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 قائمة األشكال

)على  2الفرعية في شمال املنطقة الشمسية الشرقية  WP60_4طبقات الحجر الجيري عند  -1-6شكل 

 (3املنطقة الشمسية الشرقية ) WP42_3اليسار( وطبقات الحجر الجيري عند 

 

 قائمة الجداول 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية -1-9جدول 

 

 قائمة الخرائط

منظر عام ملوقع ومدى منطقة املشروع وللمناطق الفرعية استناد الي قيود االرتفاع الراهنة  -1-2خريطة 

 املتعلقة بمشروعات الطاقة املتجددة

 1الشرقية الفرعية شمسية نطقة الاملفي شمسية طاقة الالئمة ملشروعات املناطق الغير موا -1-8خريطة 

 2الشرقية الفرعية شمسية نطقة الاملفي شمسية طاقة الالاملناطق الغير موائمة ملشروعات  -2-8خريطة 

  3الشرقية الفرعية شمسية نطقة الاملفي املناطق الغير موائمة ملشروعات الطاقة الشمسية  -3-8خريطة 
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 :والنطاقاألهداف  -1

 :الشاملةالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي أهداف ونطاق عملية  -1-1

حددت الحكومة املصرية ثالث مناطق كبيرة مناسبة لتطوير مزارع الطاقة املتجددة ملشروعات طاقة 

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

كيلومتر مربع بسبب  425كيلومتر مربع )تم استبعاد  1725بع بمساحة صالحة لالستعمال قدرها مر 

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

الرياح  واملنيا وأسيوط وقد تم تحديدها استناًدا إلى البيانات املوجودة عن الطاقة الشمسية وطاقة

(. ولضمان إجراء تقييم على املستوى 2انظر القسم  -واستخدام األراض ي الحالية )"منطقة املشروع" 

االستراتيجي لألمور البيئية واالجتماعية املحتملة املرتبطة بتطوير هذه املشاريع وإخطار متخذي القرار 

ئي واالجتماعي. والتقييم االستراتيجي لتطوير املشروع، فقد تم إجراء عمليتين للتقييم االستراتيجي البي

البيئي االجتماعي هو عملية منهجية منظمة لدعم اتخاذ القرار تساعد على ضمان اعتبار الجوانب 

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

 جتماعي ملنطقة املشروع األهداف التالية:وتتضمن عملية التقييم االستراتيجي البيئي اال 

توفير مصدر موثوق للبيانات البيئية واالجتماعية ملنطقة املشروع تفيذ خطط تنمية الطاقة  -

 املتجددة وللحصول على املوافقات البيئية ولتمويل املشاريع املتعلقة.

ات الطاقة املتجددة داخل تحديد املناطق التي بها حاليا قيود تقنية أو اجتماعية لتطوير مشروع -

 منطقة املشروع.
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تحديد وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية املحتملة املرتبطة بتطوير وتشغيل مشروعات الطاقة  -

املتجددة في منطقة املشروع وتحديد تدابير التخفيف واإلدارة ملعالجة هذه اآلثار املحتملة بما في ذلك 

 راض ي ملشاريع طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.التوصيات املتعلقة بترتيب قطع األ 

الطاقة املتجددة على أساس نتائج تقييم األثر حطات تحديد األماكن في منطقة املشروع املناسبة مل -

 البيئي واالجتماعي.

اشراك أصحاب املصلحة بما في ذلك الجمهور في التخطيط املزمع ملشاريع الطاقة املتجددة في منطقة  -

 املشروع.

( يتم استخدامها في اقامة مشاريع الطاقة GISإنشاء قاعدة بيانات لنظام املعلومات الجغرافية ) -

 املتجددة املستقبلية.

 تحديد التوزيع املكاني ملشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية املحتملة للمنطقة. -

مسية مع األخذ في االعتبار تحديد وتحديد أفضل املجاالت املمكنة لتطوير طاقة الرياح والطاقة الش -

 الجوانب التقنية والبيئية واالجتماعية املحتملة ملشاريع الطاقة املتجددة.

تحديد املتطلبات اإلضافية الراهنة )الحصول على مزيد من البيانات / اجراء قياسات، دراسات،  -

 إدارة( لتنمية موارد الطاقة املتجددة في املناطق املحددة.

