االستخدام الفعال لنظم اإلدارةل -

واآلثار البيئية واالجتماعية األمور تطوير نظام مصمم خصيصا لطبيعة المشروع لتقييم وإدارة ل -

 الرئيسيين ذوي الصلة.بطريقة تتفق مع المستفيدين 

تغطي  هذه الدراسة بما أنواالجتماعي والبيئي دراسة التقييم االستراتيجي هذا يتوافق مع نهج و

)أي ما يعادل أ مشاريع الطاقة المتجددة على مساحة كبيرة  فإنها تتحول إلى مشروع من الفئة 

 ةسلبي ةأو اجتماعيثار بيئية آوفقًا للوائح المصرية( أي المشروعات التي قد تؤدي إلى  جالفئة 

البيئية أالثار تحديد لتحديد لوتتطلب إجراء تقييم شامل لألثر البيئي واالجتماعي  ةمحتمل

دراسة التقييم االستراتيجي لآلثار تعتبر و ،واالجتماعية المستقبلية المحتملة المرتبطة بالمشروع

لمشاريع تقييم األثر تنمية لاإلعمار واإلعادة  متطلبات البنك األوروبيمن  البيئية واالجتماعية

الدراسة للحصول على تمويل من البنك األوروبي يمكن استخدام هذه و أفئة من البيئي واالجتماعي 

لمشاريع الطاقة  مشروعات الفرديةللالمالية األخرى للتنمية وإعادة التعمير ومن المؤسسات 

 المتجددة.

أهمية ذو  10فإن المتطلب رقم أصحاب المصلحة ، عن المعلومات وإشراك لإلفصاح بالنسبة و

يجب أن يتم إشراك أصحاب المصلحة عن طريق تزويد المجتمعات المحلية المتأثرة بشكل وكبيرة 

في الوقت المناسب المتعلقة المعلومات بمن أصحاب المصلحة المعنيين  ممباشر بالمشروع وغيره

صر مشاركة األطراف المعنية العناوتشمل اإلكراه أي غموض أو بطريقة مالئمة ثقافياً وخالية من 

، وتخطيط مشاركة أصحاب المصلحة، واإلفصاح عن المعلومات، التالية: تحديد أصحاب المصلحة

وبالنظر  ،والتشاور والمشاركة، وعملية التظلم، والتقارير المستمرة ألصحاب المصلحة المعنيين

على الذي ينص  10المتطلب رقم يتم تطبيق مة فصراإلى أن المتطلبات التنظيمية المصرية أقل 

 إشراك أصحاب المصلحة.

تنمية لإلعادة اإلعمار وابصفته أحد الموقعين على المبادئ األوروبية للبيئة يلتزم البنك األوروبي و

فقد في هذا الصدد وتبني المبادئ والممارسات والمعايير الموضوعية لالتحاد األوروبي تشجيع ب

في االعتبار مبادئ توجيهات االتحاد  تقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعيدراسة الأخذت 

بشأن تقييم آثار بعض الخطط والبرامج  2001يونيو  27 في المؤرخة EC/  2001/42األوروبي 
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أيًضا المعايير والتوجيهات وعلى البيئة )توجيه االتحاد األوروبي لتقييم األثر البيئي االستراتيجي( 

 المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة.الجيدة األخرى ت الدولية والممارسا

 ستواء:االخط مبادئ  -2-4

من المحتمل أن يتم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة المشروع من قبل المستثمرين 

األجانب المؤهلين مسبقاً ومن المرجح أن تتطلب هذه االستثمارات األجنبية تمويالً من مؤسسات 

التي تطبق على خط اإلستواء مبادئ الدولية تبنت العديد من مؤسسات التمويل وقد  الدولية يلالتمو

إلعادة األوروبي بتك المشروعات الخاضعة للتمويل وهي مماثلة لمتطلبات األداء الخاصة بال

دىء  بادولة بشكل رسمي م 35مالية في مؤسسة  84وفي الوقت الحالي تبنت  ،تنمية لاإلعمار وا

دول لتمويل المشاريع في الالمتاحة لدولية % من القروض ا70إلستواء على نحو يغطي خط ا

تلتزم المؤسسات المالية والتنموية بتطبيق السياسة التنفيذية في سياساتها وإجراءاتها النامية، و

 ومعاييرها البيئية واالجتماعية الداخلية لتمويل المشاريع.

دراسة  متطلبات التمويل الدولي للمستثمرين من القطاع الخاص تطبقوبناًء على ذلك ولتلبية 

إلعادة باإلضافة إلى متطلبات أداء البنك األوروبي   التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية

 (.2013يونيو  4 ذمنالسارية )خط اإلستواء أيضا متطلبات تنمية لاإلعمار وا

تي تفي للمشاريع ال والقروض تمويلخط اإلستواء المبادئ التي تطبق المؤسسات المالية توفر 

 العشر التالية:بمتطلبات المبادئ 

 : المراجعة والتصنيف1المبدأ 

 : التقييم البيئي واالجتماعي2المبدأ 

 : المعايير البيئية واالجتماعية المطبقة3المبدأ 

 خط اإلستواءمبادئ  : نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة عمل4المبدأ 

 : إشراك أصحاب المصلحة5المبدأ 

 : عملية التظلم6المبدأ 

 : المراجعة المستقلة7المبدأ 
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 : العهود8المبدأ 

 : المراقبة المستقلة واإلبالغ9المبدأ 

 : تقديم التقارير والشفافية 10المبدأ 

ل غير المعينة مثل مصر ، ، بالنسبة للمشاريع الموجودة في الدو 3على النحو المحدد في المبدأ و

بشأن  2012تقوم عملية التقييم بتقييم االمتثال لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية السارية لعام 

االستدامة البيئية واالجتماعية )معايير األداء( ومجموعة البنك الدولي المعنية بالبيئة والصحة و 

 الثالث(.مرفق ( )الإرشادات السالمة )إرشادات البيئة والصحة والسالمة

 معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية:

 تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية -1

 العمل وظروف العمل -2

 كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث -3

 صحة المجتمع والسالمة واألمن -4

 اكتساب األراضي وإعادة التوطين القسري -5

 امة للموارد الطبيعية الحيةحفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستد -6

 المواطنون األصليون -7

 التراث الثقافي -8

على الرغم من وجود  تنميةلإلعادة اإلعمار وا تشبه معايير األداء متطلبات أداء البنك األوروبيو

ستيفاء كال للدراسة اإلستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية إ بعض االختالفات المحدودة. تضمن

 لمتطلبات.المجموعتين من ا

الخاصة بمجموعة البنك الدولي )إرشادات المة المبادئ التوجيهية البيئية والصحية والستنقسم و

تغطي و المعني، البيئة والصحة والسالمة( إلى إرشادات عامة وإرشادات خاصة بقطاع الصناعة

لمجتمعية والسالمة المبادئ التوجيهية العامة الجوانب البيئية والصحية والسالمة المهنية والسالمة ا

التي يمكن تطبيقها على أي مشروع. ومن الجوانب ذات األهمية الخاصة الخطوط التوجيهية 

 وهو مشاريع الطاقة الشمسية الفوتوكهربية. المعني للقطاع
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 نمطي:الشمسية طاقة الالوصف لمشروع  -3

 :الهدف والنطاق-3-1

 50بقدرة شمسية طاقة الالمشاريع لة والمتوقعة لالبيئية واالجتماعية المحتماآلثار يقيّم هذا التقرير 

ميجاوات ويتم هذا التقييم كخطوة ثانية بعد تحديد جميع المجاالت التي تكون نهائية أو أقل تفضيالً 

 على أساس المعايير المتعلقة بالمتطلبات المادية والتنافس على استخدام األراضي.

على أراضي  المرتفع االشعاع الشمسي ذات  المناطقويتم تشييد محطات الطاقة الشمسية في 

مستوية أو مائلة قليال نحو الشمال في النصف الجنوبي لألرض ونحو الجنوب في الجزء الشمالي 

لألرض وفي األراضي التي ليس بها أشجار كثيفة أو أنهار ويتم تركيب األلواح الشمسية على 

ها وتتوقف المسافة بين الصفوف على هياكل معدنية في صفوف في المساحة المخصصة ل

التكنولوجيا المستخدمة وخصائص المكان ، ويتم تركيب هذه الهياكل على األرض بواسطة عمود 

 معدني.

ميجاوات استنادا إلي  50وسيتم تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية لمحطات الطاقة الشمسية قدرة 

 هذا المخطط العام لها.

باإلضافة إلى األعمال الرئيسية حطات الطاقة الشمسية وع المختلفة لمصف مكونات المشرسيتم وو

 .أدناه خالل دورة حياة المشروع

 :على نطاق واسعمحطات الطاقة الشمسية ونطاق أعمال  طيةالسمات النم-3-2

 :حطات الطاقة الشمسيةومكونات مطية النم سماتال -3-2-1

 ا يلي:هي كمحطات الطاقة الشمسية لمسمات النمطية ال

ات وحد استخدام خالل من الشمسي اإلشعاع من الكهرباء ةالكهروضوئيالشمسية محطات ال ولدت

 التيار إلى تحويله يتم الذي( DC)ستمر الم التيارتولد  شمسية خاليا عدة من تتكونفوتنوضوئية 

-3 شكلوضح ، وي القومية للكهرباء بالشبكة المحطة توصيل قبلعاكس بواسطة ( AC) المتردد

 مبسط لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئيةمخطط  1
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 محطة طاقة شمسية كهروضوئيةمخطط  -1-3شكل 

 وحدات إلى ميجاوات 50قدرة ب الكهروضوئية الشمسية الطاقة محطة تقسيم يتم ، عام بشكلو

، وتتكون واحد بعاكس المتصلة الشمسية المصفوفات من عدد من تتكون"بلوكات"(  تسمى) أصغر

 الشمسية مما يلي:المحطة البنية التحتية لموقع 

 50حطة قدرة موقد تضم ". شمسية مصفوفات" في الكهروضوئيةالشمسية  األلواح تجميع يتم -

 1950وات، وأبعاد هذه األلواح تكون عادة  300-250بقدرة  كهروضوئيةشمسية  ألواحميجاوات 

تكون عادة  م ، والمواد المصنوعة منها هذه األلواح كج 25-18مم وتزن نحو  40×  990× 

 .خطرة وغير التدوير إلعادة قابلة

 الكهرباء تولد التي الكهروضوئيةاأللواح الشمسية  لتركيب من الصلب عماد هيكل استخدام يتم -

 ويمكن أن يكون هذا الهيكل ثابت أو متحرك لتتبع اتجاه الشمس.

المتولد  المستمر التيار كهرباء لتحويلأللواح الشمسية عاكس بلوك من مصفوفات أ كل في يوجد -

التيار  تغذية يتمثم  ،متردد تيار إلى( المنخفض الجهد كابالت خالل من)الشمسية  المصفوفات من

 العاكسأدناه األشكال وتوضح توصيله بالشبكة القومية للكهرباء ،  قبلكهربي  محول إلىالمتردد 

 الكبيرة. الشمسية الطاقة محطات فيالمستخدم  والمحول

 من تتكون الموقع خارج تحتية بنية أيًضا الكهروضوئية الشمسية الطاقةحطة لم يكون عادةو

 تحت إما الخطوط هذه تكون أن يمكنو فرعية محطة أقرب إلىالكهرباء من المحطة  نقل خطوط

 .فوقها أو األرض

-3 لشك حیوضميجاوات ، بينما  50شمسية قدرة  لمحطةالرئيسية  تاونلمكا 1-3 ولدج حیوضو

 مخطط محطة الطاقة الشمسية. 5
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 27 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 المكونات الرئيسية لمحطة كهرباء طاقة شمسية -1-3جدول 

 الوصف خصائص ال

 ميجاوات 50 قدرة المجطة

الشمسية ثابتة االلواح هكتار وفقا للتكنولوجيا المستخدمة ) 200-100 مساجة المشروع

 لتتبع اتجاه الشمس( أو تتحرك 

الجهد وكابالت كهرباء متوسطة الجهد تحت منخفضة كابالت كهرباء  البنية التحتية األخرى

 األرض وعاكس ومحول كهربي ومخزن ومكتب ومحطة محوالت

 

 

 

 الهيكل الداعم لأللواح الشمسية  -2-3شكل 
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 28 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 

 عاكس التيار ومحول التيار الكهربي  -3-3شكل 

 

 

 

 مثال لمحطة كهرباء شمسية كهروضوئية   -4-3شكل 
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 29 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 

 مخطط نمطي لمحطة كهرباء شمسية كهروضوئية   -5-3شكل 

 

 

 تشييد:أعمال ال -3-2-2

 .وكهربائية وميكانيكية مدنية أعمالء شمسية فوتوكهربية كهربا لمحطةتشييد ال أعمالشمل ت

 .نسبيابسيطة  هي كهروضوئيةال الشمسية الطاقة محطةتشييد ب المتعلقة المدنية األعمالو

 إلى تؤدي كافية مفصلة أرضية معلوماتللحصول على  الموقع مسحيجب أن يتم  نشاط أي قبلو

 العناصراسات أو األس تصميم عدم حالة فيالنفقات اإلضافية  وتجنب لمشروعالمناسب ل تصميمال

 .مناسب بشكل األخرى
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 30 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 علىالتشييد  حالة فيو البناء أعمال لتسهيل تهاتسوي يتم أن يجب التربةأبحاث  نتائج تقديموبعد 

 لالستخدام الموقع باستعادة لسماحبأدنى حد ممكن ل التسوية عمالتكون أ أن يجب زراعية أرض

 يتمثم بعد ذلك  تركيبتحديد مواضع ال سيبدأ التخطيط بعدو ،التشغيل إيقاف بعد بسهولة الزراعي

 أللواح الشمسية.اتثبيت لتركيب هياكل  األساسات حفر

 حفر تم أو األرض في مباشرة الهياكليتم تثبيت هذه  أن يمكن األرضية الخصائص على اعتماداو

 .ةخرساني اتأساسالتربة وصب 

  

  

 واح الشمسيةللتركيب هياكل تركيب األ األساسات -6-3شكل 

 والمحطة التحكم وغرفة الخدمات مبانياألواح الشمسية و تركيب لهياكلاألساسات  أعمالو

 .المدنية األعمالهي من أهم  الفرعية

 هذه فياأللواح الشمسية قبل صب الخرسانة و تركيب هيكل أعمدةتركيب  6-3 الشكل يوضحو

 2-1 بعمقخرساني  أساس اختيار تم ، كافية قوةال تقدم  التي الرملية للتضاريس نظًراو ، الحالة

 .األنسب الحل باعتباره متر
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 31 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 أعماقجب الوصول إلي ي الحاالت بعض فيو التربة لخصائص وفقالخرسانة ا عمقويختلف 

لتركيب هيكل دعم  الخرساني األساس تشييد مرحلة التالية األشكال توضحو ،متر 7-5 إلى تصل

 هناككانت  ثم ومنطينية،  التربة كانتمتر و 9-7األساسات نجو  عمق كاناأللواح الشمسية و

 هذه المحطة الشمسية.ل مةضخ خرسانيةاسات أس إلى حاجة

 الفرعيةالكهربية  والمحطات التحكم وغرفة الخدمات ومباني المحوالتتشييد أساسات  أن ماك

 من ناحية األعمال المدنية. مهمة

  

 صقلية فيتشييد أساسات هياكل األلواح الشمسية  -7-3شكل 

 

 

 

 األردن فيالتيار  عاكسإلساسات  مثال -8-3 شكل
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 32 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 1,3 حوالي اإلجمالي ارتفاعها يبلغعاكس تيار ل تأساًساسار الي على الموجودة ورةالص تُظهرو

 السيول. من للحماية األرض فوق متر

 بالعوائق علم على كونن أن المهم منف ، لألساساتدق الخوازيق  أو ، الحفر أعمال لطبيعة نظًراو

 واألراضيالمطموة سابق  السابقة تالنفاياالتي قد تشمل  األرض مستوى تحت الخطرة المواد أو

 القواعد مثل ، بوالحر زمن من المنفجرة غير والذخائر الصناعية العمليات بسبب الملوثة

 غير المخاطر هذه مثل فإن ذلك ومع ،منها بالقرب تكون قد التي المواقع من غيرها أو العسكرية

 .النيل شرق مشروع منطقة في متوقعة

 ولقرب التربة يةونوع اتالمنحدرالمحتمل للماء أي  يحلجريان السطل خاصةويجب إعطاء أهمية 

 التحكم لضمان صحيح بشكلتصميم نظام صرف المياه  يجبو ، المائيةالموقع من المسطحات 

 .األردنلمحطة شمسية في  صرف نظام أدناه الصور تظهرو ،التآكل من للحد المياه جريان في

  

 ة في األردننظام صرف لمحطة شمسي -9-3شكل 
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 33 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 خندق للكابالت الكهربية لمحطة شمسية في األردن -10-3شكل 

 المفرط التآكل لتجنب األرض تحت تصريف شبكات نشاءإ أيًضا يمكن المنحدرة المواقع حالة فيو

 المعدنية التي تحمل األلواح الشمسية. للهياكل أضرار من ذلك على يترتب وما

 متر 1 حوالي عمقب)الت الكاب لخنادق والردم الحفر مالأع هي اإلضافية المدنية األعمالو

 عاكسأثناء تركيب أعمدة حمل األلواح الشمسية و أو بعدحفرها  يتم التي( متر 2 إلى 1 وعرض

 ومن العاكس إلى الكهروضوئية الوحدات منوتمتد الكابالت الكهربية  ،الخدمات ومبانيالتيار 

 .فرعيةكهربية  محطة إلى ثم منالربط  خدمةمبنى  إلى العاكس

ميل األلواح  بمستوى يتعلق فيما األمثل الميل تحديد يتم للطاقة سنوي إنتاج أقصى على للحصولو

حطة الطاقة الشمسية المزمع اقامتها في لم بالنسبةو ،بالموقع الخاص العرض لخط وفقًاالشمسية 

 نصففي )ة للجنوب وتكون مواجه درجة 30 و درجة 20 بين الميل زاوية تكون أن يجب مصر

 (.الشمالي الكرة

 األنظمة هذه استخدام يسمح عادةو صيانة إلى حتاجت ال الغالب وفي للغاية قوية الهياكل هذه وتعتبر

 الطريقة ال هذه ألن نظًراو ،واجدة بالموقعالمت التضاريسمع تكييف تخطيط المحطة الشمسية 

منه في حالة تركيب األلواح  مقارنة أقلون يك الطاقة إنتاج فإنتسمح بتعقب اتجاه حركة الشمس 

 على هياكل متحركة تتبع حركة الشمس.

 وات لكل منه. 305وتوضح األشكال أدناه ألواح شمسية بقدرة 
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 34 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

  

 صقلية في الثابتةاألواح الشمسية  تركيب هياكل تركيب -11-3شكل 

 وعدد التضاريسو المنحدراتا منه عوامل عدة علىاأللواح الشمسية  صفوف بين المسافةوتعتمد 

 بين األواح الشمسية. المتبادل التظليل من يقلل مماالصفوف وعلى وضع األلواح الشمسية 

لصفوف األلواج الشمسية  التتبع نظام يمّكنو التركيبأسلوب  من آخر شائع نوع هو التتبع نظامو

 من يزيد ممامباشر ال لشمسيا إلشعاعا تستقبلها فإن ثم ومن اليوم مدار علىالشمس  مسار اتباع

 .الثابتةصفوف األلواح الشمسية  مع مقارنة المنتجة الطاقة كمية

ً  المتاحة التعقب أجهزة تصنيف يتمو  الخاصة لمحاورها وفقًا الكهروضوئية للتطبيقات تجاريا

 ريدوو ة،مزدوج محاوربو، أفقي  أحادي محورب ، أحادي محورب: أنواع ثالثة إلى بالتناوب

ذو بينما يتتبع الحامل  ،اليوم مدار على الشمس وضعمتتبعا  واحد محور على حادياأل محورال

 على الغرب إلى الشرق من التغيير :االتجاهين كال في المتغير الشمس موضعالمحاور المزدوجة 

 (.12-3 شكل انظر) السنة خالل الجنوب إلى الشمال ومن اليوم مدار

 

 

 (يمين) المحور ثنائيحامل و ، (وسط) أفقي أحادي محوروحامل ب ،( يسار) يميل واحد حورمحامل ب -12-3شكل 
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 35 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 هي العالية اإلنتاجية تعتبرمحور احادي افقي وذو الحامل  هيحاليا  استخداًما التتبعأنظمة  أكثرو

 بالصيانة تمامااله وزيادة الرأسمالية النفقات زيادةتبع الت نظام يتطلبو التتبع لنظام الرئيسية الميزة

 .الثابتة األنظمةمقارنة ب

 .األردن فيمتتبع بمحور احادي أفقي تفاصيل  13-3 شكل يوضحو

  

 .األردن تفاصيل متتبع بمحور احادي أفقي في 13-3 شكل

 الكهروضوئية الوحدات تركيب منبية لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهر األعمال تتكون

 يتمعلى التوالي ثم  الكهروضوئية الوحدات توصيل يتمو ،والكابالت التالمحووعاكسات التيار و

صناديق دمج مزودة بفيوزات لحمايتها من الجهد الزائد وهذه الصناديق  في التوازيعلى  دمجها

 المياه تسربو الغبار لتجنب مصر مثل الصحراويةوللبيئات  ،المستمر التيار فصل بمفاتيحمزودة 

بالعاكس الذي يجب  توصيلال يتم ثم IP54مجمع التيار المستمر من فئة ندوق ص يكون أن يجب

 قبل من الغيار قطع توافراختيار نوعه الي مدى يستند و الصحراوية للبيئةمناسبا  يكونأن 

وقد يكون من األفضل في حالة عدم وجود وإمكانية تقديمهم الخدمة في بلد المشروع  المصنّعين

 .التالف العاكس استبدالالمصنعة للعاكس في بلد المشروع  مكتب للشركة

ومن المناسب تقسيم المحطة إلي قطاعات يكون لكل منها العاكس والمحول وقاطع التيار الخاص 

عاكس للتيار ب مجهزة وهي األردن في كيلوات 20درتها ق تبلغ طاقة محطة أدناه الشكل يبينبه و

 .الجهد متوسط كهربي ولومحالمستمر الي التيار المتردد 
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 36 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 

 األردن بية لمحطة طاقة شمسية فيالكهر المفاتيح مجموعة -14-3شكل 

 .الحجم متوسطة الكهروضوئية للمحطات شيوًعا األكثر الحلول أحد هذا يعدالتركيب  ولةهسل نظًرا

 يتتثب يجبمرحلة تشييد المحطات الشمسية و خالل الكهربائية ألعمالا أكبر الكبالتوتمثل 

بعناية ويجب أن يلتزم  التثبيت يتم أن يجبو للعاكس المصنعة الشركة لتوصيات وفقًا الكابالت

 محمية الكابالت أن من الرغم على ،لبالکاب رارضأالمقاول بالشد الصحيح للكابالت لمع حدوث 

 .الشمس ألشعة دائم بشكل تتعرض أال يجب أنها إال البنفسجية فوق األشعة من

 الكابالت تُدفن أن يمكنسم و 100-50 مناسب عمق على األرض تحت الكابالت تدفن أن يجبو

 من بطبقة مغلفة تكون أن فيجب مباشر بشكل الكابالت دفن تم إذاو مجاري في أو مباشرة إما

 .الردم موادمن  تلفال تفادي أجل من الرمل

سيتطلب  المصرية ةالطاق شبكة مع الربطحطة الشمسية إال أن الم تخطيط توقع يمكن حين فيو

 المستقبلية الخطوط لممراتدراسة بيئية اجتماعية  ذلك في بما الطاقة شبكة لتوسعة شامالً  تخطيًطا

 شركة على يتعين للتوسع التخطيط لهذا ونتيجة التحميل مراكز إلى تصل جديدة نقل خطوط وبناء

 ، المثال سبيل على) ةالكهروضوئي الطاقة توصيل وطريقة مواقع تحديد المصريةالكهرباء  نقل

 محطة من أكثر في للتجميع الفرعية المحطات تعمل أن المتوقع ومن( الكهربي الجهد مستوى

حطات الشمسية بالم الخاص التحميل مركز في وضعها وسيتم تاواجمي 50 بقدرةشمسية  طاقة

 يتم تقديم دراسة منفصلة العمال الربط وتوسعات محطات المحوالت ( )سوف .مترابطة لتكون
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 37 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 الرملمن  حمايةال أجل نم صحراوية أرض علىالمقامة  الفرعية المحطات غلق يتم ما عادةً و

 ذات الكهربائية المفاتيحتركيب و المتوسط الجهد ذات الكهربائية المفاتيحويتم بداخلها تركيب 

 أمبير فولت ميجا 500 لمحطة المسورة المساحة تشغل أن يمكنو الطلق الهواء في العالي الجهد

 أعمال فإن ذلك ومع تر،م 400×  400 مساحة( اواتجمي 50×  9شمسية  لقطاعات مناسبة)

 .المسورة المنطقة من أصغر زءتشغل ج الكهربائية المحوالتمظالت و المباني مثلتشييد ال

 الوحدات نقل فإن ذلك ومع ،خاص نقل أي الكهروضوئية الطاقة توليد محطات بناء يتطلب الو

تعرضها  يه الكهروضوئية الوحدات نقل أثناء المخاطر أكبرو خاصة عناية يتطلب الكهروضوئية

 لديه عيوبألواح شمسية بها  يتلقى الذي العميلو ،المجردة للعين ملحوظة غير صغيرة لتشققات

 األضرار جميع من %5 أن إلى التقديرات وتشيرت بسبب النقل، كان اأنه إثبات في صعوبات

رأسي ضع نقل األواح الشمسية في و يفضلالنقل  مخاطر من للحدو ،النقل عن ناجمة تحدث التي

 وليس أفقي مع استخدام طرق جيدة وقيادة ماهرة حذرة.

 :أعمال التشغيل والصيانة -3-2-3

الشمسية الكهروضوئية حطة للم يدلعاا لتشغيلا/لتحكما على لصيانةوا لتشغيلا نشطةأ تشمل

 الطاقة محطة تشغيل نأعتبار وبا ،رةلمقرا لصيانةوا صالحهاوإ ءألخطاا اكتشاف لىإ باإلضافة

المحطة  في الصلة ذات األنشطة فإن بعد عن التحكم طریق عن یتم أن یمكن الكهروضوئيةالشمسية 

 ومع. الموقع في يندائم أفراد وجود تتطلب وال محدودة عادة تكونجاوات مي 50 بقدرةالشمسية 

تشاف األخطاء الك ساعة 24 غضون في متاحين والصيانة التشغيل موظفو یكون أن یجب ذلك

عاكسات  تشغيل وإعادة االستشعار أجهزة واستبدال فيوزاتال تغيير :المثال سبيل على)ومعالجتها 

 .الطاقة توليد فقدان لتجنبالتيار( 

 لدیها الكهروضوئية الشمسية الطاقة محطاتفإن  ، الطاقة توليدقنيات ت من غيرها مع مقارنةو

 عائد أقصى لتحقيق ضروري أمرها هي ل السليمة صيانةال فإن ذلك ومع ،منخفضة صيانة متطلبات

 .التكلفة وتقليل للطاقة

 المختارة التكنولوجيا. العوامل من عدد على الفعالة الوقائية الصيانة یخواروت جدولة تعتمدو

 صيانة أنشطة على تؤثر التي الرئيسية العوامل هي الموسمية والفروق للموقع البيئية والظروف

 لتوصيات وفقًا محددة زمنية فترات على المجدولة الصيانة إجراء یجباللشمسية و محطات الطاقة
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حطة الم إلغالق حاجة هناك كونت عندماو ،المعدات ضمان قتضيهی لما ووفقًا الصانعة الشركة

 .الباكر الصباح مثلالطلب المنخفض على الطاقة  فترات خالل الصيانة إجراء یجب

 تمثل أنها إال ،حطة الشمسيةالم عمر وتطيل اإلنتاج تزید لمجدولةا الصيانة أن من الرغم علىو

  وبالتالي. الطاقة توليد انخفاض بسبب المفقودة واألرباح اإلضافية النفقات حيث من للمشروع تكلفة

 عمر مدى على العائد وزیادة المجدولة الصيانة تكلفة بين الصحيح التوازن إیجاد هو الغرض فإن

 محطة.ال

 فوائدجم تن أن ویمكن بسيطةاأللواح الشمسية وهي مهمة  تنظيف هي الصيانة أنشطة أهموأحد 

 المحلية الموقع ظروف علىاأللواح الشمسية  تنظيفواتر ت یعتمدو اإلنتاج حيث من وفوریة كبيرة

 .التنظيفواتر ت ارتفع كلمامعرضا للغبار أكثر  الموقع كان وكلما السنة من والوقت

 استخدام یمكن الموقع وحالةحطة الم تخطيطو الكهروضوئية الوحدات لوجياتكنو على اعتماداو

واح الشمسية المتحركة التي تتعقب لاأل حالة فيف ،الكهروضوئية الوحدات لتنظيف مختلفة طرق

وتسخدم وحدات  الغبار مكنسة وأ فرشاة استخدامأو  الوحدة سطح على الماء رش یتمحركة الشمس 

فرشاة والممسحة بال التنظيف ویمكن مربع متر/  ماء لتر 0.8 -0.3 حواليتنظيف األواح الشمسية 

 الصلبة المواد إجماليو المياه جودة المهم من أنه كما ، مربع متر /ماء لتر 0.3-0.05 من أقلب

 الصلبة األیونات تركيز سيما ال الذائبة الصلبة الموادزیادة  فيتسبب ی مما أهمية أقل( TDS) الذائبة

أما  إزالتها یصعبعلى األلواح الشمسية و تتراكم صلبةال یوناتاأل أن هي المشكلةو( Ca عادة)

يجب أن تكون نسبة المواد الصلبة ف لذا ،طبيعي بشكل تختفيمثل الصودیوم( فهي )لينة ال األیونات

 )أقل من الصلبة األیونات من الكثير هناك یكون أال بشرط المليون في جزء 1500الذائبة أقل من 

 جزء في المليون(. 50

 جميع فحص یجب ابأكملهحطة الشمسية الم أداء على سيؤثر الذيترابط الكهربي ال فقدان لتجنبو

 كهربائى ماس أو التآكل یسبب أن یمكن والغبار واألوساخ للماء تراكم أيو دوریًا التوصيلصنادیق 

 بها.

( الصحراویة المناطق مثل) والنهار يلالل بين الحرارة درجة في الكبير االختالف ذات المناطق فيو

 خالل من المحتملة األعطال عن الكشف یمكنو للتخفيف الكهروضوئية الخالیا عناصر تخضع

 ووصالت التوصيل صنادیق في الضعيفةوصالت ال تحدید على یساعد مما الحراري التصویر
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 وعلى العاكس اتمكون داخل الساخنة النقاط عن الحراري التصویر أیًضا یكشف قداكس والع

 .متوقع هو كما تعمل ال التي الوحدات

ویتوقف  كهروضوئيةحطة الطاقة الشمسية الم إلغالق شيوعا األكثر السبب هي العاكس أخطاءو

 الشركة مع المجدولة الصيانة على االتفاق یجبو والبيئة والنوع لحجمعلى ا العاكس صيانةأسلوب 

ألن األشجار یمكن أن تظلل األلواح  مهمة النباتي الغطاء على السيطرةكما أن  ، للعاكس المصنعة

 .للمتطلبات وفقًا الصيانة جدولة تتمیجب أن وبالتالي  األداء وتقللالشمسية 

حطة الشمسية الم داخل الغيار قطع من قياسية مجموعة تخزین یتمللتشغيل والصيانة  بالنسبةو

 مبنى یكون أن یجب ذلك على وبناءً  ،التوليد وفقدان التأخير ولمنع اإلصالحلتيسير  ةالكهروضوئي

  .الموقع عن بعيدًا ليس مكان في التخزین

 إنهاء التكليف: -3-2-4

 40 حتى الوقت هذا تمديد يمكن ذلك ومع. سنة 25 هوحطة الطاقة الشمسية لم االفتراضي لعمرا

 الشمسية. األلواح  حالة حسب سنة

، وإنهاء التكليف هو  أطول( المباني ، الفرعية محطاتال) األخرى التحتية للبنية التصميم عمرو

 حالتها إلى األرض واعادة الكهربائية التحتية والبنية األساس مع الشمسية األلواح نظام إزالة عملية

 .األصلية

 المعادن منالقيمة  المكونات واسترداد تدوير إلعادة كبيرة إمكانيةإنهاء التكليف  يعني وبينما

 هو كما المتبقية األجزاء معالجة عدم من خطر هناكف ، التجارية الفائدة مع يتوافق ليوبالتا الثمينة

 والتخلص المتبقية النفايات وإزالة والخنادق للحفر المناسب الردم على التركيز وينصب ،مطلوب

 الالندسكيب األصلي. واستعادة معالجتها/  منها

 :المنهجية / النهج -4

 :تحديد النطاقتقرير -4-1

مرحلة مبكرة من خالل دراسة التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية في نطاق حديد تم ت

والطاقة الشمسية وقد تم توثيق نتائجها في تقرير منفصل تم تقديمه في مزارع الرياح نطاقية ل

 :التالية األهدافا التقرير . وكان لهذ2016أكتوبر 
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 بالفعل في منطقة المشروع.القائمة البيئية واالجتماعية السمات الرئيسية تحديد  -

تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة  -

 المشروع وتقديم تقييم أولي ألهميتها المحتملة.

الت مناسبة للتطوير وتحدد مجاأالثار تقييم تتعلق تحديد أي دراسات أو دراسات استقصائية  -

 وإعادة التأهيل.

دراسة اآلثار البئية واالجتماعية )لمشاريع طاقة التفاعل مع أصحاب المصلحة إلطالعهم على  -

 .رياح والطاقة الشمسية(ال

 كما يلي:وقد تم تنفيذ هذه الدراسة المبدئية 

مشاريع الطاقة  استعراض أولي لمساحة المشروع وخطط التنمية المقترحة ومفاهيم وتصاميم -

 المتجددة.

 .المحتملة وأهميتها ومعلومات خط األساس الالزمة ومستوى التقييم ومنهجية التقييماآلثار تحديد  -

المعلومات األولية إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين )تم يقدم لنطاق في تقرير تحديد اتوثيق  -

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك اإلنترنت الخاصة بقع اتقرير عبر موهذا الالكشف عن مسودة 

 إلعادة اإلعمار والتنمية(.األوروبي 

مشاركة مبدئية ألصحاب المصلحة من خالل اجتماع تحديد النطاق مع أصحاب المصلحة -

 .الرئيسيين

مراجعة وتحديث مسودة تقرير تحديد النطاق وفقًا لنتائج اجتماع تحديد النطاق وعملية تحديد  -

 ة االستراتيجية لتقييم اآلثار البئيية واالجتماعية.لدراسلملة لتحديد النطاق النهائي النطاق الشا

اإلنترنت   الكشف عن تقرير تحديد النطاق ألصحاب المصلحة الرئيسيين والجمهور )عبر مواقع -

ات المحافظالخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية( في 

 الثالث.

صبح المحور الرئيسي تالتي من المحتمل أن تكون كبيرة وساآلثار تحديد النطاق تقرير يحدد و

البيانات ثغرات البيانات وكما يحدد أيضا  االستراتيجية لتقييم اآلثار البئيية واالجتماعية لدراسةل
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وتقرير تحديد  ،ح مناسبةقترح منهجيات مسيحدد النطاقات المكانية والزمنية المناسبة للتقييم ووي

 A1الملحق مدرج في النطاق 

تم إرسال و 2016يوليو  12إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في تحديد النطاق تم تقديم تقرير وقد 

الدعوات إما عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني أو تم تسليمها شخصيًا من قبل فريق 

اب المصلحة الرئيسيين من محافظات المنيا صحكما تم تحمل تكاليف السفر أل ،االستشاري

كان غالبية أصحاب المصلحة و ،إلى القاهرةللحضور البدالت كذلك وأسيوط وبني سويف و

المحافظتين اهتماما من أن محافظة المنيا أكثر ني المحليين الرئيسيين المدعوين من المنيا مما يع

 ها.بالقرب من وألمحافظة معظم منطقة المشروع تقع في هذه اربما ألن األخريين 

 االجتماع ما يلي:تضمن وقد 

 اجتماع تحديد النطاق:وغرض عام لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية عرض  -1

الدراسة االستراتيجية لتقييم اآلثار البئيية المهام واألهداف والنتائج المتوقعة من  (أ)

 واالجتماعية.

 .الغرض من اجتماع تحديد النطاق (ب)

النمطية والتخطيط لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المناطق  وصف للسمات (ت)

 المنطقة.الصحراوية ذات اتجاه الرياح السائد في 

 .استعراض أولي للظروف األساسية البيئية واالجتماعية في منطقة المشروع (ث)

 الفجوات في البيانات في معلومات خط األساس. (ج)

واآلثار البيئية اريع الطاقة المتجددة مشومراجعة الدراسة ومناقشة تحديد نطاق  -2

 :واالجتماعية المحتملة ومستوى التقييم المطلوب ومنهجية التقييم

 .طاقة الرياحمشاريع تطوير  (أ)

 .الطاقة الشمسية الكهروضوئية (ب)

 المحتملة ومنهجية التقييم.باآلثار قائمة  (ت)

 استعراض قائمة أصحاب المصلحة والنظر في مدخالت أصحاب المصلحة. -3

 ستفسار عن معلومات محددة من أصحاب المصلحة.اال -4
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في اجتماع تحديد هيئة الطاقة المتجددة إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية في و

ون البيئة المصرية ومندوب واحد من محافظة أسيوط ئشجهاز مندوبان من هناك النطاق كان 

 قائمة بالحضور. A2ملحق الكهرباء، ويتضمن الومندوب من شركة نقل 

بعض اعتذار على الرغم من أن مشاركة أصحاب المصلحة في اجتماع تحديد النطاق عانت من و

اعتبر أن االجتماع كان جهاز شئون البيئة إال أن في اللحظة األخيرة عن الحضور مندوبي المنيا 

 ناجحا.

دمها أصحاب المصلحة خالل أخذ جميع النتائج الرئيسية والمخاوف والتوصيات التي قوقد تم 

ركز التقييم على وجه الخصوص على سوف يوبناًء على ذلك  ،ي االعتبار في التقييماالجتماع غ

 التالية:األمور 

 االجتماعية االقتصادية:اآلثار  

 األشخاص الذين يعملون في المنطقةتحديد  -

 لمكونات محلياتصنيع بعض اتقييم فرص  -

الطاقة الشمسية الكهروضوئية )على سبيل المثال عن طريق  /الرياح اقة توليد طآثار الحكم على  -

 .نشر المعلومات والتدريب أثناء العمل( لتعزيز التنمية المستقبلية في المنطقة

 خلفات السائلة:لموارد المائية والما

 على المواردتأثيرة وتحديد المصادر المناسبة إلمدادات المياه  -

 شاحنات الفنطاس الموارد من خالل إهدار ة المحتملة للخزانات العازلة لتجنب تقييم الحاج -

 الخطرةالمخلفات تمييز بين معالجة مياه الصرف الصحي وال -

 إدارة النفايات المنزلية والخطرة:

 تقييم الخيارات المناسبة لمعالجة النفايات المنزلية في الموقع -

يات الخطرة والحاجة للتخلص المنتظم من النفايات الخطرة تقييم خيارات إعادة التدوير للنفا -

 المكسور(زجاج )مثل البطاريات المستعملة وال
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 :تلوث الهواء

مشكلة بيئية عامة تصيب السكان ولكن يجب اعتبارها تحت التشييد قع اقد ال يكون الغبار في مو -

 جوانب الصحة المهنية.

 :مهنيةالصحة ال

 سالمة المقبولة دولياتطبيق معايير الصحة وال -

 تشييدالغبار في موقع المن لحماية لاعتبار خاص  -

 يتم اعتبارها:مزيد من الجوانب 

مخاطر بها مع التركيز بشكل خاص على األودية التي يحتمل أن تكون للمياه الجريان السطحي  -

 للسيول

 تملةالزالزل المحالمقاومة تصميم المعايير وتقييم خطوط الصدع  -

المحتملة وأهميتها ومدى التقييم ومنهجيات آلثار جة الجتماع تحديد النطاق تم تحديد قائمة باوكنتي

تقديم النسخة النهائية إلى تحديد النطاق المبدئي وتم ثم تم تحديث تقرير  ،التقييم الواجب تطبيقها

وتم  2016وبر في أكت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

تحديد كما تم نشر هذه النسخة النهائية من تقرير  2017لمحافظات الثالثة في أغسطس ارسالها ل

في  هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  النطاق على مواقع

 2016نوفمبر 

 :إشراك أصحاب المصلحة -4-2

إلشراك الجهات المعنية واإلفصاح  جية لآلثار البيئية واالجتماعيةالدراسة اإلستراتيتم وضع نهج 

يقة ثوتعتبر هذه الخطة و ،عنها في خطة إشراك أصحاب المصلحة المرفقة بتقرير تحديد النطاق

إعداد دراسة اإلستراتيجية لآلثار البيئية ء ناثأثها دیحت تموا هذنفيت ميتسلتي وا دعاوالقبمة ئقا

 .مرألم ازلإذا  الطاقة المتجددةوع رشم تطویر ءناثوأواالجتماعية 

وكخطوة أولى في إشراك أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات تم إصدار مسودة تقرير 

على مختلف  اوتم تعميمه 2016يونيو  27في المتجددة الطاقة هيئة إلى  اتحديد النطاق بعد تقديمه
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المحافظات الثالث مع دعوة الجتماع تحديد النطاق أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك في 

 ،في القاهرة كما هو مذكور في القسم السابققر هيئة الطاقة المتجددة في م 2016يوليو  12في 

الطاقة المتجددة والبنك األوروبي هيئة مواقع ذلك تم الكشف عن التقرير على بالتوافق مع و

خطة إشراك أصحاب  تحديثتم جتماع االت المستلمة أثناء على أساس التعليقالإلعمار والتنمية و

 لذلك. المصلحة وفقا

 األشخاص الذين تمسؤال وخالل البعثات االستطالعية المختلفة للموقع لخبراء االستشاريين تم 

لهم وقد  في منطقة المشروع وتم توزيع نشرات معلومات المشروع باللغة العربيةمقابلتهم صدفة 

قد تم ادراج ( وD 10.3جميع المقابالت في استمارات المقابالت )انظر الملحق  تم توثيق نتائج

 .7-1-3-5، الفقرة نتائج المقابالت في إطار القسم 

على ذلك تمت زيارة الجهات المعنية الرئيسية مثل المحافظات اإلقليمية للمنيا وأسيوط وعالوة 

)أسيوط( على  2016نوفمبر  7وفي  )المنيا وأسيوط( 2016أكتوبر  31و  2016أكتوبر  4في 

 تم توثيق التفاعل الكامل مع المحافظات في القسم التالي.والتوالي 

هيئة على مواقع  الدراسة اإلستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعيةتم اإلفصاح عن مسودة تقرير 

وتم إتاحة  2018يو يون 1الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في 

الدراسة اإلستراتيجية لآلثار نسخة باللغتين العربية واإلنجليزية من الملخص غير الفني لتقرير 

في القاهرة باإلضافة قر هيئة الطاقة المتجددة وموجز تقرير التوصيات في م البيئية واالجتماعية

ج واالستنتاجات الرئيسية للهيئة تم تقديم النتائوإلى اإلخطار المباشر ألصحاب المصلحة المسجلين 

بفندق حورس ريزورت بالمنيا  2018يونيو  28إلى أصحاب المصلحة في جلسة علنية في 

التعليقات والمالحظات واالقتراحات التي أثارها أصحاب المصلحة خالل جلسة االستماع العامة 

 يجية لآلثار البيئية واالجتماعيةالدراسة اإلستراتوالتي تم إدراجها في هذه النسخة النهائية من تقرير 

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك والتي سيتم الكشف عنها للجمهور أيًضا )على مواقع 

 .األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 :لبيئة الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية القائمةلخط األساس  دراسات -3-4

 فيزيائية:البيئة ال -3-4-1

 بواسطة:لمنطقة المشروع فيزيائية البيئة البحث تم 
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الدراسات السابقة دراسات سطح المكتب لجمع البيانات والمعلومات حول منطقة المشروع مثل  -

 .ومصادر اإلنترنت أو صور األقمار الصناعية

 البيانات المتاحة من المحافظات.الحصول على  -

 الميدانية داخل وخارج منطقة المشروع.األبحاث  -

على المناخ والجيومورفولوجيا والظروف الهيدرولوجية والبنية التحتية ه األبحاث وكان تركيز هذ

راضي الحالية والظروف القائمة مثل طرق الوصول المعبدة وشبكة الطاقة واستخدام األ

 ، وفيما يلي سنناقش هذه النقاط بالتفصيل:االجتماعية

 :راسات سطح المكتبد

الخرائط الطبوغرافية التي تغطي منطقة المشروع والمناطق المحيطة لى الحصول عفي البداية تم 

اعتمدت أحدث الخرائط على مسح وقد  50000: 1للخرائط المتاحة هو رسم أكبر مقياس وبها 

بما أن الخرائط ال تعكس الوضع الفعلي و ، 1990-1988طوبوغرافي أجري خالل األعوام 

ة فقد تم استخدامها بشكل أساسي لتحديد األودية الرئيسيخاصة فيما يتعلق بالمستوطنات والطرق 

باإلضافة إلى ذلك تم التحقق من توافر الخرائط الجيولوجية والخريطة و في منطقة المشروع ،

تم إعداد هذه الخريطة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية  وقد 1981الجيولوجية لمصر عام 

 تلفة.المصرية التي تجمع المعلومات من مصادر مخ

شحيحة فهي واإلنترنت المدرجة في الدراسات السابقة يانات عن مناخ منطقة المشروع أما الب

قاحلة حيث فهي بالنسبة لطبيعة المنطقة منطقة مطار أسيوط، وسنة( و 30ومتاحة فقط للمنيا )

معلومات  ال تتوفرونادرا ما تهطل األمطار وال يوجد سوى تدفق مياه استثنائي في الوديان الرئيسية 

على في الدراسات السابقة فقط واردة وبالتالي يمكن تطبيق المعلومات ال ،دقيقة عن الهيدرولوجيا

 GADMتم تحديد وتطبيق خريطة رقمية من قاعدة بيانات فقد بالنسبة للطرق أما  ،نظام المياه

 للطرق اإلسفلتية العالمية.