لك ، خالل عملية التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي  قام استشاري الدراسة وباإلضافة إلى ذ

بتدريب موظفي هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة على عملية التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي 

 وعلى عملية تقييم األثر البيئي االجتماعي وعلى نظام املعلومات الجغرافية.
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  :الرياحشروعات طاقة تقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي ملالونهج تقرير أهداف  -1-2

على التقييم االجتماعي شمسية طاقة الالالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي ملشروعات يركز تقرير 

 1الشرقية الفرعية شمسية ة النطقاملفي شمسية طاقة الالمشروعات والبيئي لتحديد مدى مالءمة 

هيئة التي حددتها  3واملنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  2الشرقية الفرعية  شمسيةنطقة الاملو 

 االعتبار القيود الفنية أو االجتماعية أو البيئية.في مع األخذ الطاقة الجديدة واملتجددة 

 :الدراسةفقد حددت السمات البيئية واالجتماعية والتقنية وأهمية اآلثار املتوقعة وباعتبار 

 شمسيةطاقة الالشروعات واتية ملاملناطق امل -

 بقيود ، وبها شمسية اقامة محطات طاقة املناطق األقل مالءمة ، ولكن يمكن  -

 .شمسيةطاقة الللاقامة محطات املناطق التي يتم فيها منع  -

عن طريق قد تم ادراجها  GISنظام املعلومات الجغرافي النتائج التي تم إدخالها أيًضا في قاعدة بيانات و 

التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي وهكذا في إطار تقرير  ،املتوقعةاآلثار غطية املعايير الصارمة و ت

تم تصنيف املناطق من وجهة نظر املعايير االجتماعية والبيئية فقد  شمسيةطاقة الالروعات شمل

ذات السمات  الفرعية وسيتم إجراء مزيد من التمايز داخل املناطق ،فضال عن القيود املادية املادية

 لتوزيع 
ً
( وفقا

ً
املكاني شمسية طاقة الالالفنية والبيئية واالجتماعية املتساوية )مواتية أو أقل تفضيال

 من هذا التقرير وسيتم التعامل معه في يال ذي ال
ً
 تقرير التوصيات النهائي.شكل جزءا

مماثل لدراسة شمسية الطاقة العات شرو التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي ملالتقرير عن  وهذا

يجب و  3&  2، 1الشرقية الفرعية شمسية ناطق اللمل( ESIAإقليمية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي )
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ميجاوات  50حطات الطاقة الشمسية قدرة مل ةالبيئيالحصول على التصاريح في وقت الحق ييسر  أن

 ستثمرين من القطاع الخاص.تي سيقوم بها املال

  



JV  
 

 

 5                                       ي البيئي واالجتماعي لمشروعات الطاقة الشمسيةملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيج 

 :نطقة املشروعم -2

 إلى مساحة 
ً
كيلومتر مربع مع منطقة صالحة لالستعمال تبلغ  2200تشير منطقة شرق النيل أصال

املنيا وتمتد األجزاء الصغيرة إلى محافظة أسيوط  ةكيلومتر مربع ، وتقع بشكل أساس ي في محافظ 1725

تم   2016عديل في عام ( ومع الت1-2أنظر خريطة في الجنوب وإلى محافظة بني سويف في الشمال )

بسبب قيود االرتفاع مشروعات طاقة الرياح من  2كم  425بمساحة كلية استبعاد ثالث مناطق فرعية 

)منطقة الرياح فرعية للرياح منطقة  2تحديد عدد ( مما أدى إلى 1-2العسكرية )"انظر خريطة 

املنطقة ) الطاقة الشمسيةات منطقة ملشروع 3عدد و ( 2و منطقة الرياح الشرقية الفرعية  1ية شرقال

هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة ويناقش هذا التي حددتها ( 3 & 2، 1الشمسية الشرقية الفرعية 

  3&  2، 1املناطق الشمسية الشرقية الفرعية التقرير 

 قع منطقة املشروع في الصحراء الشرقية وتتكون من مرتفعات رملية متدحرجة ترتفع فجأة من واديت