دث صور األقمار الصناعية وكان التركيز إلكمال وتحديث المعلومات الجغرافية ، تم تحليل أحو

الخاص للتحليل على نظام الطرق اإلسفلتية الفعلي وعلى المستوطنات واألنشطة االقتصادية داخل 

إلى الشمال من أماكن خطوط الطاقة وعالوة على ذلك تم تحديد وبالقرب منها، منطقة المشروع 

 .منطقة المشروع
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ر الصناعية لتخطيط المسوحات الميدانية وتحديد عالوة على ذلك استخدمت صور األقماو

الرباعية ذات الدفع سيارات لالمسارات في المنطقة الصحراوية التي من المرجح أن تكون مناسبة ل

 .منطقة المشروعمسح أثناء الرباعي 

 :المحافظاتالحصول على البيانات المتاحة من 

بما  المعلومات المتعلقةلحصول على لالمنيا وأسيوط محافظات تم بذل جهد خاص للتعامل مع 

 يلي:

 يجب اعتباره في الدراسة.أي تخطيط داخل من منطقة المشروع  -

 .خرائط أكثر تفصيالً عن المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجيولوجيا -

 معلومات عن حق االنتفاع أو حقوق الملكية ذات الصلة بمنطقة المشروع. -

 7)مركز معلومات المنيا( وفي  2016أكتوبر  31ظات في وهكذا قام االستشاري بزيارة المحاف

 .C1)أسيوط( ، كما هو موضح في الملحق  2016نوفمبر 

 األبحاث الميدانية:

لتقييم الحالة المادية مع اء من قبل خبر 2016أكتوبر  10-3تم إجراء تحقيق ميداني في الفترة  

اد البحث الميداني بعناية استناًدا إلى تم إعدوالتركيز بشكل خاص على قيود تطوير طاقة الرياح 

معلومات سطح المكتب وكان التركيز الرئيسي على عرض صور األقمار الصناعية األخيرة فيما 

على و ،لتعدينالمزارع وأنشطة اوالمباني والطرق الحصوية يتعلق باألنشطة االقتصادية مثل 

 : أساس هذه المعلومات

 .بأكملهاشمسية طاقة الالطق لحصول على لمحة عامة عن مناتم ا -

 جميع األنشطة المحددة مسبقًا للتحقق من التفاصيل على األرض.تم ادراج  -

 :الميدانيةدراسات الخالل و

غرافية للمناظر الطبيعية )الشمال، تم التقاط صور ذات معالم جالمرجعية فقد بالنسبة للنقاط  -

  .، الجنوب ، الشرق(الغرب



JV          
 

 

 47 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 .قتصادية من خالل الصور التي تم تحديدها جغرافيًاتم توثيق األنشطة اال -

الميدانية داخل المناطق )ثالث حاالت فقط( تم دراسات كلما تمت مصادفة أشخاص أثناء ال -

 فيما يتعلق بأنشطتهم ووجهات نظرهم وظروف الموقع الخاصة.معهم التحدث 

حقيقات الميدانية في قاعدة بيانات نظم إدخال البيانات التي تم الحصول عليها أثناء التوقد تم 

 عالوة على ذلك  تم تلخيصها في تقرير االستطالع الداخلي.والمعلومات الجغرافية 

 :البيئة البيولوجية -4-3-2

 :المعترف بها دوليًا لقيمة التنوع البيولوجيناطق لمناطق المحمية قانونًا والما -4-3-2-1

ق المعيّنة رسمياً كمناطق محمية أو مناطق معترف بها تم جمع بيانات خط األساس عن المناط

بحث من خالل الدراسات السابقة المتعلقة ودولياً ذات قيمة للتنوع البيولوجي من خالل مراجعة 

البيئية المصري والبيانات المتاحة على شبكة اإلنترنت جهاز شئون البيانات المقدمة رسميًا من قبل 

مع األشخاص الذين يشاركون في أنشطة الحفاظ على الطبيعة في  العالمية ومن خالل المقابالت

 مصر ومع السكان المحليين.

 :الموائل والنباتات -4-3-2-2

مناطق معينة في وبما أن المنطقتين تقعان في بيئة صحراوية فإن الغطاء النباتي متناثر ومحدود 

في الصحراء طية نباتات النمحول القد تبين من الدراسات السابقة المتعلقة واألدوية، خاصة 

في بالنباتات ( عن معلومات خط األساس األولية فيما يتعلق 2014الشرقية )عبد الغني وآخرون 

جمع معلومات عن لزيارات مكثفة في الموقع تم القيام بواستناداً إلى هذه الخلفية  ،منطقة المشروع

الصور الجوية )مثل ت دراسة مبدئي تمبشكل و ،وتحديد أماكن الغطاء النباتيمتواجدة النباتات ال

Google Earthاتات ( في المنطقة الفرعية حيث تم بالفعل تحديد موقع البقع الكبيرة من النب

وبناءً على هذه المعلومات  تم تخطيط  ،، أي المواقع التي يجب زيارتهاوالمسارات الحالية والوديان

القيام تم و ArcGis 10.2ل الميداني بواسطة مسارات الزيارات الميدانية وتم إعداد خرائط للعم

زيارات الموقع في فترات مختلفة من العام بواسطة خبراء مختلفين من االستشاري )في مارس ب

وكذلك خالل فترات مراقبة الطيور  2017وفي مارس  2016وأبريل ويوليو وأكتوبر ونوفمبر 

سيارة  ءلموقع ، قاد الخبير ببطخالل زيارات او(.  2017وربيع  2016وخريف  2016في ربيع 

بحثًا عن لموقع المشروع الند كروزر رباعية الدفع على بعض المسارات خالل المناطق الفرعية 
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تم تسجيل المواقع الهامة مع األنواع المميزة أو وتم جمع بيانات عن األنواع و ،النباتات الموجودة

باستخدام  هار للنباتات لتحديد أنواعتم التقاط صوو GPSغيرها من الميزات الهامة عن طريق 

الموئل بدقة وتوثيقها من خالل التقاط تحديد سمات تم كما  ،أدلة تحديد الهوية ومواقع اإلنترنت

كل مسح ال يمكن قبسبب الحجم الهائل من المناطق الفرعية و ،GPSالصور واستخدام إحداثيات 

،  1-4لمسار المستخدم )انظر الخريطة ومع ذلك  فإن ا ،مكان بالتفصيل خالل العمل الميداني

( يهدف إلى تغطية جميع المناطق وضمان أن المواقع األكثر أهمية 3-4، الخريطة  2-4الخريطة 

ومن ثم فإن النتائج التي تم الحصول عليها تم تغطيتها، يالفرعية جميع المناطق من النباتات في 

تم إدخال البيانات التي تم وقد المناطق الفرعية  ذههلغطاء النباتي الموجود في لتمثل عينة تمثيلية 

النباتات والموائل الموجودة في جدول بيانات ن ( عGPSالحصول عليها )بما في ذلك إحداثيات 

Excel  وتم نقلها إلى قاعدة بياناتGIS database. 

حسر على عدد يمكن تقييم الموائل وفقًا ألهميتها بالنسبة للنباتات والحيوانات والتي بدورها تنو

يتم تقييم ووتنوع العناصر الموجودة وعلى الظروف الفيزيائية والمناخية )مثل التربة والمياه( 

، منخفضة دام خمسة تصنيفات: منخفضة للغايةأهمية الموائل الموجودة في المناطق الفرعية باستخ

 جداً.مرتفعة  ،، مرتفعة توسطة، م
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التي أخذت كعينة لالستقصاء  1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الفي اضي اآلرالمسارات و -1-4الخريطة 

 هاجرة(الخاص بالموائل والنباتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والم
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التي أخذت كعينة لالستقصاء  2منطقة الرياح الشرقية الفرعية في اآلراضي المسارات و -2-4الخريطة 

 هاجرة(النباتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والمالخاص بالموائل و
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التي أخذت كعينة لالستقصاء  3منطقة الرياح الشرقية الفرعية في اآلراضي المسارات و -3-4الخريطة 

 هاجرة(الخاص بالموائل والنباتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والم
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 :والطيور تالحيوانا -4-3-2-3

 منطقة في للحيوانات المحتملة الموائل تكون أن المحتمل من كان القاحلة المناخية الظروف بسبب

 األنواع من فقط قليل عدد تسجيل تم النيل غرب منطقة داخلو ما حد إلى منخفضة المشروع

 (.Al Amar 2011) آلخر وقت من والثدييات والطيور والزواحف

 في الموجودة والبيانات الحيوانات حولالدراسات السابقة المتعلقة  ةمراجع وكشفت

 2006 الدين بهاء ، المثال سبيل على) األولي األساس خط معلومات عنالصحراء الشرقية منطقة

 الخلفية هذه إلى واستناداً (. 1980 وحلمي أوزبورن ، 1993 و 1997 صالح ، 2009 هوث ؛

 فيوالنباتات  لحيواناتا وعن الموجودة الموائل عن معلومات معجل للموقع زياراتفقد تمت 

 في)يعملون مع الشركة االستشارية  خبراءجانب  من( 2-2-3-4 القسم انظر) المشروع منطقة

 مسح الممكن من يكن لمو( 2017 مارس وفي 2016 ونوفمبر وأكتوبر ويوليو وأبريل مارس

 المناسبة للطرق التخطيط تم الجوية الصوردراسة  على وبناءً  ثم ومن. بالتفصيل بأكملها المنطقة

 المالحظات طريقة استخدام تم الموقع زيارات خالل( و3-4&  2-4، 1-4 الخريطة انظر)

 عن للبحث المخطط الطريق طول على ببطء يقود كان الخبير أن أي ، رئيسي بشكل المباشرة

تم اكتشاف حيوانات  كلماو ،(والجحور هوفالك) للحيوانات المناسبة والموائل الحالية الحيوانات

 للتعرف الحيوانات صور التقاط تمعدادها ووا األنواع عن وبيانات GPS إحداثيات تسجيل تم

 مواقع في ذلك إلى باإلضافة ،اإلنترنت ومواقع الهوية تحديد أدلة باستخدام األخرى األنواع على

 أجل من ودراستها للحيواناتمرات  10ر مكب منظار باستخدام المحيطة المنطقة مسح تم معينة

 الممكن من كان بذلك القيام في، والحيوانات من أنواع وجود إلى تشيرلها  جحور على العثور

 منطقة المشروع. في الموجودة الحيوانات من تمثيلية عينة على الحصول

 المحلية طيورال عن تفصيالً  أكثر أساسية بيانات لجمع خاص مسح إجراء تم ذلك إلى باإلضافةو

 التي الطيور وتوزيع ووفرة المشروع منطقة لخصائص وفقًا النهج هذا تصميم تم وقدهاجرة والم

النباتية وتم البقع التي تحوي بعض  األوديةوفي  الصحراوي الموطن هذا مثل في توقعها يمكن

 مجموعه ما ختيارا النهاية في وتم ،محمول GPS نظام إلى نقلها وتم Google Earth استخدام

36  ً ً  خطا  منطقةال في  المشروع لمنطقة العينات ألخذ كمخططات كم 2 منها كل طول متقاطعا

دراسات في المنطقة  أي إجراء يتم لم( و3-4&  2-4 خريطة انظر) 2&  1ية شرقالالشمسية 
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ات والطيور وتمت مالحظة الحيوان ،إليها الوصول إمكانيةصعوبة  بسبب 3الشمسية الشرقية 

 2016 نوفمبرو  2016 سبتمبر في واحد موقع زيارة تمتمرات و 10باستخدام منظار مكبر 

 دليل استخدامب (ياتسلوكجنس، الال ، األنواع ، عددال)الطيور  تسجيل تمو 2017 وفبراير

Collins Bird األنواع لتحديد. 

 الويب شبكة على الموجودة ناتالبيامن  والتحققلدراسات السابقة ل مراجعة إجراء تم وأخيًرا

 ومع مصر في الطبيعة على الحفاظ أنشطة في المشتركين األشخاص مع والمقابالت العالمية

 ذلك على عالوةو المشروع منطقة في الخفافيش عن أساسية بيانات جمع بهدف المحليين السكان

 الخفافيش عن بياناتتبار التم أيضا اع للخفافيش كموئلالثالثة  الفرعية المناطق أهمية تقييم عند

 المشروع منطقةمن  مختارة مواقع في الخفافيش نشاط مراقبة طريق عن عليها الحصول تم التي

التقييم اإلستراتيجي البيئي واالستراتيجي  انظر) 2016 عام وخريف صيف واخروأ ربيع في

 لطاقة الرياح(.

 الحيوانات على( GPS إحداثيات ذلك في بما) عليها الحصول تم التي البيانات جميع إدخال تمو

 .االحق GIS بيانات قاعدة إلى ونقلها  Excel جدول في المسجلة

 التأثير تظهر التي العلمية األدلة من القليل هناك ،( 2017) وآخرون هاريسوندراسة ل وفقاو

 الطيور على خاص بشكل ينطبق هذاو الطيور على الكهروضوئيةلأللواح الشمسية  المباشر

 يرالشمسية الشرقية غ المناطق في الطيور هجرة حول الخاصة المراقبة فإن وبالتالي ،مهاجرةال

 التقييم اإلستراتيجي البيئي واالستراتيجي لطاقة الرياح(. انظر) مطلوبة

 :البيئة االجتماعية واالقتصادية -4-3-3 

حيث يتم  3&  2،  1 الشرقية الفرعيةاطق الشمسية مناليقتصر نطاق الدراسة االجتماعية على 

)يتم تجميع اإلحصاءات من الكتاب اإلحصائي السنوي لمصر الشمسية المحطات تخطيط اعتبار 

 االقتصادي في منطقة المشروع.-( لفهم خلفية الوضع االجتماعيCAPMAS) 2015لعام 

لجمع  2016باإلضافة إلى ذلك قام الفريق االجتماعي االقتصادي باستطالع موقع في أكتوبر و

خالل هذه المهمة أجريت وبيانات خط األساس االجتماعية واالقتصادية اإلضافية في الموقع 

-3-4مقابالت مع أشخاص في مناطق المشروع أثناء استطالع الموقع كما سبق ذكره في القسم 

معلومات حول المشروع وتم تلخيص المعلومات األساسية عن المشروع في للحصول على  1
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كانت و( D.10.4نية تم توزيعها على األشخاص الذين تمت مقابلتهم )راجع الملحق نشرة إعال

يعض ع مافية ضت إالبقامر ويطلاقبة امر ریقفى جرأوالنشرة باللغتين اإلنجليزية والعربية 

 قملحبفقة رلمت االبلمقارات اتماساعلى ت البلمقااج ئتان قيتوث تمو 2017م في عاص خاشألا

D1 10.4.2. 

 31و أكتوبر  4)ة المنيا ظحافمممثلي ع مة یورشاتت تماعاجت ادعق المقابالتهذه ى لإافة ضإو

للتأكد من أن المحافظات و ،وعرلمشا نعت اظلمحافغ االبوإافية ضت إانيابعلى ل وللحص( اكتوبر

على دراية كافية بأنشطة التخطيط أرسل تقرير تحديد النطاق النهائي إلى المحافظات الثالث في 

( وطلب منهم تقديم تعليقاتهم قبل اجتماع A1 10.1.1)يرجى الرجوع إلى الملحق  2016أغسطس 

 تحديد النطاق.

 مالئمة:طق على أنها غير امعايير التقنية واستخدام األراضي لتصنيف المن -4-4

 2،  1الشمسية الشرقية الفرعية مناطق البل تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة تم فحص ق

طاقة المشاريع استخدام األراضي والقيود الفنية التي تعوق تطوير من خيث القيود على  3& 

أو أقل مالءمة مالئمة أو تجعل األمر أكثر صعوبة وهذا يؤدي إلى تحديد المناطق لتكون شمسية ال

 القيود التقنية. وأألسباب استخدام األراضي 

إمكانية شمسية طاقة الالالمنطقة لمشاريع ى مالءمة التقنية األساسية لمد /فيزيائية من المعايير الو

بميول النقل الثقيل على الطرق ذات المنحدرات القصوى مع اعتبار امكانية الوصول إلى المناطق 

تعكس المعايير المسافة إلى الطرق اإلسفلتية القائمة والحاجة إلى بناء طرق %، و10ال تزيد عن 

تعقيد التضاريس )مثل المنحدرات بسبب بناء الطرق وصول فوق األراضي الخارجية وصعوبة 

الوصول من الطرق مع اعتبار صعوبة الحادة واالنقسام في الوديان العميقة وظروف األرض( 

وهو طريق ذو رسوم دون أي إمكانية للخروج  ةلطرق السريعبما في ذلك ااإلسفلتية القائمة 

 باستثناء مخارج بوابة الدخول.

المعايير هي تعقد شمسية وطاقة الالإلقامة مشاريع ومورفولوجيا معاكسة يمكن أن تكون الجيو

وتعرض  تحركةالتضاريس التي تتطلب بذل جهود عالية لبناء الطرق والتربة الناعمة والكثبان الم

 المنطقة ألشعة الشمس.
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 بشأن استخدام األراضي الحالي أو المخطط له في المناطق التخطة أو سج ةأيم يتم تقديم لو

الحصول على جميع فقد تم وبناء على ذلك  ،الصحراوية بالمشروع بعيداً عن وادي النيل

المعلومات المتعلقة باستخدام األراضي من فحص صور األقمار الصناعية أو التحقيقات في 

 استخدام األرض الحالي الذي يعتبر ذو صلة في سياق هذه الدراسة هو:و ،الموقع

 .نع األسفلتامثل الزراعة أو التعدين أو مص النشاط االقتصادي الحالي -

 الخطط التي هي بالفعل قيد التطوير حالياً. -

ال تعتبر المناطق التي تخضع للتنقيب أو التي تستخدم في جمع الحصى من الطبقة السطحية و

 طاقة الرياح.مشاريع بمثابة استخدام أرض منافس يعوق تطوير للتربة العليا 

 خصا لهذه المعايير.مل 2-4الجدول ويقدم 

 معايير الحكم على القيود بسبب البيئة المادية -2-4جدول 

المعايير المؤثرة على مدى  المعلمات
 المالئمة

 مالئمة ةمأقل مالئ

 حواجز الكثبان المهاجرة سهولة الوصول
 أو

االنحدارات غير المستقرة 
 الحادة

ال يمكن الوصول إلى الطرق 
إال من خالل طرق الخروج 

خروج العادية ، إلى جانب وال
المساحة المخصصة 

طول طرق و الخارجية
الوصول الخارجية أكثر من 

  أو كيلومتر 5
التضاريس المعقدة مع 

 الوديان العميقة 

جميع المناطق المتبقية 
 مثل:

القائمة  يةطرق اإلسفلتال
السريعة )بخالف الطرق 

بدون مخرج طبيعي( 
 بالقرب من المنطقة أو

طحة أو مساآلراضي ال
مموجة قليالً مما يسمح ال

 لطرق الحصويةاببناء 

 %20< المنحدرات الحادة  الجيوموفولوجيا
 أو
 كثبان الرملية المتحركة ال

أودية مع تضاريس معقدة 
 وتربة ناعمة عميقة

 

جميع المناطق المتبقية 
مناطق صلبة تحت  مثل:

األرض منحدرة في 
 الغالب

استخدام اآلراضي 
 المنافس

المنافسة التي طة نشاأل
تستغل األرض وتستخدم 

كأرض المستخدمة بالفعل 
زراعية أو من الواضح أنها 

 قيد التطوير بالفعل
مناطق الخدمة الحالية  أو

 )على سبيل المثال الطرق(
المناطق الصناعية )مثل  أو

محاجر محطة اإلسفلت أو 
الحصى أو مناجم الرخام أو 

 الكوارتز( 

مناطق غير صالحة 
 ستخداملال

جميع المناطق المتبقية  
بما في ذلك مناطق 
التعدين السطحي 

  .لحصىل
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 اآلثار:النهج األساسي لتقييم  -4-5

 :البيئياألثر أهمية مدى تقييم  -4-5-1

تم تحديد اآلثار الهامة المحتملة التي من المحتمل أن تكون ناجمة عن تطوير طاقة الرياح خالل 

تقرير التقييم في الطاقة الشمسية مشاريع المتوقعة لاآلثار قييم يتم تتحديد النطاق و مرحلة

بمزيد من التفصيل بناًء على نتائج دراسات خط األساس االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية 

 يتم وصف المنهجية فيما بعد.تها ويتم تحديد أهميو

الت الحساسة بالمنطقة، قبالمست –نشاط المشروع بين حيث تحدث تفاعالت  اآلثاريتم تحديد و

على أنه: "أي تغيير في البيئة ، سواء كان األثر يتم تعريف   ISO14001: 2004لمعيار وفقا 

 ألنشطة أو المنتجات أو الخدمات".لضاًرا أو مفيًدا ، ناتًجا كليًا أو جزئيًا عن الجوانب البيئية 

من الضروري الحكم على أهمية ف ، سواء كانت سلبية أو مفيدة ، بشكل كاملاآلثاروبمجرد فهم 

في إطار عملية التقييم و ،ا أو يتطلب التخفيف أو غير قابل للتحملالً لتحديد ما إذا كان مقبوأثر كل 

" التجم الحدث" و "حساسية المستقبح"في وفقًا "ألهميتها" والتي هي دالة اآلثار يتم تصنيف 

ة واالجتماعية المحتملة من أنشطة المشاريع البيئياآلثار يتطلب تحديد حجم الحدث تحديد مصادر و

للبيئة البيوفيزيائية،  يتطلب تحديد الحساسية البيئية للمستقِبل فهًماوالروتينية وغير الروتينية 

 معايير التقييم هي على سبيل المثال:و

 :مجال التأثير -

ى سبيل المثال أفدنة األرض غالبًا ما يرتبط حجم التأثير ارتباًطا مباشًرا بحجم المنطقة المتأثرة )عل

 (.تأثرةالم

 :النسبة المئوية للموارد المتضررة-

 كلما زادت النسبة المئوية للمورد المتأثر ، ارتفع حجم التأثير.

 :استمرار اآلثار -

من التغييرات المؤقتة )تتعلق قدرة أهمية عادة ما تكون التغييرات الدائمة أو طويلة األجل أكثر 

 لى االسترداد بعد اكتمال األنشطة بهذا التأثير(.المورد ع
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 :حساسية الموارد -

عادة ما تكون المنبهات عن الموارد الحساسة أكثر أهمية من تلك التي تتسم بالمرونة في إعادة 

 المصادر.

 :حالة الموارد -

ارد الشائعة أو عادة ما تعتبر آثار الموارد النادرة أو المحدودة أكثر أهمية من التأثيرات على المو

 الوفيرة.

 :الوضع التنظيمي -

تعتبر التأثيرات على الموارد المحمية )مثل األنواع المهددة باالنقراض واألراضي الرطبة وجودة 

ثار التي ال تتمتع بوضع تنظيمي )كثير اآلالهواء والموارد الثقافية وجودة المياه( أكثر أهمية من 

 رة أو محدودة(.من الموارد ذات الوضع التنظيمي ناد

 :مجتمعيةالقيمة ال -

التقليدية والمناطق الترفيهية الغذائية موارد البعض الموارد لها قيمة مجتمعية مثل المواقع المقدسة و

 )قد يكون لبعض هذه الموارد أيًضا وضعًا تنظيميًا(.

ثل حدود التلوث المعايير المقبولة )ممستندا إلي يجب أن يكون تحديد الحساسية البيئية للمستقبل و

في حالة طاقة الرياح( والمعاهدات الدولية بشأن الحفاظ على ريش التوربينات المحيطية أو خفقان 

 الطبيعة وفهم البيئة الفيزيائية الحيوية.

 :تقييم األثر يجب أن

 .يكون مستقبالً أو موضوع محدد -

 التكليف(. نهاءوالتشغيل وإتشييد التمييز بين مراحل المشروع المختلفة )ال -

 التمييز بين "مسارات التأثير" المختلفة. -

 :تحديد حجم الحدث
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( في حالة حجم 1: )كمبدأ عام يتم تصنيف حجم الحدث وفقًا لمقدار الحدث وتكراره ومدته وشدته

التنوع ( في حالة حجم الحدث المرتفع، و3( في حالة حجم الحدث المتوسط، )2الحدث المنخفض، )

يتم تقييم السمات بشكل فردي ، وبالتالي حداث ال يسمح باستخدام مقياس عالميالكبير في نوع األ

 لكل حدث أو مجموعة من األحداث.

يتم تحديد حجم الحدث عن و ،يتم تقييم إجمالي حجم الحدث من خالل جمع النقاط الفردية معًاو

 2-4طريق إضافة التصنيفات كما هو موضح في الجدول 

 الحدث اتترتيب درج -2-4جدول 

 الدرجة حجم الحدث

 4 منخفض

 8-5 متوسط

 12-9 مرتفع

الحد من : عند تحديد حجم الحدث يتم النظر بالفعل في شروط خط األساس )على سبيل المثال

 الحالي(.االستخدام الموارد والتلوث الحالي و

 الت:تحديد حساسيات المستقب

 تم تمييز المستقبالت إلى:ي

 بشرية )البشر(مستقبالت  -

 مستقبالت بيئية )موائل ونباتات وحيوانات( -

 التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية -

 السمات المادية )اآلثار ، المواقع األثرية ، المناطق المحمية( -

 3-4كما هو موضح في الجدول  ايتم تحديدهاآلثار وعلى وجود  التتعتمد حساسية المستقبو

 .4-4والجدول 
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 التساسية المستقبتحديد ح -3-4جدول 

 السمات الدرجة المعايير المستقبالت

ما يكون الناس  نادرا 1 التواجد المستقبالت البشرية
في منطقة  متواجدين

التأثير المتوقع 
 ()نشاطات متقطعة

الناس موجودون فقط  2  
أنشطة لبعض الوقت )

 تجارية أو صناعية(

أشخاص موجودون  3  
بشكل دائم في منطقة 
التأثير المتوقع )على 
سبيل المثال ، 

 (عقارات سكنية

الظروف المحيطة  1 التأثر  
)نوعية الهواء ، 
الضوضاء ، التظليل( 
هي أقل بكثير من 

أقل  -المطبقة معايير ال
 تأثرا

الظروف المحيطة  2  
)جودة الهواء ، 
الضوضاء ، التظليل( 
هي أقل من المعايير 

 ضعيفة -المطبقة 

لظروف تكون ا 3  
المحيطة )جودة 
الهواء ، الضوضاء ، 
التظليل( عند أو فوق 

 -المعايير المطبقة 
 األكثر عرضةً 

المستقبالت 
 االيكولوجية

الموائل / األنواع  1 التواجد
النباتية أو الحيوانية 
الشائعة التي يمكن 
العثور عليها بشكل 
متكرر في مصر 
وليست مقتصرة على 

المشروع منطقة 
أو  وليست مهددة

 محمية وال نادرة.
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موائل / أنواع نباتية  2  
أو حيوانية تكون 
ً أو  نادرة إقليميا
ً في  محصورة أساسا

 منطقة المشروع

جود موائل فريدة أو و 3  
نادرة أو مهددة أو 
محمية وأنواع نباتية 

 أو حيوانية

الموائل / األنواع أو  1 تأثر ال 
المجتمعات غير 
متأثرة أو متأثرة 

 امشيبشكل ه
 

ستقر تيتوقع أن  2  
األنواع التي  /الموائل 

 التشهد تغيًرا معتد
ولكن مستداًما في ظل 
 وجود مصدر التأثير 

فقدان كبير للوظائف  3  
اإليكولوجية )مثل 
فقدان الحشرات / 
األنواع ، انخفاض 

 التعداد(كبير في 

سمات شائعة )ال  1 التواجد المستقبالت الفيزيائية
مذكور شيىء من ال

 أدناه(

سمات ذات قيمة  2  
 محلي أو اقليمية

ذات  اتوجود سم 3  
قومية قيمة دولية أو 

)مثل نصب تذكاري، 
موقع أثري ، مناطق 
محمية، محمية 

 طبيعية(

ال تتأثر أو  التمستقب 1 التأثر 
 تتأثر بشكل هامشي

لتغيير لتخضع  2  
المعتدل ولكن 
المستدام مع الحفاظ 

 ماديةعلى السالمة ال
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احتمال حدوث تلف  3  
 كبير 

التربة ، المياه الجوفية 
 ، المياه السدحية

مستقبالت لها قيمة  1 التواجد
محدودة أو ليس لها 

 قيمة

مستقبالت لها قيمة  2  
متوسطة )على سبيل 
المثال ال تستخدم إال 
في بعض األحيان أو 
ال تستخدم بشكل 

 مكثف(
 

مستقبالت ذات قيمة  3  
)على سبيل عالية 

المثال ، إمدادات 
المياه العامة ، والري 

 (والزراعة

ال تتأثر أو الت المستقب 1 التأثر 
 تتأثر بشكل هامشي 

مستوى معتدل من  2  
االضطراب )على 
سبيل المثال ال يزال 

 معاييرالالتلوث يلبي 
موارد الخاصة بال

 (المائية

مستوى عاٍل من  3  
االضطراب )على 

احتمال سبيل المثال 
حدوث تلوث جوهري 
للمياه أو موارد 

 التربة(

 
 .التأثرهي نتيجة إضافة درجات تقييم التواجد وللمستقبالت حساسية الكلية وال
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 التتصنيف حساسية المستقب -4-4جدول 

 الدرجة حساسية المستقبالت

 2 منخفضة

 4-3 متوسطة

 6-5 مرتفعة

 

 :البيئي الكلياألثر تحديد 

مع  التحجم الحدث وحساسية المستقبضرب عن طريق  األثر البيئي الكلي  يتم الحصول على

صفوفة الجدول فقا للمحدد في موتوسط، كبير، م، ثانوي فئات: طفيف، تصنيف شامل في أربعة 

4-6 

 األثرأهمية  -5-4جدول 

 حساسية المستقبالت  

 منخفضة               متوسطة         مرتفعة
ث

حد
 ال

مة
قي

 

 متوسطة منخفضة ملةمه منخفض

 كبيرة متوسطة منخفضة متوسط

 كبيرة كبيرة متوسطة مرتفع

 

 :االقتصاديو تقييم األثر االجتماعي -4-5-2

اآلثار، وتقييم لوصف  قام تقييم األثر االجتماعي االقتصادي بتطبيق منهج تقييم شبه نوعي

االحتمال والمدى المكاني والمدة  تحدد أألثر العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار لتحديد أهمية و

وحجم اآلثار باإلضافة إلى حساسية المستقبالت )على سبيل المثال ، مجموعات األشخاص أو 

اآلثار السكان األكثر عرضة للتأثر ، وعلى وجه الخصوص ما إذا كان من المحتمل أن تحدث 

 بشكل غير متناسب من قبل المجموعات الضعيفة(.

االقتصادية غير المباشرة )أي اآلثار المستحثة( باستخدام نفس  -ر االجتماعية كما يتم تقييم اآلثا

 النهج.
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 :تخفيف اآلثار -4-6

بحيث ال يتم إقامة المحتملة المتوقعة اآلثار على ذكورة أعاله طبق منهجية تقييم األثر البيئي المت

 ستبعدة.المناطق الممشاريع طاقة الرياح في 

فإن الخطوة التالية هي تحديد كبيرة التي تم تقييمها لتكون متوسطة أو المحددة لآلثار بالنسبة 

وتعريف تدابير التخفيف المالئمة التي تطبق التسلسل الهرمي للتخفيف بهدف التخفيف إلى مستوى 

المتبقية يُستهدف أن يصبح لآلثار وبناًء على ذلك فإن مستوى األهمية  ،منخفض قدر اإلمكان

أو أقل بكثير من المعايير المحددة ، وهذا في األساس تكرار لخطوات تقييم  ضعيفًا أو ثانويًا ،

األثر التي نوقشت أعاله ، مع مراعاة التنفيذ المفترض لتدابير التخفيف المعلنة اإلضافية التي 

 ستصبح خاضعة إلدارة البيئة ورصدها.

 الجماهيري: التشاورواإلفصاح  -4-7

الدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية  امة واإلفصاح عن تقريرتم تنفيذ المشاركة الع

باإلضافة إلى سياسة اإلعمار والتنمية إلعادة وفقا للتوجيهات المحلية وسياسة البنك األوروبي 

بما في ذلك جلسة االستماع العامة التي نظمت بهدف رئيسي هذا البنك المعلومات العامة الخاصة ب

ه تم نشر وبالتالي فإن االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية،دراسة للمناقشة النتائج الرئيسية هو 

ومشروع تقرير التوصيات  االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية الدراسة مسودة تقرير

ين للبنك باإلضافة إلى النسخة اإلنجليزية والعربية للملخص غير الفني على الموقعين اإللكتروني

)باإلضافة إلى  2018يونيو  01في هيئة الطاقة المتجددة وعادة اإلعمار والتنمية األوروبي إل

السياسة البيئية للبنك فإن  بالنسبة لمشاريع القطاع الخاص( وصحاب المصلحةألاإلخطار المباشر 

يوًما لمشاريع  120يوًما و  60كشف ال تقل عن عادة اإلعمار والتنمية تتطلب فترة األوروبي إل

أول تقييم للمشاريع  يهالدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية أن وباعتبار  ،القطاع العام

 60 هو الحد األدنى لمدة اإلفصاحالبنك األوروبي أن يكون تم تنفيذها بعد ذلك فقد قبل سيالتي 

 يوًما.

تم التأكد وحورس ريزورت بالمنيا  في فندق 2018يونيو  28ُعقدت جلسة االستماع العامة في 

فترة مناسبة قبل بتم الكشف عنه لدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية من أن تقرير 

 يوًما. 24علنية في جريدة األخبار لمدة الستماع االاإلعالن عن جلسة وكان قد تم االجتماع 
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 2018ع عام منفصل تم تقديمه في سبتمبر تم توثيق نتائج جلسة االستماع العامة في تقرير استما

أو تداخالت بشأن القضايا ة مالحظات خالل جلسة االستماع العامة لم تطرح أيو( G)انظر الملحق 

الدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية البيئية أو االجتماعية التي لم يتم تناولها بالفعل في مسودة تقرير 

كانت جلسة االستماع و ،تعديالت أو إضافاتأية حاجة إلى  وبالتالي لم تكن هناكواالجتماعية 

الدراسة االستراتيجية لآلثار العامة تتعامل بشكل رئيسي مع التوضيحات للحدود المحددة في تقرير 

خاصة فيما يتعلق بفرص العمل ومشاركة الحكومة والمرافق والمستثمرين  البيئية واالجتماعية

على ولكن  ،في مناطق المشروعسيول ل واحد بشأن مخاطر السؤاكان هناك ( وG)انظر الملحق 

سيول على ساحل البحر األحمر فإن منطقة شرق النيل أقل عرضة للالمشاريع المماثلة عكس 

 بسبب الوضع الطوبوغرافي.

بعد جلسة االستماع العامة تم منح أصحاب المصلحة شهًرا لتقديم التعليقات المكتوبة وكما هو و

بالمحدد في الدراسة ضافية ذات صلة تعليقات إاالستماع العامة لم يتم تلقي أية  الحال في جلسة

الدراسة  وسيتم الكشف مرة أخرى عن تقرير االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية،

االلكترونية  مواقعالالنهائي وتقرير التوصيات النهائية على  االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية

 الطاقة المتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. لهيئة

 :راهنةالبيئة الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية ال -5

 فيزيائية:البيئة ال -5-1

 :منطقة المشروع -5-1-1

لطاقة لالدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية منطقة المشروع ذات الصلة بتقرير 

 2الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الو 1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الن من تكوتالشمسية 

تمتد ومتر  5وهي مناطق بقيود ارتفاع  (1-5)انظر الشكل  3والمنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

تقع الحدود الشمالية وقرية أو مستوطنات أخرى  ةالمناطق على أرض صحراوية بعيدة عن أي

 160جنوب القاهرة على بعد حوالي  2كم  363وتبلغ مساحتها  3الشمسية طقة منالألقصى شمال 

كيلومتر  179نحو  2الشمسية الشرقية منطقة الوتبلغ مساحة  ،كم عن بني سويف 60كم وعلى بعد 

، والمنطقة الشمسية الشرقية 3منطقة الشمسية الشرقية كم جنوب ال 16تقع على بعد حوالي ومربع 

تصل بالمنطقة وت 3كم جنوب المنطقة الشمسية  10وتبدأ على مسافة  2كم 416تبلغ مساحتها  1
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والحدود الغربية لهاتين المنطقتين بعيدة تماما عن وادي النيل حيث أن في الجنوب ،  1الشمسية 

 كم منه.   6على بعد  1كم عن وادي النيل والمنطقة المشسية  20تبعد بمسافة  2المنطقة الشمسية 

المناطق الفرعية عبر الطريق السريع من القاهرة وهو طريق ذو رسوم هذه إلى  يمكن الوصولو

على الرغم من  ،مرور مع إمكانيات الخروج إلى الصحراء المحيطة في نقاط جمع الرسوم فقط

ال تزال هناك بعض الطرق اإلسفلتية من وادي النيل على طريق الربط فأن المناطق تقع عن بعد 

ميع الطرق اإلسفلتية ذات الرياح الشرقية، وجأسيوط ، أو حتى داخل مناطق البيني بين المنيا و

 الثقيل.نقل عرض كافي للسماح بال

والجدول  1-5يمكن الحصول على البيانات المناخية من محطتي المنيا وأسيوط )انظر الجدول و

رارة مع اختالفات درجة حجفاف يمكن تصنيف المناخ على أنه مناخ صحراوي شديد الو( 5-2

درجة  19الحد األقصى بين درجة مئوية ويتراوح متوسط  15عالية بين الليل والنهار ألكثر من 

درجة مئوية )الصيف( وتبدو تغيرات درجة الحرارة أقل وضوحا في  37مئوية )في الشتاء( و 

د وقدرجة مئوية  29درجة مئوية و  12الشهرية بين المتوسطات المنيا في وادي النيل وتتراوح 

هذا ال يعني أن فومع ذلك  ،مم( خالل أشهر الشتاء فقط 2أو  1بشكل متقطع )األمطار تم قياس 

 .2017في فترات نادرة مثل فبراير قد تحدث األمطار الغزيرة 

الجهد على طول تقتصر البنية التحتية في المناطق المجاورة للطرق على خط واحد متوسط و

غي ال توجد خدمات المرافق العامة وتخدم إلضاءة الشوارع المسسريع أسيوط ال -طريق المنيا 

جرين حالمنطقة وتقتصر األنشطة البشرية في المنطقة على بعض المزارع وخدمات الطرق وم

 .ةإسفلت واحدحطة الحصى وملجمع 

كيلو فولت( على  220لقاهرة وأسوان لكيلو فولت من  500تتوفر خطوط الشبكة الكهربائية )و

من فكيلو فولت في سمالوط. ومع ذلك  500غربية لوادي النيل مع محطة رئيسية طول الضفة ال

قد وصلت ألقصى الخطوط بالفعل هذه من المعروف أن فغرب النيل لمنطقة الدراسات السابقة 

وبالنسبة لخليج السويس )رأس غارب( وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة من الرياح فإن قدرة لها، 

ً جديداً  كيلومترات جنوب  5على بعد يمر وكيلوفولت إلى سمالوط  500ييد جهد قيد التشخطا

كيلوفولت إلى القاهرة على طول  500جهد خط آخر هناك و 2الرياح الشرقية الفرعية منطقة 

الكهربية طاقة لنقل القيد اإلنشاء  2منطقة الرياح الشرقية الفرعية الطريق السريع في غرب 

المصرية ويتعين إجراء دراسات  االحمالخليج السويس إلى مراكز المتولدة من الرياح في منطقة 
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لنقل وتوسيع النظام لتطوير قدرات إضافية لشبكات الطاقة وتصميم الشبكات  االحمالمكثفة لتدفق 

 طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع في شرق النيل.الكهرباء المتولدة من 

  

 

 

 

 

 

 



JV          
 

 

 67 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 

 نظرة عامة على المناطق والطرق األسفلتية داخل منطقة المشروع وبجوارها -1-5 شكل
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 متر فوق سطح البحر( 40مناخ المنيا ) -1-5جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

متوسط درجة 

 الحرارة

11.8 13.7 17.1 21.3 25.7 27.3 28.3 28.3 26 22.9 18.7 13.5 

متوسط أدنى 

 درجات

4.3 5.9 8.8 12.1 17 18.8 20 20.5 18.2 15.4 11.5 6 

متوسط أقصى 

 درجات

19.4 21.6 25.5 30.5 34.4 35.9 36.6 36.1 33.8 30.5 26 21 

 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اآلمطار )مم(

 

 (متر فوق سطح البحر 230مناخ مطار أسيوط ) -2-5جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

متوسط درجة 

 الحرارة

13.1 14.6 18.2 23 27.2 29.2 29.6 29.7 27.4 24.6 19.8 14.8 

متوسط أدنى 

 درجات

5.9 6.9 9.8 14.2 18.7 21.3 22 22.5 20.7 18.2 12.7 7.8 

متوسط أقصى 

 درجات

20.4 22.4 26.7 31.8 35.8 37.2 37.2 36.9 34.1 31 27 21.9 

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اآلمطار )مم(

 

يولوجية العامة في منطقة المشروع من الخريطة الجيولوجية لمصر تم الحصول على الشروط الج

تم تحديد المساحة و 1981الصادرة عن "هيئة المسح الجيولوجي والتعدين المصرية" في عام 

الجغرافية للخريطة حول منطقة المشروع وإدخالها في قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية ) 

الرسم ونظام اإلحداثيات الجغرافية للخريطة فإن المرجعية  نظًرا لمقياسو( 2-5انظر الشكل 

ومع ذلك فإنه يعطي لمحة جيدة عن الظروف الجيولوجية  %،100الجغرافية ليست دقيقة بنسبة 

 المتجانسة تماما في منطقة المشروع.

تألف من الحجر الجيري البحري السميك ت يوهالعصر األيوسيني في وقد تكونت الطبقة السفلية 

الصلصال والطين تعلوها طبقة من الحصى والرمال ذات العمق المحدود بشكل طبقات من ع م

 .األوديةعام تتراوح من بضعة سنتيمترات إلى متر واحد أو مترين في 
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 من الخريطة الجيولوجية لمصرجزء  -2-5شكل 



JV          
 

 

 70 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 

  

منطقة الرياح الشرقية سطح )الحجر الجيري مع صخور مستديرة الشكل منتشرة جزئياً على ال -3-5شكل 

 (1الفرعية 

تُظِهر الخريطة الجيولوجية خًطا فاصالً كبيًرا يشكل جرفًا يزيد عن مائة متر ارتفاًعا ويقع جزئيًا و

التي  3على مسافة صغيرة من الحدود الجنوبية للمنطقة الشمسية  2ية شرقالرياح الداخل منطقة 

المتجانسة  2&  1مختلفة عن المنطقة الشمسية  لها تضاريس صعبة تنخفض في األودية ، وهي

األودية في التي تحدث المنخفضات في الغالب من أرض متموجة قليالً باستثناء بعض المكونة 

خاصة سمات ال يحتوي المشهد الطبيعي على أي و 1ية الشرقشمسية المنطقة الالرئيسية في 

عالمات تشير إلى وهي خالية من أية حت األرض جميع األودية لديها منحدر معتدل ورملية تو

 .انادرذي يحدث أي تدفق كبير للمياه ال

حوامل األلواح الشمسية وال توجد أرض مالئمة ألساسات ظروف تقدم المنطقتين بشكل عام و

ومع ذلك وبسبب الحجر الجيري البحري رطبة أو رمال متحركة في المناطق الشمسية الثالثة، 

قد يحتوي الجزء السفلي من األرض )على والسطح كون هناك فراغات تحت تقد فتحت األرض 

بالنسبة للجزء و ،النيل تقريباً( على طبقات من المياه الجوفية ذات جودة عاليةسطج مستوى 

، وبعض المزارع بداخل  فإن ذلك واضحا 1الفرعية الرياح الشرقية الجنوبي الغربي من منطقة 

 ه الري من اآلبار العميقة بها.تضخ ميا 1المنطقة الشمسية 
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 ²/ ث ترم 1ذروة حوالي بمخاطر الزلزالية للمنطقة منخفضة إلى معتدلة مع تسارع أرضي وال

ألمم المتحدة ل( وهو مشروع توضيحي GSHAPكما حدده برنامج تقييم مخاطر الزالزل العالمي )

 متوسط.منخفض إلى من يتم تصنيف هذا و( 4-5لحد من الكوارث )انظر الشكل ل
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 GSHAPخريطة المخاطر الزلزالية لمصر  -4-5شكل 

 1الشرقية الفرعية شمسية منطقة الال -5-1-2

 :1الشرقية الفرعية شمسية منطقة الالبالخاصة فيزيائية السمات ال -5-1-2-1

 الالشم من كم 28 مسافة على وتمتد مربع كيلومتر 416 1تبلغ مساحة المنطقة الشمسية الفرعية 

 داخل المنطقة تقعوكم في الشمال والجنوب على التوالي  11كم و 18وبعرض  الجنوب إلى

 في وجودها من الرغم علىو ،النيل وادي من كم 5 من أكثر الغربي الجزء يقعو المنيا محافظة

( شمال) المنيا من جيدة أبعاد ذات أسفلتية طرقب إليها الوصول بإمكانية تتمتع أنها إال الصحراء

 أيًضا الشكل هذا يوضح، و5-5كما هو موضح في شكل ( جنوب) وأسيوط( غرب) النيل واديو

 كل في واحدة عادةً ) الطبيعية للمناظر صور التقاط تم حيث خاصة سمات تحدد التي الطريق نقاط

 المعلومات نظم بيانات قاعدة في الصور تضمين تمو( غرب ، جنوب ، شرق ، شمال: اتجاه

 األقسام التالية. في أمثلة تقديم مويت ، الجغرافية

 توفرو تماًما متجانسة 1المنطقة الشمسية  في الجيولوجيا فإن ، 1-1-5 الفصل في موضح هو كماو

 نتاجيةلإل للشمس المعرضة المواقعلتركيب األلواح الشمسية التي سيتم تركيبها في  مستقرة ظروفًا

 عام وبشكل ، السطحية الطبقة في للحصى حتملم تراكم مع الوديان في ليس أي ، للطاقة عاليةال

 لطابع بالنسبةو السطح من القريبة الجيرية الصخرية األرض تحت ظروف وجود المتوقع منف

 الجوفية بالمياه الري، ويثبت فردية مواقع في السطح من قريبة كهوف توجد قدف الجيري الحجر

 المناطق بعض فيتوجد  أنه المنطقة من ربيالغ الشمال في الواقعة المزارع في العميقة اآلبار من

 .الجيد العائد ذات العميقة الجوفية المياه طبقات

 من الغالب في السطحية الطبقة تتكونو نباتية غير صحراوية أرض هي المنطقة فإن عام بشكلو

 حجر من تتكون صلبة أرض ذلك يتبعو سم 50 إلى سم 10 من تراوحي بسمك  أسمنتية حصاة

 في هو الطبيعي المنظرو فقط األودية بعض هاتقطع للغاية ةسلس التضاريسو صخري جيري
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 6-5من االشكال وتوضح  خاصةسمات  أي دون الشيء بعض ومتموجة متجانسة أرض الغالب

 هذه المنطقة. طبيعية 10-5إلي 

 تضاريسالتي تحوي  المناطق بعض على 1ية شرقالشمسية ال منطقةال من الجنوبي الجزء يحتويو

 20 منبجوانب بارتفاع  يمتد الذيوهو وادي العمراني  الوادي أكبربها أحد  ويمر تعقيًدا أكثر

طريق  غرب الوادي هذه عمق ويزداد( 5-5 الشكل انظر) أسيوط - المنياطريق  متًرشرق 40 إلى

 الشرقي بالجنو إلى، والصغيرة المنحدرة الوديان من منطقة روافدهمع  يشكل حيث أسيوط - المنيا

-5 الشكل انظر) أسيوط وادي نحو حاد بشكل التضاريسنحدر ت 1 يةشرقالشمسية ال منطقةال من

5.) 

 الشمالي الجزء في تعقيًدا األكثر التضاريس ذات الفرعية المناطق بعض على العثور يمكن كما

 20بارتفاع بجوانبه  العبادية واديفي هذا القسم  ويمر 1ية شرقالشمسية ال منطقةال من الغربي

 (.10-5 الشكل انظر) أسيوط - المنياطريق  غرب متراً  30 إلى

 المستمر والتطوير التنقيبآثار  من العديد 1الشمسية الشرقية  منطقةال من الداخلي الجزء يظهرو

 .الحصوية الطرق من العديديتضمن هذا و الحالية االقتصادية واألنشطة
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  .األراضي وتنمية المؤقت لطريقل أمثلة 12-5 والشكل 11-5 الشكل ويوضح

 

لمعايير التقنية وفًقا  1مناطق مستبعدة أو أقل مالئمة في المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -5-5شكل 

 واستخدام األراضي
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 2_29نقطة  شرق منظر  -7-5شكل    2_29شمال نقطة منظر  -6-5شكل 

 

 2_26شمال النقطة منظر  -8-5شكل 

  

 WP66_4أمثلة لتضاريس معقدة عند  -10-5شكل              2_26منظر جنوب نقطة  -9-5شكل 
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 WP 29_2 مزارع عند -12-5شكل     WP 6_2طريق الحصى المؤقت في   -11-5شكل 

فهي تشتمل  1الشمسية ة منطقالاألماكن في إلى جانب التنقيب واستخدام األراضي في العديد من و

طاقة اليجب أن يؤخذ هذا في االعتبار في تطوير مشاريع وة وأنشطة اقتصادية على منشآت ثابت

وهو  2016استخدام األراضي الذي تم تحديده خالل شهر أكتوبر  5-5يوضح شكل وشمسية ال

 يشمل:

 متر من كل جانب. 200الطرق العامة مع ممرات السالمة على بعد  -

الشمسية  منطقةال من الغربي الشمال في تطويرال قيد الزراعية واألراضيالمزارع القائمة  -

 .(12-5 والشكل 10-5 الشكل انظر) 1ية الفرعية شرقال

 .(13-5 الشكل انظر - WP 3_2a) الكوارتزيت تعدين -

 و ،( 14-5 الشكل انظر - WP 8_2) الرخام تعدين -

 (.16-5 والشكل 15-5 الشكل انظر) الحصى غربلة محطات -
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 WP 8_2 الرخام تعدين -14-5شكل              WP 3_2a  الكوارتزيت تعدين -13-5شكل 

  

  WP 20_2الحصى عند  غربلة محطات -16-5شكل         WP 16_2الحصى عند  غربلة محطات -15-5شكل 

 

 WP 10_2ند بعض الحصي الذي تم تجميعه ع -17-5شكل 

لمعايير التقنية لوفقًا  شمسيةطاقة الالع مشاريمة لئأقل مالعلى أنها المناطق المحددة  -5-1-2-2

 :واستخدام األراضي

تم تحديد تقييم للبيئة الفيزيائية فيما يتعلق بالجوانب الفنية واستخدامات األراضي التي تتوافق مع 

فيما يتعلق بإمكانية الوصول ، والجيومورفولوجيا ، واالستخدامات  4-4المعايير المحددة في القسم 

 .شمسيةطاقة الالمشاريع راضي ، أو غيرها غير المالئمة لالمتنافسة لأل

 :إمكانية الوصول

على أو أقل تفضيالً. وتصنف إمكانية الوصول إلى المنطقة بأكملها تبعدة لم يتم تحديد مناطق مس

يمكن بناء أي طريق وصول و 1الشمسية منطقة الالطرق اإلسفلتية تعبر حيث أن  ،مواتيةأنها 

 رئاسي.قرار األجزاء المختلفة في األراضي المخصصة بموجب داخلي ضروري إلى 
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 :الجيومورفولوجيا

 .بسبب الظروف الجيومورفولوجيةمالئمة أية منطقة على أنها مستبعدة أو أقل تحديد  يتملم 

 :تنافس استخدام األراضي

ول طريق المنيا على طتم تحديد استخدام األرض الحالي الذي يجب مراعاته في الشمال الغربي 

مستبعدة المناطق هذه ومناطق محاجر حصى( )شرقي في الجنوب الوأسيوط )مناطق زراعية(  –

 شمسية.طاقة الالمن مشاريع 

 :2الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال -5-1-3

 :2الشرقية الفرعية شمسية منطقة الالبالخاصة فيزيائية السمات ال -5-1-3-1 

 شرق في وتقع مربع كيلومتر 179 واليح 2ية الفرعية شرقمسية الالمنطقة الش مساحة تبلغ

-5 الشكل انظر) غارب رأس - المنيا الجديد السريع الطريقمن  الجنوب في عبورها يتم.المنيا

 حوالي مسافة على اتجاه كل في حارات ثالثة منكل منها  منفصلين مسارين من تكونالذي ي(  18

 المنطقة استطالع وقت فيو ،(20-5 وشكل 19-5 شكل انظر) البعض بعضهمامن  متر 100

 عن يختلفلكنه وطريق ذات رسوم،  صبحي قدو ،الخدمة فيكن بعد ي لم ، 2016 أكتوبر في

 إلى الخروج سهولة يتيحس ممامخارج له ،  تكون ال حيث ، أسيوط-القاهرة السريع الطريق

 .المحيطة الصحراء

 سماتلها  التي نقاطوال اإلسفلتي والطريق المنطقة شكل 20-5& شكل  19-5ويوضح شكل 

 ،قرش ، شمال :اتجاه كل في واحدة عادة)منها  الطبيعية المناظر صور التقاط تم حيث خاصة

 .فيةارلجغا تاوملمعلا مانظ تانيابتم ادراجها في  رولصاوهذه .( ، غرب بوجن

أسيوط  القاهرة وطريق المنيا تجاها من 2ية الفرعية شرقالشمسية ال منطقةال إلى الوصول يمكنو

 بسيطة ترابية أعمال خالل من بسهولة السريع الطريق جنوبمن  مخرج بناءويمكن  السريع

 جسم إلى لوصولخروج للشمال فيجب عمل لفة عكسية للأما بالنسبة ل ، ىوحص طريق وبناء

 سيكون المرورية مةللسال بالنسبةو ،المنيا – غارب رأسأي طريق  المعاكس االتجاه في الطريق

 منطقةال فيإقامة مشاريع الطاقة الشمسية  فإن ذلك على وبناءً ة الطرق، توسع إلى حاجة هناك

 سيتطلب تنسيق مع الشركة المسؤولة عن الطرق السريعة. 2الشمسية الشرقية الفرعية 
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 هو دالجدي السريع الطريق هذا خالل من 2الشمسية الشرقية الفرعية  منطقةال إلى الوصولو

فرعية لاالشمسية الشرقية  منطقةال تتيح ذلك على عالوةو ،االسه ويعتبر اقتصادية األكثر الخيار

 فإنالشمال( ولذلك  في عدا ما) الغالب في مسطحة األرضأن  حيث داخلية طرق إنشاء سهولة 2

 .مواتية 2المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  إلى الوصول إمكانية

 يجبو أسيوط السريع – القاهرة  قيطر مفترقمن  الخروج ترتيبات ستخداما يمكن بديل وكحل

 2المنطقة الشمسية  و الطرق مفترق بين كيلومتر 7.5 حوالي بطول جديد وصول طريق إنشاء

 تخطيط تنسيق يجب الحالتين كلتا فيلهذه المنطقة صعبا قليال، و الوصولسيكون  الحالة هذه فيو

 مع الشركة المسؤولة عن الطرق السريعة. 2لشمسية الشرقية الفرعية ا منطقةال إلى الوصولطرق 

 الحالة هذه فيو استثنائية جهود بذل القديم غارب رأس طريق من الشمال من الوصول يتطلبو

 .واقعي غير الخيار هذاو صعبة تضاريس عبر كم 15 مسافة على وصول طريق بناء يجب
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لمعايير التقنية 0وفًقا  2ئمة في المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية مناطق مستبعدة أو أقل مال -18-5شكل 

 واستخدام األراضي
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 WP53_4عند منظر للطريق في اتجاه الشمال  -20-5شكل      راس غارب الجديد –طريق المنيا  -19-5شكل 

  

 WP 58_4طبيعي عند المنظر ال -22-5شكل                   WP 55_4المنظر الطبيعي عند -21-5شكل 

 الحصى من علوية طبقة من تتكون مسطحة أرض 2تقريبا كل المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 الشمالي الطرف في التضاريس، ولكن 22-5و 21-5 األشكال، الجيري الحجر من طبقات تليها

 يتكون عام بشكلو. ةالكهروضوئيتشييد المجطة الشمسية ل مناسبة تزال ال ولكنها تعقيًدا أكثر

 المنخفضة المناطق فيولكن  ،سم 40 إلى 20 من مقبع الرملي الحصى أو الحصى من السطح

وتحت طبقة الحصى توجد طبقات  ،3-5 الشكل انظر ؛ سمًكا أكثر العليا الطبقة تكون الشمال في

جمع المنطقة بين السطح المستوي وطبقة صلبة تحت ت وبالتالي. 3-5 شكل، الجيري الحجر

 ألساسات دعائم األلواح الشمسية. يةٍ مواتض األر

 منشآت أي من خالية شاسعة صحراء بها المحيطة والمنطقة 2وتعتبر المنطقة الشمسية الشرقية 

 وبعضوهناك بعض آثار عجالت السيارات  التنقيب أجل منئه بنا تموهي تحوي درب حصوي 

المات المتواجدة على الرمال الع من والغرض (22-5 وشكل 21-5 شكل انظر) التنقيب عالمات

 الستخدامها في الزراعة من جانب البدو. التربة صفاتاستكشاف  يستهدف 22-5في شكل 
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لمعايير التقنية لفقًا شمسية وطاقة الالمشاريع مة لئقل مالستبعدة أو األالمناطق الم -5-1-3-2

 :واستخدام األراضي

 القسم في المحددة للمعايير وفقا األراضي واستخدام التقني االستخدام ظل فيتقييم البيئة الفيزيائية 

 المتنافسة األراضي واستخدام والجيومورفولوجيا الوصول بإمكانية تتعلق قيود أيلم يحدد  4-3-1

الشمسية الشرقية  منطقةال عبر مرالجديد الذي ي غارب رأس - المنياطريق  أن افتراض على هذاو

 .تفضيالً لهذه المنطقة أقل  الوصول إمكانيةتكون ف الوإ ،الموقع إلى للوصول فتحه يمكن 2

 :3الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال -5-1-4

 :3الشرقية الفرعية شمسية منطقة الالبالخاصة فيزيائية السمات ال -5-1-341 

 وتقع  مربع كيلومتر 363( 23-5 شكل انظر) 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  مساحة لغتب

عند  مباشرةمنها  الشرقي الجنوبي الجزءويقع ( 24-5 شكل انظر)جرف  من الشرقي لالشما إلى

 القديم غارب رأسطريق  مع بالتوازي الشرق إلى كم 70 حواليل يمتد الجرف أن بماالجرف ، و

طريق  من الوصول هي الوحيدة اإلمكانيةو ،الطريق هذا منلهذه المنطقة  الوصول يمكن الف

 11 من أكثر مسافة على الهضبة قمة على( 1-5 شكل انظر) الغرب فيسريع أسيوط ال – لقاهرةا

 طريق وهو السريع الطريق هذا من مخرج يوجد ال ذلك ومع.  منطقةال حدود إلى للوصول كم

مشروع  أي يتطلبو ، المدفوع غير االستخدام لتجنب جانبية حواجز بواسطة محمي رسوم ذو

 وبالتالي ،السريع الطريق شركة عمالتفاوض من خالل  مخرج ءبنا 3في المنطقة الشمسية الشرقية 

 .صعبًا 3الشمسية الشرقية  منطقةال من العلوي الجزء إلى الوصولمكن القول أن ي

 بإنشاء( الجرف منطقة باستثناء) فقط الجنوبي الجزء سيسمح 3المنطقة الشمسية الشرقية  داخلو

 ذلك على وبناءً  ،عميقة وديانب معقدة تضاريس من تتكون قةالمنطوبقية  بسهولة الداخلية الطرق

 منطقةال إلى الوصول، أي أن المنطقة لمعظم بالنسبة صعب أمر الداخلي الوصول أن يُعتبر

 .تفضيالً  أقل بأكملها 3الشمسية الشرقية الفرعية 

 الجنوب في الجرف جزء باستثناء)3 الفرعيةالشمسية الشرقية  منطقةال من الجنوبي الجزءو

 من علوية طبقة من تتكون مسطحة أرض الطرفية األجزاء وبعض( 25-5 شكل انظر -الشرقي

 جميع في الحال هو كما الجيري الحجر من بطبقاتة متبوعً  األسمنتي الحصى من سم 10 حوالي

 وديان مع معقدة تضاريس من المنطقة غالبية تتكونو ، 24-5 شكل،  األخرى المشروع مناطق
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 آلخر وقت منيتراكم بها الماء  أن المرجح ومنبها بعض النبتات  (27-5 شكل ظران) عميقة

 (.27-5 شكل انظر)

 تمولم ي األخرى المناطق مثلطرق أو دروب  أي 3 لفرعيةالشمسية الشرقية ا منطقةال تظهر الو

 طول ىعلو ، الموقع استطالع خالل المنطقة دخلت التي لسياراتل جدا قليلةآثار  علىإال  العثور

 .أنشطة أي من خالية المنطقة إنعدا ذلك فووجدنا مدق للجمال  الشيخ وادي منطقة

األمر  هذاو األراضي استخدام في التنافس من خالية أكملهاب 3الشمسية الشرقية الفرعية  منطقةوال

أن البدو سيطالبون بدعاوى  ، مصر في األخرى الصحراوية المناطق في الحال هويعني، كما 

 معهم. اتفاق إلى المستثمرونصل ي أن يجب ، مشروع أي تنفيذ حالة وفي ،األرض  ملكية

 

لمعايير التقنية وفًقا  3مناطق مستبعدة أو أقل مالئمة في المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  -23-5شكل 

 واستخدام األراضي



JV          
 

 

 84 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

  

 WP 35_3عند  جرفال -25-5 شكل                       WP 35_3المنظر الطبيعي عند -24-5شكل 

 

  

 WP 42_3عند وادي الشيخ  -27-5شكل                        WP 39_3عند وادي الشيخ  -26-5شكل 

لمعايير التقنية لوفقًا  شمسيةطاقة الالمشاريع مة لئأقل مالستبعدة أو المناطق الم -5-1-4-2

 :واستخدام األراضي

فيما يتعلق بالجوانب الفنية واستخدامات األراضي التي تتوافق مع  تم تحديد تقييم للبيئة الفيزيائية

فيما يتعلق بإمكانية الوصول والجيومورفولوجيا واالستخدامات  4-4المعايير المحددة في القسم 

شمسية وتبين أن المواقع الموضحة طاقة المشاريع الالمتنافسة لألراضي أو غيرها غير المالئمة ل

 تية.غير موا 23-3في شكل 

 :إمكانية الوصول

الوصول للمنطقة كلها صعبة بسبب المسافات اكبيرة المطلوب قطعها حتى الوصل للطرق إمكانية 

 ه المنطقة من الطرق السريعة.ذالسريعة ومن الضروري انشاء طرق وصول له
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 :الجيومورفولوجيا

 3لشمسية الشرقية الفرعية الجزء الواقع بالقرب من الجرف إلي الجنوب الشرقي من المنطقة ا

 .بسبب الظروف الجيومورفولوجيةالئمة مستبعد أو أقل ميعتبر أنه 

 :تنافس استخدام األراضي

 ال يوجد تنافس على استخدام األراضي في هذه المنطقة.

 :البيئة البيولوجية -5-2

 :منطقة المشروع -5-2-1

في الجزء الشمالي  3&  2،  1الفرعية  الشمسية الشرقيةمنطقة التقع منطقة المشروع وبالتالي 

الصحراء الشرقية تمر عبر ومن الصحراء الشرقية التي تمتد بين وادي النيل والبحر األحمر 

واألودية العديد من المنخفضات الشبيهة بالوديان التي تمتد إلى البحر األحمر أو إلى وادي النيل 

النيل أو إلى الجنوب الشرقي إلى وادي  واديفي صب مباشرة إلى الغرب تمر بالمشروع التي ت

األودية القدرة على هذه تمتلك و ،ؤدي في النهاية إلى النيل أيًضاوهي تي طسيواألحبيب ووادي 

منطقة المشروع بالجفاف الزائد للمناخ سم ومع ذلك تت ،األمطارعلى مياه بعض النباتات نمو 

موئل أن تكون فإن قدرتها على ك حصوية ولذلتتكون أساًسا من السهول الوهي الصحراوي 

 للنباتات والحيوانات منخفضة إلى حد ما.

 :المعترف بها دوليا لقيمة التنوع البيولوجيناطق المناطق المحمية قانونا والم -5-2-1-1

وطنية ائق وال توجد حدات طبيعية محميال توجد بمنطقة المشروع أنه توضح الدراسة الميدانية 

 Fouda 2016 ،Baha Elوليًا بقيمة التنوع البيولوجي )و معترف بها دأأو منطقة طيور مهمة 

Din 1999.) 

شمسية منطقة الالمنطقة المشروع )شمال شرق كم إلى  8 ةموقع محمي على مسافلكن هناك و

في عام محميا وقد أصبح  2كم 12يغطي مساحة " كهف سنوريسمى "وادي ( 3الشرقية الفرعية 

 بمثابة كهف.وهو  709قم روزاري بموجب قرار  1992
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 :الموائل -5-2-1-2

ئل مناسب للتخطيط على نطاق واسع اتطوير نموذج موب( 2015وآخرون )اش ارهاقام الباحث ه

نظم  5الموارد الطبيعية في مصر ويشمل تصنيف الموائل فيما يتعلق بلدعم عملية صنع القرار 

 فئة للموائل. 36نظاما فرعيا و  12رئيسية و 

في منطقة المشروع خالل زيارات التي اكتشفناها الموائل المختلفة على التصنيف ا هذا وإذا طبقن

صحراوية ئل الانظام المومن منطقة المشروع بأكملها فيمكن اعتبار الموقع والمسوحات الميدانية 

 "، " األراضي المنخفضة "مستويةال يضاراأل""األراضي المرتفعة"،  :بأربعة أنظمة فرعية هي

يمكن العثور على المناطق المرتفعة التي يتراوح ارتفاعها و ،(3-5)انظر الجدول  لكهوف "" ا، 

والقسم ( 3)المنطقة الشمسية متر فقط في أماكن فردية في القسم الشمالي  500و  200ما بين 

)انظر  3جنوبيرة للمنطقة الشمسية لصدع على طول الحدود الافي الواقع يمتد خط و ،الجنوبي

( ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من منطقة المشروع يمكن أن تصنف على أنها أرض 28-5الشكل 

 ،األودية واألخاديد التي تنتمي إلى النظام الفرعي "األراضي المنخفضة" بعض تعبرها مستوية 

تحدث في منطقة المشروع أيًضا إلى حٍد   "ن المعروف أن الموائل الخاصة "الكهوففمأخيًرا و

 ما.

الميدانية حسب والمسوحات في منطقة المشروع خالل الزيارات كتشفة الموائل المتصنيف  -3-5جدول 

 (2015تصنيف هارهاش وآخرون )

التعريف وفقا لدراسة هارهاش  فئة الموائل النظام الفرعي نظام الموائل

(2015) 

 غير موجودة في منطقة المشروع جبال أراضي مرتفعة صحراء

 غير موجودة في منطقة المشروع تالل وهضاب  

متر فوق سطح  500-200بارتفاع  مناطق مرتفعة  

 البحر

 غير موجودة في منطقة المشروع كثبان رملية أراضي مستوية 

هي صحراء ذات مرتفعات صخرية  صحراء حمادة  

 برمال محدودة 
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كثبان رملية   

 ساحلية

 غير موجودة في منطقة المشروع

أراضي  

 منخفضة

تحدها الوادي هو منطقة منخفضة  ودية واألخاديداأل

تمتد ويتجمع في أسفلها الماء والتالل 

األودية عبر السهول والتالل 

 والجبال.

 غير موجودة في منطقة المشروع منخفضات عميقة  

 غير موجودة في منطقة المشروع السبخات  

بشكل تتكون مساحات تحت األرض  الكهوف الكهوف 

الصخور يف ل تجوطبيعي من خال

يمكن أن تمتد عميقاً تحت األرض و

 صغيرة.أو يمكن أن تكون 

  

 -)يمين(   3الشمسية منطقة لمتر تقريباً متاخماً للحدود الشمالية ل 100جرًف يمتد على مسافة  -28-5شكل 

 (يسار)منظر من قمة الجرف إلي الجنوب 

ر السهول المرتفعة والحصوية والمناطق بسبب الجفاف الشديد في الصحراء الشرقية ال تعتبو

لموائل كموطن غير مناسبة لهذه المناطق والمرتفعة والتالل الصغيرة موئالً مناسبًا للنباتات 

غطاء نباتي بالكامل )شكل بدون وبالتالي فإن الغالبية العظمى من منطقة المشروع هي  ،للنباتات

5-25.) 

التي تمتأل بالمياه بعد هبوط األمطار عام على األودية  تقتصر الحياة النباتية والحيوانية بشكلو

على جبال البحر األحمر في الشرق وفي المواضع السفلى من األودية تتراكم المياه وتتسرب 
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بالتالي فإن أهمية الوديان كموئل للنباتات ولسنوات قادمة ها لدعم الغطاء النباتي فيألسفل 

 والحيوانات يمكن أن تختلف.

 (:1-5خريطة المن الشمال إلى الجنوب ، انظر أيضا ) اوادي 14 يتخللهامشروع منطقة الو

)مع وادي أبو رتيمة ووادي عوض( في القسم الشمالي من منطقة قع وادي الشيخ ي -1

)على مسافة حوالي  2الرياح الشرقية الفرعية متد إلى الشمال من منطقة ي والمشروع وه

االكاشيا لعديد من األنواع النباتية ووتنمو به ا كم( في اتجاه غربي إلى وادي النيل 10

في بعض األماكن يرافق الوادي منحدرات شديدة االنحدار مما ( و27-5 )انظر شكل

موائل مناسبة لألنواع النباتية والحيوانية التي بعض األودية تقدم جعله شبيه باألخدود وي

موطن هام األودية هي فإن  وبالتالي ،تتكيف مع الظروف المناخية القاسية في الصحراء

 للنباتات والحيوانات في الصحراء.

بستان ووادي الداهشة بين القسمين األوسط والجنوبي ال سيما خارج منطقة ي قع وادي -2

كم من  100حوالي لمسافة  أسيوط الودي -يتبع الطريق السريع القاهرة والمشروع 

منخفض في الغطاء النباتي ووهو عبارة عن مسطح واسع  ،الشمال إلى الجنوب الشرقي

 أهمية منخفضة للغاية كموئل للنباتات والحيوانات.له و

وادي النيل في نحو  1ية شرقمنطقة الرياح الوادي المشرق عبر الصحراء شمال صل ي -3

-5انظر شكل )بعض الشجيرات واألعشاب فقط وادي واسع به الغرب وهو عبارة عن 

 .لنباتاتموطن للحيوانات وامنخفضة كأهميته و( 27

موازيا ويمتد  1ية الفرعية شرقالرياح الفي الجزء الشمالي من منطقة وادي الطحاوي يبدأ  -4

قليل من الغطاء به وادي واسع مسطح وهو لطريق الوطني في اتجاه شمالي غربي ل

 منخفضة للغاية كموئل للنباتات والحيوانات.ته النباتي وأهمي

متد يوالطريق الوطني يبدأ من غرب وادي بداع هو فرع أو امتداد شمالي لو يماشوادي ال -5

عدد قليل من النباتات وبه مناطق مرتفعة وتالل وحوله إلى الشمال الشرقي إلى وادي النيل 

بالقرب من الحدود الغربية لمنطقة وهو موطن للحيوانات والنباتات منخفضة كأهميته و

 (.30-5)انظر شكل  األراضي الزراعية )السابقة( في الواديوهناك بعض المشروع 

الرياح الشرقية يرشاوي في الجزء الشمالي الغربي من منطقة وادي بداع ووادي ال  -6

والخريطة  3-4 )انظر الخريطة A4و  A3و  A2بالقرب من مواقع المراقبة  1الفرعية 

 ،كم إلى الشمال الغربي 20أكثر من اديين يمتدان لمسافة كال الوو ،( على التوالي5-1
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(  30-5نباتي مثل الشجيرات واألعشاب مرتفع نسبيا في هذه األودية )الشكل الغطاء الو

 مهمة كموئل للنباتات والحيوانات. أنها وبالتالي يبدو

  

  

  

 –)أعلى(  1)المنطقة الشمسيةالشرقية معظم أراضي المشروع مناطق خالية تماما من الحياة  -29-5شكل 

 )أسفل(( 3المنطقة الشمسية الشرقية  –)وسط(  2المنطقة الشمسية الشرقية 
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 مخطط ألماكن الوديات والنباتات بها -1-5خريطة 
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 قق اوادي مش -30-5شكل 

. 

  

  

 )بدون نباتات )اعلى( وبعض النباتات )أسفل(الماشج  صور لوادي -31-5شكل 

في بعض المنحدرات التي تؤدي وتوجد بعض الكهوف التي تقدم موئال للحيوانات في الوديان و

ولكن  3&  1( وهذه الكهوف والشقوق قد تواجد في المنطقة الشمسية 32-5إلي األودية )شكل 

 نظرا ألنها مستوية.   2المستبعد وجودها في المنطقة الشمسية من 
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 لبعض الشقوق والكهوف التي تستخدم كموائل للحيوانات صور  -32-5شكل 

 ئل للنباتات والحيواناتايم أهمية األودية الرئيسية كموتقي -4-5جدول 

 األهمية كموئل المكان أسم الوادي #

 هامة 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  وادي الشيخ 1

وادي البستان ووادي  2

 الدهاش

 منخفضة مين األوسط والجنوبيسبين الف

 ضةمنخف 1المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  وادي مشاقق 3

 منخفضة جدا 1المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  وادي الطحاوي 4

 منخفضة 1المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  وادي الماشج 5

وادي البداع ووادي  6

 البرشاوي

 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 1والمنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 هامة

 

جي ذات األولوية أو الموائل المهددة أو الهيكل اإليكولوجي لم يتم تحديد سمات التنوع البيولوو

والوظائف الالزمة للحفاظ على سالمة التنوع البيولوجي كما هو محدد في متطلبات األداء للبنك 

 ( في منطقة المشروع.3-2)انظر القسم  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

موائل ذات أهمية أو  ،أو فريدة من نوعها دة مهدأنظمة بيئية  كما لم نجد أية موائل حرجة ذات

 أو ،أو موائل ذات أهمية كبيرة لألنواع المستوطنة جغرافيًا ،كبيرة لألنواع المهددة باالنقراض

موائل تدعم األنواع المهاجرة ذات األهمية العالمية )على النحو المحدد في متطلبات األداء للبنك 

 ( في منطقة المشروع.3-2انظر القسم  ،األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 



JV          
 

 

 93 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 النباتات: -5-2-1-3

ويشار إليه أعدادها إن الغطاء النباتي في الصحراء الشرقية ليس غنيا باألنواع وال كثيف في 

قد يظهر العشب ولكن بشكل رئيسي وأحيانا بالسافانا الزائفة مع أشجار وشجيرات وأعشاب واحدة 

( تقسيم الصحراء الشرقية 2014عبد الغني وآخرون )اقترح ، وقد بعد هطول األمطار الغزيرة

 التقع منطقة المشروع في منطقة جالو ،واألراضي الفرعية العربية الإلى منطقتين فرعيتين: جال

الفرعية غنية نسبيًا  التعتبر منطقة جالوالفرعية التي تضم الجزء الشمالي من الصحراء الشرقية 

دعم معظم الغطاء النباتي بسبب ارتفاع مستويات رطوبة التربة بشكل تميل األودية إلى النباتات وب

( فإن المجتمعات النباتية الرئيسية المعروفة في السهول 2009ويليس )ون ازهرلدراسة وفقاً و ،عام

 الصحراوية هي:

 :(Ochradinus baccatus)مجتمعات نباتية خشبية  -

مكن العثور عليها في جميع أنحاء الصحراء هذه المجتمعات الخشبية موزعة على نطاق واسع وي

 والسهول الصحراوية الساحلية للبحر األحمر وشبه جزيرة سيناء.الشرقية 

-5 )انظر شكل spinescentهو شجيرة صحراوية مع فروع  Ochradinus baccatusونوع 

توجد ع في منطقة المشروو ،ثبيت التربة وتكوين أكوام رملية أسفل النبات( وهي تساعد على 33

التي تم تقييمها كبيرة في الغالب في مجموعات في الوادي خاصة في األودية الهذه الشجيرات 

 (.5-5باعتبارها مهمة كموئل للنباتات والحيوانات )انظر جدول 

 (Zygophyllum coccineumنصف شجيرة ) -

ل عبارة عن نبات زيروفات عصاري يبقى أخضر طواهو  Zygophyllum coccineumنبات 

شجيرة ومنتشر على نطاق واسع في النصف عائلة ( وهو ينتمي إلى 33-5العام )انظر شكل 

 tortilis subsp. raddianaشمل أيضا أكاسيا وعائلة هذا النبات تالمناطق القاحلة في مصر 

 والعديد من األنواع األخرى. namotica Tamarixو ( 33-5)شكل 

من واع مختلفة من التربة ومن الشائع جدا في الوديان في موائل متنوعة وأنهذا النبات ينمو و

بما أن هذا النبات و ،التربة المالحةهو يتحمل الصحراء الشرقية وفي الحجر الجيري والسهول 

في بعض الشجيرات المتفرقة منه تم العثور على وقد  ،الحيواناتعليه غير مستساغ فال ترعى 

 بأكملها.أماكن مختلفة  منتشرة في منطقة المشروع 
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وهو نوع من  Mimosaceaعائلة ( ينتمي إلى 33-5)انظر شكل  A. tortilis sppونبات 

النظم البيئية القاحلة في أفريقيا والشرق األوسط ، من السافانا في األنواع األساسية التي تنمو 

 وهووحيواناتهم المستأنسة لمستوطني هذه الصحراء مهم وهو  ،الرطبة إلى الصحارى القاحلة

في مصر و( Munzbergova & Ward 2002يحسن خصوبة التربة ويزيد التنوع البيولوجي )

في األودية والسهول الرملية عادة في مناطق تجمع المياه على ساحل البحر فإن هذا النبات ينمو 

في منطقة المشروع بأكملها يمكن العثور و ،(1999األحمر والصحراء الشرقية وسيناء )بولس 

وأيضا في وادي )( وبشكل رئيسي في وادي الشيخ 1-5خريطة  )انظرشجيرة  50ن على أكثر م

، وفي مجمع وادي العمراني  3المنطقة الشمسية إلى الشمال من أبو ريتاياما ووادي أم عويس( 

 ،المشروعنطقة قائمة كاملة بجميع أنواع النباتات التي تم العثور عليها في م 5-5ويحوي جدول 

ال و ،نواع المذكورة "أقل أهمية" في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراضتعتبر جميع األو

 توجد معلومات عن أي أنواع نباتية مهددة باالنقراض في منطقة المشروع.

مهجورة في منطقة المشروع نشطة أو في بعض المواقع يمكن العثور على أراضي زراعية و

 .ضد الرياححاجز ربما كحولها شجيرات أشجار وتكون بها ( وقد 1-5)انظر القسم 

 قائمة األنواع النباتية المسجلة في منطقة المشروع -5-5جدول 

 الصنف العائلة

Acacieae Acacia tortilis ssp. raddiana 

Brassicaceae Anastatica hierochuntica 

Diplotaxis acris 

Farsetia aegyptia 

Zilla spinosa 

Fabaceae Trigonella stellata 

Zygophyllaceae Fagonia arabica 

Zygophyllum coccineum 

Boraginaceae Trichodesma africanum 

Asteraceae Echinops spinose 

Launaea nudicaulis 

Pulicaria incisa 

Senecio glaucus 

Amaranthaceae Salsola aegyptiaca 

Poaceae Panicum turgidum 
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Resedaceae Ochradenus baccatus 

Neuradaceae Neurada procumbens 

Geraniaceae Erodium sp. 

Leguminosae Astragalus caprinus 

 

  

  

 Zygophyllum coccineumيمين( وشجيرات )أعلى  Ochradinus baccatusشجيرات  -33-5شكل 

الشمسية منطقة الفي  A. tortilis spp. raddianaشجيرلت توجد في منطقة المشروع ويسار( )أعلى 

 1ية الشرق
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يسار( )أعلى  Panicum turgidumشجيرات ومين( أنستاشيا هييروشونتيكا )إلى اليشجيرات  -34-5شكل 

 يسار()أسفل  Farsetia aegyptia شجيراتويمين( )أسفل  Launaea nudicaulisشجيرات و

 

 :الحيوانات -5-2-1-4

 :الثدييات

عدد قليل من الثدييات في منطقة المشروع أثناء العمل الميداني مما يشير إلى أن التنوع مالحظة تم 

ومع ذلك فإن معظم  ،وف المعيشية القاسية في الصحراءوالكثافة منخفضين للغاية بسبب الظر

عالوة على والت يسجتمحدود من الاللعدد لسببا آخر هذا الحيوانات تنشط في الليل وربما كان 

 لعديد من أنواع القوارض.لهو تكيف لفترات الصيف الحارة البيات الصيفي ذلك فإن 

ل االرمثعلب ( وVulpes vulpes pusillaونادًرا ما تمت مالحظة ثعلب الصحراء األحمر )

(Vulpes ruepelli بالقرب من ) وادي في على سبيل المثال الطريق السريع في الوديان الكبيرة

 A3تم العثور على مسارات وفضالت الثعالب في مواقع المراقبة وقد  ،المشرق ووادي العمراني

تم تسجيل و( 2017م )جميعها في ربيع عا D4و  D1و  B4و  B3و  B2( و 2016)خريف 
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أثناء الليل بواسطة كاميرا أوتوماتيكية تم تركيبها بالقرب من شجرة أكاسيا في مجمع ثعالب ال

باإلضافة إلى ذلك فإن الكهوف والمباني األخرى الموجودة في األودية األكبر و ،وادي العمراني

 لب.الثعلأوكار كتكون مناسبة عموًما 

 في وادي البريشاوي. محلية مرة واحدةط تم تسجيل قطو

القوارض المختلفة في منطقة المشروع من خالل المالحظات المباشرة وقد تم التحقق من وجود 

تم و ،أو عن طريق العالمات )مثل الفضالت ، المسارات ، الجحور( التي تركتها هذه الحيوانات

أربعة في  1لشرقية ومنطقة الرياح ا 1المنطقة الشمسية الشرقية الجربوع في التحقق من تواجد 

( في Meriones crassusوجود ثنية سنديفال )مالحظة تم و ،وثالثة أماكن مختلفة على التوالي

تم العثور على سالالت توجد عادة في الموائل األراضي القاحلة ومكان واحد في وادي البرباوي 

ابن آوى وجود ا في يُشتبه أيضً دراسات السابقة وبناًء على ال ،بما في ذلك الصحارى والسافانا

(Canis anthus lupaster ) منطقة المشروع.في 

 .35-5، شكل  1وقد تم تسجيل الجمال في أحد األماكن في المنطقة الشمسية الشرقية 

أنواع الثدييات )وال بعض بمثابة موطن ل هي خالصة فإن منطقة المشروع وال سيما األودية وال

فإن عدد أنواع الثدييات التي يمكن العثور عليها في المنطقة  ومع ذلك ،سيما القوارض النشطة ليال(

ومن ثم ال تشكل منطقة المشروع  ،عالوة على ذلك هناك عدد قليل جدا من الثديياتو ،منخفض

 موئالً هاًما للثدييات.

 قائمة األنواع الثديية المسجلة في منطقة المشروع -6-5جدول 

 الموقع العائلة النوع #

 وادي البداع ووادي المشج Camelus dromedarius Camelidae الجمل 1

 / Vulpes vulpes pusilla ثعلب الصحراء وثعلب الرمال 2
Vulpes ruepelli 

Canidae وادي مشقاق ووادي البرشاوي 

 وادي البرشاوي Felis silvestris catus Felidae القط البري 3

 بداع ووادي المشجوادي ال Jaculus jaculus Dipodidae الجربوع 4

 وادي مشقاق ووادي البرشاوي Gerbillus gerbillus Muridae الجربوا 5

 Gerbillus spec.  Muridae وادي مشقاق ووادي البرشاوي 

6 Sundevall's Jird Meriones crassus Muridae وادي مشقاق ووادي البرشاوي 
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 1سية الشرقية الفرعية في المنطقة الشممنزل بعض الجمال بجانب  -35-5شكل 

 :الطيور

( 36-5 الشكل انظر)دراسة الحقلية ال أثناء المشروع منطقة في نوًعا 45 مجموعه ما تسجيل مت

 قدو( 7-5 جدول انظر( )16) الربيع في منه أعلى( 42) األنواع عدد كان 2016 خريف فيو

 .2016 عام خريف فيالجاثمة  لطيوربا جزئيا مرتبطا هذا يكون

 العثور يمكن التي وفرة األنواع وأكثر( 7-5 جدول انظر) محلية كطيور  نوًعا 14 نيفتص تمو

 بشكل الصخور حمامةوتم مالحظة ( طائر 290)أوز الرمال  كان تقريبا وادي كل في عليها

 Desert من كل تسجيل تمو الكافتيريا من مقربة على الصحراء شرق طريق من بالقرب منتظم

Lark و Desert Dbler و Desert Wheatear و Isabilline Wheatear في أقل بدرجة 

 ذلك إلى باإلضافةو. األخرى األنواع جميع لوحظت ما ونادرا جًدا قليلة وبأعداد المشروع منطقة

 جميعو والحيوانات للنباتات الميدانية الزيارات أثناء محلي نوع هو Cursorius Cursorوجدنا 

 باالنقراض المهددة لألنواع الحمراء القائمة فيمية" اه أقل" نهاأ على مدرجة المذكورة األنواع

(IUCN 2017.) 

 ألنها بها المحيطة المنطقة أو المشروع منطقة في المحلية األنواع تتكاثر أن المفترض من كانو

 .اجدً  ةقليلبأعداد  ولكن بانتظام مالحظتها تتم كانت
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 بعض في واألشجار والشجيرات األعشاب)بها بعض النباتات  التي األودية تشكلوكخالصة 

 الصحراء في القاسية المناخية الظروف مع تتكيف التيالطيور  أنواعبعض ل مناسبا موئال( األحيان

 فقير المحلي الطيور مجتمع أن بوضوح عليها الحصول تم التي النتائج تظهر ذلك ومع ،الشرقية

 واسعة المشروع منطقة في المنتشرة األنواعو ،للغاية منخفضة الطيور كثافة وأن األنواع في للغاية

 األنواع لقائمة ووفقًا. مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن االنتشار

  وبالتالي ،باالنقراض مهددة كأنواع نوع أي تقييم يتم ال  IUCN تعدها التي باالنقراض المهددة

 .المحلية للطيور هاًما موئالً  ليست المشروع منطقة فإن

 

  

  

بالقرب من ( Bucanetes githagineus)طائر مغرد  –عصفور جاثم في وادي العمراني )اعلى يمين(  -36-5شكل 

 يسار(.الصحراء )أسفل عصفور مغرد  –يمين( )أسفل األوزة المنقطة  –)أعلى يسار( الطريق السريع 
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 العابر في منطقة المشروعير سقائمة الطيور المسجلة أثناء ال -7-5جدول 

 الحالة النوع #
 عدد الطيور

2016 2017 

1 Barbary Falcon Falco pelegrinoides local 1/1 - 

2 European Bee-eater Merops apiaster migrating 10/1 - 

3 Black Kite Milvus migrans migrating 1/1 - 

4 Bluethroat Luscinia svecica roosting 2/2  

5 Booted Eagle Hieraaetus pennatus migrating 1/1 - 

6 Brown-necked Raven Corvus ruficollis local 55/13 3/2 

7 Chiffchaff Phylloscopus collybeta roosting 161/20 4/3 

8 Common Snipe Gallinago gallinago roosting 10/1 - 

9 Common Whitethroat Sylvia communis roosting 7/7 - 

10 Desert Lark Ammomanes deserti local 48/13 9/5 

11 Desert Warbler Sylvia nana/deserti local - 16/13 

12 Desert Wheatear Oenanthe deserti local 9/5 7/4 

13 Great Grey Shrike Lanius excubitor roosting - 1/1 

14 Golden Oriole Oriolus oriolus roosting 1/1 - 

15 Greater Hoopoe Lark Alaemon alaudipes local 13/9 6/2 

16 Honey Buzzard Pernis apivorus migrating 5/3 - 

17 Hooded Wheatear Oenanthe monacha local 2/1 1/1 

18 Isabelline Shrike Lanius isabellinus roosting 1/1 - 

19 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina local 3/2 6/5 

20 Lesser Whitethroat Sylvia curruca roosting 25/9 29/9 

21 Levant Sparrohawk Accipiter brevipes migrating - 1/1 

22 Masked Shrike Lanius nubicus roosting 7/5 - 

23 Meadow Pipit Anthus pratensis roosting 3/2 - 

24 Montagus Harrier Circus pygargus migrating 1/1 - 

 Harrier spec. Circus spec. migrating 1/1 - 

25 Mourning Wheatear Oenanthe lugens local 8/6 - 

26 Northern Lapwing Vanellus vanellus migrating 11/1 - 

27 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe local 2/2 - 

28 Red-breasted Flycatcher Ficedula parva roosting 1/1 - 

29 Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus roosting 9/3 - 

30 Rock Dove Columba livia local 17/3 - 

31 Rock Pipit Anthus petrosus local 2/2 - 

32 Ruppell's Warbler Sylvia ruppeli roosting 1/1 10/5 

33 Sardenian Warbler Sylvia melanocephala roosting 14/4 4/2 

34 Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus roosting 2/1 - 

35 Short-toed Eagle Circaetus gallicus migrating 1/1 - 

36 Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus local 290/13 58/4 

37 Steppe Buzzard Buteo vulpinus migrating 1/1 - 

38 Steppe Eagle Aquila nipalensis migrating 3/2 - 
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 الحالة النوع #
 عدد الطيور

2016 2017 

39 Tawny Pipit Anthus campestris roosting 1/1 1/1 

40 Tree Pipit Anthus trivialis roosting 4/2 - 

41 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus local 1/1 - 

42 Whinchat Saxicola rubetra roosting 1/1 - 

43 White Wagtail Motacilla alba roosting 7/2 - 

44 Willow Warbler Phylloscopus trochilus roosting 41/13 - 

45 Woodchat Shrike Lanius senator roosting - 1/1 

 

طير للجثوم والراحة أثناء هجرتها وهي ت كموقع المنطقةمن الطيور  نوًعا 21 مجموعه ما ستخدمي

 واحًدا يوًماتبقى  ما عادةً و األرض على أو النباتي الغطاء في للراحة  يوًما وتمضيأثناء الليل 

 األنواع ذه(. وه7-5وجدول  36-5 شكل) التالية الليلة يتواصل الطيران غو المواقع أحد في فقط

 الحمراء ائمةالق في" ميةاه أقل" قائمة في مدرجة وهي أوروبا في تكاثرها مناطق في جدا شائعة

 منطقة فيالجاثمة  الطيور بعض تسجيل تم ذلك إلى باإلضافةو. باالنقراض المهددة لألنواع

 عام ربيع فيالرياح الشرقية الفرعية  مناطق في الطيور لهجرة المراقبة عمليات خالل المشروع

ي التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماع تقرير انظر) 2017 وربيع 2016 وخريف 2016

 األعشاب)بها بعض النباتات  كبيرة أودية المشروع منطقة تضملمشروعات الرياح( وكخالصة 

للطيور أثناء ل( واحد ليوم) للتوقف موئل تشكل التي( األحيان بعض في وأشجار والشجيرات

 للحيوانات الجاثمة. كبيرة أهمية لها ليس المشروع منطقةهجرتها ولكنها بأعداد قليلة وعموما فإن 

 منطقتَي في) والشرق الغرب إلى المنيا منطقة في المهاجرة الطيور لمراقبةالقيام بدراستين  تمقد و

ت وكان التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات الرياح( تقرير انظر - 2&  1 رياحال

 وادي من وشرقيًا غربًا كيلومترات 10 مسافة على الواقعة الصحراءالنتيجة الرئيسية هي أن 

 االستنتاج هذا أن وحيث ،الخريف في وال الربيع في ال ،الطيور لهجرة خاصة أهمية لها ليس النيل

 .المنيا منطقة في المراقبة من مزيد إلى حاجة هناك تليسف منه التحقق تمنهائيا و اعتباره يمكن
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 :الزواحف

حف داخل منطقة المشروع خالل زيارات الموقع تم اكتشاف ما ال يقل عن عشرة أنواع من الزوا

الرمال الصحراوية في وادي العمراني  ( وكان اثنان من األنواع الخمسة ثعابين8 -5)انظر جدول 

ووادي عبادة  وادي العمرانيالثعبان ذات القرون بالقرب من ( و1الشرقية الشمسية منطقة ال)

 .طق الصحراوية والرمليةومن المعروف أن كال النوعين شائعان جًدا في المنا ،ووادي البرشاوي

 Tarentolaبرص من فصيلة تم تسجيل والصحراوي في وادي العمراني وقد تم مالحظة البرص 

في منطقة المشروع  Gekkonidaeعائلة تواجد أبراص من مرة واحدة ومع ذلك يمكن توقع 

 أيًضا.