 كم شرق النيل في جبال البحر األحمر. 137 - 80على مسافة ل وتدمج لنيا

 

 :1الشرقية الفرعية شمسية نطقة الامل

( واألكثر توجها للجنوب 2كم 416هي أكبر منطقة )بمساحة  1الشرقية الفرعية شمسية نطقة الامل

كم )من الغرب  18من الشمال للجنوب وعرضها كم  28لهذه املنطقة الفرعية هو حوالي طول أقص ى و 

 كم في الجنوب. 11للشرق( في الشمال و 

كم من وادي النيل وهي تبدأ من  5وهذه املنطقة تقع في محافظة املنيا والجزء الغربي منها على مسافة 

 في الجنوب. 2وتتصل باملنطقة الشمسية  3كم جنوب املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  10مسافة 
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 :2لفرعية الشرقية اشمسية نطقة الامل

وتقع شرق محافظة املنيا وتبدأ  2كم 179حوالي  2شمسية الشرقية الفرعية النطقة تبلغ مساحة امل

رأس غارب  –ويعبر هذه املنطقة في الجنوب طريق املنيا  3كم جنوب املنطقة الشمسية  15على مسافة 

 الجديد.

 :3املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

وتقع جنوب القاهرة على مسافة  2كم 363حوالي  3ة الشرقية الفرعية تبلغ مساحة املنطقة الشمسي

وجزئها الجنوبي الشرقي كم من بني سويف وهي تقع شمال شرق الجرف  60كم منها وعلى مسافة  160

كم إلي الشرق موازيا لطريق رأس غارب القديم ومعظم هذه  70على حافة الجرف الذي يمتد ملسافة 

 ي معقدة بأودية عميقة.املنطقة يتكون من أراض 

استخدم املصطلحات التالية للتمييز بين املناطق التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي يتم في تقرير و

 املختلفة:

ملشروعات الطاقة املتجددة بمساحة قابلة لالستخدام الكلية النطقة املمنطقة املشروع:  -

 .كيلومتر مربع 1725

  3&  2،  1الشرقية الفرعية مسية شنطقة الاملاملناطق الفرعية:  -

 ، األواتيةتصنيف املناطق من حيث املناطق: امل -
ً
 قل تفضيال

ً
 كما هو محدد في ، املستبعدة

 .تقريرالمن  6و  5القسمين 
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 8                                       ي البيئي واالجتماعي لمشروعات الطاقة الشمسيةملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيج 

 اإلطار التشريعي واملعايير البيئية واالجتماعية الدولية: -3

سيأخذ تقرير التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي في االعتبار اإلطار القانوني والتنظيمي املصري 

ومتطلبات البنك األوروربي العادة التعمير والتنمية ومبادئ خط اإلستواء، وفي حين أن االلتزام 

القانونية والتنظيمية املصرية هو أمر إلزامي ، فإن تقرير التقييم االستراتيجي البيئي  باملتطلبات

واالجتماعي سوف يعتمد على املتطلبات األكثر صرامة سواء كانت مصرية أو دولية وفقا أليهما أكثر 

 صرامة، مما يضمن تحقق شروط تمويل املشروع الدولي في وقت الحق.
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 9                                       ي البيئي واالجتماعي لمشروعات الطاقة الشمسيةملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيج 

 نمطية في املنطقة:حطة طاقة شمسية وصف مل -4

 هي:النمطية حطة الطاقة الشمسية مات مس

 لسمات النمطية ملحطة طاقة شمسية هي:

-  
ً
يتم اقامة محطات الطاقة الكهروضوئية على األرض على أرض مستوية أو منحدرة قليال

)منحدرات مواجه للجنوب لألماكن الواقعة في الجزء الشمالي من األرض )حيث تقع منطقة 

 تواجه الشمال في حالة الجزء الجنوبي من األرض.املشروع(و 

يتم تثبيت الوحدات الكهروضوئية على هياكل متدرجة موزعة على الصفوف )وفًقا للتصميم  -

املخطط( في جميع أنحاء األراض ي املناسبة وتعتمد املسافة بين الصفوف على خصائص 

 التقنية وخصائص املوقع.