 Lidua Fringe-fingered السحلية و Bosch-toed Lizardسحلية تمت مالحظة الوقد 

Lizard  شوهدت واحدة من و 1الشرقية الشمسية منطقة المن بشكل شائع في مواقع مختلفة

قد فعالوة على ذلك و ميجال وواديتمام السحلية الحمراء المرقطة في وادي المشاقق ووادي 

 أيًضا منطقة المشروع. Lacertidaeمن عائلة تسكن سحالي أخرى 

تعيش في الصحراء الشرقية وهي سيناء مرتين حلية سهرت ظ 1ية الشرقالشمسية منطقة الفي و

 .ويمكن العثور عليها على األسطح الصخرية وفي الكهوف

 الزواحف المسجلة في منطقة المشروعبقائمة  -8-5جدول 

 التواجد العائلة النوع
 نادرا Cerastes cerastes Viperidae األفعى المقرنة

 نادرا Psammophis aegyptius Colubridae ثعبان الرمال الصحراویة

 نادرا Ptyodactylus siphonorhina Gekkonidae برص الصحراء

 نادرا Tarentola spec. Gekkonidae سحلية غير مسماة

 نادرا Trapelus spec. Agamidae سحلية غير مسماة

 نادرا Pseudotrapelus sinaitus Agamidae سيناءسحلية 

 شائعة Acanthodactylus boskianus Lacertidae سحلية 

 شائعة Acanthodactylus scutellatus Lacertidae سحلية ندوا

 نادرا Mesalina rubropunctata Lacertidae السحلية المنقطة الحمراء

 نادرا Lacertidae  حلية غير مسماةس

 .تنشط في الليلالزواحف كما تم القيام بزيارات ميدانية خالل النهار ولكن معظم أنواع 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
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 الزواحف التي عثر عليها في منطقة المشروع -37-5 شكل

  

 الموجودة في منطقة المشروعزواحف للآثار   -38-5 شكل

 :الحشرات

قبل أو أثناء أو بعد مالحظات الطيور أن الحشرات يمكن أن دراسات كشفت زيارات الموقع وال

خالل بعض فترات مراقبة الطيور كان و ،تظهر بشكل مؤقت بأعداد كبيرة في منطقة المشروع
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،  Muscidaeذبابات )خاصة من العائالت مشاهدة الطيور صعبًا بسبب المئات من ال

Syrphidae.المحيطة بالمراقبين ) 

 Eremiaphilaصحراء )انتيس الموكانت إحدى الحشرات المحلية التي نادرا ما شوهدت 

zetterstedti) مالحظة فراشة  تم كما(Agrotis exclamationis وهي فراشة من عائلة )

Noctuidae من عائلة تنتمي بعض العينات األخرى  وCarabidae  وVespidae  إلى

 الحشرات المحلية أيًضا.

( والفراشة Danaus chrysippus) ةاإلفريقيفراشة كانت الهجرة واضحة في الفراشات مثل الو

(Vanessa cardui والتي تم تسجيلها بانتظام في خريف عام )عينات  10تم العثور على و 2016

ظهرت اليعسوب المهاجرة و C3اسيا بالقرب من موقع من الفراشة المطلية في زهور شجرة أك

الدارتر فراشة ( وAnax parthenope)فراشة ( وAnax ephippigerاليعسوب )فراشة مثل 

وأيضا ( في كامل منطقة المشروع في الربيع والخريف Sympetrum fonscolombiاألحمر )

 Locustaجر )( والجراد المهاSchistocerca gregariaالجراد الصحراوى )ظهر 

migratoria في منطقة المشروع39-5( )انظر شكل  ). 

حيث يمكن كبيرة حياة الحشرات المحلية ضعيفة في األنواع وتتجمع بشكل رئيسي في األودية الو

الحشرات المهاجرة في منطقة المشروع بعض يمكن العثور على عض النباتات، والعثور على ب

طقة المشروع واسعة االنتشار ويمكن العثور عليها في العديد األنواع المنتشرة في منو ،بأكملها

التالي فإن ، وبال يعرف أي من األنواع المسجلة أنها مهددةو ،من الموائل الصحراوية في مصر

 منطقة المشروع ليست موئالً هاًما للحشرات.

  

 شمال(والعنكبوت )مين( الجراد المهاجر )إلى الي -39-5شكل 
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 :العناكب

بانتظام ويمكن العثور عليها في كامل منطقة المشروع )انظر الشكل الحظة العناكب الجمل تمت م

 .في المنطقةأيضا  Salticidaeناكب من عائلة عالقد تعيش فعالوة على ذلك و ،(5-39

 ال تشير النتائج إلى أن منطقة المشروع تضم موئالً هاًما للعناكب.ولكن 

 :1الفرعية ية الشرقالشمسية منطقة ال -5-2-2

 :المواقع المحمية قانونا والمعترف بها دوليا لقيمة التنوع البيولوجي -5-2-2-1

قع محمية قانونًا وال توجد حديقة وطنية أو منطقة طيور مهمة وال توجد مساحة امو ةال يوجد أي

لمناطق أو ا 1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الالتنوع البيولوجي في  ةمعترف بها دوليًا من قيم

 Fouda 2016 ،Baha El Din 199المحيطة بها ) 

 :الموائل -5-2-2-2

والمناطق المرتفعة والتالل وية بسبب الجفاف الشديد في الصحراء الشرقية فإن السهول الحص

مناسب للنباتات وبالتالي  وئل ال تستعمل كم 1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الالصغيرة داخل 

المنطقة الفرعية لها أهمية منخفضة للغاية أو بال أي أهمية كموطن للنباتات  فإن أجزاء كبيرة من

 والحيوانات.

ذات أهمية عالية كموئل بأنها  1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الأودية لم يتم تقييم أي من و

 واديالبرشاوي في الشمال ووادي العمراني و وادي اديبادا وواديال يوفر و ،للنباتات والحيوانات

قلد في الجنوب الظروف المعيشية المناسبة لنوع واحد من النباتات والحيوانات ، وبالتالي مال

الشرقية الشمسية  منطقةالن الموائل الصحراوية الشاسعة التي تسيطر على عبشكل ملحوظ وا يختلف

تم تقييم و( 2-5وخريطة  4-5األودية المذكورة أعاله مهمة للنباتات والحيوانات )أنظر جدول و 1

أهمية جميع األودية األخرى كموئل قيّم للنباتات والحيوانات على أنها منخفضة أو منخفضة للغاية 

 (.2-5وخريطة  4-5)انظر جدول 

الشمسية  منطقةالموائاًل للحيوانات فإن الكهوف الموجودة في وبما أن الكهوف في الصحراء توفر

مالذًا مهًما تعتبر في الوديان وعلى المنحدرات  التي يمكن العثور عليها بشكل خاص 1الشرقية 

 للنباتات والحيوانات.
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 النباتات: -5-2-2-3

 الطيور ، الثدييات) لحيواناتمختلفة من ا ألنواع مناسبة موائل اويشالبر ووادي عباده وادي شكلي

اسة درال من عليها الحصول تم التي النتائج فإن  ذلك ومع( العناكب ، الحشرات ، الزواحف ،

 في المسجلة واألنواع منخفضة كثافةبو األنواع في ضعيفة المحلية الحيوانات أن بوضوح تظهر

 الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن واسع نطاق على منتشرة 1الشمسية  منطقةال

 1الشمسية الشرقية  منطقةال تعتبر ال وبالتالي ،مهددةال األنواع منوليست  مصر في الصحراوية

 .للحيوانات هاًما ذًاالم

حافزا لتوقف الطيور المهاجرة  تشكل التي لنباتاتبعض ابهما  البرشاوي ووادي عبادة وادي أن بما

 ،آلخر حينمن للراحة تستخدم بعض الطيور المهاجرة هذه األودية  فقدليوم واحد أثناء طيرانها 

 .للطيور كموئل كبيرة أهمية ذات تعتبر الف 1ة يشرقالشمسية ال منطقةلل األخرى األجزاء جميعأما 

التي تقع بينهما  1يمكن أن نستنتج أن المنطقة الشمسية  2&  1ومن نتائج دراسة منطقتي الرياح 

 .الخريف في وال الربيع في ال ، المهاجرة للطيور خاصة أهمية اله ليس

 :وفقا للبيئة البيولوجيةشمسية لطاقة االمشاريع مة لئأو األقل مالمستبعدة المناطق ال -5-2-2-5

حساسة بشكل خاص  1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الال يبدو أن ففيما يتعلق بالبيئة البيولوجية 

اآلثار النمطية االعتبار في المحتملة مع األخذ  لآلثار)تقييم مفصل شمسية طاقة الاللمشاريع 

هذه المنطقة الفرعية أجزاء كبيرة من ك وهنا ،(2-6في القسم موضح شمسية طاقة الاللمشاريع 

األجزاء الوحيدة التي تختلف اختالفا كبيرا و ،ليس لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بالبيئة البيولوجية

أي وادي كبيرة عن الموائل الصحراوية الشاسعة التي تسيطر على المنطقة الفرعية هي األودية ال

الظروف المعيشية المناسبة لألنواع النباتية والحيوانية توفر هذه األودية وإبداع ووادي البرشاوي 

شمسية طاقة الالوينبغي النظر في هذا األمر عند تطوير مشاريع  ،وبالتالي فهي ذات أهمية عامة

الشمسية منطقة الفي وكخالصة ( 1-7خريطة )انظر  1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الفي 

فيما يتعلق بالبيئة شمسية طاقة الالمن مشاريع مناطق  أيإستبعاد لم يتم  1الشرقية الفرعية 

 البيولوجية.

عليها في يمكن العثور وفي الصحراء للحيوانات موائل هامة كما سبق ذكره تشكل الكهوف و

المناطق حدر المنحدرات حيث تناألخاديد ووال سيما في  1الشرقية الفرعية المنطقة الشمسية 
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الدراسة االستراتيجية لآلثار صغيرة وال يمكن اعتبارها في وف الكهالمرتفعة إلى الوادي وهذه 

التي تهدف إلى توفير مصدر موثوق للبيانات البيئية البيئية واالجتماعية لمشاريع الطاقة المتجددة 

سوف يتم التحقق من هذا األمر ومع ذلك ف ،واالجتماعية لمنطقة المشروع بأكملها على نطاق أوسع

ستتأثر بمشروع معين وما إذا كان من الممكن تخفيف اآلثار المحتملة في  ما إذا كانت الكهوفو

 ( الخاص بالمشروع في المستقبل.ESIAنطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي )
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 موطن للنباتات والحيواناتك 1الشمسية الشرقية الفرعية منطقة القييم أهمية األودية الرئيسية في ت -2-5خريطة 
 

 

 :2الشرقية الفرعية شمسية المنطقة ال -5-2-3

 :المواقع المحمية قانونًا والمعترف بها دوليًا لقيمة التنوع البيولوجي -5-2-3-1

قع محمية قانونًا وال توجد حديقة وطنية أو منطقة طيور مهمة وال توجد مساحة امو ةوجد أيتال 

أو المناطق  2الشرقية الفرعية الشمسية  منطقةالالتنوع البيولوجي في  ةمعترف بها دوليًا من قيم

 (. Fouda 2016 ،Baha El Din 199المحيطة بها ) 
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 :الموائل -5-2-3-2

بها أي  يوجد الال حصوية وسهو تضمو للغايةجانسة ومت مسطحة شبه 2الشمسية  منطقةال تعتبر

أيضا  منحدرات أيبها  توجد ال أنه بماو النباتي الغطاء من تماًما يةخالٍ  يفه وبالتالي ،وادي كبير 

 لها أهمية ال 2الشمسية الشرقية  منطقةال فإنكخالصة و ،كهوفيكون بها  أن المحتمل غير فمن

  .والحيوانات للنباتات كموئل

 النباتات: -5-2-3-3

وقد  النباتي الغطاء من تماما يةخال كونا تكاد تفإنه وبالتالي المنطقةهذه  في ريكب وادي يوجدال 

 في المنفردة الشجيرات من مجموعة توجد: هافيمن النباتات  فقط صغيرتين بقعتين على ورالعث تم

 من الغربي الشمالي الجزء في صغير وادي من بالقرب تنمو األعشاب وبعض المنطقةهذه  وسط

 لألنواع الحمراء القائمة في" أهمية أقل" المسجلة األنواع تعتبرو (40-5 الشكل انظر) المنطقة

  .للنباتاتأهمية ذات  2الشمسية الشرقية  منطقةال تعتبر الوكخالصة . باالنقراض هددةالم

  

 2بعض األعشاب بالقرب من وادي صغير في المنطقة الشمسية الشرقية  -40-5شكل 

 :الحيوانات -5-2-3-4

 الغطاء من مامات يخال فهو وبالتالي 2الشمسية الشرقية الفرعية منطقةال في ريكب واديأي  يوجدال 

ً . النباتي ً  للغاية منخفضة كثافةبو األنواع في للغاية فقيرة المحلية الحيواناتفإن  لذلك ووفقا  أيضا

 من الغربية الشمالية الحدود من بالقرب صغير وادي في األوز المنقط من زوج تسجيل تموقد 
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وليس هناك أية  منطقةلا وسط في الشجيرات فيكما وجدنا بعض الذباب الصحراوي  منطقةهذه ال

 .لحيواناتموئال هاما ل 2الشمسية الشرقية  منطقةال تعتبر ال، وكخالصة مهددةأنواع بها 

 :وفقا للبيئة البيولوجيةشمسية طاقة الالمشاريع أو غير المواتية لستبعدة المناطق الم -5-2-3-5

حساسة بشكل خاص  2ية الفرعية الشمسية الشرقمنطقة الال يبدو أن ففيما يتعلق بالبيئة البيولوجية 

اآلثار النمطية االعتبار في المحتملة مع األخذ  لآلثار)تقييم مفصل شمسية طاقة الاللمشاريع 

كموئال يصلح وال يوجد بها أي وادي كبير  ،(2-6في القسم شمسية موضح طاقة الاللمشاريع 

أي مناطق إستبعاد لم يتم  2الفرعية  الشمسية الشرقيةمنطقة الفي للنباتات والحيوانات، وكخالصة 

 .(2-7)أنظر خريطة  فيما يتعلق بالبيئة البيولوجيةشمسية طاقة المن مشاريع ال

 :3الشرقية الفرعية شمسية المنطقة ال -5-2-4

 :المواقع المحمية قانونًا والمعترف بها دوليًا لقيمة التنوع البيولوجي -5-2-4-1

ا وال توجد حديقة وطنية أو منطقة طيور مهمة وال توجد مساحة قع محمية قانونً امو ةوجد أيتال 

أو المناطق  3الشمسية الشرقية الفرعية منطقة الالتنوع البيولوجي في  ةمعترف بها دوليًا من قيم

 (. Fouda 2016 ،Baha El Din 199المحيطة بها ) 

 3ة الفرعية الشمسية الشرقيمنطقة كم شمال شرق ال 8على بعد ويقع كهف وادي سنور 

 :الموائل -5-2-3-2

 والتالل المرتفعة والمناطقالحصوية  السهول فإن الشرقية الصحراء في الشديد الجفافبسبب 

 كبيرة أجزاء فإن وبالتالي. للنباتاتائل مناسبة كموال تصلح  3الشمسية  منطقةال داخل الصغيرة

 .والحيوانات للنباتات كموطن أهمية يأ بال أو للغاية منخفضة أهمية لها الفرعية المنطقةهذه  من

 والحيوانات للنباتات كموئلكبيرة  أهميةله  3الشمسية الشرقية  منطقةال ضمنوال يوجد أي وادي 

 41-5 شكل انظر) والحيوانية النباتية ألنواعبعض ال مالئمة معيشية ظروف الشيخ وادي يوفرو

 كموئل المنطقةهذه  من األخرى زاءاألج جميع أهمية تقييم تم( و3-5& خريطة  4-5، جدول 

 .منخفضة أنها على والحيوانات للنباتات
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 منطقةال في الموجودة الكهوف فإن ، للحيوانات هامة موائل توفر الصحراء في الكهوف أن وبما

هذه  من الغربي الشمالفي  الّشيخ وادي في خاص بشكل عليها العثور يمكن والتي 3الشمسية 

 .والحيوانات للنباتات موطنك مهمة المنحدرات وعلى المنطقة

 النباتات: -5-2-4-3

 العثور يمكنو النباتي الغطاءمن  تماماخالية  3المنطقة الشمسية الشرقية  من كبيرة أجزاءهناك 

 تعتبرأو التعداد و باألنواع غنيًا ليس النباتي الغطاء فإن هناك حتىو ،فقط الوديان في النباتات على

 الحمراء القائمة في "منخفضة ذات اهمية" منطقةهذه ال في الوديان في المسجلة عاألنوا جميع

 مهمة غير 3 الشمسية منطقةال فإن الشيخ واديباستثناء  ثم ومن ،باالنقراض المهددة لألنواع

 .للنباتات

 :الحيوانات -5-2-4-4

 والطيور الثدييات) مختلفة مجموعات من للحيوانات مناسبة أماكن الشيخ وادي مجمع يوفر

 تظهرالدراسة  من عليها الحصول تم التي النتائج فإن ذلك ومع( والعناكب والحشرات والزواحف

 منطقةال في المسجلة منخفضةواألنواع كثافةبو األنواع في ضعيفة المحلية الحيوانات أن بوضوح

وال  مصر في صحراويةال الموائل من العديد في عليها العثور يمكنو االنتشار واسعة 3 الشمسية

 .للحيوانات هاًما مالذًا  3 الشمسية منطقةال تعتبر ال وبالتالي ،مهدد المسجلة األنواع من أييعتبر 

ً  يضم الشيخ وادي مجمع أن بما لبعض الطيور  واحد ليوم للتوقف الموئ تشكل النباتات من بقعا

 جميع ، أماآلخر حين مناحة للر الطيور من قليل عدد يستخدمه فقدالمهاجرة أثناء طيرانها 

 .للطيور  كموئل كبيرة أهمية لها ليسف  3 الشمسية منطقةال من األخرى األجزاء

أن المنطقة  2حصلنا عليها لمنطقة الرياح الشرقية  التي النتائج من بوضوحويمكن أن نستنتج 

  .الخريف في وال يعالرب في ال ،المهاجرة للطيور خاصة أهمية اله ليسالتي تقع شمالها  3الشمسية 
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 وادي الشيخ وبه بعض أشجار االكاسيا وفي شماله الشرقي يوجد جرف -41-5شكل 

 :وفقا للبيئة البيولوجيةشمسية طاقة الالمشاريع أو غير المواتية لستبعدة المناطق الم -5-2-4-5

حساسة بشكل خاص  3الفرعية  الشمسية الشرقيةمنطقة الال يبدو أن ففيما يتعلق بالبيئة البيولوجية 

اآلثار النمطية االعتبار في المحتملة مع األخذ  لآلثار)تقييم مفصل شمسية طاقة الاللمشاريع 

كموئال يصلح وال يوجد بها أي وادي كبير  ،(2-6في القسم شمسية موضح طاقة الاللمشاريع 

لم  3الشمسية الشرقية الفرعية قة منطالفي للنباتات والحيوانات باستثناء وادي الشيخ، وكخالصة 

-7)أنظر خريطة  فيما يتعلق بالبيئة البيولوجيةشمسية طاقة المن مشاريع الأي مناطق إستبعاد يتم 

3). 

عليها في يمكن العثور وفي الصحراء للحيوانات موائل هامة كما سبق ذكره تشكل الكهوف و

صغيرة وال الكهوف وهذه ة وادي الشيخ منطقوال سيما في  3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

التي الدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية لمشاريع الطاقة المتجددة يمكن اعتبارها في 

تهدف إلى توفير مصدر موثوق للبيانات البيئية واالجتماعية لمنطقة المشروع بأكملها على نطاق 

ما إذا كانت الكهوف ستتأثر بمشروع معين مر وسوف يتم التحقق من هذا األومع ذلك ف ،أوسع
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( ESIAوما إذا كان من الممكن تخفيف اآلثار المحتملة في نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي )

 الخاص بالمشروع في المستقبل.
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 طن للنباتات والحيواناتموك 3الشمسية الشرقية الفرعية منطقة القييم أهمية األودية الرئيسية في ت -3-5خريطة 
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 :البيئة االجتماعية واالقتصادية -5-3

 :منطقة المشروع -5-3-1

 :اعتبارات عامة وإدارية -5-3-1-1

وادي النيل في منطقة صحراوية متاخمة رق ش 3&  2،  1اطق الشمسية الشرقية الثالثة منالتقع 

 بني سويف والمنيا وأسيوط.هي لثالث محافظات 

 يبن ةمحافظفي  3الشمسية منطقة البينما تقع في محافظة المنيا  2&  1منطقة الشمسية تقع الو

 1-1سويف كما هو موضح في الخريطة 

 تصف األقسام التالية التقسيم اإلداري والخصائص االجتماعية الرئيسية للمحافظات الثالث.و

 :محافظة بني سويف -5-3-1-2

عيد مصر وتقع في وسط البالد على حدود محافظة بني سويف هي واحدة من محافظات شمال ص

الجيزة في الشمال ومحافظة القاهرة ومحافظة البحر األحمر في الشرق ومحافظة المنيا في الجنوب 

 120مدينة بني سويف هي عاصمة المحافظة وتقع على بعد حوالي و ،ومحافظة الفيوم في الغرب

تبلغ المساحة اإلجمالية لبني سويف حوالي ول كم جنوب القاهرة على الضفة الغربية لنهر الني

 .2كم 1396وتبلغ المساحة المأهولة بالسكان حوالي  2كم 10954

 :تعداد السكان

أسرة حسب  544،271موزعين على نسمة  2،953،149بلغ عدد سكان محافظة بني سويف 

مولود  25,60 معدل النمو الطبيعي في محافظة بني سويف هووالبوابة اإللكترونية لبني سويف 

شخص  1000مولود لكل  31,40يبلغ معدل المواليد في المحافظة حوالي وشخص  1000لكل 

يوضح الجدول التالي توزيع السكان حسب و (2010)شخص  1000لكل  5,8ومعدل الوفيات 

 الجنس والمناطق الريفية والحضرية حسب البوابة اإللكترونية لبني سويف.

 بمحافظة بني سويف توزيع السكان -9-5جدول 

 عدد سكان الريف عدد سكان المدن عدد األناث عدد الذكور

1505095 1449054 720325 2232824 
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 :تعليمال

سنوات فأكثر( حسب الحالة التعليمية وفقاً  10يوضح الجدول التالي توزيع سكان بني سويف )

 .2017ئة العامة واإلحصاء لعام من قبل الجهاز المركزي للتعب 2006للنتائج النهائية لتعداد عام 

 توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة بني سويف -10-5جدول 

معدل 

 األمية

القدرة 

على 

القراءة 

 والكتابة

 محو معدل

 األمية

أقل من 

التعليم 

 المتوسط

تعليم 

 متوسط

أعلى من 

التعليم 

 المتوسط

تعليم 

 جامعي

دراسات 

 عليا

40.5 % 14.6 % 1.1 % 16.9 % 20.5 % 1.5 % 4.8 % 0.1 % 

 

 CAPMAS 2017المصدر: 

 :اإلدرايتقسيم ال

يا وبباي اسفشن وأهنالتتكون محافظة بني سويف من سبع مراكز وهي بني سويف واستا وناصر و

وفقا لبوابة بنى نجع  860قرية و  222ووحدة محلية  39والمحافظة سبع مدن وسيمستا كما تضم 

 سويف اإللكترونية.
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 بني سويف ظةلمحافتقسيم اإلداري ال -42-5 لشك

 :األنشطة االجتماعية االقتصادية

 :الزراعة -1

فإن بني سويف هي محافظة زراعية وتبلغ المساحة اإلجمالية لألراضي  2010وفقاً لمعلومات 

أهم وفدان  569.410المساحة الكلية المزروعة هي وفدان  289،900المزروعة حوالي 

 القمح والقطن وقصب السكر باإلضافة إلى النباتات الطبية والعطرية. المحاصيل في المحافظة

 :صناعةال -2

وفقاً للملف البيئي لبني سويف قامت محافظة بني سويف بتنويع األنشطة الصناعية )الصناعات 

منشأة صناعية  77يضم القطاع الصناعي والصغيرة ، الصناعات المتوسطة والصناعات الثقيلة( 

من إجمالي القوى % 7ويعمل  منشأة صناعية صغيرة وورشة 1160والي كبيرة ومتوسطة وح

توجد ثماني مناطق صناعية في محافظة بني سويف والعاملة في المحافظة في القطاع الصناعي 

 ينتمي اثنان منها إلى المجتمعات الحضرية بينما ينتمي الباقون إلى المحافظة.

 المناطق الصناعية هي:و
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 كوم أبو راضي -

 ض العرببي -

 1/31المنطقة الصناعية  -

 2/31المنطقة الصناعية  -

 3/31المنطقة الصناعية  -

 4/31المنطقة الصناعية  -

 المنطقة الصناعية الثقيلة جبل غارب -

 بني سويف الجديدةفي المنطقة الصناعية المجتمعية الجديدة  -

ات الطبية والعطرية الخضروات وتجهيز النباتتعبئة أهم الصناعات في المحافظة تشمل و

والكيماويات والمالبس والمسالخ ومنتجات األلبان والقطن والحليج والورق والطوب الطيني 

 رانيت واإلسمنت.جوالسيراميك والرخام وال

 :محافظة المنيا -5-3-1-3

أسيوط في الجنوب والشمال في بني سويف وتحدها تقع محافظة المنيا على جانبي نهر النيل 

 مر في الشرق ومحافظة الصحراء الغربية في الغرب.البحر األحو

كيلو متر من  640كلم جنوب القاهرة  و 245تقع على بعد ومدينة المنيا هي عاصمة المحافظة و

 كيلومتر جنوب شرق مدينة اإلسكندرية. 500وحوالي األقصر كم شمال مدينة  420وأسوان 

متر مربع في حين تبلغ المساحة المأهولة كيلو 32،279.00تبلغ المساحة الكلية للمنيا حوالي و

 .من المساحة اإلجمالية للمحافظة %7.5تمثل هي كيلومتر مربع و 2،411.65حوالي 
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 :السكان

( فإن عدد سكان المنيا 2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )بيانات وفقا ل

ظة المنيا بما في ذلك المناطق يوضح الجدول التالي التوزيع السكاني لمحافونسمة  5،460،399

شخص  1000لكل مولود  25.10معدل النمو الطبيعي في محافظة المنيا هو والريفية والحضرية 

 5.70شخص ومعدل الوفيات  1000لكل مولود  30.80يبلغ معدل المواليد في المحافظة حوالي 

المعلومات  ، التي وضعها مركز 2010شخص وفقا لمصادر المعلومات في عام  1000لكل 

 ودعم اتخاذ القرار.

 توزيع السكان بمحافظة المنيا -11-5جدول رقم 

عدد سكان  عدد سكان المدن عدد األناث عدد الذكور

 الريف

 االجمالي

2783472 2676927 1023540 4436859 5460399 

 CAPMAS 2017المصدر: 

 :التعليم

ر( حسب الحالة التعليمية وفقاً للنتائج سنوات فأكث 10)المنيا يوضح الجدول التالي توزيع سكان 

 .2017من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام  2006النهائية لتعداد عام 

 المنيا توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة  -12-5جدول 

معدل 

 األمية

القدرة 

على 

القراءة 

 والكتابة

 محو معدل

 األمية

أقل من 

التعليم 

 طالمتوس

تعليم 

 متوسط

أعلى من 

التعليم 

 المتوسط

تعليم 

 جامعي

دراسات 

 عليا

41.3 % 13.3% 1.6% 16.8% 21.0% 1.3% 4.6% 0.1% 

 CAPMAS 2017المصدر: 
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 :اإلدرايتقسيم ال

 ،ُعدوة بني مزار ،هي المنيا ، ملوي ، مغاغة ، أبو قرقاصوتتكون محافظة المنيا من تسع مراكز 

 1741كيسرة و قرية  299ووحدة محلية ريفية  61وتسع مدن و( مطاي، دير مواس ، سمالوط 

 (1010) قرية صغيرة

  

 االتقسيم اإلداري لمحافظة المني -43-5ل کش

 

 

 

Odwa 

Maghagha 

Beni Mazar 

Mattay 

Samallout 

Minya 

Abu Qarqas 

Mallawi 

Deir Mawas 
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 :األنشطة االجتماعية االقتصادية

 :الزراعة -1

 ً حوالي  قدمللملف البيئي فإن المنيا هي إحدى المحافظات الرائدة في اإلنتاج الزراعي حيث ت وفقا

وتشكل  %7.6تمثل المحاصيل الحقلية حوالي مصر، ومن إجمالي اإلنتاج الزراعي ل 11%

 في إنتاج عسل النحل والشموع.مصر وهي األولى من إجمالي إنتاج  %3.6والفاكهة روات الخض

مستخدم مليون طن من قصب السكر ال 1.7وتنتج المحافظة أكثر من نصف مليون طن من القمح و

كما تنتج  ،طن من بنجر السكر الذي يستخدم في إنتاج السكر 154000لسكر وحوالي إنتاج افي 

 من إجمالي %27.1تنتج المحافظة والمحافظة كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات للتصدير 

 .الطبيةاألعشاب 

المنطقة قابلة لالستصالح وفدان  200000بلغت مساحة األراضي القابلة لالستصالح حوالي وقد 

 6000وفدان غرب بني مزار  18000هي: وفقا الستراتيجية التوسع األفقي  2022تى عام ح

 اس(.قرقفدان شرق أبو  2550مغاغة ووفدان غرب سمالوط 

من المساحة الكلية التي من المفترض أن يتم استصالحها بحلول عام  % 0.8تمثل هذه المساحة و

تبلغ مساحة األرض التي تمت ومليون فدان  3.3والتي تقدر بحوالي مصر في جميع أنحاء  2022

فدان  3300المطالبة بها بالفعل في الصحراء الغربية وتنتمي إلى شركة الصعيد الزراعية حوالي 

 يتم ريها من خالل ثالث محطات رفع في طرفة والقمادي وسقولة.

لة من حيث وبالتالي فهذه مشك ،فدان 70000ومع ذلك فإن الزمام الحقيقي المزروع هو حوالي 

 التعدي على حصة المياه في المنطقة.

 الصناعة: -2

ضم محافظة المنيا العديد من األنشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية والخشب واألثاث ت

والمنسوجات والمالبس الجاهزة وأوراق الطباعة والمنتجات الطبية والصناعات الهندسية ومواد 

باإلضافة إلى ذلك تمتلك المنيا و ،والكيماوية والجلدية البناء والحراريات والصناعات المعدنية

مراكز فرعية للصناعات الصغيرة ومراكز الخدمة حيث بلغ عدد المنشآت القائمة المسجلة من 

يعمل مليون جنيه  1463تكاليف استثمارية تقديرية تبلغ بمنشأة  348قبل هيئة التنمية الصناعية 

 شطة الصناعية.جميع األنفي عامًل  8984والي بها ح
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قرقاص بأبو في مدينة المنيا القديمة ومدينة المنيا الجديدة هناك ثالثة عشر مركًزا صناعيًا رئيسيًا و

 المطاهرة .والعدوا وبني مزار ودير موسى وسمالوط ومطاوي ومغاغة ومالوي و

القرب من المطاهرة وفقا للملف البيئي لمدينة المنيا أقامت المحافظة منطقة صناعية شرق النيل بو

مدينة كم من  6فدانًا وتقع على بعد  1516بمساحة كم جنوب شرق الجسر على النيل  12على بعد 

تم تصميم المخطط الهيكلي والمتاخمة للغرب من الطريق الزراعي الموازي للنيل المنيا الجديدة 

لوث المتوقعة في شكل تم تقسيمها وفقا لدرجة التوللمنطقة لتحقيق االستخدام األمثل لألراضي 

وباإلضافة إلى ذلك يوجد مركز  ،كل خلية متخصصة في صناعة محددة ومستقلةوخاليا صناعية 

وحدة تبلغ  390حوالي ضم فدان ي 43خدمات مركزي ومجمع للصناعات الصغيرة على مساحة 

لمتوقع كما تم تقسيم الخاليا إلى قطع مناسبة لنوع الصناعة والحجم ا 2م 190مساحة كل وحدة 

تم تقسيم الخاليا وفقا وعامل  55000يعمل بها مشروع  600ستوعب لمنطقة أن تويمكن لللطلب 

جاالت المختلفة فيما يلي المو ،الرياح السائدة في المنطقةاتجاه مع اعتبار متوقعة لدرجة التلوث ال

 لمنطقة الصناعية:با

 الصناعات الغذائية -

 صناعة األثاث -

 البس الجاهزةصناعة النسيج والم -

 صناعة الورق والطباعة -

 صناعة المنتجات الطبية -

 الصناعات الهندسية-

 صناعة مواد البناء -

 صناعة المعادن -
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 :استخدام األراضي -5-3-1-4

 :التعدين -5-3-1-4-1

في المنطقة الصحراوية المناجم توجد العديد من والمنطقة أيًضا صناعة تعدين نابضة بالحياة ضم ت

التعدين هو صناعة كثيفة وستخدم الطوب األبيض المستخرج من المناجم في البناء ويمنيا غرب ال

عدًدا كبيًرا من العاملين ومن غير المرجح أن يكون هناك تأثير على أنشطة عمل به العمالة وي

وفقا  2&  1الرياح الشرقية ليست دائمة وال توجد مناجم داخل مناطق مناجم التعدين ألن معظم ال

 .أصحاب المناجممعلومات المستقاة من لل

عالء الدين محمد حسن أشار إلى  / وخالل مقابلة مع رئيس قسم التعدين بمحافظة المنيا الدكتور

أسوان السريع وذكر أن هناك  -وجود خطط لنقل أنشطة التعدين إلى الشرق من طريق القاهرة 

وذكر أن هناك تقديرات تشير  عامل 50حوالي منجم يعمل به وأن كل منجم  600ما مجموعه 

 ولكن هذا يبدو مبالغا فيه.  25000إلى أن عدد عمال المناجم يمكن أن يصل إلى 

 

 

 منطقة تعدين -45-5شكل                      طوب أبيض يستخدم في البناء -44-5شكل 
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 جوجلخرائط  -مناطق التعدين )الخطوط البنفسجية( وسعة ت -46-5شكل 

 التاريخية: التراث الثقافي واآلثار -5-3-1-4-2

)أنظر شكل توجد العديد من المواقع األثرية على ضفاف نهر النيل وخاصة على الضفة الشرقية 

 تل العمارنة.حسن و بنيأكثر المواقع شهرة في المنطقة هي ( و5-47
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 المواقع األثرية -47-5شكل 

ترجع جد مجموعة مهمة من المقابر الصخرية بني حسن هي قرية صغيرة جنوب المنيا حيث توو

الحادية عشر والثانية عشر وتم نحتها في منحدرات الحجر الجيري العالية األسرة في معظمها إلى 

على الجانب الشرقي لموقع عبر رحلة طويلة ليمكن الوصول وعلى الضفة الشرقية لنهر النيل 

ال فالمشروع في االتجاه المعاكس ألن و وادي النهرلهناك منظر جميل صعودا وهبوطا للنيل، و

 .ةالبصريمن الناحية يوجد أي خطر 
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أنقاض المدينة ( وهو يحوي 1منطقة الرياح الشرقية كم من  9.3تل العمارنة )هو الموقع اآلخر و

صبح عاصمته تالتي تم إنشاؤها في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميالد من قبل الملك إخناتون ل

 15ت هذه المدينة القديمة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر النيل تبلغ مساحتها كانوالجديدة 

واليوم ال يتبقى سوى  ،كيلومترا مربعا ولديها العديد من المعابد والقصور والجدران المحصنة

وعتين جماآلثار وتضم مدينة تل العمارنة وال يمكن رؤية سوى عدد قليل من األنقاض عدد قليل من 

 ابر تقع عند مدخل األجزاء الجنوبية والشمالية.مقالمن 

  3&  2،  1المناطق الشمسية كل البعد عن  ابعيدا التراث التاريخي كل هذو

 

 ن في وادي النيلسمقابر بني ح -48-5شكل 

 

 مدخل مقابر بني حسن -49-5شكل 
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 :الطرق وحركة المرور -5-3-1-5

 -مر طريقي القاهرة يوعالوة على ذلك السريع أسيوط  -طريق المنيا مشروع عبر منطقة الي

سفاجا بالقرب من منطقة المشروع مما يسهل نقل المعدات  -رأس غارب  -المنيا طريق أسوان و

 اإلسكندرية أو موانئ البحر األحمر.ميناء من 

 على الطرق الرئيسية.كثيفة حالة جيدة وال تبدو حركة المرور بجميع الطرق و

 

 1ية شرقالالشمسية منطقة ال بالقرب من أسيوط –لمنيا اطريق  -50-5شكل 

 :مجتمع البدو بالقرب من منطقة المشروع -5-3-1-6

مخيم بدوي خالل االستطالع الموقعي في منطقة المشروع فقد إننا لم نجد أي على الرغم من 

ل وتأثروا المناقشات مع السلطات والبدو المحليين أن العديد من البدو متأثرون بالفععلمنا من 

ببناء مستوطنات في م قاموا وكانت النتيجة أنهحياتهم من اآلثار بمشاريع أخرى وقد عدلت هذه 

بأنشطة التجوال للحصول على يقومون ال  وبدًوا وأنهيعودوا م ل مقرى وادي النيل مما يعني أنه

 الموارد داخل المنطقة بعد اآلن.
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 :حةنتائج مقابالت أصحاب المصل -5-3-1-7

تجاه وللتعرف على وجهات النظر العامة والسلوكيات لدى السلطات المحلية والسكان المحليين 

عقد اجتماعات ومناقشات مع المحافظات اإلقليمية كما هو موضح سابقًا تم المشروع المقترح 

بالقرب من منطقة المشروع لقائهم وتم إجراء المقابالت مع األشخاص الذين تم  4تحت القسم 

 .محدودة للغايةآثاره انت المعرفة العامة حول المشروع وكو

 السكان:ولسلطات المحلية لتم ذكر الفوائد التالية لمشروع مزرعة الرياح المقترحة وقد 

 :فرص العمل للسكان المحليين

عمل هو تقديم فرص المقترحة محطات الطاقة الشمسية مشاريع حد مزايا المشاريع الكبيرة مثل أ

سيوفر المشروع المقترح فرص عمل للسكان المحليين خاصة خالل وهرة وغير المهرة للعمال الم

يحصل السكان المحليون على فرصة الكتساب معارف سعالوة على ذلك تشييد، ومرحلة ال

 .ومهارات جديدة

 :استخدام األراضي

التي يُدعى يجب أال يتداخل التخطيط مع أي تراث ثقافي كما يجب أن يأخذ في االعتبار المنازل 

البيانات التي تم الحصول عليها من األشخاص تشير وفيما يتعلق بأنشطة التعدين  ،أنها غير قانونية

إلى أنه ال يوجد أي تحفظ ألن مناطق التعدين سوف تنتقل إلى مواقع أخرى في ئهم الق الذين تم

 أصالن غير قانونية مناطق التعديأن العديد  على أراضيهم واعتبرتوربينات الرياح حالة تركيب 

يتعين عليهم ألنه سألن مالكي المناجم يفضلون عدم التقدم بطلب للحصول على تصريح رسمي 

 دفع رسوم عالية جداً للحكومة.

 :المحافظات المحليةمسؤولي التعاون مع 

يشعر المسؤولون على مستوى المحافظة بأنهم مستبعدون حيث لم يتم تضمينهم في اختيار المنطقة 

الرئاسي يعني أنه ليس لديهم أي إمكانية للتوسع العمراني في المستقبل في قرار يرون أن الوهم 

كيلومترات على األقل من  8الصحراء الشرقية على الرغم من أن منطقة المشروع تقع على بعد 

 المناطق الحضرية الحالية.
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 :1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة ال -5-3-2

 :1الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الض في استخدام األر -5-3-2-1

، لوحظ خالل  1-1-5باإلضافة إلى جوانب استخدام األراضي التي تمت مناقشتها بالفعل في القسم 

منطقة الأن تنمية األراضي الزراعية في الجنوب الغربي من  2016استطالع الموقع في أكتوبر 

 ال تزال جارية. 1الشرقية الفرعية الشمسية 

أن المياه الجوفية العميقة تبين ناقش الخبراء االجتماعيون تلك األنشطة مع المزارعين وقد وقد 

متاحة وأنه من الممكن حفر بئر عميقة الستخراج مياه ذات نوعية جيدة ثم يبدأون بزراعة األرض 

 عن طريق الري.

 

 1ة خريطة جوجل توضح األنشطة الزراعية في المنطقة الشمسية الشرقي -51-5شكل 

الرجال أوالً للعمل في المزارع بدون عائالتهم ويصل عمال  5-4في كل مزرعة يتم توظيفو

 10ليس من الممكن استضافة العائالت وهناك مزرعة واحدة متصلة بالفعل بخط ه حيث أن

 سريع.أسيوط ال -كيلوفولت إلضاءة الشوارع على طول طريق المنيا 

التي زارها  1الرياح الشرقية الفرعية الشمسية منطقة الالمزارع في األشكال التالية وضح تو

 .الخبراء
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 1الشرقية الشمسية منطقة الفي  مزرعة عنب  -52-5ل کش

 

 بئر ماء يستخدم في الري -53-5ل کش
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  1نظام ري بالرش بداخل المنطقة الشمسية  -54-5شكل 

 

 1الشرقية الفرعية  الشمسيةمنطقة لافي أسيوط  –مزرعة على طول طريق المنيا  -55-5شكل 

 

 1الشرقية الفرعية  الشمسيةمنطقة الفي أسيوط  –مزرعة على طول طريق المنيا  -56-5شكل 
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 1الشرقية الفرعية  الشمسيةمنطقة لقاءات مع الفالحين في ال -57-5شكل 

قة المشروع يتم خالل المقابالت مع المزارعين أشاروا إلى أن أنشطة تنمية األراضي في منطو

ودعم األراضي هم المسؤولون عن تقسيم وجر" عتنسيقها من قبل عائلة واحدة تسمى "عائلة ب

 عملية التعدي حتى يصبح الشخص رسميًا مالك األرض.

في سريع أسيوط ال -المنيا على طريق الواقعة جر عبوزار الفريق المزرعة التي تملكها عائلة 

أنشطة تنمية األراضي الزراعية في جر عبعائلة سيد الة كبير مناقشوتمت  1 منطقة الشمسيةالشمال 

 في المنطقة.

  

 مقابلة مع سيد بعجر -59-5شكل                        جرعبمزرعة عائلة  ةالفت -58-5شكل 
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 -المنيا  طريق جر عملية التعدي على األراضي وأن العديد من المناطق على طولعوشرح سيد ب

قد تم التخطيط الستخدامها للزراعة من قبل العديد ( 1الشمسة منطقة ال)معظمها في ع سريأسيوط ال

من الناس وذكر أن هناك بعض المشاريع التي من المقرر أن تتم في المنطقة بما في ذلك مشروع 

 الكهرباء واالستثمارات الزراعية األخرى.

ألف  15إذا لم يزرع وحوالي  جنيه مصري 8000-7000وأشار إلى أن سعر الفدان يبلغ حوالي 

 جنيه مصري إذا كان مزروًعا بالفعل.

المحليين أو البدو واقترح أن تكون الممارسة المعتادة لمشاريع التنمية هي التوصل إلى اتفاق مع 

غير العمالة نها توفر خدمات األمن في المنطقة باإلضافة إلى ألالسكان األصليين في المنطقة 

 االتفاق على هذه الترتيبات مع المجتمع المحلي قبل بدء أي مشاريع تنموية.عادة يتم و ،هرةاالم

ن للزلط ومحجر رخام راجحم 1ية الشرقالشمسية منطقة باليوجد إلى جانب بعض الزراعة 

 ومحجر كوارتز.

 مزرعة شركة سيكيم:

 شاءإن تمو هكتار 420 حوالي تبلغ إجمالية بمساحة كم 14شركة سيكيم لمسافة  مزرعةتمتد 

-5 شكلال انظر) 1الشمسية الشرقية  منطقةال في رئيسي بشكل وتقع المشج وادي في المزرعة

 بشكل المتبقية المساحة استصالح يتم ولكن الحالي الوقت في فقط هكتار 70 زراعة يتم( 61

 كما الطبية األعشاب إلنتاج عضوية بزراعة تقوم التيوتمتلك المزرعة شركة سيكيم  تدريجي

 أي استخدام عدم يضمن مما الزراعة في عالية معايير تطبقالتي  منتجاتها بتصدير شركةال تقوم

ً  يعملو مبيدات  المزرعة ري يتمو مؤقتًا عامالً  30 إلى باإلضافة دائًما عامالً  19 حوالي حاليا

 .الموقع زيارة خالل استخدامها يتم لم ضيافة دار ولها اآلبار باستخدام
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 مزرعة شركة سيكيممنظر عام ل 60-5شكل 

 

 

 

 لمزرعة شركة سيكيم خريطة جوجل  -61-5شكل 

 

 أنشطة مزرعة شركة سيكيم العضوية -62-5شكل 

 التنموية األنشطة أثناء مراعاتها يجب التي الحساسة المستقبالتشركة سيكيم أحد  زرعةوتمثل م

وا إلي أنهم وأشار لزيارةا اللخ اإلدارة موظفي من اثنينوقد التقينا مع  1الشمسية  منطقةال في

 ملوثات أي من النباتات لحماية متر 100 حوالي تنموية أنشطة ةأي نع عازلة منطقةبحاجة إلي 
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 لتنظيف كيميائية مواد أي استخدام عدم يتوقعون كما منتجاتها جودة على للحفاظ لهم والسماح

 .المزرعة من قريبة كانت إذا الشمسية األلواح

 

 شركة سيكيم وسكن العمالمزرعة   -63-5شكل 

 

 :الطرق وحركة المرور -5-3-2-2

 الشمال من يمر الذي أسيوط-القاهرة طريق عبر 1الشمسية الشرقية  منطقةال إلى الوصول كنيم

 تربطالغربي  الشرق اتجاه في معبدة طريق وصلة هناك ذلك إلى باإلضافةو الجنوب إلى الغربي

 .1الشمسية  المنطقة من المركزي الجزء فيسكري الطريق العو أسيوط - المنيا طريق بين

وفقًا للمعايير  الطاقة الشمسيةمشاريع مة لئاألقل مالمستبعدة أو المناطق ال -5-3-2-3

 :االقتصادية-االجتماعية

 استخدام وتنافس األراضي إلى الوصول سهولةناحية  من واالقتصادية االجتماعية البيئةتم تقييم 

 .الشمسية الطاقةمشاريع ل مالءمة أقل تكون التي المعايير من غيرها أو األراضي

 :الوصول إمكانية

على  بأكملها المنطقة إلى الوصول إمكانية وتصنف. تفضيالً  أقل أو مسبقة مناطق تحديد يتم لم

 داخلية وصول طرق أي بناء يمكنية وإسفلت طرقب 1الشمسية  منطقةال عبور يتمو مواتيةأنها 

 ومعقرار جمهوري  بموجب المخصصة األراضي على المنطقة من مختلفةال لألجزاء ضرورية

 من بالقرب الشمسية الطاقة محطات أول بتنفيذ يوصى والنقل الطرق إنشاء تكاليف لتقليل ذلك

 .لطرقا
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 :األراضي استخدام

المنطقة الشمسية الشرقية  في األراضي استصالح وأنشطة الزراعية األنشطة من العديد تحديد تم

هذه المناطق مستبعدة من مشاريع  اعتبار ويجب ، 1-2-3-5 القسم فيضح مو هو كما 1فرعية ال

 الطاقة الشمسية.

 :2ية الفرعية الشرقشمسية منطقة الال -5-3-3

 :2الرياح الشرقية الفرعية استخدام األرض في منطقة  -5-3-3-1

 ة تنموية أو منشئات.لم تتم مالحظة أية أنشط 2الفرعية الشرقية الشمسية منطقة الفي 

 :الطرق وحركة المرور -5-3-3-2

السريع من  –ل طريق القاهرة المن اتجاه المنيا من خ 2منطقة الشمسية يمكن الوصول إلى ال

 الجزء الجنوبي من المنطقة.يعبررأس غارب الجديد الذي  –خالل طريق المنيا 

طاقة الرياح وفقا للمعايير االجتماعية ع مشاريمة لئأو األقل مالمستبعدة المناطق ال -5-3-3-3

 :واالقتصادية

فال توجد قيود على اقامة مشاريع الطاقة الشمسية تقييم البيئة االجتماعية واالقتصادية وفقا ل

 بالمنطقة.

 :3ية الفرعية الشرقشمسية منطقة الال -5-3-4

 :3الرياح الشرقية الفرعية استخدام األرض في منطقة  -5-3-4-1

 لم تتم مالحظة أية أنشطة تنموية أو منشئات. 3الفرعية الشمسية الشرقية نطقة مالفي 

 :الطرق وحركة المرور -5-3-3-2

ويجب تشييد طرق وصول جديدة متفرع من  3ال يوجد طريق وصول مباشر للمننطقة الشمسية 

 أسيوط السريع على أرض صعبة وبها منحدرات. –طريق القاهرة 

طاقة الرياح وفقا للمعايير االجتماعية مشاريع مة لئأو األقل مالتبعدة مسالمناطق ال -5-3-3-3

 :واالقتصادية
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فال توجد قيود على اقامة مشاريع الطاقة الشمسية تقييم البيئة االجتماعية واالقتصادية وفقا ل

 تكون طرق الوصول اليها مكلفة. بالمنطقة ولكن الوصول اليها صعب وس

 الخالصة: -5-4

، وتوضح  1المنطقة الشمسية الشرقية وغير المناسبة في مستبعدة المناطق ال 4-5طة وضح الخريت

، وال توجد أية  3المنطقة الشمسية الشرقية وغير المناسبة في مستبعدة المناطق ال 5-5الخريطة 

 2مناطق مستبعدة في المنطقة الشمسية الشرقية 
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 1الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة المشاريع قل مالئمة لاألستبعدة أو المناطق الم -4-5خريطة 
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 3الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة المشاريع األقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -5-5خريطة 
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والبيولوجية واالجتماعية واالقتصادية التي تم فيزيائية البيئة التوقع وتقييم اآلثار على -6

 :دراسةأثناء ال تحديدها

شمسية لمشروعات الطاقة الاآلثار وتقييم توقع في غياب التخطيط التفصيلي في هذه المرحلة يتم 

مشاريع لتطوير مستبعدة المناطق التي تم تحديدها بالفعل لتكون استبعاد التحقق من النمطية مع 

التي تعتمد على حجم المشروع ار اآلثتقييم يتم و( 3-1-5&  2-1-5)انظر األقسام شمسية طاقة الال

واآلثار استخدام الموارد المائية وتولد النفايات ومياه الصرف الصحي  :)على سبيل المثال

 االجتماعية( في إطار االفتراضات التالية:

 تشييد:مرحلة ال

ميجاوات بشكل  50بحد أقصى شمسية طاقة الاللتوليد الكهرباء من سيتم إنشاء ثالث محطات  -

 2&  1ة الشمسية الشرقية الفرعية منطقالي في متواز

 .شهر 8-6حطة الكهرباء الشمسية تبلغ فترة التشييد لم -

 مرحلة التشغيل:

سيتم استبعادها،  عدا المناطق التي تم ،الفرعيةشمسية المناطق الكسيناريو آمن من المفترض أن  -

االحتفاظ وللمواصفات القياسية فقًا التي يتم تركيبها وحطات الطاقة الشمسية ملتشييد استخدامها 

 ،خرىاألصعبة المناطق الوتجنب األودية أو فيما بينها لطرق الخدمة والبنية التحتية مسافات كافية ب

جيجاوات  5بطاقة إجمالية قدرها محطة شمسية  100نحو وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تشغيل 

  2&  1شمسية منطقة الالفي 

الحد من الموارد : تؤخذ شروط خط األساس في االعتبار )على سبيل المثالاألثر د حجم عند تحديو

بالنسبة و ،التراكميةعتبر اآلثار وبالتالي فإن التقييم ي ،الموجودة والتلوث الحالي واالستخدام الحالي(

ادراج ن يتم في األقسام الالحقة ل، و5-4لمنهجية تقييم أهمية األثر يرجى الرجوع إلى القسم 

 إذا كانت اآلثار ضئيلة بشكل واضح.األثر جداول لحجم 
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 فيزيائية:البيئة ال -6-1

 :عام -6-1-1

في شمسية طاقة الالمشاريع الناتجة عن فيزيائية على البيئة الطية المحتملة النمآلثار تم تحديد ا

وتمت مناقشتها  خالل المرحلة األولية للمشروع 3&  2 ، 1الشرقية الفرعية شمسية المناطق ال

تم تلخيصها وتقييمها فيما يتعلق و ،2016يوليو  12في المشاورة المجتمعية وتعديلها خالل اجتماع 

البيانات التي  وبناًء على المزيد من ،2016بأهميتها المحتملة في تقرير تحديد النطاق في أكتوبر 

لمحتملة المحددة مسبقًا مع األخذ تم توقع وتقييم التأثيرات ايالميدانية مسوحات خالل التم جمعها 

قييم يتم توشمسية ، طاقة الالمشاريع ( 1-5م قسلأنطر ا)استبعادها المناطق التي تم االعتبار في 

وينطبق تقييم اآلثار في مرحلة التشييد على اآلثار ومرحلة التشغيل تشييد لكل من مرحلة الاآلثار 

 في مرحلة إنهاء التكليف.

 :خدام األراضياست -6-1-2

  تبعاً لذلكو ،في مناطق خالية من أي استخدام قائم لألراضيشمسية طاقة الالمشاريع تم تطوير سي

يبلغ معدل تغطية صافي مساحة ، و اآلثار الكليةالمخطط لها تمثل شمسية طاقة الالآثار مشاريع فإن 

 90 – 70( حوالي ات)الطرق والمنصات واألساسشمسية طاقة الالمشاريع استخدام األراضي ل

وستكون هذه النسب المئوية أقل في المناطق الفرعية التي التشغيل خالل مرحلة التشييد و% 

استثناء بعض الطرق أو األودية بمتد إلى تلن أعمال التشييد أن باعتبار تحتوي على األودية 

 لى طبيعة األرض.ع يضااستخدام األرآثر تقييم التي ستعبرها فقط، وقد تم خطوط الجهد المتوسط 

 استخدام األراضيمساحة  -1-6جدول 

 القيمة  السمة
 )مرحلة التشييد(

 مالحظات 
 )مرحلة التشييد(

 القيمة 
 )مرحلة التشغيل(

 مالحظات 
 )مرحلة التشغيل(

نسبة األراضي  مرتفعة المدى
 90-70 ة:مالمستخد

% 

نسبة األراضي  مرتفعة
 90-70 ة:مالمستخد

% 

 مرة واحدة ةمنخفض ة واحدةمر ةمنخفض التواتر

 دائم ةمرتقع شهور 6مدة التشييد  متوسطة المدة

 ال تأثير على التربة ةمنخفض صب األساسات ةمنخفض الشدة

 

 .لجميع المراحلبأنه متوسط أألثر حجم يتم تقدير وبناًء عليه 
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مرونة  و قيمة منخفضة )رمل صحراوي غير نباتي أو صخور( معالت األثر ذوبما أن مستقب

 .منخفضة لكل المراحلعلى أنها بالت يتم تقييم حساسية المستقفعالية )يتأثر قليالً بتدابير البناء( 

التراكمية األثر يتم تقييم أهمية ووحساسية مستقبالت منخفضة المتوسط األثر بسبب حجم و

 والتشغيل. شييدتلطفيفة لكل من مرحلة اعلى أنها الستخدام األراضي 

 ألثر على الالندسكب:ا -6-1-3

الشرقية واألثر شمسية مناطق الالالمقياس الوحيد المخطط له في  يهشمسية طاقة الالإقامة مشاريع 

التدهور المحتمل و ،تراكميةنتيجة لآلثار ال وتم مناقشته فيما بعد هذي سيالمنظر الطبيعي العلى 

جود عدم وكم في حالة  3غ حوالي لها تأثير يبلشمسية طاقة الالللمناظر الطبيعية بسبب منشآت 

 المحيطة. الصحراءمنظر البصري مقابل األثر يتم تقييم و ،عوائق

 المرئياألثر حجم  -2-6جدول 

 القيمة  السمة
 )مرحلة التشييد(

 مالحظات 
 )مرحلة التشييد(

 القيمة 
 )مرحلة التشغيل(

 مالحظات 
 )مرحلة التشغيل(

 5أقصى ارتفاع  ةمنخفض المدى
 متر

 5أقصى ارتفاع  ةضمنخف
 متر

 بصفة مستمرة ةمرتفع بصفة مستمرة ةمرتفع التواتر

 3مدة التركيب  متوسطة المدة
 شهور

 دائم ةمرتقع

شدة منخفضة بسبب  ةمنخفض الشدة
الطبيعة الصحراوية 

 الشاسعة

شدة منخفضة بسبب  ةمنخفض
الطبيعة الصحراوية 

 الشاسعة

 

 .ًطا لجميع المراحلوبناًء على ذلك  يعتبر حجم الحدث متوس

جًدا في الموقع أو بالقرب  ةوفقًا للمواقع تكون المستقبالت )األشخاص( إما غير موجودة أو نادرً و

الحصى أو العاملون في محاجر منه )مثل المرور على الطرق أو عدد قليل جًدا من األشخاص 

شمسية طاقة الالمشاريع من  أن أماكن األنشطة البشرية الحالية مستثناة بالفعلعتبار المزارع( وبا

لذلك يتم تقييم حساسية و ،تتأثر المستقبالت البشرية إال بشكل هامشي خالل جميع المراحلفلن 

 .منخفضة لجميع المراحلالت على أنها المستقب

التراكمية على المنظر األثر يتم تقييم أهمية ومستقبالت منخفضة الحجم الحدث متوسط وحساسية و

 طفيفة خالل جميع المراحل.ا على أنهالطبيعي 
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 المخلفات السائلة:الموارد المائية و -6-1-4

يتم تغذية هذه المصادر المائية وجب نقل المياه من المصادر الموجودة بجوار وادي نهر النيل ي

متر مكعب / ثانية وسوف تكون إمدادات  2،000تصريف يبلغ حوالي من نهر النيل بمتوسط 

المياه لتثبيط الغبار المنبعث الخرسانة ولرش خلط أي لتشييد ساسي لمرحلة الالمياه مطلوبة بشكل أ

 االغتسال والنظافة وألغراض 

وحدة مثبتة على أساسات بحجم  180بعدد بميجاوات  50عتبار مشروع محطة شمسية قدرة باو

 خرسانة يحتاج 3وباعتبار أن كل ممتر مكعب  350فسيكون الحجم الكلي للخرسانة هو  3م 1

من الماء ألعمال صب خرسانة  3م 60مكعب ماء فتكون الكمية الكلية المطلوبة هي  3م 0,35إلي 

الكمية ألعمال تشييد المباني وقواعد المحوالت  ههذ% اضافية من 20األساسات ويمكن افتراض 

ية لمحطة شمسي األسبوع مائة أساس فأكثر من تشييد أنه ال يمكن وهي وهناك افتراضات أخرى 

تكون كمية الماء يتم تشييد أكثر من ثالثة محطات في نفس الوقت، ميجاوات ولن  50قدرة 

 أسبوعيا. 3م 55المطلوبة هي 

لترات / يوم لكل  15 – 10الصرف الصحي بمعدل اعتبار كمية مياه باإلضافة إلى ذلك يتم و

تثبيط تصاعد اه لرش الميميجاوات و 50يعملون في تشييد محطة بقدرة عامًل  40لعدد عامل 

فإن إجمالي االستهالك اليومي للمياه خالل  وفقا لذلكو ، متر مكعب في اليوم 5الغبار بمعدل 

متر مكعب / يوم عمل  18حوالي ستكون شمسية طاقة الالمشاريع فترات ذروة البناء في مناطق 

من كبيرة حاجة إلى كمية  لن تكون هناكفأثناء التشغيل أما لتر / ثانية  0,2، أي ما يعادل حوالي 

 / وميا لتنظيف األلواح الشمسية من الغبار. 3م 0,8 – 0,3ويكفي في حدود  الماء

 / يوميا. 3م 2مياه الصرف الصحي فستكون في حدود أما 

 حجم الحدث للتأثير التراكمي على الموارد المائية -3-6جدول  

 القيمة  السمة
 )مرحلة التشييد(

 ت مالحظا

 )مرحلة التشييد(
 القيمة 

 )مرحلة التشغيل(
 مالحظات 

 )مرحلة التشغيل(

الحصول على المياه  ةمنخفض المدى
 من وادي النيل.

استخدام مياه 
الصرف الصحي 
في مواقع قليلة 
)مكاتب الموقع / 

 ساحات البناء( 

انخفاض استهالك  ةمنخفض
المياه أو مياه 

 الصرف الصحي 
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خالل زيارات  ةمنخفض مؤقت ةمنخفض التواتر
الخدمة أو بعد 

 العواصف الرملية

خالل مرحلة  ةمنخفض المدة
 التشييد فقط

يوم لمحطة  2- 1 ةمنخفض
 ميجاوات 50بقدرة 

كثافة االستهالك  ةمنخفض الشدة
الكلي للمياه بمعدل 

لتر / ثانية  0ؤ2
موارد مقارنة ب

ليتر مليون  2بطاقة 
 ثانية /

نحو إجمالي يقدر ب
كعب في متر م 2

اليوم من مياه 
الصرف المنزلية 

مشاريع في منطقة 
 الطاقة الشمسية 

استهالك منخفض  ةمنخفض
بمعدل  جدا للمياه

 3م 0ر8- 0ر3
 يوميا

 

المياه خالل مرحلة سحب الموارد المائية الكبيرة في وادي النيل ، فإن عتبار با استهالك المياه:

يحدث استهالك سوخالل المراحل األخرى   اهامشيسكون الشرقية ق الشمسية طامنالالتشييد في 

مع عدم  ،جميع المراحلفي منخفًض على أنه وفقًا لذلك يتم تقييم حجم الحدث واء للمطفيف 

ومع ذلك فإن قدرة آبار المياه تقتصر على  ،ستخدم المستقبالت )خزانات المياه الجوفية( بكثافةا

وبناًء عليه يتم تقييم حساسية تشييد، ل مرحلة اللإلفراط في االستخدام خال تهاقدراتها وحساسي

ومنخفضة خالل المراحل األخرى )ال يوجد طلب تشييد متوسطة لمرحلة الالت على أنها المستقب

أثر مع انخفاض حجم الحدث وحساسية مستقبالت متوسطة يتم تقييم أهمية على الماء فيها( و

 .خالل المراحل األخرىل يوضئ تشييدمرحلة الخالل طفيف على أنه استهالك المياه 

قع اموفي ي وجلولفيا للة للتحلبلقاالمياه ا منيوميا  3م 2الكمية المتوقعة هي إن  مياه الصرف:

)أرض  التلمستقبول ،لمرحلة التشغيلتشييد ومنخفض حجم الحدث متوسًطا لمرحلة الو دلتشييا

مستقبالت القا لذلك يتم تقييم حساسية وفو، هامشيًا فقط تتأثر صحراوية( قيمة محدودة أو بال قيمة و

يتم تقييم وحدث متوسط وحساسية مستقبالت منخفضة  منخفضة لجميع المراحل مع حجمعلى أنها 

 .خالل مرحلة التشغيلتشييد وضئيلة طفيفة خالل مرحلة العلى أنها تراكمية األثر الأهمية 
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 :لنفايات المنزلية والخطرةا -6-1-5

 تشييد:مرحلة ال

وتتكون النفايات أساًسا الطاقة الشمسية خالل مشاريع الصلبة ليد كميات كبيرة من النفايات يتم تو

وتكون   المعدات المساعدةواأللواح الشمسية من مواد التعبئة )الورق والخشب والبالستيك( لنقل 

يات النفاانتشار هذه يمكن بسهولة ووفي ساحة البناء ركيبات النفايات في معظمها في مواقع الت

 ، أما النفايات المتولدة من عمال التشييد فهي ضئيلة.الصحراء عبر مسافات كبيرة ب

جمة هو النفط المسكوب والشحوم الناعملية التشييد المصدر الوحيد الممكن للنفايات الخطرة أثناء و

)مثل زيت الزيوت عن معدات البناء )مثل الشاحنات والحفارات والرافعات( ومن مناولة 

نسكاب بسهولة من خالل العمل السليم مخاطر االالنفايات وهذه يمكن تجنب و( تالمحوال

 واإلشراف القوي.

 :مرحلة التشغيل

هذه المواد غير خطرة والمستخدمة عند صيانة اآلالت مستهلكة يقتصر توليد النفايات على المواد ال

اس وبالتالي لن تتولد ومن غير المتوقع أن يبقى أي عمال بموقع المحطات الشمسية عدا الحر

 نفايات كبيرة منهم.

 حجم الحدث بالنسبة لتولد النفايات المنزلية والخطرة -4-6جدول 

 القيمة  السمة

 )مرحلة التشييد(
 مالحظات 

 )مرحلة التشييد(
 القيمة 

 )مرحلة التشغيل(
 مالحظات 

 )مرحلة التشغيل(

تتولد النفايات عند  ةمتوسط المدى
أماكن تركيب 

الشمسية  األلواح
 فقط

 ةمنخفض ةمنخفض

 فقط أثناء الخدمة ةمنخفض مؤقت ةمنخفض التواتر

 6خالل مرحلة  ةمنخفض المدة
 شهور فقط

 -- ةمنخفض

 كمية صغيرة جدا  ةمنخفض صغيرة  ةمتوسط الشدة

 

خالل مرحلة منخفض وتشييد متوسطً خالل مرحلة العلى أنه وبناءً على ذلك يتم تقييم حجم الحدث 

 .يلالتشغ
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أن التربة والطبقة تحت السطحية ذات قيمة قليلة وأن التربة ال تتأثر إال بشكل طفيف ، عتبار وبا

نخفضة خالل جميع المراحل. وبالتالي فإن أهمية على أنها مفإن حساسية المستقبالت يتم تقييمها 

وتكاد ال تشييد ال طفيفة خالل مرحلةعلى أنها اآلثار التراكمية الناتجة عن النفايات يتم تقييمها 

 تذكر خالل مرحلة التشغيل.

 :جودة الهواء -6-1-6

قد تحدث بعض انبعاثات غازات العادم من اآلالت والغبار في أماكن العمل تشييد خالل مرحلة ال

خالل مرحلة التشغيل ستتم فقط زيارات الخدمات وإنشاء الطرق وحفر األساسات( أثناء )

 العرضية.

 كما يلي: يتم تقييم حجم الحدثو

ً للمواقع فإن المستقبالت )األشخاص الخارجيين( إما غير موجودة أو نادراً ما توجد في و تبعا

الموقع أو بالقرب منه )على سبيل المثال المرور على الطرق أو عدد قليل جداً من األشخاص 

تم لية أن أماكن األنشطة البشرية الحاعتبار وبا ،الحصى(حاجر الذين يعملون في مزارع أو م

فقط بأقل من  اتتأثر هامشيسالمناطق المتبقية فإن شمسية طاقة الالمشاريع بالفعل من استبعادها 

منخفضة لجميع على أنها  التلذلك يتم تقييم حساسية المستقبوالمعايير خالل جميع المراحل. 

 المراحل.

 يتم تقييم حجم الحدث لالنبعاثات على النحو التالي:و

 دث للتأثير على جودة الهواءحجم الح -5-6جدول 

 القيمة  السمة

 )مرحلة التشييد(
 مالحظات 

 )مرحلة التشييد(
 القيمة 

 )مرحلة التشغيل(
 مالحظات 

 )مرحلة التشغيل(

في أماكن العمل  منخفضة المدى
وعلى الطرق 

 الحصوية فقط 

 منخفضة ةمنخفض

 فقط أثناء الخدمة منخفضة مؤقت ةمنخفض التواتر

خالل ساعات عمل  ةمنخفض المدة
 المعدات فقط

 منخفضة جدا منخفضة

تولد الغبار يعتمد  متوسطة-منخفضة  الشدة
على المعدات 

 واتجاه الريح

كمية صغيرة جدا  منخفضة
 من االنبعاثات
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إلى أهمية طفيفة  التوالحساسية المنخفضة للمستقبيشير حجم الحدث المنخفض إلى المتوسط و

واء المحيط أثناء مرحلة التشييد والتي هي باألحرى مسألة صحة وسالمة على جودة الهنبعاثات لال

منخفضين وعليه فإن  التخالل مرحلة التشغيل يكون حجم الحدث وحساسية المستقبو ،عابرة

 أهمية األثر التراكمي على تلوث الهواء ال تذكر.

 اإلنعكاسات:الضوضاء و -6-1-7

 لهذه بالنسبةفإنه  3&  1الشمسة  مناطقال في ارعالمز فيبعض العاملين ا تحديد تمبما أنه 

 المناسبة المحيطة الضوضاء مستوىل الصناعية أو التجارية العقارات معايير تنطبق المستقبالت

 الصادرة الدولية التمويل مؤسسة إلرشادات وفقًا( نهارال/  الليل) ديسيبل 70/70 هيو الصلة ذات

 المعاييرو 7 الملحق ، التنفيذيةالالئحة  ، 4/1994 المصري للقانون وفقًا ديسيبل 65/55 و

 .صرامة أكثر المصرية

 أثر الضوضاء.  6-6ويوضح جدول 

 جم الحدث للضوضاءح - 6-6جدول 

 القيمة  السمة

 )مرحلة التشييد(
 مالحظات 

 )مرحلة التشييد(
 القيمة 

 )مرحلة التشغيل(
 مالحظات 

 )مرحلة التشغيل(

عمل في أماكن ال منخفضة المدى
 فقط 

 ال توجد ضوضاء ةمنخفض

ضوضاء بسيطة  ةمنخفض التواتر
 أثناء مرحلة التشييد

 ال توجد ضوضاء ةمنخفض

خالل ساعات عمل  ةمنخفض المدة
 المعدات فقط

 ال توجد ضوضاء ةمنخفض

تولد الضوضاء  ةمنخفض الشدة
أثناء عمليات حفر 

هياكل  أساسات
 األلواح الشمسية

 ال توجد ضوضاء ةمنخفض

 .كافة المراحلمنخفًض خالل على أنه وفقًا لذلك يتم تقييم حجم الحدث و

ثل العمال والمزارعين وموظفي الخدمات شمسية مطاقة الالمشاريع حالة المستقبالت البشرية في و

المحطات عالوة على ذلك فإن أماكن العمل بعيدة عن و ،ال يعيشون بشكل دائم في مكان العمل

مستويات الضوضاء ستكون و( متر 300التي تصل إلي السالمة مسافة ضافة إلى )باإلالشمسية 

أعمال أثناء ديسيبل  65أقل بكثير من الحد األقصى لمستوى الضوضاء هو  التفي أماكن المستقب

تشييد مرحلة الأثناء منخفضة على أنها  التوفقًا لذلك يتم أيًضا تقييم حساسية المستقبو التشييد ،

 .شغيلومرحلة الت
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 وبما أن حجم الحدث منخفض وحساسية المستقبالت منخفضة فيكون األثر ضئيل.

 :التراث األثري والتاريخي والثقافي -6-1-8

خالية من التراث شمسية طاقة الالالمقترحة لمشاريع الثالئة مناطق الأن أوضحت الدراسة الميدانية 

كون هناك يقد فومع ذلك قيمة األثر مهملة ،  كم منها، وبالتالي تكون 5ولمسافة  التاريخي والثقافي

يجب تحديد تشييد، وألن يتم اكتشاف البقايا األثرية المدفونة في األرض خالل أنشطة الاحتمال 

من مطوري المشروع وإدراجه في خطة إدارة البيئة للمقاولين ا األمر إجراءات التعامل مع مثل هذ

 توجيهات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.كذلك االعتبار القوانين المحلية وفي  مع األخذ

 الخدمات: على حركة المرور ومرافقاألثر  -6-1-9

مستقالً عن خدمات المرافق الحالية مثل إمدادات شمسية طاقة الالمشاريع سوف يكون تطوير 

شاحنات سيتم توفير المياه بواسطة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات الكهرباء 

 (4-1-6من مصادر عالية اإلنتاجية في وادي النيل )انظر صهريج 

تتطلب التوسعة قبل البدء في   والتيالكهرباء القومية مع شبكة سيتم ربط المحطات الشمسية و

وتخطيط وتنفيذ توسيع شبكة  حمال الكهربيةاالالتشغيل ويتطلب ذلك أيًضا دراسات تحليل تدفق 

 ائية.الطاقة الكهرب

التشييد مع لمرحلة شمسية طاقة الالإقامة مشاريع يمكن تقدير الحمولة المرورية الناتجة عن و

شهور وباستثناء عمليات  3للمحطات الشمسية في المناطق الثالثة لمدة لتنفيذ المتوازي افتراض ا

ميجاوات  50ميجا فولت أمبير للمحطات بقدرة  125قدرتها التي تبلغ نقل المحوالت الكهربية 

 فلن تكون هناك حاجة لنقل معدات ضخمة على الطرق.
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 المرور األثر على حركة -7-6جدول 

تشييد مشاريع الطاقة تقدير حركة المرور اإلضافية الناجمة عن 

 الشمسية 

 العدد / يوم عمل

 10 عملية نقل لأللواح الشمسية 600عدد 

واكس التيار والمحوالت كابالت وحديد التسليح وعالمعدات الملحقة مثل ال

 الكهربية

10 

 5 3م 30بسعة  –شاحنات فنطاس لتوريد الماء 

 12 3م 20شاحنات سعة رمل وحصى لتشييد األساسات ب

 6 شاحنة 2×  3مواد التشييد  

 3 مواد أخرى مثل الكابالت والمعدات ومواد التشييد 

 6 مواد التشييد والتركيب لمحطة المحوالت

 24 مثل السيارات والميني باص وشاحنات صغيرةمركبات صغيرة 

 

المحطات إقامة الحمولة اإلضافية المتوقعة لكل يوم عمل ناجم عن وبناء على ذلك فإن متوسط 

نقل أصغر ، بما في ذلك شاحنة  25شاحنة كبيرة و 25خالل مرحلة التشييد هو حوالي الشمسية 

ساعات( ، وهذا  10لى مدار يوم عمل )تم توزيعها عويحافالت صغيرة أو شاحنات صغيرة 

 .مركبات أصغر في الساعة 2في الساعة و  ةشاحن 4,5 قدرها يتوافق مع حمولة حركة إضافية

 -المنيا طريق على الحالي المروري بالحمل ذلك مقارنة يمكن 1للمنطقة الشمسية الشرقية  النسبةبو

 سريع تقييم كشفقد و ، المنطقة يفحركة مرور  األكثر الطريق وهو( 1-5 شكل انظر) أسيوط

 شاحنة 40 و( آب بيك وسيارات صغيرة وحافالتخاصة  سيارات) صغيرة مركبة 45 وجود عن

 علىنقلها  سيتم حمولةال جميع أن وبافتراض ، الطريق هذا على واحد اتجاه في الساعة فيكبيرة 

 إجمالي تحميل إلى يؤدي مما تقريبًا %10 بنسبة الحالي المروري الحمل يزدادفسوف  الطريقهذا 

 خالل اتجاه كل وفي الساعة في شاحنة 45 و صغيرة مركبة 50 حوالي يبلغ المرور لحركة

 أبعاد ذات ، المنطقة في األخرى اإلسفلتية الطرق مثل ، أسيوط - المنياتشييد وطريق ال مرحلة
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 اإلضافي المروري حملال يكونفس التشغيل مرحلة خاللأما . القصوى بعد  طاقتهل صلي لمو جيدة

 .الكمي للقياس قابل وغير جًدا صغيًرا

إقامة محطات  عن الناتجة التقديرية الحركة مقارنة يمكنف ،2المنطقة الشمسية الشرقية  حالة فيأما 

 . غارب رأس -  المنياعلى طريق  ةالمنخفضالطاقة الشمسية بحركة المرور 

 .المراحل جميع خالل خفضً منبأنه  الحدث حجم تقييم يتم ، لذلك وفقًاو

 الطرق على العامة الحركة فإنتشييد ال مرحلة أثناءللمرور  الزائد الحملاعتبار  عند حتىو

 تصل ولم جيدة أبعاد ذات الطرق فإن ذلك على وعالوة. منخفضة تزال ال المنطقة في اإلسفلتية

 اإلضافي يكون مهمال. ريالمرو الحملفإن  التشغيل مرحلة خالل القصوى بعد ، أما قدراتها إلى

 حركةروع على شالت أن أثر المللمستقب المنخفضة والحساسية الحدث حجم انخفاضويعني 

  .المراحل جميع خاللمنخفضا  المرور

 المرورية حجم الحدث لتأثير الحركة -8-6جدول 

 القيمة  السمة
 )مرحلة التشييد(

 مالحظات 
 )مرحلة التشييد(

 القيمة 
 )مرحلة التشغيل(

 مالحظات 
 )مرحلة التشغيل(

الحركة في أماكن  منخفضة المدى
 محدودة فقط

فقط بعض سيارات  ةمنخفض
 الخدمات

 4,5في المتوسط  ةمنخفض التواتر
 2احنة ثقيلة وش

أصغر في ة مركب
 الساعة 

 نادرا جدا منخفضة

 مجرد مرور منخفضة مجرد مرور ةمنخفض المدة

بعض الشاحنات  ةمنخفض الشدة
 قيلةالث

 بدون ضوضاء منخفضة

 

 سيول:خطر ال -6-1-10

في بعض فالمنطقة شديدة القحولة مع هطول قليل من األمطار خالل فصل الشتاء. ومع ذلك 

ال ووعادةً ما تكون هذه األمطار محدودة االمتداد والمدة غزيرة األحيان يمكن أن تحدث أمطار 

على سبيل المثال خالل برنامج قياس و حدوث مثل هذه األمطار ، اتفتر نع اتوجد إحصائيت

كم تقريبًا إلى الغرب لم تالحظ هذه األحداث سوى  100على مسافة  2013-2012النيل الغربي 
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مرتين في مواقع قياس مختلفة مما تسبب في حدوث أضرار ألجهزة االستشعار وانخفاض مفاجئ 

 في درجة الحرارة.

تدرجات ووديان ضيقة ذات منحدرات عالية( بإذا هطلت أمطار غزيرة على مناطق جبلية )و

 تتراكم في قاع األودية.خطيرة سيول يمكن أن يتراكم الجريان السطحي ويتطور ليصبح 

أن األودية ليست اطق الشمسية الثالثة لمنلالدراسة الميدانية وكشفت دراسات سطح المكتب و

ا كبيرة أو صخوًرا في المناطق الوديان أحجارً يوجد بعالوة على ذلك ال وسيول عرضة لمثل هذه ال

في بعض األحيان قد يحدث بعض الجريان السطحي بسبب هطول األمطار فالمنخفضة ومع ذلك 

مفاجئة خارج منطقة المشروع بالقرب من الضفة الشرقية لنهر سيول قد تحدث وداخل األودية 

 .%2النيل في حدود نهر نحو األرض النيل حيث تنحدر 

 .المفاجئةمن السيول قع أي خطر خاص ال يتوفوفقا لذلك و

 :المخاطر الزلزالية -6-1-11

ونناقش تم افتراض احتمال حدوث مخاطر زلزال محتملة بسبب خطوط الصدع الجيولوجية 

فيزيائية" "البيئة ال 1-5عاًما في الفصل  50الل % خ10بنسبة تتجاوز زالزل احتماالت وقوع 

 1.0إلى  0.8تساوي تسارًعا أرضيًا يتراوح من  وهيتوسطة منخفضة إلى متها من وتكون قو

يمكن التحكم في المخاطر من خالل تطبيق قوانين الزالزل الكافية كجزء من معايير و ²متر / ثانية

 البناء المعمول بها.

 :البيئة البيولوجية -6-2

 :1الشرقية الفرعية شمسية منطقة الال -6-2-1

 :عترف بها دوليا لقيمة التنوع البيولوجيالمواقع المحمية قانوناً والم -6-2-1-1

في غياب أي موقع محمي قانونيًا أو مناطق معترف بها دوليًا لقيمة التنوع البيولوجي داخل أو 

المحطات الشمسية وتشغيل فإن تشييد ، 1فرعية الشرقية الالشمسية منطقة البالقرب من 

 لن يؤثر على أي موقع محدد.الكهروضوئية 
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 :الموائل والنباتات -6-2-1-2

 تشييد:مرحلة ال

 إلى: 1فرعية الشرقية الالشمسية منطقة الفي الشمسية المحطات قد يؤدي إنشاء العديد من 

أساسات دعائم بعض المواقع لتشييد ستخدام نتيجة اضرر مباشر للنباتات وفقدان مباشر للموئل  -

أو المنشآت التقنية مواقع التخزين ورات خط الكهرباء مسااليها وطرق الوصول واأللواح الشمسية 

% من المساحة الكلية يكون حجم الحدث  90، وبسبب المساحة المستخدمة وهي نحو  األخرى

 كبير.

 دون 1ية شرقالشمسية ال منطقةال من كبيرة أجزاء ألن منخفضةالت فهي المستقب حساسيةأما 

 ليس النباتي الغطاء فإن هناك حتىو. فقط الوديان في النباتات على العثور يمكنغطاء نباتي و

 منطقةال تعتبر ال اويشالبر ووادي العبادية واديباستثناء وتعداد ، بال كثيفًا وال باألنواع غنيًا

 .للنباتات اهامموئال  1الشميسة 

ار آث إلى ستؤدي للنباتات المباشر الضرر أو الموئل فقدان عن الناجمةاآلثار  فإنكخالصة و

 متوسطة.

وال  الشقوق أو والكهوف النباتية المناطق الكهروضوئية الشمسية األلواح مواقع تتجنب أن يجبو

 تقتصر أن يجبو اويشالبر ووادي عباداه وادي داخل أو بجواريجب تركيب األلواح الشمسية 

 مناطق يف تتم التيالت الكب وخنادقوية الحص الطرق عبور على الوادي هذا في التشييد تدابير

 الكهروضوئية الشمسية الطاقة محطات إنشاء عن ةملناتجاآلثار ا  تقليل يمكن، وهكذا  حساسية أقل

 .ثانوية أنها على المتبقية اآلثارتعتبر و

 انظر) الكهروضوئية الشمسية الطاقةمشاريع ل مالءمة أقل أنه علىاألودية الهامة  تقييم يجبو

 (.1-7 الخريطة و 2-5 الخريطة

 أثناء أعمال التشييد:التربة  دمك -

، إلى تلف البذور المحلية وانخفاض مالءمة نمو النباتاتدمك التربة أثناء أعمال التشييد قد يؤدي 

 وأخيرا فإنكبيرة، أنواع مهددة أو مجتمعات نباتية ذات أهمية أي معظم المنطقة خالية من  ولكن

خالصة القول يتم تقييم اآلثار المتبقية ودة للغاية. إمكانية نمو النباتات في هذه المنطقة القاحلة محدو
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وحساسية كبير أثر طفيف )حجم الحدث على أنه منطقة هذه الفي المحطات الشمسية تشييد بسبب 

، وإذا تجنب التشييد األودية الهامة والكهوف والشقوق فسيكون األثر  مستقبالت منخفضة(ال

 منخفضا جدا.

 :انبعاث الغبار -

قليلة آثار من المتوقع حدوث وفترات قصيرة لاث الغبار على منطقة صغيرة جًدا قتصر انبعيس

المستقبالت وحساسية جًدا على الموائل أو النباتات بسبب انبعاث الغبار )حجم الحدث متوسط 

 (.منخفضة

 :المخلفات -

نباتات. ومع ذلك لن تسبب النفايات الناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير كبير على الموائل أو ال

وبالتالي يجب إزالة النفايات على  ،تسبب في تلوث مناطق أكبر عندما تجرفها الرياح القويةتفقد 

 صحيحة. الفور وتخزينها في الموقع أو بالقرب منه بطرق

آثار إلى  1فرعية الشرقية الالمحطات الشمسية بداخل المنطقة الشمسية تشييد سيؤدي وكخالصة، 

 .ائل أو النباتاتطفيفة على المو

 :مرحلة التشغيل والصيانة

 1فرعية يمكن أن يؤدي تشييد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية في المنطقة الشمسية الشرقية ال

 إلي ما يلي:

 بشكل ؤثري قدمما  االحيائية الموائل عوامل تغير الشمسية الكهروضوئية األلواح أن المعروف نم

 الشمسية األلواح تظليل تأثيركما أن  للنباتات وئلكم منطقةال مالءمة على مباشر غير

 األرض على الحرارة درجات ضفخ إلى وربما الشمسي اإلشعاع تقليل إلى يؤدي الكهروضوئية

 قدو الكهروضوئية الشمسية األلواح تحت قليالً  الرياح سرعة خفض يتم قد ذلك إلى باإلضافةو ،

 حجم تقييم يتم ثم ومن سلبًا أخرى أنواع تتأثر قد حين في ظروفهذه ال من األنواع بعض تستفيد

 .منخفض أنه على الحدث

 1 يةشرقالشمسية ال منطقةال من كبيرة أجزاء ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 الغطاء فإن هناك حتىو فقط الوديان في النباتات على العثور يمكنو تمامابدون غطاء نباتي 
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 ال  البرحاوي ووادي العبادية واديباستثناء  ثم ومنتعداد ، بال كثيفًا وال واعباألن غنيًا ليس النباتي

 .للنباتات اهامموئال  1ية الشرقالشمسية  منطقةال تعتبر

 ستكون مهملة. المتبقية اآلثار فإنوكملخص 

 الماء من المطلوبة الكمية تقليل يتم وأن المناسب تنظيفال يتم أن المفترض منف ذلك على عالوةو

 .الشمسية الضوئية األلواح تنظيف عند

 آثار حدوث إلى الفرعية المنطقةالمحطات الشمسية في هذه  من العديد وصيانة تشغيل سيؤديو

هذه  في أخرى أنشطة أي توجد الو النباتية المجتمعات أو النباتات أو الموائل على سلبية متبقية

حطات م صيانة فترات أثناءو ، كبيرة ياتمستو إلىاآلثار  زيادة في تسهم قد الفرعية المنطقة

 .بالفعل الموجودة التخزين وأماكن الطرق على البشرية األنشطة ستقتصر الشمسية الطاقة

 الحيوانات -6-2-1-3

 تشييد:مرحلة ال

المنطقة الشمسية الشرقية  في الكهروضوئية الشمسية الطاقة مشاريع من العديد إنشاء يؤدي دق

 :إلى 1الفرعية 

 :للحيوانات الموائل تعديل أو المباشر قدالف -

 الكابالت مثل بها المرتبطة التحتية البنية ذلك في بما) الكهروضوئيةالشمسية المحطات  إنشاء أثناء

 التربة طبقات وبعض العلوي التربة لسطح جزئي وتدمير إزالة حدثتس( الكهرباء خطوط أو

 الدائمة الوصول طرقإنشاء وملحقاتها والشمسية  لواحألاسات اأس تركيب فإن وبالتالي. العميقة

 مباشرة يدمر قد األخرى التقنية المنشآت أو الثقيلة لآلالت التخزين ومواقعالكابالت  ومسارات

 حوالي عادة)الطاقة الشمسية  لمشروع المتأثرة المساحة لمدى نظًرابعض الحيوانات ، و موائل

 .مرتفع أنه على الحدث حجم تقييم يتمف( المشروع مساحة إجمالي من 90%

 واسع نطاق على منتشرة غير 1ية شرقالشمسية ال منطقةال في المسجلة الحيوانية األنواعولكن 

 في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن

 األنواعليست من  ذلك على عالوةو. منخفضة كثافةبو األنواع في فقيرة الفرعية المنطقةهذه 

 .للحيوانات هاًما مالذًا 1الشمسية الشرقية  منطقةال تعتبر ال وبالتالي ، مهددة أنها على المسجلة
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المنطقة  أن لرياحل الفرعية المناطق فيالدراسات  نتائج مننستنج  أن يمكن ، ذلك على وعالوة

 خاصة أهمية اله ليس 2منطقة الرياح الشرقية و 1 يةالشرق رياحتي تقع بين منطقة الال 1الشمسية 

 .الخريف في وال الربيع في ال ، المهاجرة للطيور

( العناكب ، الزواحف ، الطيور ، الثدييات) الحيوانات ألنواع مناسبة موائل على العثور يمكنو

ً  يضم الوادي هذا أن وبما البرشاوي ووادي العبادية وادي في  موائل لتشك التي النباتات من بقعا

ً  استخدامه يتم قدهو فطيرانها  أثناء( واحد يومعادة ل)الطيور المهاجرة لتوقف  عدد قبل من أحيانا

 أهميةمثل ت ال 1الشمسية  منطقةال من األخرى األجزاء جميعللراحة و كموقع الطيور من قليل

 .للطيور متجدد كموئل كبيرة

 عن الناجمة اآلثار فإن وبالتالي ، منخفضةنها الت على أالمستقب حساسية تقييم يتمفإنه  خالصةوال

 آثار متوسطة. إلى يؤديس الحيوانية لألنواع الموائل تعديل أو فقدان

 الكهوفأماكن و النباتية المناطق الكهروضوئية الشمسية األلواحتركيب  مواقع تتجنب أن يجبو

 البرحاوي ووادي ادهعب وادي داخل أو بجوارأية ألواح شمسية تركيب وال يجب  ،.الشقوق أو

 التيالت الكب وخنادقحصوية ال الطرق عبور على الوادي هذا في التشييد تدابير تقتصر أن يجبو

 حطاتم إنشاء عن الناتجة اآلثار تقليل يمكن بذلك القيام خالل منو. حساسية أقل مناطق في تتم

 .انويةث أنها على المتبقية اآلثار تقييميتم و الكهروضوئية الشمسية الطاقة

 الخريطة انظر) الكهروضوئية الشمسية الطاقةركيبات لت مالءمة أقل اأنه علىالوديان  تقييميتم و

 (.1-7 الخريطة و 5-2

 :الغبار وانبعاث والضوضاء المرور وحركة الثقيلة باآلالت البشرية األنشطة اضطراب -

 مساحة علىهذه اآلثار  تقتصر ذلك ومعتشييد ال مرحلة خالل باالضطراب الحيوانات تتأثر قد

 عالوةو. اإلنشائية األعمال لوقت بديلة موائل إيجاد للحيوانات يمكن وهكذا. ما حد إلى صغيرة

 احتالل إعادة للحيوانات يمكنو ما نوًعا قصيرة زمنية فترة على اإلنشائي العمل يقتصر ذلك على

 تشييد.ال مرحلة بعد المناطق جميع

 واسع نطاق على منتشرة 1ية الفرعية شرقالشمسية ال منطقةال في المسجلة الحيوانية األنواعو

 في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن

 .منخفضة كثافةبو األنواع في فقيرة الفرعية المنطقة
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ييد المحطات الشمسية تش أثناء االضطراب عن الناجم الحيوانات علىاألثر  تقييم يتمكملخص و

 (.منخفضة مستقبالتال وحساسية منخفض الحدث حجم)على أنه مهمل  الكهروضوئية

 :المخلفات-

 أن المحتمل ومن الحيوانات على كبير أثر أي اإلنشائية األعمال عن الناتجة النفايات تسبب لن

 على يؤثر قد هذاو (والقوارض والقطط الكالب) الوحشية األنواع وخاصة معينة حيوانات تجذب

 الموقع في تخزينها ويجب الموقع من الفور على النفايات إزالة يجب وبالتالي. األصلية األنواع

 .المناسبة بالطرق

 :والريفية الحضرية البيئات من جديدة أنواعإستقدام  -

 البناء موادمع روع مشلا منطقة إلى والريفية الحضرية البيئات من جديدة أنواع قداماست يمكن

ً  الجديدة األنواع ألن اإلمكان قدر ذلك تجنب وينبغي  .المحلية األنواع على تؤثر ما غالبا

المحطات الشمسية  بناء عن الناجمة الحيوانات على المتبقية اآلثار تقييم يتموكخالصة ، 

 على أنها طفيفة. 1المنطقة الشمسية الشرقية الفرعي  داخل الشمسية الكهروضوئية

 :والصيانة شغيلالت رحلةم

 على الشمسية الكهروضوئية الطاقة مشاريع تشغيل عن الناجمة المحتملةاألثار  عن الحظةم

 :الطيور

 علىلأللواح الشمسية  محتملة سلبيةآثار  خمسة Birdlife International (2017)تقترح

 .الموئل فةوظي تغيير،  الحاجز تأثير ، ضطراباال ، االصطدام خطر ،ئل المو فقدان: الطيور

 تأثير وجود تبين التي العلمية األدلة من القليل هناك ،( 2017) وآخرون هاريسوندراسة ل وفقا

 لأللواح المحتمل التأثير بشأن عامة بيانات عدة تقديم تمو الطيور على الشمسيةاأللواح  من مباشر

 .Harrison et al) باألدلة المدعومة غير العلميةدراسات السابقة ال في الطيور على الشمسية

 لطاقةية التأثير الضار لإمكان إلى Pearce-Higgins & Green (2014) دراسة تشيرو( 2017

 هناكولكن  منخفض يكون أن المرجحها من ل سلبي تأثير أيولكن  الطيور على المركزة الشمسية

 .البحوث من مزيد إجراء ويلزم المتاحة األدلة من القليل
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 المرتبطة لطيورموت ا مخاطر على علمي دليل أي يوجد فال( (RSPB 2011 دراسةل وفقًا

( DeVault et al 2014دراسة  الحظت لم وبالمثل،  لكهروضوئيةمصفوفات األلواح الشمسية اب

 من الرغم على الكهروضوئية الشمسية األلواح عن الناجمة الطيور إصابة على واضح دليل أي

 Waltsonوقدمت دراسة  الشمسية الكهروضوئية لمواقع يف للطيور دراسة مسحية  515 إجراء

 الواليات فيحطات الطاقة الشمسية م في الطيور وفيات لمعدالت تقييم أول( 2016) وآخرون

 أن إلىت أشارو الطيور وفيات ومعدل رصد عن المتاحة المعلومات توليف خالل من المتحدة

الصطدامها  مشابهة األرجح على هي يةالشمس الكهروضوئية المصفوفاتالطيور ب اصطدام خطر

 تنجذب قد التيئية الما طيورلل أعلى تكون قد ولكنهابالمنشئات األخرى التي تواجهها في طيرانها 

 قد المائية الطيور أنعلى افتراض " البحيرة تأثير" يسمى ما بواسطة الكهروضوئية األلواح إلى

 التأثير هذا اعتبار يمكن الف ذلك ومع ، لبحيراتا وبين بينها الخلط بعد الشمسية باأللواح تصطدم

 .العرضية المالحظات على قائمة نظرية زالي ال هولكن اآلن حتى مؤكدة ظاهرة

 لمصفوفات هااستخدام إمكانية هو للطيور الرئيسي الجاذب فإن Wybo 2013دراسة ل ووفقًا

 .لتعشيشل كمناطقاأللواح الشمسية 

 الطاقة لمشاريعالطيور باأللواح الشمسية  اصطدام خاطرمعلى  دليل يوجد الوكخالصة ، 

 خاصة) باالضطرابات مرتبط الطيور على الرئيسي التأثير فإن ثم ومن،  الشمسية الكهروضوئية

فإن تأثير األواح الشمسية  ذلك على بناءً ، و الموائل وظيفة وتغيير الموطن وفقدان( تشييدال أثناء

 أو داخل الكهروضوئية الطاقة مشاريع تكون ال عندما، و وقعالم حسب تحديده يتمعلى الطيور 

 .الطيور على كبيرةآثار  تحدث أن المحتمل غير فمن المحمية المناطق من قريبة

 مشاريع وصيانة تشغيل يؤدي قد ،( حساسة مستقبالت وجود وجود تجاهل بمعنى) عام بشكلو

 :يلي ما إلى 1ة الفرعية يشرقالشمسية ال منطقةال داخلالشمسية الكبيرة  الطاقة

 :جودته/  الموئل مالءمة تعديل -

 غير بشكل تؤثر قدمما  الموائل عوامل تغير الشمسية الكهروضوئية األلواح أن المعروف من

 الشمسية األلواح من التظليل تأثير، و للحيواناتئل كمو منطقةال جودة/  مالءمة على مباشر

 األرض على الحرارة درجات خفض إلى وربما الشمسي اإلشعاع تقليل إلى يؤدي الكهروضوئية

 فيو الكهروضوئية الشمسية األلواح تحت قليالً  الرياح سرعة خفض يتم فقد  ذلك إلى باإلضافةو

 األخرى األنواع أن حين فيالجديدة  الموئل ظروف من األنواع بعض تستفيد قد العناصر بعض
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 فمن الصحراء في العالي الشمسي واإلشعاع القاسية خيةالمنا الظروف إلى وبالنظر. سلبا تتأثر قد

 مأوى 1شرقية الفرعية لالشمسية ا منطقةال في الكهروضوئية الشمسية األلواح توفر أن المرجح

 حجم تقييم يتم وبالتاليالمهاجرة و المحلية للحيوانات الموائل مالءمة من تزيد وبالتالي الشمس ضد

 .منخفضعلى أنه  الحدث

 األنواعو للحيوانات مهمة بيئة ليستهذه المنطقة  ألن منخفضةالت المستقب حساسية تباراع يمكنو

 من العديد في عليها العثور ويمكن واسع نطاق على منتشرة منطقةهذه ال في المسجلة الحيوانية

 األنواع في فقيرة الفرعية المنطقة في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل

 وجد منها من هو مهدد باإلنقراض.ي ال ذلك على عالوةو. منخفضة افةكثبو

 .الحيوانات على ستظل طفيفة الموائل عوامل تغير تسببها التياآلثار  فإنكخالصة ، و

مناطق و النباتية األماكنفي  الشمسية األلواح مواقع تحديد يتجنب أن يجبف ، ذلك من الرغم علىو

 البرحاوي ووادي عباده وادي داخل أوة ألواح شمسية بجوار أي تركيب يتموال  الشقوق أو الكهوف

 وخنادق بالحصى المغطاة الطرق عبور على الوادي هذا فيتشييد ال إجراءات تقتصر أن يجبو ،

مشاريع ل مالءمة أقلأألودية على أنها  تقييم يجب ثم ومن. حساسية أقل مناطق في تتم التيالت الكب

 (.1 -7 والخريطة 2-5 الخريطة انظر) الكهروضوئية سيةالشم الطاقة

 تنظيف عند الماء من المطلوبة الكمية وتقليل ةالمناسب التنظيف اتإجراء تطبيق سيتم وبفرض أنه

 .الحيوانات على كبير تأثير أيفلن يكون هناك  الشمسية األلواح

 تأثيرات) المرئية التأثيرات خالل من مباشر غير بشكل الموائل فقدان أو الحيوانات ضطرابا -

 (مبهرة تأثيرات ، خيالية

 التشغيل مرحلة خالل باالضطراب الكبيرةوالثدييات  الطيور وخاصة الحيوانات تتأثر قد

 الحيوانات أظهرت إذا للموائل مباشر غير فقد يحدث قدكبيرة وال الشمسيةالطاقة  لمشروعات

 لأللواح البصري الحافز أن بما ذلك معو. الكهروضوئية الشمسية األلواح ضد تجنب سلوك

الطاقة الشمسية  مشروع أن وبما الوقت مرور مع ما حدٍ  إلى ثابتًا يكون الشمسية الكهروضوئية

 يحدث أن المحتمل غير فمن( الرياح طاقة مشاريععكس  على) متحركة أجزاء على يشتمل ال

 الشمسية الكهروضوئية لأللواح ودالمحد لالرتفاع نظًراو ذلك على عالوةو ، هذا التفادي سلوك

 أمتار بضعة من صغيرة مسافة على مقصورة لالضطراب تأثيرات أي تكون أن المحتمل منف
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 يوجد ال ذلك إلى باإلضافةباأللواح الشمسية ، و المحيطة المناطق في فقط صغيرة مساحة وتغطي

 إزعاج إلى ؤديت مبهرة تأثيرات إلى تؤدي قد الكهروضوئية الشمسية األلواح أن إلى يشير ما

 المحلية األنواع سيما وال الحيوانات على  مؤقت تأثير أي هناك كان إذاو ، البرية لحيواناتل

على أنه  الحدث حجم تقييم يتم وبالتالي. الكهروضوئية الشمسية األلواحرؤية  علىفسوف تعتاد 

 .منخفض

 مهًما موطنًا تعتبر ال 1سية الشرقية المنطقة الشم ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 (.أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 مباشر غير فقدان أو اضطراب إلى يؤديالذي قد  الحيوانات على بصريال تأثيروكخالصة فإن ال

 .يذكر يكاد الضئيل و أنه على تقييمه يتم للموئل

 :(االنعكاسات) الضوء انبعاثات خالل من الحيوانات اضطراب -

 :مختلفة تأثيرات المتعددة الضوئية الشمسية األلواح تعكسه الذي القمر أو الشمس لضوء يكون قد

 التي المزعجة االنعكاسات بسبب الشمسية باأللواح المحيطة المناطق الحيوانات تتجنب قد (أ)

تلك  خاصةهاجرة الم للطيور بالنسبة األمر هذا استبعاد يمكن الو الموائل فقد إلى تؤدي

 المحلية الطيورتعتاد  ففسو ذلك من النقيض علىيرة ، وكب أسرابطير في ت التي األنواع

 منطقةال ألن ، منخفضة التالمستقب حساسية اعتبار مكنعلى األلواح الشمسية وبالتالي ي

 يُتوقع الو ،( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات هاًما موطنًا تعتبرال  1الشمسية الشرقية 

 .الشمسية األلواح على الضوءعكاسات ان خالل من طفيفة تبقيةمثار ا سوى

األلواح الشمسية مع انعكاس ضوء الشمس عليها ولكن  إذا الحيوانات تنجذب قد (ب)

 تنعكس أن يمكن محددةموائل  توجد اللكن و أفقي مستوى في الشمسية األلواح توجيه سيتم

 .انعكاس بأي التأكيدب األرضية الحيواناتولن تتأثر  1المنطقة الشمسية  في

أبحاث حول  هناك كانوقد  الشمسيةاأللواح  فوق تحلق عندما انعكاسات الطيور تالحظ قد

تنجذب اليها "تأثير و مائي سطحاأللواح الشمسية م تعتبر قد المائية الطيور كانت إذاما 

 لقدراتاعتبار وبا،  الفرضية هذه تدعمة أدلة علمية أي اآلن حتى توجد الالبحيرة" ولكن 

 يجب الطيور أن فترضت Herden et al. (2009 دراسة  فإن للطيور الممتازة البصرية

وتميزها  لشمسيةحطة الطاقة امبعيدة  مسافات علىمن  مالحظةال على قادرة تكون أن

 جزء ، الموجي الطول) المنعكس الطيف يختلف قد ذلك إلى ضافةعن بحيرة مائية ، وباال
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 يوجد الوكملخص  ، المياه أسطح انعكاسات عن( المنعكس للضوء فسجيةالبن فوق األشعة

فإن  أخيراً ، و الشمسيةاأللواح  إلى كبير بشكل تنجذب المائية الطيور أن على دليل أي

 .المائية الطيور بواسطة عبورها يتمال  المنطقةهذه 

 موطنًا تعتبر ال 1الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة التالمستقب حساسيةوبما أن 

طيور ال جذب إلى يؤدي ربما بصري تأثير أي فإن( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات مهًما

 .يذكر الطفيف  أنه على تقييمه يتم

ً الشمسية  األلواح على اإلنعكاسات تؤدي قد (ت)  الطيور توهان أو تهيج إلى أيضا

 يزال الف ذلك ومع ، رالنها خالل الشمسية للطاقة كبير مشروع فوق تطير التي المهاجرة

 حساسية، وبما أن  المشروع موقع على أساسي بشكل ويعتمد واضح غير التأثير هذا

هاجرة الم أو المحلية للطيور هاًما موئالً  ليست المنطقةهذه  ألن منخفضة التالمستقب

 كأثر االنعكاسات عن الناتجللطيور  المحتمل التوهان تقييم يتمف( 4-2-2-5 القسم انظر)

 .يلضئ

 انعكاس إنألشعة الشمس ف العالية االمتصاص قدرة ذات الحديثة الشمسية األلواحاستخدام  تموإذا 

 جميع تقييم يتم وبالتالي ،( 6-3-6 القسم انظر) فقط هامشيًا سيكون القمر ضوء أو الشمس ضوء

 .ضئيلة أنها علىاآلثار المتعلقة 

 :االصطناعي الضوء اتانبعاثطيور بسبب ال ناتوه أو التهيج أو الجذب -

 جذب إلى الليل أثناء الكهروضوئية الشمسيةالطاقة  لمشاريع االصطناعية اإلضاءة تؤدي قد

 .المهاجرة الطيورتوهان  إلى تؤدي قد أو( الخفافيش مثل) الحيوانات

 هاًما موطنًا تعتبرال  1الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة الت المستقب حساسيةولكنه بما أن 

 اإلضاءة بسبب  يحدث الذي التوهان أو التهيجفإن  المهاجرة للطيور مهًما موقعًا أو للخفافيش

 .ليال مشروعال إضاءة من الحد يجب ذلك ومع. طفيفسيكون  االصطناعية

 الكبيرة: الشمسية لطاقةحطات ام بصيانة المتعلقة البشرية األنشطةالحيوانات ب اضطراب -

 تأثيرات تقتصر ذلك ومع. والصيانة التشغيل مرحلة خالل طرابباالض الحيوانات تتأثر قد

 أعمال لوقت بديلة موائل إيجاد للحيوانات يمكن وهكذا. ما نوًعا صغيرة مساحة على االضطراب
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 للحيوانات يمكنو قصيرة زمنية فترة على الصيانة أعمال تقتصر ذلك على عالوةو. الصيانة

 انتهائها. بعدالرجوع للمنطقة 

 موطنًا تعد ال 1ية شرقالشمسية ال منطقةال ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار مكنأنه يوبما 

 التشغيلأعمال  عن الناتج الحيوانات على التأثير تقييم يتم( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 . يذكر يكاد ال أنه على والصيانة

 :الموائل فقدان/  الحاجز آثار -

 أو المختلفة الفرعية الموائل بين تفصل حاجزآثار  إلى الشمسيةلطاقة حطة ام تسوير يؤدي قد

( ثدييات) أكبر حيوانات السور يستبعد قد ذلك على عالوة، و للحيوانات الهجرة ممرات مع تتقاطع

 يعتمد الحاجز التأثير، ولكن هذا  مباشر غير بشكل الموائل فقد إلى يؤدي مما المشروع منطقة من

 .به المحيطة والمنطقة بالموقع الخاصة الموئل ائصوخص الموقع على

 موطنًا تعد ال 1الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة التالمستقب حساسية اعتبار يمكنوبما أنه 

 وخسارة) الحاجز تأثير بسبب الحيوانات على تأثير أي تقييم يتمف( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 .لضئي( الناتجة الموائل

 :(والحشرات والطيور الخفافيش) الطائرة بالحيوانات االصطدام خطر -

 ذلك ومع ، الكهروضوئية الشمسية األلواحب االصطدام خطر الطائرة الحيوانات تواجه عام بشكل

خاصة  سمة وليس اصطناعييعادل مخاطر اصطدامها بأي حاجز أخر طبيعي أو  الخطر فإن

 على الشمسيةلأللواح  المحتملة اآلثار عن الحظةالم انظر) الكهروضوئية الشمسية األلواحب

 إدراك على قادرة تكون ما عادة الطائرة الحيوانات فإن ذلك على وعالوة(. أعاله المذكورة الطيور

 اعتبار يمكن وبالتالي االصطدام تجنب من يمكنها الذي الوقت في الكهروضوئية الشمسية األلواح

 .منخفًضا الحدث حجم

 باأللواح الشمسية في الحاالت التالية: للطيور طداماالص خطرتزايد ي

 نظًرا ذلك ومع. النهار أثناء المحيطة البيئة تعكس مرآةاأللواح الشمسية تعمل ك كانت إذا (أ)

 ال أنه وبما ،( درجة 30 حوالي) أفقي مستوى في توجيهها سيتم الشمسية األلواح ألن

 هذا فإن 1الشمسية الشرقية  طقةمنال في تنعكس أن يمكن للموائل محددة خاصية توجد

 باأللواح الشمسية. الطيور صطدامال خطر يسبب ال التأثير
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لتثبيت  مطلوبة تكون قد التي الصلب كابالت أو األسوار مثل التحتية البنية في. (ب)

 منطقةهذه ال ألن منخفضة التالمستقب حساسية أن اعتبار يمكن ذلك ومع. الشمسية األلواح

 البنية هذه في االصطدام خطرو( أعاله ذكره سبق كما) للطيور ًمامه موطنًا تعتبر ال

 الكابالت أو األسالكو األسوار استخدام من الحد يجب ذلك ومع. منخفًضا يُعتبر التحتية

 والحدالطيور لها  إدراكليها لزيادة ع عالمة وضع يمكنولمنع االصطدام بها ، الفوالذية

 بها. االصطدام خطر من

الشمسية  منطقةال في الفرعية التحتية والبنية الشمسية األلواح في االصطدام خطر فإنكملخص و

 يكاد ال التصادم عن ناجم تأثير أي فإن وبالتالي ، منخفض أنه على تقييمه يتم 1ية الفرعية شرقال

 .يذكر

 بالمحطة الشمسية: المرتبطة العلوية الكهرباء خطوط آثار -

 : التشغيل أثناء الطيورعلى  الكهربائية لطاقةا لخطوط المحتملةاألثار  عن مالحظة

 تهدد التي المخاطرو والمهاجرةالمحلية  الطيور على العلوية الكهرباء خطوط تؤثر أن يمكن

 :هي الطيور

الطاقة  كابالت أو/  و الطاقة أعمدة على تجلس التي الطيور تقتل قد: الكهربائية الصدمات خطر -

 وجه علىو(. األرض إلى قصيرة أو ، األطوار بين صيرةق دائرة) قصيرة دوائر حدوث عند

 إلى أدت المتوسط الجهد ذات الطاقةأعمدة  في تمارس التي" السيئة الهندسة"فإن  الخصوص

 الطاقة أعمدة تستخدم التي الحجم والمتوسطة الكبيرة الطيور من للعديد بالنسبة هائلة مخاطر

 .التعشيشللراحة أو  كمواقع

 الكابالت ألن الكهرباء خطوط بكابالت الطيور تصطدم أن يمكن الطيرانأثناء : اماالصطد خطر -

 إلى أو الفوري الموت إلى االصطدام تأثير يؤدي الحاالت معظم فيو. كعوائقرؤيتها  يصعب

 .وتشوهات مميتة إصابات

( كبيرةوال المتوسطة األنواع من)هاجرة والم المحلية الطيور تواجه قد ، أعاله موضح هو ماوك

 تستخدم الجهد متوسطة العلوية الكهرباء خطوط كانت إذا بالكهرباء للصعق التعرض خطر

 الشمسية الطاقةمحطات  لتوصيل أوالقومية للكهرباء  شبكةالب الشمسية الطاقة محطات لتوصيل

 منطقةهذه ال فيهاجرة والم المحلية الطيور وفرة انخفاض وبسبب ذلك ومع. البعض بعضها مع
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 ومع(. منخفضةالت مستقب وحساسية متوسط حدث حجم) ثانوي تأثير أنه على التأثير هذا قييمت يتم

 استخدام تجنب يمكن ال كان إذاو ، دائًما المفضل الخيار هو األرضية الكابالت استخدام فإن ذلك

 لالمثا سبيل على) المتاحة لإلرشادات وفقًاها تصميم فيجب العلوية الكهربائية الطاقة خطوط

BirdLife International 2015)  بالكهرباء الصعق خطر من كبير بشكل الحد يمكنوهكذا 

 .يذكر يكاد ال أنه على المتبقياألثر   تقييم ويتم ةوالكبير الحجم المتوسطة للطيور

 ،المنطقةهذه  في الكهربائية الطاقة خطوطب االصطدام خطر والمهاجرة المحلية الطيور تواجه قدو

 مجتمع فإن ذلك على عالوةو ، الكهرباء بخطوط دراية على المقيمة الطيور تكون قد ذلك مع

ال يوجد منها من هو و منخفضة الطيور وكثافة  األنواع في افقير المنطقةهذه  في ةالمحلي الطيور

 لرياحا مناطقتم الحصول عليها في  التي النتائجتشير  ذلك على وعالوةمهدد باالنقراض ، 

 فإن وبالتالي،  المحلية والطيور المهاجرة للطيور بالنسبة خاصة أهمية ذات ليستأنها  1ية الشرق

 إلى يؤدي ولن منخفض المهاجرة أو المحلية للطيور العلوية الكهرباء خطوطب االصطدام خطر

 التوجيهية المبادئوإتباع  األرض تحت كابالت  استخدام كما يمكن (طفيف أثر)يها عل كبيرةآثار 

 الطاقة خطوط تصميم عند( BirdLife International 2015 المثال سبيل على) المتاحة

 .يذكر ال أنه على المتبقياآلثر  تقييم يتموبالتالي  ، الكهربائية

 الشمسية الطاقة مشاريع وصيانة تشغيل عن الناجمة الحيوانات علىأآلثار  فإنكخالصة ، و

 ستؤدي 1الشمسية الشرقية الفرعية  منطقةال اخلد الطاقة خطوط من بها يرتبط وما الكهروضوئية

 .وطفيفة ضئيلة متبقية آثار إلى

 : 2الفرعية  لشرقيةاشمسية المنطقة ال -6-2-2

 :المواقع المحمية قانوناً والمعترف بها دولياً لقيمة التنوع البيولوجي -6-2-2-1

لتنوع البيولوجي داخل أو في غياب أي موقع محمي قانونًا أو مناطق معترف بها دوليًا لقيمة ا

المحطات وتشغيل تشييد ولن يؤثر تركيب ف 2الفرعية  لشرقيةاالشمسية منطقة ال بالقرب من

 في هذه المنطقة على أي موقع محدد.الشمسية 
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 :الموائل والنباتات -6-2-2-2

 التشييد:رحلة م

 إلى: 2شمسية الشرقية المنطقة الفي المحطات الشمسية قد يؤدي إنشاء 

بعض المواقع لتشييد أساسات دعائم ستخدام نتيجة ارر مباشر للنباتات وفقدان مباشر للموئل ض -

أو المنشآت التقنية مواقع التخزين ومسارات خط الكهرباء اليها وطرق الوصول األلواح الشمسية و

% من المساحة الكلية يكون حجم الحدث  90، وبسبب المساحة المستخدمة وهي نحو  األخرى

 كبير.

 دون 2ية شرقالشمسية ال منطقةال من كبيرة أجزاء ألن منخفضةالت فهي المستقب حساسيةأما 

 ليس النباتي الغطاء فإن هناك حتىو. فقط الوديان في النباتات على العثور يمكنغطاء نباتي و

 نطقةمال تعتبر ال اويشالبر ووادي العبادية واديباستثناء وتعداد ، بال كثيفًا وال باألنواع غنيًا

 .للنباتات اهامموئال  1الشميسة 

آثار  إلى ستؤدي للنباتات المباشر الضرر أو الموئل فقدان عن الناجمةاآلثار  فإنكخالصة و

 طفيفة.

 أثناء أعمال التشييد:التربة دمك  -

، إلى تلف البذور المحلية وانخفاض مالءمة نمو النباتاتدمك التربة أثناء أعمال التشييد قد يؤدي 

 وأخيرا فإنكبيرة، أنواع مهددة أو مجتمعات نباتية ذات أهمية أي معظم المنطقة خالية من  ولكن

خالصة القول يتم تقييم اآلثار المتبقية وإمكانية نمو النباتات في هذه المنطقة القاحلة محدودة للغاية. 

وحساسية  كبيرأثر طفيف )حجم الحدث على أنه منطقة هذه الفي تشييد المحطات الشمسية بسبب 

، وإذا تجنب التشييد األودية الهامة والكهوف والشقوق فسيكون األثر  مستقبالت منخفضة(ال

 منخفضا جدا.

 :انبعاث الغبار -

قليلة آثار من المتوقع حدوث وفترات قصيرة لقتصر انبعاث الغبار على منطقة صغيرة جًدا يس

المستقبالت وحساسية الحدث متوسط  جًدا على الموائل أو النباتات بسبب انبعاث الغبار )حجم

 (.منخفضة
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 :المخلفات -

لن تسبب النفايات الناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير كبير على الموائل أو النباتات. ومع ذلك 

وبالتالي يجب إزالة النفايات على  ،تسبب في تلوث مناطق أكبر عندما تجرفها الرياح القويةتفقد 

 صحيحة. لموقع أو بالقرب منه بطرقالفور وتخزينها في ا

آثار إلى  2فرعية تشييد المحطات الشمسية بداخل المنطقة الشمسية الشرقية السيؤدي وكخالصة، 

 .طفيفة على الموائل أو النباتات

 :مرحلة التشغيل والصيانة

 2فرعية يمكن أن يؤدي تشييد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية في المنطقة الشمسية الشرقية ال

 إلي ما يلي:

 بشكل ؤثري قدمما  االحيائية الموائل عوامل تغير الشمسية الكهروضوئية األلواح أن المعروف نم

 الشمسية األلواح تظليل تأثيركما أن  للنباتات كموئل منطقةال مالءمة على مباشر غير

 رضاأل على الحرارة درجات ضفخ إلى وربما الشمسي اإلشعاع تقليل إلى يؤدي الكهروضوئية

 قدو الكهروضوئية الشمسية األلواح تحت قليالً  الرياح سرعة خفض يتم قد ذلك إلى باإلضافةو ،

 حجم تقييم يتم ثم ومن سلبًا أخرى أنواع تتأثر قد حين في ظروفهذه ال من األنواع بعض تستفيد

 .منخفض أنه على الحدث

 1 يةشرقالشمسية ال منطقةلا من كبيرة أجزاء ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 الغطاء فإن هناك حتىو فقط الوديان في النباتات على العثور يمكنو تمامابدون غطاء نباتي 

 ال  البرحاوي ووادي العبادية واديباستثناء  ثم ومنتعداد ، بال كثيفًا وال باألنواع غنيًا ليس النباتي

 .اتللنبات اهامموئال  2ية الشرقالشمسية  منطقةال تعتبر

 ستكون مهملة. المتبقية اآلثار فإنوكملخص 

 الماء من المطلوبة الكمية تقليل يتم وأن المناسب تنظيفال يتم أن المفترض منف ذلك على عالوةو

 .الشمسية الضوئية األلواح تنظيف عند

 آثار حدوث إلى الفرعية المنطقةالمحطات الشمسية في هذه  من العديد وصيانة تشغيل سيؤديو

هذه  في أخرى أنشطة أي توجد الو النباتية المجتمعات أو النباتات أو الموائل على سلبية ةمتبقي
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حطات م صيانة فترات أثناءو ، كبيرة مستويات إلىاآلثار  زيادة في تسهم قد الفرعية المنطقة

 .بالفعل الموجودة التخزين وأماكن الطرق على البشرية األنشطة ستقتصر الشمسية الطاقة

 الحيوانات -6-2-2-3

 تشييد:مرحلة ال

المنطقة الشمسية الشرقية  في الكهروضوئية الشمسية الطاقة مشاريع من العديد إنشاء يؤدي دق

 :إلى 2الفرعية 

 للحيوانات: الموائل تعديل أو المباشر الفقد -

 الكابالت لمث بها المرتبطة التحتية البنية ذلك في بما) الكهروضوئية الشمسيةالمحطات  إنشاء أثناء

 التربة طبقات وبعض العلوي التربة لسطح جزئي وتدمير إزالة حدثتس( الكهرباء خطوط أو

 الدائمة الوصول طرقإنشاء وملحقاتها والشمسية  أللواحاسات اأس تركيب فإن وبالتالي. العميقة

 مباشرة ريدم قد األخرى التقنية المنشآت أو الثقيلة لآلالت التخزين ومواقعالكابالت  ومسارات

 حوالي عادة)الطاقة الشمسية  لمشروع المتأثرة المساحة لمدى نظًرابعض الحيوانات ، و موائل

 .مرتفع أنه على الحدث حجم تقييم يتمف( المشروع مساحة إجمالي من 90%

 واسع نطاق على منتشرة غير 2ية شرقالشمسية ال منطقةال في المسجلة الحيوانية األنواعولكن 

 في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن

 األنواعليست من  ذلك على عالوةو. منخفضة كثافةبو األنواع في فقيرة الفرعية المنطقةهذه 

 .للحيوانات هاًما مالذًا 2الشمسية الشرقية  منطقةال تعتبر ال وبالتالي ، مهددة أنها على المسجلة

المنطقة  أن لرياحل الفرعية المناطق فيالدراسات  نتائج مننستنج  أن يمكن ، ذلك على وعالوة

 خاصة أهمية اله ليس 2منطقة الرياح الشرقية و 1 يةالشرق رياحتي تقع بين منطقة الال 2الشمسية 

 .الخريف في وال الربيع في ال ، المهاجرة للطيور

 عن الناجمة اآلثار فإن وبالتالي ، منخفضةعلى أنها الت المستقب حساسية تقييم يتمفإنه  خالصةكو

 آثار متوسطة. إلى يؤديس الحيوانية لألنواع الموائل تعديل أو فقدان
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 الغبار: وانبعاث والضوضاء المرور وحركة الثقيلة باآلالت البشرية األنشطة اضطراب -

 مساحة علىهذه اآلثار  تقتصر ذلك ومعتشييد ال مرحلة خالل باالضطراب الحيوانات تتأثر قد

 عالوةو. اإلنشائية األعمال لوقت بديلة موائل إيجاد للحيوانات يمكن وهكذا. ما حد إلى صغيرة

 احتالل إعادة للحيوانات يمكنو ما نوًعا قصيرة زمنية فترة على اإلنشائي العمل يقتصر ذلك على

 تشييد.ال مرحلة بعد المناطق جميع

 واسع نطاق على منتشرة 2ية الفرعية شرقالشمسية ال منطقةال يف المسجلة الحيوانية األنواعو

 في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن

 .منخفضة كثافةبو األنواع في فقيرة الفرعية المنطقة

يد المحطات الشمسية تشي أثناء االضطراب عن الناجم الحيوانات علىاألثر  تقييم يتمكملخص و

 (.منخفضة مستقبالتال وحساسية منخفض الحدث حجم)على أنه مهمل  الكهروضوئية

 المخلفات: -

 أن المحتمل ومن الحيوانات على كبير أثر أي اإلنشائية األعمال عن الناتجة النفايات تسبب لن

 على يؤثر قد ذاهو( والقوارض والقطط الكالب) الوحشية األنواع وخاصة معينة حيوانات تجذب

 الموقع في تخزينها ويجب الموقع من الفور على النفايات إزالة يجب وبالتالي. األصلية األنواع

 .المناسبة بالطرق

 والريفية: الحضرية البيئات من جديدة إستقدام أنواع -

 اءالبن موادشروع مع مال منطقة إلى والريفية الحضرية البيئات من جديدة أنواع قداماست يمكن

ً  الجديدة األنواع ألن اإلمكان قدر ذلك تجنب وينبغي  .المحلية األنواع على تؤثر ما غالبا

المحطات الشمسية  بناء عن الناجمة الحيوانات على المتبقية اآلثار تقييم يتموكخالصة ، 

 على أنها طفيفة. 2 ةالمنطقة الشمسية الشرقية الفرعي داخل الشمسية الكهروضوئية

 والصيانة: لالتشغي مرحلة

 مشاريع وصيانة تشغيل يؤدي قد ،( حساسة مستقبالت وجود وجود تجاهل بمعنى) عام بشكل

 :يلي ما إلى 2ية الفرعية شرقالشمسية ال منطقةال داخلالشمسية الكبيرة  الطاقة
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 جودته:/  الموئل مالءمة تعديل -

 غير بشكل تؤثر قدمما  الموائل عوامل تغير الشمسية الكهروضوئية األلواح أن المعروف من

 الشمسية األلواح من التظليل تأثير، و للحيواناتئل كمو منطقةال جودة/  مالءمة على مباشر

 األرض على الحرارة درجات خفض إلى وربما الشمسي اإلشعاع تقليل إلى يؤدي الكهروضوئية

 فيو كهروضوئيةال الشمسية األلواح تحت قليالً  الرياح سرعة خفض يتم فقد ذلك إلى باإلضافةو

 األخرى األنواع أن حين فيالجديدة  الموئل ظروف من األنواع بعض تستفيد قد العناصر بعض

 فمن الصحراء في العالي الشمسي واإلشعاع القاسية المناخية الظروف إلى وبالنظر. سلبا تتأثر قد

 مأوى 1فرعية الشرقية الالشمسية  منطقةال في الكهروضوئية الشمسية األلواح توفر أن المرجح

 حجم تقييم يتم وبالتاليالمهاجرة و المحلية للحيوانات الموائل مالءمة من تزيد وبالتالي الشمس ضد

 .منخفضعلى أنه  الحدث

 األنواعو للحيوانات مهمة بيئة ليستهذه المنطقة  ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 من العديد في عليها العثور ويمكن واسع نطاق ىعل منتشرة منطقةهذه ال في المسجلة الحيوانية

 األنواع في فقيرة الفرعية المنطقة في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل

 وجد منها من هو مهدد باإلنقراض.ي ال ذلك على عالوةو. منخفضة كثافةبو

 .الحيوانات علىيفة طزن ظفست الموائل عوامل تغير تسببها التياآلثار  فإنكخالصة ، و

 تنظيف عند الماء من المطلوبة الكمية وتقليل ةالمناسب التنظيف اتإجراء تطبيق سيتم وبفرض أنه

 .الحيوانات على كبير تأثير أيفلن يكون هناك  الشمسية األلواح

 تأثيرات) المرئية التأثيرات خالل من مباشر غير بشكل الموائل فقدان أو الحيوانات اضطراب  -

 (مبهرة تأثيرات ، يةخيال

 التشغيل مرحلة خالل باالضطراب الكبيرةوالثدييات  الطيور وخاصة الحيوانات تتأثر قد

 الحيوانات أظهرت إذا للموائل مباشر غير فقد يحدث قدكبيرة وال الشمسيةالطاقة  لمشروعات

 لواحلأل البصري الحافز أن بما ذلك ومع. الكهروضوئية الشمسية األلواح ضد تجنب سلوك

الطاقة الشمسية  مشروع أن وبما الوقت مرور مع ما حدٍ  إلى ثابتًا يكون الشمسية الكهروضوئية

 يحدث أن المحتمل غير فمن( الرياح طاقة مشاريععكس  على) متحركة أجزاء على يشتمل ال

 الشمسية الكهروضوئية لأللواح المحدود لالرتفاع نظًراو ذلك على عالوةو ، هذا التفادي سلوك
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 أمتار بضعة من صغيرة مسافة على مقصورة لالضطراب تأثيرات أي تكون أن المحتمل منف

 يوجد ال ذلك إلى باإلضافةباأللواح الشمسية ، و المحيطة المناطق في فقط صغيرة مساحة وتغطي

 إزعاج إلى ؤديت مبهرة تأثيرات إلى تؤدي قد الكهروضوئية الشمسية األلواح أن إلى يشير ما

 المحلية األنواع سيما وال الحيوانات على  مؤقت تأثير أي هناك كان إذاو ، البرية لحيواناتل

على أنه  الحدث حجم تقييم يتم وبالتالي. الكهروضوئية الشمسية األلواحرؤية  علىفسوف تعتاد 

 .منخفض

 هًمام موطنًا تعتبر ال 2المنطقة الشمسية الشرقية  ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 (.أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 مباشر غير فقدان أو اضطراب إلى يؤديالذي قد  الحيوانات على بصريال تأثيروكخالصة فإن ال

 .يذكر يكاد الضئيل و أنه على تقييمه يتم للموئل

 :(االنعكاسات) الضوء انبعاثات خالل من الحيوانات اضطراب -

 :مختلفة تأثيرات المتعددة الضوئية الشمسية األلواح تعكسه الذي القمر أو الشمس لضوء يكون قد

 التي المزعجة االنعكاسات بسبب الشمسية باأللواح المحيطة المناطق الحيوانات تتجنب قد (أ)

تلك  المهاجرة خاصة للطيور بالنسبة األمر هذا استبعاد يمكن وال الموائل فقد إلى تؤدي

 المحلية فسوق تعتاد الطيور ذلك من النقيض كبيرة ، وعلى تطير في أسراب التي األنواع

 المنطقة ألن ، منخفضة المستقبالت حساسية اعتبار على األلواح الشمسية وبالتالي يمكن

 يُتوقع وال ،( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات هاًما موطنًا ال تعتبر 2الشمسية الشرقية 

 الشمسية. لواحاأل على انعكاسات الضوء خالل من طفيفة متبقيةثار ا سوى

األلواح الشمسية مع انعكاس ضوء الشمس عليها ولكن  إذا الحيوانات تنجذب قد (ب)

 تنعكس أن يمكن موائل محددة توجد ولكن ال أفقي مستوى في الشمسية األلواح توجيه سيتم

 .انعكاس بأي بالتأكيد األرضية ولن تتأثر الحيوانات 2المنطقة الشمسية  في

أبحاث حول  هناك كانوقد  الشمسيةاأللواح  فوق تحلق عندما ساتانعكا الطيور تالحظ قد

تنجذب اليها "تأثير و مائي سطحاأللواح الشمسية م تعتبر قد المائية الطيور كانت إذاما 

 القدراتعتبار وبا،  الفرضية هذه تدعمة أدلة علمية أي اآلن حتى توجد الالبحيرة" ولكن 

 يجب الطيور أن فترضن Herden et al. (2009 دراسة  فإن للطيور الممتازة البصرية

وتميزها عن  لشمسيةحطة الطاقة امبعيدة  مسافات علىمن  مالحظة على قادرة تكون أن
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 جزء ، الموجي الطول) المنعكس الطيف يختلف قد ذلك إلى ضافةبحيرة مائية ، وباال

 يوجد الملخص وك ، المياه أسطح انعكاسات عن( المنعكس للضوء البنفسجية فوق األشعة

فإن  أخيراً ، و الشمسيةاأللواح  إلى كبير بشكل تنجذب المائية الطيور أن على دليل أي

 .المائية الطيور بواسطة عبورها يتمال  المنطقةهذه 

 موطنًا تعتبرال  2الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة التالمستقب حساسيةوبما أن 

طيور ال جذب إلى يؤدي ربما بصري تأثير أي فإن( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات مهًما

 .يذكر الطفيف  أنه على تقييمه يتم

ً  األلواح على اإلنعكاسات تؤدي قد (ت)  الطيور توهان أو تهيج إلى الشمسية أيضا

 يزال فال ذلك ومع النهار ، خالل الشمسية للطاقة كبير مشروع فوق تطير التي المهاجرة

 المشروع ، وبما أن حساسية موقع على أساسي بشكل ويعتمد واضح غير التأثير هذا

المهاجرة  أو المحلية للطيور هاًما موئالً  ليست هذه المنطقة ألن منخفضة المستقبالت

 كأثر االنعكاسات عن للطيور الناتج المحتمل التوهان تقييم فيتم (3-2-5 القسم انظر)

 .ضئيل

 انعكاس إنألشعة الشمس ف العالية االمتصاص ةقدر ذات الحديثة الشمسية األلواحاستخدام  تموإذا 

 جميع تقييم يتم وبالتالي ،( 6-3-6 القسم انظر) فقط هامشيًا سيكون القمر ضوء أو الشمس ضوء

 .ضئيلة أنها علىاآلثار المتعلقة 

 :االصطناعي الضوء الطيور بسبب انبعاثات توهان أو التهيج أو الجذب -

 جذب إلى الليل أثناء الكهروضوئية الشمسيةالطاقة  ريعلمشا االصطناعية اإلضاءة تؤدي قد

 .المهاجرة الطيورتوهان  إلى تؤدي قد أو( الخفافيش مثل) الحيوانات

 هاًما موطنًا تعتبرال  2الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة الت المستقب حساسيةولكنه بما أن 

 اإلضاءة بسبب  يحدث الذي التوهان أو التهيجفإن  المهاجرة للطيور مهًما موقعًا أو للخفافيش

 .ليال مشروعال إضاءة من الحد يجب ذلك ومع. طفيفسيكون  االصطناعية
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 :الكبيرة الشمسية محطات الطاقة بصيانة المتعلقة البشرية الحيوانات باألنشطة اضطراب -

 يراتتأث تقتصر ذلك ومع. والصيانة التشغيل مرحلة خالل باالضطراب الحيوانات تتأثر قد

 أعمال لوقت بديلة موائل إيجاد للحيوانات يمكن وهكذا. ما نوًعا صغيرة مساحة على االضطراب

 للحيوانات يمكنو قصيرة زمنية فترة على الصيانة أعمال تقتصر ذلك على عالوةو. الصيانة

 انتهائها. بعدالرجوع للمنطقة 

 موطنًا تعد ال 2ية شرقالشمسية ال ةمنطقال ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار مكنوبما أنه ي

 التشغيلأعمال  عن الناتج الحيوانات على التأثير تقييم يتم( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 . .يذكر يكاد ال أنه على والصيانة

 :الموائل فقدان/  الحاجز آثار -

 أو المختلفة ةالفرعي الموائل بين تفصل حاجزآثار  إلى الشمسيةحطة الطاقة م تسوير يؤدي قد

( ثدييات) أكبر حيوانات السور يستبعد قد ذلك على عالوة، و للحيوانات الهجرة ممرات مع تتقاطع

 يعتمد الحاجز التأثير، ولكن هذا  مباشر غير بشكل الموائل فقد إلى يؤدي مما المشروع منطقة من

 .به المحيطة والمنطقة بالموقع الخاصة الموئل وخصائص الموقع على

 موطنًا تعد ال 2الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة التالمستقب حساسية اعتبار يمكنأنه  وبما

 وخسارة) الحاجز تأثير بسبب الحيوانات على تأثير أي تقييم يتمف( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 .لضئي( الناتجة الموائل

 :(شراتوالح والطيور الخفافيش) الطائرة بالحيوانات االصطدام خطر -

 ذلك ومع ، الكهروضوئية الشمسية األلواحب االصطدام خطر الطائرة الحيوانات تواجه عام بشكل

خاصة  سمة وليس اصطناعييعادل مخاطر اصطدامها بأي حاجز أخر طبيعي أو  الخطر فإن

 على الشمسيةلأللواح  المحتملة اآلثار عن المالحظة انظر) الكهروضوئية الشمسية األلواحب

 إدراك على قادرة تكون ما عادة الطائرة الحيوانات فإن ذلك على وعالوة(. أعاله المذكورة الطيور

 اعتبار يمكن وبالتالي االصطدام تجنب من يمكنها الذي الوقت في الكهروضوئية الشمسية األلواح

 .منخفًضا الحدث حجم
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 للطيور باأللواح الشمسية في الحاالت التالية: االصطدام يتزايد خطر

 نظًرا ذلك ومع. النهار أثناء المحيطة البيئة تعكس األلواح الشمسية تعمل كمرآة كانت إذا

 ال أنه وبما ،( درجة 30 حوالي) أفقي مستوى في توجيهها سيتم الشمسية األلواح ألن

 هذا فإن 1الشمسية الشرقية  المنطقة في تنعكس أن يمكن للموائل محددة خاصية توجد

 الطيور باأللواح الشمسية. الصطدام خطر يسبب ال التأثير

لتثبيت  مطلوبة تكون قد التي الصلب كابالت أو األسوار مثل التحتية البنية في. (ث)

 منطقةهذه ال ألن منخفضة التالمستقب حساسية أن اعتبار يمكن ذلك ومع. الشمسية األلواح

 البنية هذه في االصطدام خطرو( أعاله ذكره سبق كما) للطيور مهًما موطنًا تعتبر ال

 الكابالت أو األسالكو األسوار استخدام من الحد يجب ذلك ومع. منخفًضا يُعتبر التحتية

 والحدالطيور لها  إدراكليها لزيادة ع عالمة وضع يمكنولمنع االصطدام بها الفوالذية

 بها. االصطدام خطر من

الشمسية  منطقةال في يةالفرع التحتية والبنية الشمسية األلواح في االصطدام خطر فإنكملخص و

 يكاد ال التصادم عن ناجم تأثير أي فإن وبالتالي ، منخفض أنه على تقييمه يتم 1ية الفرعية شرقال

 .يذكر

 بالمحطة الشمسية: المرتبطة العلوية الكهرباء خطوط آثار -

 طةالمتوس األنواع من)هاجرة والم المحلية الطيور تواجه قدف 1-3-2-6كمت تم ذكره في القسم 

 الجهد متوسطة العلوية الكهرباء خطوط كانت إذا بالكهرباء للصعق التعرض خطر( والكبيرة

 الطاقةمحطات  لتوصيل أوالقومية للكهرباء  شبكةالب الشمسية الطاقة محطات لتوصيل تستخدم

هذه  فيهاجرة والم المحلية الطيور وفرة انخفاض وبسبب ذلك ومع. البعض بعضها مع الشمسية

الت مستقب وحساسية متوسط حدث حجم) ثانوي تأثير أنه على التأثير هذا تقييم يتم منطقةال

 يمكن ال كان إذاو ، دائًما المفضل الخيار هو األرضية الكابالت استخدام فإن ذلك ومع(. منخفضة

 على) المتاحة لإلرشادات وفقًاها تصميم فيجب العلوية الكهربائية الطاقة خطوط استخدام تجنب

 الصعق خطر من كبير بشكل الحد يمكنوهكذا  (BirdLife International 2015 المثال سبيل

 .يذكر يكاد ال أنه على المتبقياألثر  تقييم ويتم ةوالكبير الحجم المتوسطة للطيور بالكهرباء
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 ،المنطقةهذه  في الكهربائية الطاقة خطوطب االصطدام خطر والمهاجرة المحلية الطيور تواجه قدو

 مجتمع فإن ذلك على عالوةو ، الكهرباء بخطوط دراية على المقيمة الطيور تكون قد لكذ مع

ال يوجد منها من هو و منخفضة الطيور وكثافة  األنواع فيفقيرا  المنطقةهذه  في ةالمحلي الطيور

 لرياحا مناطقتم الحصول عليها في  التي النتائجتشير  ذلك على وعالوةمهدد باالنقراض ، 

 فإن وبالتالي،  المحلية والطيور المهاجرة للطيور بالنسبة خاصة أهمية ذات ليستأنها  2ية قالشر

 إلى يؤدي ولن منخفض المهاجرة أو المحلية للطيور العلوية الكهرباء خطوطب االصطدام خطر

 التوجيهية المبادئوإتباع  األرض تحت كبالت استخدام كما يمكن (طفيف أثر)يها عل كبيرةآثار 

 الطاقة خطوط تصميم عند( BirdLife International 2015 المثال سبيل على) متاحةال

 .يذكر ال أنه على المتبقياآلثر  تقييم يتموبالتالي  ، الكهربائية

 الشمسية الطاقة مشاريع وصيانة تشغيل عن الناجمة الحيوانات علىأآلثار  فإنكخالصة ، و

 ستؤدي 1الشمسية الشرقية الفرعية  منطقةال داخل طاقةال خطوط من بها يرتبط وما الكهروضوئية

 .وطفيفة ضئيلة متبقية آثار إلى

 : 3الفرعية  لشرقيةاشمسية المنطقة ال -6-2-3

 :المواقع المحمية قانوناً والمعترف بها دولياً لقيمة التنوع البيولوجي -6-2-3-1

قيمة التنوع البيولوجي داخل أو في غياب أي موقع محمي قانونًا أو مناطق معترف بها دوليًا ل

المحطات وتشغيل وتشييد لن يؤثر تركيب ف 3الفرعية  لشرقيةالشمسية امنطقة ال بالقرب من

 في هذه المنطقة على أي موقع محدد.الشمسية 

( ولن تؤثر محطات 3-5والخريطة  4-2-5كم )أنظر قسم  8ويقع وادي كهف السنور على مسافة 

 على هذا الوادي.   3قة الشمسية الطاقة الشمسية في المنط

 :الموائل والنباتات -6-2-1-3

 تشييد:مرحلة ال

 إلى: 3فرعية الشمسية الشرقية المنطقة الفي المجطات الشمسية قد يؤدي إنشاء العديد من 

بعض المواقع لتشييد أساسات دعائم ستخدام نتيجة اضرر مباشر للنباتات وفقدان مباشر للموئل  -

أو المنشآت التقنية مواقع التخزين ومسارات خط الكهرباء اليها وطرق الوصول ية واأللواح الشمس
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% من المساحة الكلية يكون حجم الحدث  90، وبسبب المساحة المستخدمة وهي نحو  األخرى

 كبير.

 دون 1ية شرقالشمسية ال منطقةال من كبيرة أجزاء ألن منخفضةالت فهي المستقب حساسيةأما 

 ليس النباتي الغطاء فإن هناك حتىو. فقط الوديان في النباتات على العثور كنيمغطاء نباتي و

الشميسة  منطقةال تعتبر ال اويشالبر ووادي العبادية اديباستثناء وتعداد ، بال كثيفًا وال باألنواع غنيًا

 .للنباتات اهامموئال  1

آثار  إلى ستؤدي لنباتاتل المباشر الضرر أو الموئل فقدان عن الناجمةاآلثار  فإنكخالصة و

 متوسطة.

وال  الشقوق أو والكهوف النباتية المناطق الكهروضوئية الشمسية األلواح مواقع تتجنب أن يجبو

 تقتصر أن يجبو اويشالبر ووادي عباداه وادي داخل أو بجواريجب تركيب األلواح الشمسية 

 مناطق في تتم التيالت باالك قوخنادوية الحص الطرق عبور على الوادي هذا في التشييد تدابير

 الكهروضوئية الشمسية الطاقة محطات إنشاء عن ةملناتجاآلثار ا  تقليل يمكن، وهكذا  حساسية أقل

 .ثانوية أنها على المتبقية اآلثارتعتبر و

 انظر) الكهروضوئية الشمسية الطاقةمشاريع ل مالءمة أقل أنه علىاألودية الهامة  تقييم يجبو

 (.1-7 الخريطة و 2-5 الخريطة

 أثناء أعمال التشييد:التربة دمك  -

، إلى تلف البذور المحلية وانخفاض مالءمة نمو النباتاتدمك التربة أثناء أعمال التشييد قد يؤدي 

 وأخيرا فإنكبيرة، أنواع مهددة أو مجتمعات نباتية ذات أهمية أي معظم المنطقة خالية من  ولكن

خالصة القول يتم تقييم اآلثار المتبقية والمنطقة القاحلة محدودة للغاية. إمكانية نمو النباتات في هذه 

وحساسية كبير أثر طفيف )حجم الحدث على أنه منطقة هذه الفي تشييد المحطات الشمسية بسبب 

، وإذا تجنب التشييد األودية الهامة والكهوف والشقوق فسيكون األثر  مستقبالت منخفضة(ال

 منخفضا جدا.
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 :اث الغبارانبع -

قليلة آثار من المتوقع حدوث وفترات قصيرة لقتصر انبعاث الغبار على منطقة صغيرة جًدا يس

المستقبالت وحساسية جًدا على الموائل أو النباتات بسبب انبعاث الغبار )حجم الحدث متوسط 

 (.منخفضة

 :المخلفات-

كبير على الموائل أو النباتات. ومع ذلك لن تسبب النفايات الناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير 

وبالتالي يجب إزالة النفايات على  ،تسبب في تلوث مناطق أكبر عندما تجرفها الرياح القويةتفقد 

 صحيحة. الفور وتخزينها في الموقع أو بالقرب منه بطرق

آثار لى إ 3فرعية تشييد المحطات الشمسية بداخل المنطقة الشمسية الشرقية السيؤدي وكخالصة، 

 .طفيفة على الموائل أو النباتات

 :مرحلة التشغيل والصيانة

 3فرعية يمكن أن يؤدي تشييد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية في المنطقة الشمسية الشرقية ال

 إلي ما يلي:

 بشكل ؤثري قدمما  االحيائية الموائل عوامل تغير الشمسية الكهروضوئية األلواح أن المعروف نم

 الشمسية األلواح تظليل تأثيركما أن  للنباتات كموئل منطقةال مالءمة على مباشر غير

 األرض على الحرارة درجات ضفخ إلى وربما الشمسي اإلشعاع تقليل إلى يؤدي الكهروضوئية

 قدو الكهروضوئية الشمسية األلواح تحت قليالً  الرياح سرعة خفض يتم قد ذلك إلى باإلضافةو ،

 حجم تقييم يتم ثم ومن سلبًا أخرى أنواع تتأثر قد حين في ظروفهذه ال نم األنواع بعض تستفيد

 .منخفض أنه على الحدث

 1 يةشرقالشمسية ال منطقةال من كبيرة أجزاء ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 الغطاء فإن هناك حتىو فقط الوديان في النباتات على العثور يمكنو تمامابدون غطاء نباتي 

 ال  البرحاوي ووادي العبادية واديباستثناء  ثم ومنتعداد ، بال كثيفًا وال باألنواع غنيًا ليس لنباتيا

 .للنباتات اهامموئال  1ية الشرقالشمسية  منطقةال تعتبر
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 ستكون مهملة. المتبقية اآلثار فإنوكملخص 

 الماء من المطلوبة كميةال تقليل يتم وأن المناسب تنظيفال يتم أن المفترض منف ذلك على عالوةو

 .الشمسية الضوئية األلواح تنظيف عند

 آثار حدوث إلى الفرعية المنطقةالمحطات الشمسية في هذه  من العديد وصيانة تشغيل سيؤديو

هذه  في أخرى أنشطة أي توجد الو النباتية المجتمعات أو النباتات أو الموائل على سلبية متبقية

حطات م صيانة فترات أثناءو ، كبيرة مستويات إلىاآلثار  زيادة في تسهم قد الفرعية المنطقة

 .بالفعل الموجودة التخزين وأماكن الطرق على البشرية األنشطة ستقتصر الشمسية الطاقة

 الحيوانات -6-2-1-3

 تشييد:مرحلة ال

ة المنطقة الشمسية الشرقي في الكهروضوئية الشمسية الطاقة مشاريع من العديد إنشاء يؤدي دق

 :إلى 3الفرعية 

 للحيوانات: الموائل تعديل أو المباشر الفقد -

 الكابالت مثل بها المرتبطة التحتية البنية ذلك في بما) الكهروضوئية الشمسية المحطات  إنشاء أثناء

 التربة طبقات وبعض العلوي التربة لسطح جزئي وتدمير إزالة حدثتس( الكهرباء خطوط أو

 الدائمة الوصول طرقإنشاء وملحقاتها والشمسية  أللواحاسات اأس ركيبت فإن وبالتالي. العميقة

 مباشرة يدمر قد األخرى التقنية المنشآت أو الثقيلة لآلالت التخزين ومواقعالكابالت  ومسارات

 حوالي عادة)الطاقة الشمسية  لمشروع المتأثرة المساحة لمدى نظًرابعض الحيوانات ، و موائل

 .مرتفع أنه على الحدث حجم تقييم يتمف( المشروع مساحة إجمالي من 90%

 واسع نطاق على منتشرة غير 3ية شرقالشمسية ال منطقةال في المسجلة الحيوانية األنواعولكن 

 في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن

 األنواعليست من  ذلك على عالوةو. منخفضة ثافةكبو األنواع في فقيرة الفرعية المنطقةهذه 

 .للحيوانات هاًما مالذًا 3الشمسية الشرقية  منطقةال تعتبر ال وبالتالي ، مهددة أنها على المسجلة
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المنطقة  أن لرياحل الفرعية المناطق فيالدراسات  نتائج مننستنج  أن يمكن ، ذلك على وعالوة

 ال ، المهاجرة للطيور خاصة أهمية اله ليس 1 يةالشرق ياحرمنطقة الشمال تي تقع ال 3الشمسية 

 .الخريف في وال الربيع في

( العناكب ، الزواحف ، الطيور ، الثدييات) الحيوانات ألنواع مناسبة موائل على العثور يمكنو

ً  يضم الوادي هذا أن وبماالشيخ  وادي في الطيور  لتوقف موائل تشكل التي النباتات من بقعا

ً  استخدامه يتم قدهو فطيرانها  أثناء( واحد يومعادة ل)رةالمهاج  الطيور من قليل عدد قبل من أحيانا

 متجدد كموئل كبيرة أهميةمثل ت ال 1الشمسية  منطقةال من األخرى األجزاء جميعللراحة و كموقع

 .للطيور

 عن الناجمة آلثارا فإن وبالتالي ، منخفضةالت على أنها المستقب حساسية تقييم يتمفإنه  خالصةوال

 آثار متوسطة. إلى يؤديس الحيوانية لألنواع الموائل تعديل أو فقدان

 الكهوفأماكن و النباتية المناطق الكهروضوئية الشمسية األلواحتركيب  مواقع تتجنب أن يجبو

 تدابير تقتصر أن يجبوالشيخ  وادي داخل أو بجواروال يجب أية ألواح شمسية  ،.الشقوق أو

 أقل مناطق في تتم التيالت باالك وخنادقحصوية ال الطرق عبور على الوادي هذا في التشييد

 الشمسية الطاقة حطاتم إنشاء عن الناتجة اآلثار  تقليل يمكن بذلك القيام خالل منو. حساسية

 .ثانوية أنها على المتبقية اآلثار تقييميتم و الكهروضوئية

 الخريطة انظر) الكهروضوئية الشمسية الطاقةركيبات تل مالءمة أقل اأنه علىالوديان  تقييمويتم 

 (.1-7 الخريطة و 5-2

 الغبار: وانبعاث والضوضاء المرور وحركة الثقيلة باآلالت البشرية األنشطة اضطراب -

 مساحة علىهذه اآلثار  تقتصر ذلك ومعتشييد ال مرحلة خالل باالضطراب الحيوانات تتأثر قد

 عالوةو. اإلنشائية األعمال لوقت بديلة موائل إيجاد للحيوانات كنيم وهكذا. ما حد إلى صغيرة

 احتالل إعادة للحيوانات يمكنو ما نوًعا قصيرة زمنية فترة على اإلنشائي العمل يقتصر ذلك على

 تشييد.ال مرحلة بعد المناطق جميع

 واسع نطاق على منتشرة 1ية الفرعية شرقالشمسية ال منطقةال في المسجلة الحيوانية األنواعو

 في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن

 .منخفضة كثافةبو األنواع في فقيرة الفرعية المنطقة
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تشييد المحطات الشمسية  أثناء االضطراب عن الناجم الحيوانات علىاألثر  تقييم يتمكملخص و

 (.منخفضة مستقبالتال وحساسية منخفض الحدث جمح)على أنه مهمل  الكهروضوئية

 لمخلفات:ا -

 أن المحتمل ومن الحيوانات على كبير أثر أي اإلنشائية األعمال عن الناتجة النفايات تسبب لن

 على يؤثر قد هذاو( والقوارض والقطط الكالب) الوحشية األنواع وخاصة معينة حيوانات تجذب

 الموقع في تخزينها ويجب الموقع من الفور على النفايات زالةإ يجب وبالتالي. األصلية األنواع

 .المناسبة بالطرق

 والريفية: الحضرية البيئات من جديدة إستقدام أنواع -

 البناء موادالشمروع مع  منطقة إلى والريفية الحضرية البيئات من جديدة أنواعقدام است يمكن

ً  يدةالجد األنواع ألن اإلمكان قدر ذلك تجنب وينبغي  .المحلية األنواع على تؤثر ما غالبا

المحطات الشمسية  بناء عن الناجمة الحيوانات على المتبقية اآلثار تقييم يتموكخالصة ، 

 على أنها طفيفة. 3المنطقة الشمسية الشرقية الفرعي  داخل الشمسية الكهروضوئية

 والصيانة: التشغيل مرحلة

 مشاريع وصيانة تشغيل يؤدي قد ،( حساسة بالتمستق وجود وجود تجاهل بمعنى) عام بشكل

 :يلي ما إلى 3ية الفرعية شرقالشمسية ال منطقةال داخلالشمسية الكبيرة  الطاقة

 جودته:/  الموئل مالءمة تعديل -

 غير بشكل تؤثر قدمما  الموائل عوامل تغير الشمسية الكهروضوئية األلواح أن المعروف من

 الشمسية األلواح من التظليل تأثير، و للحيواناتئل كمو نطقةمال جودة/  مالءمة على مباشر

 األرض على الحرارة درجات خفض إلى وربما الشمسي اإلشعاع تقليل إلى يؤدي الكهروضوئية

 فيو الكهروضوئية الشمسية األلواح تحت قليالً  الرياح سرعة خفض يتم قدف ذلك إلى باإلضافةو

 األخرى األنواع أن حين فيالجديدة  الموئل ظروف من األنواع بعض تستفيد قد العناصر بعض

 فمن الصحراء في العالي الشمسي واإلشعاع القاسية المناخية الظروف إلى وبالنظر. سلبا تتأثر قد

 مأوى 1الشمسية اشرقية الفرعية  منطقةال في الكهروضوئية الشمسية األلواح توفر أن المرجح



JV          
 

 

 179 صفحة  في منطقة شرق النيل شمسيةطاقة الالواالجتماعي لمشروعات البيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 حجم تقييم يتم وبالتاليالمهاجرة و المحلية للحيوانات موائلال مالءمة من تزيد وبالتالي الشمس ضد

 .منخفضعلى أنه  الحدث

 األنواعو للحيوانات مهمة بيئة ليستهذه المنطقة  ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 من العديد في عليها العثور ويمكن واسع نطاق على منتشرة منطقةهذه ال في المسجلة الحيوانية

 األنواع في فقيرة الفرعية المنطقة في المحلية الحيوانات تعتبرو مصر في الصحراوية ائلالمو

 وجد منها من هو مهدد باإلنقراض.ي ال ذلك على عالوةو. منخفضة كثافةبو

 .الحيوانات علىطزن ظفيفة ست الموائل عوامل تغير تسببها التياآلثار  فإنكخالصة ، و

 تنظيف عند الماء من المطلوبة الكمية وتقليل ةالمناسب التنظيف اتإجراء تطبيق سيتم وبفرض أنه

 .الحيوانات على كبير تأثير أيفلن يكون هناك  الشمسية األلواح

 تأثيرات) المرئية التأثيرات خالل من مباشر غير بشكل الموائل فقدان أو الحيوانات اضطراب -

 (مبهرة تأثيرات ، خيالية

 التشغيل مرحلة خالل باالضطراب الكبيرةوالثدييات  يورالط وخاصة الحيوانات تتأثر قد

 الحيوانات أظهرت إذا للموائل مباشر غير فقد يحدث قدكبيرة وال الشمسيةالطاقة  لمشروعات

 لأللواح البصري الحافز أن بما ذلك ومع. الكهروضوئية الشمسية األلواح ضد تجنب سلوك

الطاقة الشمسية  مشروع أن وبما الوقت مرور مع ما حدٍ  إلى ثابتًا يكون الشمسية الكهروضوئية

 يحدث أن المحتمل غير فمن( الرياح طاقة مشاريععكس  على) متحركة أجزاء على يشتمل ال

 الشمسية الكهروضوئية لأللواح المحدود لالرتفاع نظًراو ذلك على عالوةو ، هذا التفادي سلوك

 أمتار بضعة من صغيرة مسافة لىع مقصورة لالضطراب تأثيرات أي تكون أن المحتمل منف

 يوجد ال ذلك إلى باإلضافةباأللواح الشمسية ، و المحيطة المناطق في فقط صغيرة مساحة وتغطي

 إزعاج إلى ؤديت مبهرة تأثيرات إلى تؤدي قد الكهروضوئية الشمسية األلواح أن إلى يشير ما

 المحلية األنواع سيما وال اناتالحيو على  مؤقت تأثير أي هناك كان إذاو ، البرية لحيواناتل

على أنه  الحدث حجم تقييم يتم وبالتالي. الكهروضوئية الشمسية األلواحرؤية  علىفسوف تعتاد 

 .منخفض

 مهًما موطنًا تعتبر ال 3المنطقة الشمسية الشرقية  ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار يمكنو

 (.أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات
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 مباشر غير فقدان أو اضطراب إلى يؤديالذي قد  الحيوانات على بصريال تأثيرال وكخالصة فإن

 .يذكر يكاد الضئيل و أنه على تقييمه يتم للموئل

 :(االنعكاسات) الضوء انبعاثات خالل من الحيوانات اضطراب -

 :ختلفةم تأثيرات المتعددة الضوئية الشمسية األلواح تعكسه الذي القمر أو الشمس لضوء يكون قد

 التي المزعجة االنعكاسات بسبب الشمسية باأللواح المحيطة المناطق الحيوانات تتجنب قد (أ)

تلك  المهاجرة خاصة للطيور بالنسبة األمر هذا استبعاد يمكن وال الموائل فقد إلى تؤدي

 المحلية فسوق تعتاد الطيور ذلك من النقيض كبيرة ، وعلى تطير في أسراب التي األنواع

 المنطقة ألن ، منخفضة المستقبالت حساسية اعتبار لواح الشمسية وبالتالي يمكنعلى األ

 يُتوقع وال ،( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات هاًما موطنًا ال تعتبر 3الشمسية الشرقية 

 الشمسية. األلواح على انعكاسات الضوء خالل من طفيفة ثار متبقيةا سوى

شمسية مع انعكاس ضوء الشمس عليها ولكن األلواح ال إذا الحيوانات تنجذب قد (ب)

 تنعكس أن يمكن موائل محددة توجد ولكن ال أفقي مستوى في الشمسية األلواح توجيه سيتم

 .انعكاس بأي بالتأكيد األرضية ولن تتأثر الحيوانات 3المنطقة الشمسية  في

أبحاث حول  هناك كانوقد  الشمسيةاأللواح  فوق تحلق عندما انعكاسات الطيور تالحظ قد

تنجذب اليها "تأثير و مائي سطحاأللواح الشمسية م تعتبر قد المائية الطيور كانت إذاما 

 القدراتعتبار وبا،  الفرضية هذه تدعمة أدلة علمية أي اآلن حتى توجد الالبحيرة" ولكن 

 يجب الطيور أن فترضن Herden et al. (2009 دراسة  فإن للطيور الممتازة البصرية

وتميزها عن  لشمسيةحطة الطاقة امبعيدة  مسافات علىمن  مالحظة على قادرة تكون أن

 جزء ، الموجي الطول) المنعكس الطيف يختلف قد ذلك إلى ضافةبحيرة مائية ، وباال

 يوجد الوكملخص  ، المياه أسطح انعكاسات عن( المنعكس للضوء البنفسجية فوق األشعة

فإن  أخيراً ، و الشمسيةاأللواح  إلى كبير بشكل تنجذب المائية الطيور أن على دليل أي

 .المائية الطيور بواسطة عبورها يتمال  المنطقةهذه 

 موطنًا تعتبرال  1الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة التالمستقب حساسيةوبما أن 

طيور ال جذب إلى يؤدي ربما بصري تأثير أي فإن( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات مهًما

 .يذكر الطفيف  أنه على تقييمه يتم

ً  األلواح على اإلنعكاسات تؤدي قد (ت)  الطيور توهان أو تهيج إلى الشمسية أيضا

 يزال فال ذلك ومع النهار ، خالل الشمسية للطاقة كبير مشروع فوق تطير التي المهاجرة
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 المشروع ، وبما أن حساسية موقع على أساسي بشكل ويعتمد واضح غير التأثير هذا

المهاجرة  أو المحلية للطيور هاًما موئالً  ليست هذه المنطقة ألن منخفضة ستقبالتالم

 كأثر االنعكاسات عن للطيور الناتج المحتمل التوهان تقييم فيتم( 4-2-5 القسم انظر)

 .ضئيل

 انعكاس إنألشعة الشمس ف العالية االمتصاص قدرة ذات الحديثة الشمسية األلواحاستخدام  تموإذا 

 جميع تقييم يتم وبالتالي ،( 4-3-6 القسم انظر) فقط هامشيًا سيكون القمر ضوء أو شمسال ضوء

 .ضئيلة أنها علىاآلثار المتعلقة 

 :االصطناعي الضوء الطيور بسبب انبعاثات توهان أو التهيج أو الجذب -

 ذبج إلى الليل أثناء الكهروضوئية الشمسيةالطاقة  لمشاريع االصطناعية اإلضاءة تؤدي قد

 .المهاجرة الطيورتوهان  إلى تؤدي قد أو( الخفافيش مثل) الحيوانات

 هاًما موطنًا تعتبرال  3الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة الت المستقب حساسيةولكنه بما أن 

 اإلضاءة بسبب  يحدث الذي التوهان أو التهيجفإن  المهاجرة للطيور مهًما موقعًا أو للخفافيش

 .ليال مشروعال إضاءة من الحد يجب ذلك ومع. طفيفيكون س االصطناعية

 :الكبيرة الشمسية محطات الطاقة بصيانة المتعلقة البشرية الحيوانات باألنشطة اضطراب -

 تأثيرات تقتصر ذلك ومع. والصيانة التشغيل مرحلة خالل باالضطراب الحيوانات تتأثر قد

 أعمال لوقت بديلة موائل إيجاد للحيوانات كنيم وهكذا. ما نوًعا صغيرة مساحة على االضطراب

 للحيوانات يمكنو قصيرة زمنية فترة على الصيانة أعمال تقتصر ذلك على عالوةو. الصيانة

 انتهائها. بعدالرجوع للمنطقة 

 موطنًا تعد ال 1ية شرقالشمسية ال منطقةال ألن منخفضةالت المستقب حساسية اعتبار مكنوبما أنه ي

 التشغيلأعمال  عن الناتج الحيوانات على التأثير تقييم يتم( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 . .يذكر يكاد ال أنه على والصيانة

 :الموائل فقدان/  الحاجز آثار -

 أو المختلفة الفرعية الموائل بين تفصل حاجزآثار  إلى الشمسيةحطة الطاقة م تسوير يؤدي قد

( ثدييات) أكبر حيوانات السور يستبعد قد ذلك على عالوةو ، للحيوانات الهجرة ممرات مع تتقاطع
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 يعتمد الحاجز التأثير، ولكن هذا  مباشر غير بشكل الموائل فقد إلى يؤدي مما المشروع منطقة من

 .به المحيطة والمنطقة بالموقع الخاصة الموئل وخصائص الموقع على

 موطنًا تعد ال 3الشمسية الشرقية  منطقةال ألن منخفضة التالمستقب حساسية اعتبار يمكنوبما أنه 

 وخسارة) الحاجز تأثير بسبب الحيوانات على تأثير أي تقييم يتمف( أعاله ذكره سبق كما) للحيوانات

 .لضئي( الناتجة الموائل

 :(والحشرات والطيور الخفافيش) الطائرة بالحيوانات االصطدام خطر -

 ذلك ومع ، الكهروضوئية الشمسية األلواحب طداماالص خطر الطائرة الحيوانات تواجه عام بشكل

خاصة  سمة وليس اصطناعييعادل مخاطر اصطدامها بأي حاجز أخر طبيعي أو  الخطر فإن

 على الشمسيةلأللواح  المحتملة اآلثار عن المالحظة انظر) الكهروضوئية الشمسية األلواحب

 إدراك على قادرة تكون ما عادة لطائرةا الحيوانات فإن ذلك على وعالوة(. أعاله المذكورة الطيور

 اعتبار يمكن وبالتالي االصطدام تجنب من يمكنها الذي الوقت في الكهروضوئية الشمسية األلواح

 .منخفًضا الحدث حجم

 للطيور باأللواح الشمسية في الحاالت التالية: االصطدام يتزايد خطر

 نظًرا ذلك ومع. النهار أثناء محيطةال البيئة تعكس األلواح الشمسية تعمل كمرآة كانت إذا (أ)

 ال أنه وبما ،( درجة 30 حوالي) أفقي مستوى في توجيهها سيتم الشمسية األلواح ألن

 هذا فإن 1الشمسية الشرقية  المنطقة في تنعكس أن يمكن للموائل محددة خاصية توجد

 الطيور باأللواح الشمسية. الصطدام خطر يسبب ال التأثير

لتثبيت  مطلوبة تكون قد التي الصلب كابالت أو األسوار مثل ةالتحتي البنية في (ب)

 هذه المنطقة ألن منخفضة المستقبالت حساسية أن اعتبار يمكن ذلك ومع. الشمسية األلواح

 البنية هذه في االصطدام وخطر( أعاله ذكره سبق كما) للطيور مهًما موطنًا تعتبر ال

 الكابالت أو واألسالك األسوار استخدام من الحد يجب ذلك ومع. منخفًضا يُعتبر التحتية

 عليها لزيادة إدراك الطيور لها والحد عالمة وضع الفوالذيةولمنع االصطدام بها يمكن

 بها. االصطدام خطر من
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الشمسية  منطقةال في الفرعية التحتية والبنية الشمسية األلواح في االصطدام خطر فإنكملخص و

 يكاد ال التصادم عن ناجم تأثير أي فإن وبالتالي ، منخفض أنه على تقييمه يتم 3ية الفرعية شرقال

 .يذكر

 بالمحطة الشمسية: المرتبطة العلوية الكهرباء خطوط آثار -

 خطر( والكبيرة المتوسطة األنواع من)هاجرة والم المحلية الطيور تواجه قدف أعاله موضح هو ماك

 لتوصيل تستخدم الجهد متوسطة العلوية الكهرباء خطوط كانت إذا بالكهرباء للصعق التعرض

 بعضها مع الشمسية الطاقةمحطات  لتوصيل أوالقومية للكهرباء  شبكةالب الشمسية الطاقة محطات

 هذا تقييم يتم منطقةهذه ال فيهاجرة والم المحلية الطيور وفرة انخفاض وبسبب ذلك ومع. البعض

 فإن ذلك ومع(. منخفضةالت مستقب ساسيةوح متوسط حدث حجم) ثانوي تأثير أنه على التأثير

 خطوط استخدام تجنب يمكن ال كان إذاو ، دائًما المفضل الخيار هو األرضية الكابالت استخدام

 BirdLife المثال سبيل على) المتاحة لإلرشادات وفقًاها تصميم فيجب العلوية الكهربائية الطاقة

International 2015)  للطيور بالكهرباء الصعق خطر من كبير بشكل الحد يمكنوهكذا 

 .يذكر يكاد ال أنه على المتبقياألثر   تقييم ويتم ةوالكبير الحجم المتوسطة

 ،المنطقةهذه  في الكهربائية الطاقة خطوطب االصطدام خطر والمهاجرة المحلية الطيور تواجه قدو

 مجتمع فإن ذلك لىع عالوةو ، الكهرباء بخطوط دراية على المقيمة الطيور تكون قد ذلك مع

ال يوجد منها من هو و منخفضة الطيور وكثافة  األنواع فيفقيرا  المنطقةهذه  في ةالمحلي الطيور

 لرياحا مناطقتم الحصول عليها في  التي النتائجتشير  ذلك على وعالوةمهدد باالنقراض ، 

 فإن وبالتالي،  المحلية والطيور المهاجرة للطيور بالنسبة خاصة أهمية ذات ليستأنها  1ية الشرق

 إلى يؤدي ولن منخفض المهاجرة أو المحلية للطيور العلوية الكهرباء خطوطب االصطدام خطر

 التوجيهية المبادئوإتباع  األرض تحت بالتاك استخدام كما يمكن (طفيف أثر)يها عل كبيرةآثار 

 الطاقة خطوط تصميم عند( BirdLife International 2015 المثال سبيل على) المتاحة

 .يذكر ال أنه على المتبقياآلثر  تقييم يتموبالتالي  ، الكهربائية

 الشمسية الطاقة مشاريع وصيانة تشغيل عن الناجمة الحيوانات علىأآلثار  فإنكخالصة ، و

 ستؤدي 3الشمسية الشرقية الفرعية  منطقةال داخل الطاقة خطوط من بها يرتبط وما الكهروضوئية

 .وطفيفة ضئيلة يةمتبق آثار إلى
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 :البيئة االجتماعية واالقتصادية -6-3

 مرحلة التشييد:اآلثار اإليجابية أثناء  -6-3-1

 فرص العمل:القوى العاملة و -6-3-1-1

استناداً وسيؤدي المشروع إلى وظائف مباشرة وغير مباشرة بالنسبة لتقديم فرص عمل جديدة، 

يمكن تقديم هذا الملخص شمسية طاقة الالمشاريع علقة بالمشاريع السابقة المتمقارن مع إلى تحليل 

 تقديمها:للوظائف المحتملة التي يمكن 

 غير عامل 100(: بالتوازي مشاريع 3 إلى 2 أقصى بحد) تاواجمي 50بقدرة  مشروع لكلو

 المهرة شبه العمال من 30-20 و( أشهر 6-4 المدة) المهرة العمال من 30-20 إلى باإلضافةاهر م

 (.أشهر 6-5 المدة) المشروع إلدارة المهرة العمال من 20 و الوحدات لتركيب

 يمكنو عامل 400 حوالي يتطلب هذا فإن الوقت نفس في مشاريع ثالثة أو مشروعان بدأ إذاو

 لمهاراتوفقا ل هذه المؤقتة العمل قوة من نسبة توفير( سويف وبني المنيا) المحلية للمجتمعات

 .المطلوبة

يجب الحفاظ على شروط وال سلبًا إذا لم يتم احترام المبادئ والحقوق األساسية قد يتأثر العمو

 IFC PS2و  EBRD PR2قواعد البنك األوروبي إلعادة اإلعمال والتنمية  العمل المحددة في

 مؤقت في الموقع.يتعلق أيضا بتوفير سكن هذا و

 :سلسلة التوريد -6-1-3-2

جابية للشركات المحلية التي يمكنها العمل على تصنيع إلى توفير فرص إيضا يأسيؤدي المشروع 

بعض المكونات وذلك بسبب الحاجة إلى سلسلة التوريد التي ستشارك في توريد المواد )مثل 

والكابالت ومعدات البناء( وستقوم في بعض األحيان وحديد التسليح رمل والحصى والاألسمنت 

 بتنفيذ أعمال اإلصالح في األجزاء المعيبة.
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 ،في المشروعللعاملين المركبات من المشروع من خالل توفير وسائل النقل  يسوف يستفيد سائقو

 باإلضافة إلى ذلك قد يتم التعاقد على بعض منهم لنقل العمال إلى منطقة المشروع.و

أعضاء المجتمع المحلي والقرى المحيطة من زيادة األنشطة االقتصادية من أيضا يستفيد سوف 

والمحالت التجارية والعاملين به وأيضا سوف تزدهر أنشطة الفنادق تياجات المشروع أجل تلبية اح

 .والمطاعم

المستقبلية المزيد المحطات الشمسية ستتطلب وقد يؤدي المشروع إلى تطوير المناطق المحيطة و

 من الطرق المعبدة الجديدة والبنية التحتية األساسية داخل المنطقة المختارة.

قدم مما سيلمحطات الشمسية للعمال المهرة وغير المهرة على التقنيات الحديثة سوف يتعرف او

في التعليم المتعلق بهذه سيحدث تطور في مصر كما المزيد من فرص العمل لهم في المستقبل 

 التقنيات الجديدة.

ريطة أن شتشييد مرحلة الأثناء إيجابية وكبيرة للمشروع االقتصادية التراكمية -اآلثار االجتماعيةو

 وادي النيل.القريبة في يتم توظيف نسبة عالية من العمال من القرى 

 :التشغيلمرحلة اإليجابية أثناء اآلثار  -6-3-2

 :للطاقة ةمصدر جديد -6-3-2-1

هو أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيؤدي إلى مصدر متجدد للكهرباء من شأنه أن أكبر أثر 

 من خالل: ءيثرى الشبكة الوطنية للكهربا

 ،.المساهمة في معالجة نقص الطاقة الوطنية -

 .تقليل استخدام الوقود األحفوري في توليد الكهرباء -

 مصادر الكهرباء الكثيفة الكربون.إستبدال  -

 :الدخلزيادة فرص العمل وتقديم  -6-3-2-2

 الذين ألولئك للدخل مصدراً  وسيكون( محدود عدد) الوظائف بعض بإنشاء المشروعسيسمح 

 للوظائف تقريبي حساب على وبناءً . دائم أساس على ويعملون الشمسية الطاقة محطة سيديرون

 للطاقة محطة لكل أشخاص 10 إلى 5 حواليعمل سي ، التشغيل أثناء توفيرها سيتم التي المباشرة
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 الدائمون الموظفون يعيش أن المحتمل منو لوحداتا تنظيف متطلبات مراعاة مع ، الشمسية

 .حليًام

 األمن وموظفي ، التنظيف وخدمات ، والشحن النقل خدمات توفير سيتم ، ذلك إلى باإلضافةو

 على الطفيف التأثير بعض توقع يمكنو. المحلي الدخل وتوليد لمشاريعل ذلك إلى وما ، والتركيب

 مزارع بعض زيارة السياحية الرحالت منظمي بعض يقترح قد حيث المحلية السياحة مشاريع

 .الشمسية لطاقةا

المجتمع والباحثين فيما يتعلق بإنتاج مكونات محطات الطاقة  كما سيعزز المشروع من قدرة

 الشمسية وطاقة الرياح وكذلك لخدمة وتشغيل مرافق الطاقة المتجددة.

 :تعزيز المجتمع -6-3-2-3

وسيتم  هبسبب تنفيذالمشروع يمكن توقع بعض التحسينات في الخدمات والمرافق في مناطق 

 عدم استخدام الوقود األحفوري.بسبب تقليل أوالعامة للمواطنون هناك على الصحة اآلثار تحسين 

 :الفوائد واالستثمارات االقتصادية -6-3-2-4

 سيؤدي المشروع إلى فوائد اقتصادية من خالل التحسين طويل األجل إلمدادات الطاقة.

 مشاريع الطاقة الشمسية:الية من اإليجابية التاآلثار من المتوقع حدوث فعادة و

)تطوير الصناعات ذات الصلة ، وتطوير األنشطة التجارية شمسية طاقة الالتطوير اقتصاد  -

سيكون هذا مجال جديد يجتذب المستثمرين وبالتالي و ،وخدمات التشغيل والصيانة لهذه المعدات(

 ستزداد العملة الصعبة.

تخفيض الدعم المخصص للوقود غير المتجدد.  سيؤدي توفير مصدر متجدد للطاقة إلى -

 باإلضافة إلى ذلك يعتبر مصدر الطاقة الجديد نظيفًا.و

 .دخل ضريبي إضافي -
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 تشييد:اآلثار السلبية أثناء ال -6-3-3

 :استخدام األراضي -6-3-3-1

 عام:

حافظات أن منطقة المشروع تقع داخل الصحراء الشرقية فال تعتبر هذه المناطق مملوكة للمبما 

الستخدامها في هيئة الطاقة المتجددة يتم تحويل الملكية إلى وسبل من قبل الحكومة المركزية 

والقوات المسلحة وكذلك صرية مشاريع الطاقة المتجددة على النحو المعتمد من قبل الحكومة الم

اريع إعادة الكيانات األخرى ذات الصلة )على سبيل المثال الطيران المدني ، الهيئة العامة لمش

خالل المناقشات مع سلطات محافظة المنيا أنهم أنه تجدر اإلشارة والتأهيل والتنمية الزراعية(. 

شعروا باإلحباط ألن األرض قد خصصت من قبل الحكومة دون التشاور معهم واعتبروا أن 

 ستقبلي.الصحراء الشرقية المتوسعات المحافظة في المشروع يعيق 

يعتبر األثر حقوق ملكية رسمية خاصة في المنطقة االقتصادية ، فإن هذا  وبما أنه ال توجد أية

 ااألراضي هي لالستخدام االقتصادي على الرغم من أنههذه عالوة على ذلك فإن ومنخفًضا. 

تطوير طاقة الرياح. ومع ذلك مشاريع بدون الملكية الرسمية ، إال أنه تم اعتبارها بالفعل قابلة ل

لى تحليل مفصل خالل تقييم األثر البيئي واالجتماعي لكل موقع للتأكد من ستكون هناك حاجة إ

 على استخدام األراضي.آثار سلبية عدم حدوث أي 

بقدرة طة حللمهكتار  200-100ومع ذلك يجب مراعاة أن محطات الطاقة الشمسية تحتاج لمساحة 

 ميجاوات. 50

 اآلثار على حركة المرور: -6-3-3-2

هناك زيادة في حركة المرور على الطرق المحيطة على تشييد أن تكون الل المن المتوقع أنه خ

على آثار قد يكون هناك والرغم من وجود العديد من الطرق المنشأة حديثًا في منطقة المشروع ، 

الطرق المؤدية إلى وادي النيل خاصة في محافظة المنيا حيث قد تستخدم الشاحنات الثقيلة المحملة 

محدود نسبياً نظراً النخفاض حركة المرور على األثر طريق. ومع ذلك فإن هذا والبطيئة ال
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وكذلك  1الرياح الشرقية أسيوط الذي يمر عبر منطقة  -وطني المنيا سريع والطريق ال ،الطريق

 2منطقة الرياح الشرقية  متر جنوب 500رأس غارب الذي يمتد لمسافة  -الشيخ فاضل طريق 

يعتبر وبالتالي فإن هذا األثر الستيعاب حمولة المرور اإلضافية بسهولة.  سعة إضافية كبيرةلها 

 منخفض.

 :اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية -6-3-3-3

لتشييد )لى ارتفاعات كبيرة تنجم المخاطر الرئيسية المتعلقة بالصحة والسالمة عن العمل ع

سيُطلب من المستثمرين و ،األدوات واآلالتام استخدعلى األنظمة الكهربائية ووتوربينات الرياح( 

لمجموعة البنك الدولي )إرشادات البيئة والصحة االلتزام بتوجياه الصحة والسالمة والبيئة 

والسالمة( إلى جانب االلتزام بالمبادئ التوجيهية العامة فيما يتعلق بالصحة والسالمة المهنية 

مشاريع طاقة الرياح البيئة الخاصة بووالسالمة ات الصحة توجيهووالصحة والسالمة المجتمعية 

 نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .الخاصة بو

مهندس / مشرف في مجال الصحة عيين عالوة على ذلك سيُطلب من المستثمرين المستقبليين تو

للصحة سيتم وضع خطة إدارة وبشكل كامل لمعاقبة أي مخالفات فوضا يكون موالبيئة والسالمة 

مة العناصر الههيئة الطاقة المتجددة ومن افي بداية أنشطة البناء تخضع لموافقة والبيئة  والسالمة

 عنها. التدابير في حالة الحوادث واإلبالغالمعدات( وسائقي مشغلي والتدريب على السالمة )ل

ي المتبقية على الصحة والسالمة المهنية هاآلثار التدابير بشكل صحيح ، فإن إذا تم تنفيذ هذه و

وفقاً  حوادث الطرق المميتةضمن العشرة دول األوائل في عدد مصر وبما أن  ،ذات طبيعة ثانوية

سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وقد منظمة الصحة العالمية إلحصائيات 

(CAPMAS )14،548 وكان السبب األول  2015طرق مصر في عام ارة على حادث سي ،

من الرقم اإلجمالي ، متبوعا بالحالة الفنية  % 63.3شري ، وهو ما يمثل للحوادث هو الخطأ الب

األخذ في االعتبار مخاطر سالمة نقل الموظفين إلى الموقع فإنه يجب . %22.9لسيارات بنسبة ل

معتدالً إذا تم اتخاذ تدابير صارمة )االلتزام بالسرعة ، وجود سائقين ذوي خبرة هذا األثر ويعتبر 

 انون وضمان أن السيارات في حالة جيدة( .، احترام الق
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 :اآلثار المتعلقة باإلزعاج المؤقت -6-3-3-4

فلن  ،تقع على مسافة كبيرة من أي مجتمعباعتبار المسافة بين مواقع المحطات الشمسية التي 

 يحدث أي إزعاج للمجتمعات المحلية.

 :لى المجتمع البدويأآلثار ع -6-3-3-5

 ،البدومن جانب في الصحراء وهي منطقة تستخدم تقليديًا ة الشمسية الطاقمشاريع تقع مناطق 

الطاقة الشمسية أي بدوي ، لكن مع ذلك فإن تطوير مشاريع نقابل لم  ةالميدانيدراسة خالل الو

قد يشكل فعالوة على ذلك و ،سيغير من طبيعة منطقة المشروع إلى درجة قد تؤثر على البدو

يجب أن تسعى المشاريع إلى و ، على المجتمعات البدوية ، إن وجدتتدفق العمالة أيًضا تأثيًرا 

 التي تقدمها للبدو.فوائد المشروع والفرص وشرح التفاعل مع البدو حول مشاريع التطوير 

لتجنب اآلثار السلبية المحتملة المرتبطة بتدفق العمالة )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر و

صحة اآلثار على ار باألشخاص والعمل القسري وعمالة األطفال وقضايا مثل التمييز واالتج

ياسة منسقة وشاملة االجتماعية( فيجب وضع ستوترات الالمجتمع من خالل تدفق العمال وتجنب 

جب أن يقترن ذلك بتحديد احتياجات التوظيف بالضبط الشرقية ويشمسية المناطق الللمطورين في 

وبما أن  ،لقوى العاملة واحتياجات التدريب المحددةلت المحلية المجتمعاإمكانية توفير للمشروع و

مناطق مشاريع يعتبر طفيفًا نظًرا ألن أألثر يعيشون في قرى في وادي النيل فإن هذا قد العمال 

 عن هذه القرى.ة بعيدالرياح 

 :السلبية أثناء التشغيلأآلثار  -6-3-4

 السلبية التالية:وقوع اآلثار يفترض 

خالل مرحلة التشغيل مشابهة لتلك التي حدثت اآلثار األراضي: من المرجح أن تكون استخدام  -

 وإن كان ذلك على نطاق أصغر.تشييد أثناء ال

 أثناء المحتملة واالقتصادية االجتماعية السلبية اآلثار أهم من اآلثار االجتماعية االقتصادية: -

 الماء يكون حيث.رمليةالغبار بعد العواصف ال من الشمسية األلواح لتنظيف المياه استخدامتشغيل ال

 عواصف بها التي البلدان بعض فيو المطلوبة المياه كمية على التأثير مستوىوعتمد  ، نادًرا

 أو أسبوعيًا واحد تنظيف يكفي أخرى حاالت وفي ليلة كل تنظيف إلى حتاجن قد متكررة رملية

 يحتاج قدو الرطب أو الجاف التنظيف طرق تطبيق يمكن حيث أيًضا مهمة التكنولوجياو شهريًا
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 ،ميجاوات 50 لمشروع 3 م 400 أو األلواح من مربع متر لكل الماء منلتر أ إلى الرطب التنظيف

 تحليل يجباأللواح طبقا لذلك و على الطالء تكييف يجب ولكن للبيئيةأفضل  الجاف التنظيفو

 ..بالمشروع الخاص( ESIA) الجتماعيوا البيئي األثر تقييم نطاق في بالتفصيل الجانب هذا

 تایلملعا في ونلمعی نیذلا ونئمدالا ونفوظملا ونکی أن حجرملا نم: ةمالسلوا ةصحلا راثآ -

 ظمنوالشركة الصحة والسالمة وسياسات  تابلطبمت ةیدرا علیو داً جی اًیبدرت نبیدرم ةیدلعاا

 تطبيق في االستمرار خالل من تهإدار ويمكن بكثير أقل الحوادث خطر سيكون  وبالتالي. دارةإلا

 أن  روريضلا نمف كلذ عمو. اإلنشاء أثناء تقديمها يتمالصحة والسالمة التي  إدارة ممارسات

الصحة  أداء ةبقرام نع الًضف ةمالسلوا ةصحلا لامج في قةثوم ةضحوا ةساسی ایندل ونکی

 توسط.م يعتبر التأثير هذاوالسالمة و

 على لالنعكاس مضادة طبقةووضع  ،الشمسيةاأللواح  أداءعلى   لها أثر كبير االنعكاس ظواهر -

 بنفاذ الجودة عاليةالعدسات  تسمحو الظاهرة هذه من يقلل خاصة أمامية عدسات واستخدام الخاليا

 تزيد أن لالنعكاس المضادة الحديثةدهانات لل يمكنمنه ، و فقط % 8إنعكاس و الضوء من 90%

 التأثير فإن وبالتالي %5 من أقل إلى اإلنكماش وتقلل %95 من كثرأ إلى الشمسية الطاقةنفاذ  من

 ضئيال جدا. غير يعتبرمن المحطات الشمسية الحديثة  االنعكاس عن الناتج

 :تخفيف اآلثار البيئية واالجتماعية -7

 :أفضل الممارسات / استراتيجية التخفيف -عام  -7-1

تلك التي تحدث إلى مستوى مقبول وهذا وتخفيف ضارة آثار يهدف التخفيف إلى منع حدوث 

التراكمية التي تم تحديدها مسبقًا للتخفيف آلثار تخضع جميع او ،المشروعحياة ينطبق طوال دورة 

 ال تذكر.طفيفة باستثناء تلك التي يتم تقييمها على أنها 

 تتمثل أهداف التخفيف فيما يلي:و

 لوبة.تنفيذ األمور المطالعثور على بدائل وطرق أفضل ل -

 .البيئية واالجتماعيةزايا تعزيز الم -

 .تجنب اآلثار السلبية أو تقليلها -

 مقبولة.مستويات بالسلبية المتبقية ثار آلضمان االحتفاظ با -
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 :تم تطبيق هذا التسلسل الهرمي للتخفيففقد فضل الممارسات ، وفقا أل

  مفضل

 

 

 

 

 

 غير مرغوب

 التجنب

 ص من اآلثارمواقع أو تقنيات بديلة للتخل

 التقليص

تدابير أثناء التخطيط والتشييد والتشغيل وإنهاء التكليف لتقليص اآلثار أو 
 التخلص منها

 التعويض

 كوسبة أخيرة لتعويض اآلثار السلبية

تجنب هو الخطوة األولى في التسلسل الهرمي للتخفيف لاالتسلسل الهرمي لتخفيف اآلثار ا -1-7شكل 

أي ضرر بيئي. وتشمل تدابير ؤدي إلي للتخفيف ألنه ال ي األسلوب المفضل  هضح أنومن الوا

كي يصبح االحتفاظ بالمسافة الكافية للمستقبالت ل الشمسية طاقةالتجنب المعتادة لمشروعات ال

 عينة.أو استبعاد استخدام مناطق م( إنعكاس الضوءذكر )مثل الضوضاء أويال األثر طفسف 

يتم اتخاذ خطوات لضمان الحد األدنى من الضرر الذي كلية ال يمكن تجنبها التي لآلثار بالنسبة و

وفقًا للمعايير الحالية )على سبيل المثال ، االنبعاثات أالثار حيثما أمكن يتم قياس هذه  ،يلحق بالبيئة

نى حد إلى أديتم تقليص اآلثار في هذه الحالة ومعايير الصحة والسالمة والبيئة( جودة الهواء ، ، 

األخرى التي ال يمكن قياسها لآلثار بالنسبة و ،أقل بكثير من الحدود المحددة في المعاييركي تكون ل

 مستوى مقبول.ها لحسب المعايير فإن التقليل إلى الحد األدنى يعني تخفيض 

يُعّرف تها والتعويض لموازنتم إلى مستوى مقبول ، ي اأو تقليلهها ال يمكن تجنبلآلثار التي بالنسبة و

مشروع التعويض البيئي أو االجتماعي عموًما على أنه إجراءات يتم اتخاذها خارج موقع ال

طاقة مشاريع مرغوب فيه ال عالقة له بالهذا اإلجراء غير أالثار السلبية للمشروع، ولتعويض 

 الرياح في مناطق الرياح الشرقية.
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ً لتنمية طاقة الرياح في المنطقة يمكن تخفيف جميع اآلثار التراكمية التي تم تحديدها سو ابقا

أثناء تخطيط المشروع وتنفيذه عن  التالصحراوية الشاسعة ذات الحساسية المنخفضة للمستقب

لتقليل أدناه تم تصميم تدابير التخفيف المذكورة وقد إلى مستوى مقبول  اوتقليله اطريق تجنبه

ثير من المعايير المحددة ، أما فيما يتعلق مستوى اآلثار لتصبح إما مهملة أو صغيرة جدا أو أقل بك

 تقليلها.فال حاجة إلى بالفعل ة فالطفيباآلثار 

 :اطق الشمسيةمنالالخاصة بتدابير التخفيف  -7-2

 فيزيائية:البيئة ال -7-2-1

 :استخدام األراضي -7-2-1-1

اعات االجتماعية لتجنب الصرشمسية طاقة الالاستبعادها من مشاريع ألراضي المستخدمة حاليًا تم ا

خفض مستوى الضوضاء وفي الوقت نفسه للحفاظ على المسافات كما هو مطلوب من أجل 

باإلضافة إلى منع هذه النزاعات، وأبعاد كافية لبالمناطق المحددة لتكون نهائية هي و ،والتظليل

ت المحطايجب مراعاة ذلك أثناء تخطيط ة، ولمنطقامسافات أمان من حدود حديد يتم تسذلك 

 الشمسية.

 :البصريالالندسكيب واألثر  -7-2-1-2

 في البشرية للمستقبالت القليل والوجود الطبيعية للمناظر الشاسعة الصحراوية الطبيعةباعتبار 

 أو القرى إلى التنمية مشاريع من الكبيرة والمسافات منها بالقرب أو المنطقة داخل األماكن بعض

 الطفيفةاآلثار  تقليل يتمو التخطيط أثناء محددة تخفيف تدابير اذاتخ يلزم الف ، التالية المستوطنات

 مثل االنتهاء عندتشييد ال لمواقعإعادة التأهيل  إجراءات طريق عنتشييد ال مرحلة خالل الناشئة

 .المواقع من المتناثرة المواد إزالة أو الحفر أكوام تسوية

 المخلفات السائلة:الموارد المائية و -7-2-1-3

المياه ضخ لحماية الموارد المائية يجب أن يكون وك المياه هامشي مقارنة بالموارد المتاحة استهال

أثناء مرحلة  ساساتاألمستوى معتدل خالل فترات ارتفاع الطلب على المياه )صب بمن اآلبار 

 ،خلط الخرسانةحطة وقع اآلبار وفي مميتم تركيب صهاريج المياه في سلهذا الغرض التشييد( و

ساس ألالماء على طلب الخرسانة كافية لتلبية الخلط حطة المياه في مسعة صهريج ب أن تكون ويج

 أكبر شاحنة صهريج.فيجب أن يساوي سعة عند المصدر أما الصهريج واحد 
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جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي من المنشآت الصحية في الموقع ومعالجتها في محطة وسيتم 

لتين عن طريق شطف المياه المعالجة بالحصى الصحراوي معالجة الهوائية بسيطة من مرح

بشكل منتظم للمحافظة مياه الصرف يتم التخلص من الحمأة الناتجة عن معالجة ثم لمعالجة طبيعية 

التي للمناطق الرملية مناسبة هذه الطريقة للتحلل الحيوي وعلى عمل محطة المعالجة بشكل جيد 

أي آثار ن تكون هناك إلى التحلل الكامل ولذلك وسوف يؤدي  مسافة كبيرة من المياه الجوفيةعلى 

 :النفايات المنزلية والخطرة -4-1-2-7.متبقية

الشروط مرحلة التشييد بموجب أثناء الموقع بحالة نظيفة المقاول على الحفاظ على اجبار يجب 

ادة تدويرها. إلى تعيين مهندسين مشرفين من أجل ضمان التخلص من النفايات أو إعمع التعاقدية 

 التوريد.شاحنات مع التعبئة مخلفات يجب إرجاع وأقصى حد ممكن ، 

يجب جمع النفايات غير الخطرة المتبقية وتخزينها تشييد لتخفيف من اآلثار السلبية خالل مرحلة الول

ر يجب فصل الجزء القابل إلعادة التدويوبواسطة الرياح تبعثرها بأمان في الموقع بحيث يتم تجنب 

يتم جمع مرفق إعادة تدوير، وأو القابل لالستخدام )مثل المعادن والبالستيك والخشب( ونقله إلى 

صناديق ويتم التخلص  وأالجزء المتبقي من النفايات القابلة للتحلل أو القابلة للحرق في أكياس 

قع آمن يتم التخلص من النفايات في مومقالب قريبة في حالة عدم وجود المقالب ، ومنها في 

تغطية النفايات المتبقية ويتم حرق النفايات سلتقليل الحجم وللتخلص من النفايات )حفر صحراوية( 

ال يوجد أي فمنسوب المياه الجوفية نخفاض والنفايات خاملة وفي غياب المطر وبسبب ا ،بالرمل

لمنزلية )حوالي الكميات الصغيرة من النفايات االتربة وعلى المياه الجوفية، وباعتبار ضرر على 

تر مكعب سنويا م 10من النفايات غير المضغوطة  أي ما يعادل حوالي تر مكعب سنويا م 300

 بعد حرق النفايات في مدافن النفايات( تعتبر هذه الطريقة البسيطة مقبولة.

تشييد ن معدات الجمة عوالشحوم الناوقود النفايات الخطرة مثل الأو تسرب يجب تجنب انسكاب و

مع بعناية تعامل لتربة الموقع وذلك عن طريق الالكهربية  التروس أو المحوالتصناديق  منأو 

 الحاويات وإعادة التدوير الالحق.

إلى مستوى اآلثار إن معالجة النفايات المنزلية والخطرة كما هو موضح أعاله ستقلل من أهمية 

 هامشي.
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 :جودة الهواء المحيط -7-2-1-5

لصغر حجم العمل ذكر نظراً يكاد يال تشييد واء المحيط خالل مرحلة العلى جودة الهاآلثار  إن

 تالية:الوفقا للتدابير  الناجم عن حركة وعمل المعدات والمركباتیجب تثبيط الغبار فإنه ك لذع مو

 .رش الماء -

 يكون مكان وقوف العمال مع اتجاه الريح. -

 أقنعة واقية.ارتداء  -

 :الضوضاء -7-2-1-6

االحتفاظ بمسافة ال يجب المشروع حيث يعمل العمال فن آثار الضوضاء الناجمة عن لتخفيف مل

 .تشييدوهذا ينطبق على مرحلة المتر  300تقل عن 

 :التراث األثري والتاريخي والثقافي -7-2-1-7

 تقييم وبعد لها المجاورة أو المشروع مناطق داخل والثقافي والتاريخي األثري التراث غيابفي 

 الوةاألمور وع لهذه تخفيف تدابير اتخاذ يلزم ال يذكر ال حد إلى المرور حركة على لتأثيرا أهمية

 الحين بين مياه تفريغ يحدث قدف ذلك ومعلسيول، وامن الزالزل  خاصة مخاطر توجد ال ذلك على

 وتقتصر األعمال فيها على األودية داخلتشييد ال إجراءات تقليل يجب لذلك،  الوديان في واآلخر

 .المتوسط جهدكهربية الال كابالتمد  أو الحصوية الطرق عبور

 :البيئة البيولوجية -7-2-2

 مرحلة إنهاء التكليف:مرحلة البناء و

 ،تتطلب اتخاذ تدابير محددةإنهاء التكليف  /تشييد لم يتم تحديد أي آثار كبيرة ناجمة عن أنشطة ال

ي تأثير على الموائل والنباتات والحيوانات أثناء ومع ذلك فإن تطبيق تدابير عامة لتجنب أو تقليل أ

 يغطي هذا ما يلي:وأمر بالغ األهمية تهاء التكليف هو ء وإتشييد ال

يجب تجنب وتقييد جميع األنشطة على حدود مناطق البناء ومواقع التخزين وطرق الوصول / -

 أي استخدام للمناطق المحيطة بشكل صارم.
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دراسات راجع للحيوانات ) بامناسموئال التي تشكل  لكهوف أو الشقوقاالتأثير السلبي على تجنب  -

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بالمشروع(.

أنواع جديدة من البيئات الحضرية والريفية إلى المنطقة )على سبيل المثال مع مواد جلب تجنب  -

 ( حتى ال تؤثر على األنواع المحلية.الشاحناتالبناء و

لحماية البيئة  4/1994من القانون المصري رقم  28اعاة اللوائح المحددة في المادة مع مر -

 يجب حظر:،  9/2009المعدل بالقانون رقم 

 .صيد الطيور والحيوانات البرية أو الكائنات الحية البحرية -

 .تقطيع أو إتالف أنواع النباتات المحمية -

 .الحيوانية والنباتية أو تغيير خصائصهاجمع أو حيازة أو نقل أو بيع األحافير  -

 التجارة في جميع الكائنات الحية المهددة باالنقراض من أنواع الحيوانات والنباتات. -

 محددة عناصر تشكلو نباتاتبعض ال على تحتوي التيكبيرة ال األوديةتجنب التشييد في جب يو

 األودية تقييم يجب ثم ومن ، رلطيووا الحيوانات لبعض كموئل استخدامها ويمكن الصحراء في

 (3- 5 وخريطة 2 -5 خريطة) الشمسية الطاقة لعمليات مالءمة أقل أنها على المهمة

 كانت إذاو رويطالب امصطدإلا خطر لىإ ديتؤ دق لتيا ةیذالولفا تالبلكاوا كالسألأ تثبيت بجنت -

 خطر من الحدطيور ويها لتحذير العل عالمة وضع يمكنف فوالذية كابالت أو ألسالك حاجة هناك

 ها.اصطدام

 كانت إذااجتذاب الطيور اليها و من للحد الكهروضوئية الشمسية الطاقة مشاريع إضاءة تجنب -

 مصابيح أن المعروف منو كثافة بأقل األضواء من عدد أقل استخدام فيجب مطلوبة اإلضاءة

LED لها ليس مم 550 نع طولها يزيد التي الموجية األطوال ذات األخرى الضوء مصادر أو 

 .مفضلة فهي وبالتالي  الحشرات على محدودةآثار  سوى

بواسطة كابالت المحطات الشمسية وبينها وبين المحطات األخرى داخل الكهربية بناء الشبكة  -

إذا كان ال يمكن تجنب استخدام الخطوط الهوائية فيجب تصميم الخطوط جهد متوسط، و أرضية

( ، لتجنب خطر BirdLife International 2015)على سبيل المثال وفقاً لإلرشادات المتاحة 

 الصدمات الكهربائية للطيور الكبيرة.
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ال يلزم إجراء المزيد من التخفيف فيما يتعلق بالموائل فأعاله التدابير المذكورة تطبيق وباستثناء 

د أو إنهاء تكليف تشييوالنباتات والحيوانات ألنه ال يتوقع حدوث أي آثار سلبية متبقية خالل 

والبنية التحتية المرتبطة بها في منطقة المشروع. ومع ذلك فإن وجود الموائل المجطات الشمسية 

على نطاق أصغر في تقييم األثر البيئي واالجتماعي اعتباره الحساسة ، إن وجدت ، يجب أن يتم 

 .ةلكل مشروع على حدعداده لخاص بالمشروع والذي يجب إا

 :والصيانة مرحلة التشغيل

 ، وال سيما األنواع التي تحميهامنطقة المشروع حماية الموائل والنباتات والحيوانات في ل

من القانون المصري رقم  28المادة )مثل الثعلب األحمر( فإنه يجب تطبيق التشريعات المصرية 

ثناء تطبيق أفضل الممارسات وتدابير التخفيف العامة أو 9/2009المعدل بالقانون  4/1994

 التشغيل والصيانة.

 اإلجراء تطبيق يجب 3-2-3 القسم في موضح هو كما الكهروضوئية الشمسية األلواح تنظيفو

 البيئة على التأثير وتقليل الموارد توفير أجل من الماء من المطلوبة الكمية وتقليل المناسب

 .البيولوجية

 يتوقع ال ألنه ، والحيوانات والنباتات بالموائل يتعلق فيما إضافي تخفيف أي يلزم الف ذلكوبخالف 

 التحتية البنيةالمحطات الشمسية الكبيرة و صيانة/  تشغيل طريق عن متبقية كبيرة سلبية آثار أي

 المشروع منطقة في بها المرتبطة

 :إدارة المخاطر /تشييد الحاجة إلى مراقبة ما بعد ال

ال في  ،ية خاصة للطيور المهاجرةغير ذات أهمالمناطق الشمسية تكشف النتائج بوضوح أن 

على األنواع ذات األهمية الخاصة وعلى األنواع ذات ذلك وينطبق  ،الربيع وال في الخريف

دراسات  ال توجد حاجة إلى إجراءفومن ثم  ،جبهة عريضةتطير عادة على األهمية البسيطة التي 

 المحطات الشمسية(.بعد إنشاء  )ال قبل أو أثناء أوالمشروع في منطقة إضافية بشأن هجرة الطيور
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 :البيئة االجتماعية واالقتصادية -7-2-3

 :تخفيف اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة -7-2-3-1

المشروع تشييد العمال وصحة المجتمع أثناء صحة المحتملة على اآلثار فإن تشييد خالل مرحلة ال

تخدام المعدات الكبيرة ونقل المواد واستشييد يتضمن تحريك التربة هي تلك المرتبطة بأي مشروع 

الصحة والسالمة مخاطر  باإلضافة إلى ذلك تشمل، ووتشييد المنشآت الصناعية وتركيبها ةالضخم

 أو وفاة.قد ينتج عن ذلك إصابات وأو في الخنادق على ارتفاعات كبيرة إما العمل 

 تدابير التخفيف:

على االلتزام بإرشادات البيئة والصحة والسالمة سيكون مطلوباً من المستثمرين إجبار المقاولين  -

الصادرة عن مجموعة البنك الدولي إلى جانب الحفاظ على المبادئ التوجيهية العامة فيما يتعلق 

تعتبر المبادئ وبجوانب البيئة والصحة والسالمة المهنية وجوانب الصحة والسالمة المجتمعية 

البيئة وة خاصة: المبادئ التوجيهية للصحة والسالمة التوجيهية لمؤسسة التمويل الدولية ذات صل

ح والبيئة ، باإلضافة إلى إرشادات الصحة والسالمة لنقل وتوزيع اطاقة الريمشاريع الخاصة ب

المستثمرون متطلبات أداء البنك األوروبي يجب أن يطبق عالوة على ذلك والطاقة الكهربائية . 

 .السالمةإلعمار والتنمية بشأن الصحة وإلعادة ا

، ينبغي توجيه العمال  2003لعام  12وفقا لقوانين العمل المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية رقم  -

 نحو إجراءات الصحة والسالمة.

مفوض بفرض يتعين على المقاول والمقاولين من الباطن تعيين مشرف للصحة والسالمة  -

 عدم مراعاة إجراءات الصحة والسالمة.عقوبات في حالة 

يجب عليه أن يجعل جميع مرافق تشييد ويضع المقاول خطة للصحة والسالمة قبل بدء أعمال ال -

الوقاية الصحة والسالمة )مثل معدات مكافحة الحرائق ومواد اإلسعافات األولية وأدوات 

في حاالت  خالءمتاحة في موقع المشروع ، ويجب أن يكون لديه معدات لإلالشخصية، الخ( 

 قريب.لمستشفى الالطوارئ إلى ا

 .السالمةعلى إجراءات لتدريب عاملين ايجب على جميع ال -

 تشييد.يجب توقيع العقود مع المرافق الصحية القريبة من موقع ال -
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 :تخفيف اآلثار على المجتمع البدوي -7-2-3-2

 متجددة.طاقة الاليجب مراعاة مصالح مجموعات البدو عند تطوير وتنفيذ مشاريع 

لضمان عدم تعارض أي خطة متجددة طاقة الالرة البدو أثناء التخطيط لمشاريع يجب استشا -

يجب استخدام أدوات التشاور التشاركية أثناء تنفيذ وتطوير مقترحة مع مصالحهم المعقولة 

 المشروع وتشغيله.

 الفوائد المحتملة مثل فرص العمل.اعتبار يجب  -

هناك حاجة للبدء بتطوير قاعدة بيانات ويقيًا يمثل غياب المعلومات واإلحصاءات تحديًا حق -

تتضمن معلومات عن المجتمع البدوي وهذا أمر ضروري لمراقبة فوائد المشروع وضمان عدم 

 استبعاد البدو.

 :تدفق العمالة -7-2-3-3

 تدابير التخفيف:

يجب نصح ويوصى بتقليص عدد العمال من خارج المحافظات القريبة من منطقة المشروع  -

قاول بتوظيف عمال البناء من أقرب القرى في وادي النيل وتشمل الحوافز للمقاولين لمثل هذا الم

 لعمال.ااإلجراء تقليل الحاجة إلى سكن ونقل 

يمكن أن يشارك قادة المجتمع في عملية التوظيف من حيث إعالم مجتمعهم المحلي عن فرص  -

 اعية.التنمية االجتمسؤول م ذلك على  مسؤوليةوتقع العمل 

توجيهات البك األوروبي إلعادة  يجب احترام المبادئ والحقوق األساسية للعمال بما يتماشى مع -

 المصرية.العمل قوانين ومع  IFC PS2و  PR2 EBRDاإلعمار والتنمية 

يجب أن تكون مرافق اإلقامة المؤقتة في الموقع مالئمة ونظيفة وآمنة لتلبية االحتياجات األساسية  -

ً لللعمال  إلعادة مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي الخاصة بسكن العاملين معايير وفقا

 اإلعمار والتنمية.

لتظلم وآلية لإشراك أصحاب المصلحة والجمهور واإلفصاح عن المعلومات وإقامة عملية يجب  -

 المتضررين من جانب هيئة الطاقة المتجددة.إلنصاف 
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 لمناطق الشمسية:االتخفيف الخاصة في سمات -7-3

 :1الشرقية الشمسية منطقة ال -7-3-1

 التي أو حاليًا استخدامها يتم التي 1ية شرقالشمسية ال منطقةال في الموجودة المناطقيجب استبعاد 

 إجراءات تتطلب خاصة سمات تحديد تم ذلك إلى باإلضافة، و االقتصادية لألنشطة تطويرها يجري

 لتطورات مالءمة أقل أنهما على البرشاوي ووادي العبادية وادي أهمية تقييم يجب: محددة تخفيف

. اإلمكان قدر هذاهذه الوديان  في البناء أعمال تجنب يجب وبالتالي الكهروضوئية الشمسية الطاقة

 (.1-7 الخريطة انظر)

 :2ية الفرعية شرقالشمسية منطقة الال -7-3-2

لم يتم شمسية طاقة الالمشاريع ها على جميع إلى جانب تدابير التخفيف العامة التي يجب تطبيق

طلب إجراءات تخفيف محددة تت 2ية الفرعية الشرقشمسية لامنطقة التحديد أي سمات خاصة في 

 .( 2-7أنظر الخريطة )

 :3ية الفرعية شرقالمنطقة الشمسية ال -7-3-3

 الشمسية الطاقة مشاريع جميع على تطبيقها يجب التي العامة التخفيف تدابير جانب إلى

ً  تتطلب التي 3الشمسية  منطقةال في الخاصة السمات تحديد تم الكهروضوئية  يجب محدًدا تخفيضا

  (.3-7 الخريطة انظر) اإلمكان قدر الشيخ واديتجنب أية أعمال انشائية في 
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 كنتيجة لتقييم اآلثار 1الشمسية قة منطالفي الشمسية طاقة مشاريع الاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -1-7خريطة 
 )تدابير التخفيف(
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 كنتيجة لتقييم اآلثار 2الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة مشاريع الاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -2-7خريطة 
 )تدابير التخفيف(
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 كنتيجة لتقييم اآلثار 3الشمسية منطقة الفي الشمسية طاقة مشاريع الاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -3-7خريطة 
 )تدابير التخفيف(
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 ة:واالجتماعي ةالبيئياقبة رمخطة اإلدارة وال -8

 :اإلدارة البيئية واالجتماعية -8-1

 مرحلة خالل وتنفيذها اإلجراءات بعض تطبيق يجب ، واالجتماعية البيئية المتطلبات جميع لتلبية

 كهروضوئية شمسية محطة طاقة التشييد لكل بعد ما والتشييد ومرحلة والتخطيط اتالعطاء تقديم

 التالية واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة في تلخيصها ويتم المقبولة المناطق في إنشاؤها سيتم

(ESMP ) 1-8، الجدول 

 الخاص قطاعال من مستثمرين الختيار تطرح عطاءات هيئة الطاقة المتجددة سوف أن المفهوم ومن

 خالل المستثمرين على تشرف وسوف ميجاوات 50 بقدرة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية

 البيئية اإلدارة خطة أي ، التخفيف تدابير تصبح أن الضروري ومن المشروع عمر فترة

 ذلك على وعالوة المستثمرين مع والعقد المناقصة وثائق من جزًءا ،( ESMP) واالجتماعية

 التخطيط أثناء اإلجراءات على اإلشراف ويجب بدقة وتنفيذها المتطلبات جميع راسةد يجب

 هذه من وكجزء ميجاوات 50 بقدرة شمسية طاقة محطة وإنهاء التكليف لكل والتشغيل والتشييد

 حياته. فترة المشروع خالل بمتابعة هيئة الطاقة المتجددة أيضاً  ستقوم ، اإلشرافية المهمة

 1994لسنة  4 مبما يتوافق مع معايير قانون البيئة رق اإلدارة البيئية واالجتماعية خطة -1-8جدول 

مرحلة 
 المشروع

المتطلبات  السمات البيئية
ريعية شالت

ومتطلبات البنك 
 األوروبي

 إجراءات التخفيف

توجيهات البنك  التظلمات كافة المراحل

 & PR1األوروبي 
PR10  وأفضل

 الممارسات

 دورة خالل تطبق تظلم آليةإعداد 
 مشاريع الطاقة الشمسية حياة

 ختصة.الم المصرية السلطة تديرها

مرحلة 
المناقصة 
 والتخطيط

مخاطر الصحة 
 والسالمة

توجيهات البنك 

 & PR1األوروبي 
PR4  وأفضل

 الممارسات

 المبادئ في محددةال المعاييرجعل 
 والصحة للبيئة العامة التوجيهية
 مؤسسة عن الصادرة والسالمة

 2007 أبريل في الدولية التمويل

 والصحة البيئة إرشادات وفي
 الشمسية بالطاقة المتعلقة والسالمة
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 األدنى الحد 2015 أغسطس في

 المناقصة مستندات في االلتزام من
 مشروع. لكل

 لصحةل مهندس تعيينجعل    
 خاللالزاميا  والبيئة والسالمة

من أحكام وشروط  التشييد مرحلة
 .المناقصةمستندات 

جعل تطبيق توجيهات الصحة    
ئة شرطا في والسالمة والبي

 مستندات المناقصة.

جعل ضرورة توفير معدات    
السالمة شرطا في مستندات 

 المناقصة.

تطبيق إجراءات  
 للتخفيف

توجيهات البنك 
 PR1األوروبي 

 وأفضل الممارسات

جعل تحديد إجراءات التخفيف أثناء 
مرحلة التشييد والتشغيل إلزاميا 
للمقاولين عند تقديم عروض 

 50الشمسية قدرة  محطات الطاقة

 ميجاوات

اآلثار على  
الموائل الطبيعية 

والنباتات 
 والحيوانات 

توجيهات البنك 
 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

تركيب أسوار من السلك  تجنب
وكابالت الصلب وفي حالة 
الضرورة القصوى يتم وضع 

 عالمات عليها.

محطات الطاقة  إضاءة تجنب
 الشمسية.

 األودية فيد تشييال أعمال تجنب
 .اإلمكان قدر

 معينةسمات  على التأثير تجنب
 قد التي( الشقوق أو الكهوف مثل)

 للحيوانات مناسبًا موئالً  تشكل
 تقييم في االعتبار في أخذها يجب)

 الخاص واالجتماعي البيئي األثر
 (.بالمشروع

يجب تشييد الشيكة الكهربية داخل   
حدود محطة الطاقة الشمسية 

 ،األرض تحت كابالت ستخدامبا
 استخدام تجنب يمكن ال كان إذاو

ها تصميم فيجب الهوائية الخطوط
 سبيل على) المتاحةتوجيهات لل فقًاو
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 BirdLife المثال
International 2015.) 

مخاطر الصحة  مرحلة التشييد
 والسالمة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 EP3جعل مبادىء خط االستواء 

لمعايير البيئية واالجتماعية ا
ومعايير أداء البنك األوروبي 
العادة التعمير كحد أدنى 

 للمتطلبات.

توجيهات البنك   
  PR4األوروبي 

 وأفضل الممارسات

يجب على المقاول تعيين مهندس 
للصحة والسالمة والبيئة مفوضل 
العطاء توجيهات الصحة والسالمة 

 والبيئة.

توجيهات البنك   

 PR4وبي األور

 وأفضل الممارسات

إعداد خطة للصحة والسالمة 
 والبيئة قبل البدأ في أي نشاط.

توجيهات البنك   

 PR4األوروبي 

 وأفضل الممارسات

توفير أدوات ومعدات الصحة 
والسالمة والبيئة وتدريب العاميلن 

 عليها.

توجيهات البنك   

 PR4األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 موقع.إقامة مرافق صحية بال

توجيهات البنك   
 PR4األوروبي 

 وأفضل الممارسات

إيقاف العمل في حاالت الظروف 
الجوية الغير مواتية مثل العواصف 

 الرملية.

حماية موارد  
 المياه

توجيهات البنك 
 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 اآلبار لحماية المياه خزاناتركيب ت
 :االستخدام في اإلفراط من

حطة خلط م في واحد خزان
 الحجم من أدنى لحدالخرسانة ب

 المياه على الطلب مع يتوافق الذي
 .الخرسانة لصنع

 المياه إمداد بئرعند  واحدخزان 
 شاحنة أكبر يعادل لحجم أدنى حدب

 .صهريج

 .المياه استهالك تقليل

توجيهات البنك  حركة المرور 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

ذات  يتم القيام بنقل المعدات
األحجام واألوزان الكبيرة في 
ساعات الحركة المنخفضة للمرور 
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)أثناء المساء أو الليل( مع مرافقة 
 سيارات األمن لها.

توجيهات البنك  التلوث 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

ضمان العمل بنظام ونظافة مع 
مراقبة مشرفين لتقليل المخلفات 
السائلة والصلبة وللتخلص الصحيح 

 ها.من

التخلص من  
المخلفات غير 

 الخطرة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 بأمان تخزينهاالمخلفات و جمع
 التدوير إلعادة قابلفصل الجزء الو

 للتحللودفن الجزء القابل 
 والمخلفات والرماد البيولوجي

 ومدافن المعالجة مواقع) المتبقية
 ممكن غير ذلك كان إذاو( النفايات

نها في الصحراء ففيجوز د عمليا
 قلي البالرمال بعمق  التغطية مع
 (.متر 1.5 عن

التخلص من  
المخلفات 

 الخطرة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

تجنب انسكاب الزيوت والوقود 
والشحوم على التربة ويجب جمعها 

 وإعادة تدوريها.

معالجة مياه  
 الصرف الصحي 

نك توجيهات الب

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 الهوائية معالجة محطة إنشاء
تصريف و مرحلتين من بسيطة
 حصى إلى المعالجة المياه

 .المعالجة بعد ما لمرحلة صحراوي

توجيهات البنك   
 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

تشييد يجب أن ال أعمال نهاية في
 ظروف فييجعل المقاول الموقع 

 وأن الحفر ردم يتم أن يجبو مرتبة
 يتم وأن الحفر مواد أكوام تجميع يتم

 صحيح بشكل النفايات من التخلص

اآلثار على  
الموائل 

والنباتات 
 والحيوانات

توجيهات البنك 
 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 حدودفي  األنشطة جميع تقييد
 التخزين ومواقعتشييد ال مناطق
 المساراتو الوصول وطرق

 للمناطق استخدام يأ تجنب يجبو
 أن يجبو صارم بشكل المحيطة

 موائل أي اإلنشائية األعمال تتجنب
 في تحديدها يتم) وجدت نإ حساسة

 واالجتماعي البيئي األثر تقييم
 (بالمشروع الخاص

توجيهات البنك   
 PR6األوروبي 

 من جديدة أنواعاحضار  تجنب
 إلى والريفية الحضرية البيئات
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 مواد مع المثال سبيل على) منطقةال وأفضل الممارسات
 (.والحاويات البناء

 المادة في المحددة باألنظمة االلتزام التشريعات الوطنية  

 رقم المصري القانون من 28

 المعدل البيئة لحماية 4/1994

 .9/2009 رقم بالقانون

العمالة وظروف  
 العميل

توجيهات البنك 

 PR7األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 من ممكن قدر أكبر توظيفيجب 
 أي لمناطقأقرب ا من البناء عمال

 .النيل واديفي  القرى أقرب من

توجيهات البنك   

 ,PR2األوروبي 
PR7, PR2 

 وأفضل الممارسات

 األساسية والحقوق للمبادئ االمتثال
 تلبي التي اإلقامة ومعايير للعاملين
عادة إل األوروبي البنك متطلبات

 تمويلال ومؤسسة( PR2)التعمير 

 العمل وقوانين( PS2) الدولية

 .الوطنية والعمالة

توجيهات البنك   

 PR7األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 إقامة مرافق أي تكون أن جبي
 تكون وأن مناسبة الموقع في مؤقتة
 االحتياجات تلبيةمع  وآمنة نظيفة

 .للعمال األساسية

مرحلة التشغيل 
 والصيانة

مخاطر الصحة 
 والسالمة

ات البنك توجيه

 PR4األوروبي 

 وأفضل الممارسات

التأكد من أن عمال تشغيل وصيانة 
المحطات الشمسية مؤهلين 
ومتدربين على أمور الصحة 

 والسالمة. 

توجيهات البنك  التراث الثقافي 

 ,PR8األوروبي 
IFC PS8 

 والتشريعات الوطنية

يجب تطبيق قواعد معينة بالنسبة 
أثناء لألثريات التي يتح اكتشافها 

 أعمال الحفر.

يجب تدريب المقاولين ومقاوليهم 
من الباطن على تطبيق هذه 

 اإلجراءات.

مرحلة إنهاء 
 التكليف

استخدام 
األراضي 

 والالندسكيب

توجيهات البنك 
 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

يجب إزالة تركيبات المحطات 
الشمسية في نهاية عمرها وإعادة 

ة وتسوية الالندسكيب لحالته األصلي
 التربة وردم الخنادق.
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 المراقبة البيئية: ترتيبات وإجراءات-8-2

 على أرض الواقع. ية هو ضمان تنفيذ تدابير التخفيفالغرض من المراقبة البيئ

 على أربع مراحل: اخطة اإلدارة ويتم تنفيذه ةواالجتماعي ةالبيئيوتتبع المراقبة 

 مرحلة تقديم العطاءات والتخطيط -1

 والتشغيلشييد تمرحلة ال -2

 مرحلة التدقيق واإلجراءات التصحيحية -3

 مرحلة مراجعة اإلدارة -4

لشروط المحددة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية االلتزام باان مضتوفر مراقبة االمتثال هذه 

(ESMP )هذه والمناقصة طرحت المراقبة على عاتق السلطة المختصة التي ئولية تقع مسو

عالوة على ذلك قد مستثمرين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع طاقة الرياح وتشرف على الالسلطة 

 ،شرًطا في اتفاقيات التمويلالمتعلقة والتقارير ية الدولية المراقبة البيئالتمويل مؤسسات تجعل 

باإلضافة إلى ذلك يمكن للمستثمرين في المعنية للقيام بهذه المراقبة و لسلطةليجب توفير ميزانية و

برنامج مراقبة خاص بهم لإلشراف على أعمال المقاول وهذا يتوقف على يعدوا أن  المشروع

 متطلبات المؤسسات التمويلية.

كما يجب أن يتم تطبيق معايير الصحة والسالمة من قبل مهندس الصحة والسالمة المؤهل الذي 

من قبل خبير  يتصرف في هذا المجال بشكل مستقل عن التعليمات النهائية للمالك ويجب مراقبته

 .الدولية التمويل اتخارجي كما هو مطلوب من قبل مؤسس

 والصحة لبيئةل مسؤول من أدنى كحدالصحة والسالمة والبيئة  إدارة فريق يتكون أنيجب 

 تعيين يتم عادةألمور الصحة والسالمة والبيئة و اتصال نقطة بمثابة ليكون الموقع في والسالمة

 .المشروع على لإلشراف والسالمة والصحة البيئة اتصال نقطة بدورقيام لل خارجي استشاري

، والحفاظ على جميع التقارير وتقارير المراجعة وتقارير ون مسئولين عن إعدادسيكون المقاولو

عملية جديدة في  ةإذا تم إدخال أيالمواطنون، والحوادث وعدم المطابقة والسجالت وشكاوى 

 ة يجب تحديث اإلجراءات الحالية وفقًا لذلك.جديدآثار الموقع أو تم العثور على 

التشييد  شطة، إن وجدت ، نتيجة أنالبيئيةلتتبع اآلثار لخطة ليجب مراقبة المعايير البيئية وفقًا و

 تشييد:على البيئة خالل مرحلة الاآلثار يجب تتبع المعامالت التالية بشكل دوري لمراقبة و

 الضوضاء-

 مياه الصرف الصحي -

 ثات الغازيةاالنبعا -

 جودة الهواء المحيط -
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 المتولدةالنفايات  -

 توظيف السكان المحليين -

 ظروف العمل -

 الشكاوي العامة )التظلم( -

 لجوانب التالية:تشييد مشاريع طاقة الرياح يغطي المرحلة برنامج مراقبة ومن الضروري وضع 

  البيئيالرصد برنامج -2-8جدول 

 المسؤولية التواتر اقبةع المرقمو السمات البيئية

 -جودة الهواء 
 الغبار

في الموقع وطرق 
 الوصول

التي يوميًا أثناء األنشطة تتم المراقبة 
تولد الغبار أو فترات تؤدي إلي 

 أسبوعيالرياح الشديدة وإال ا
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

نشطة ل األأو خالكل أسبوعين  في الموقع الضوضاء
 صاخبة ال
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

 يوميا في الموقع مياه الصرف
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

 يوميا في الموقع النفايات
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

 يوميا في الموقع لخطرةالنفايات ا
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

الية تسوية 
 التظلمات 

 بصفة مستمرة في الموقع
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

وطرق  في الموقع المرور
 الوصول للموقع

 أسبوعيا
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

رف الصحة والسالمة مش
 والبيئة

التخلص من 
 النفايات الصلبة

مناطق تخزين النفايات 
 الصلبة

مدير المشروع التابع  شهريا
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

في كل مرة تحدث بها حالة  غير مطبقة الطوارىء
 طوارىء

مدير المشروع التابع 
 للمقاول
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مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

يسعى المشروع إلى  العمالة توظيف
توظيف عمال محليين 

هم حيثما أمكن وتدريب
 لتنمية المهارات لمحلية

يجب مراقبة عدد السكان المحليين 
العاملين في المشروع لتقييم فعالية 
سياسة التوظيف التي سيتم وضعها 

 تشييدفي مرحلة ال

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

مدير المشروع التابع  أسبوعيا في الموقع سكن العمال
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

 

عالوة على ذلك سيتم إعداد تقرير إدارة وأداء في مجال الصحة والسالمة والبيئة فيما يتعلق و

 ربع سنوي يشمل ما يلي:باألعمال الجارية في مواقع المشاريع على أساس شهري و

 الل الشهر الماضيالحوادث خ -

 يملخص العمل اليومي والتراكم -

 بسبب الحوادث الضائع وقت ال -

 بيانات اإلسعافات األولية -

 بيان بالحوادث التي كان يمكن أن تقع والظروف الغير آمنة -

 على الطوارىءتدريبات ال -

 عدد ساعات التدريب  -

 ات المتعلقة جتماعاالتدقيق السالمة و -

 تي تم جمعها والتخلص منهاالنفايات ال -

 استهالك الماء-

 المراقبة البيئية بيانات  -

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