 

 لخصائص التربة يتم تثبيت هيا -
ً
 كل التركيب بشكل عام بواسطة أعمدة من الصلب.تبعا

يتم توصيل الوحدات الشمسية الكهروضوئية على التوالي ثم يتم توصيلها على التوازي في  -

مربعات دمج تيار مستمر من خالل فيوزات تحمي الوحدات في حالة التيار املرتفع أو 

ار املتردد وتصبح العكس ي، ومن صناديق التوصيل يتم توصيل الوحدات بمحوالت للتي

مصفوفات شمسية يكون لكل حقل فرعي عاكس ومحوالت جهد متوسط ومفاتيح كهربائية 

 جهد متوسط.
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يوجد في كل مجموعة وحدات محوالت لتحويل كهرباء التيار املستمر املتولد من  املصفوفات  -

 الشمسية الكهروضوئية )من خالل كابالت الجهد املنخفض( إلى تيار متردد.

ية التيار املتردد إلى املحوالت قبل أن يتم نقله من خالل خطوط النقل من املحطة يتم تغذ -

الشمسية الكهروضوئية إلى أقرب محطة فرعية ويمكن أن تكون هذه الخطوط إما تحت 

 األرض أو علوية.

أمتار لكي تستخدمها الشاحنات التي تنقل  5ويجب اقامة طرق داخلية يبلغ عرضها حوالي  -

 روضوئية.الوحدات الكه

 يتم اقامة طرق الوصول الخارجية من شبكة الطرق القائمة. -

يتم اقامة مباني الخدمات املركزية مثل غرفة التحكم ومخازن قطع الغيار وورشة العمل  -

 ومرافق ملوظفي الخدمة.

تسوية املوقع وتركيب للكهروضوئية % من منطقة املحطة الشمسية ا90تمهيد نحو وفي البداية سيتم 

حطة الشمسية تشغيل املبعد باإلضافة إلى أنشطة النقل املكثفة و تركيب األلواح الشمسية  واعدق

الكهروضوئية. ومع حطة من منطقة امل% 75 -% 65نحو الكهروضوئية الشمسية ستغطي الوحدات 

ذلك فإن األرض خارج الوحدات الكهروضوئية لن تتأثر مباشرة خالل مرحلة التشغيل )انظر أيضا 

 من امللخص غير الفني(. 5-6القسم 

 تشييد:أعمال ال -4-1

 .كهربائيةمبكانيكية و أعمال مدنية و نمطية ملشروع مزرعة الرياح التشييد عمال التشمل أ
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لتركيب خرسانية صب األساسات التسوية وتمهيد التربة و العناصر الرئيسية لألعمال املدنية هي 

ملباني الخدمية وغرفة التحكم واملحطات )مثل ااملتعلقة باني املاأللواح الشمسية وصب أساسات 

 وأعمال حفر خنادق الكابالت وردمها وأعمال الطرق. الفرعية(

وتتلخص األعمال امليكانيكية في تجميع وتركيب األلواح الشمسية واقامة سور حول املوقع ويمكن 

 املعتمد. تركيب األلواح الشمسية بطريقة ثابتة مائلة أو بطريقة قابلة للتغير وفقا للتصميم

تركيب األلواح الشمسية وتوصيلها وأعمال الكابالت والعناصر الرئيسية لألعمال الكهربائية هي 

 واملحوالت.

 

 :أعمال التشغيل والصيانة -4-2

حطة الطاقة الشمسية لم يدلعاالتشغيل التحكم / الصيانة على والتشغيل انشطة أتشتمل 

التحكم في  اتأن عمليعتبار وبا ،رةلمقرالصيانة واصالحها ء وإألخطاف استكشاالى إباإلضافة 

ملحطة يمكن أن تتم عن طريق التحكم عن بعد فإن األنشطة املعنية محطات الطاقة الشمسية 

 ،ميجاوات تكون عادة محدودة وال تتطلب وجود دائم للموظفين في املوقع 50بقدرة الطاقة الشمسية 

)على إلصالح أي خلل ساعة  24ن خالل التشغيل والصيانة متاحي ييجب أن يكون موظففومع ذلك 

توقف توليد الطاقة لتجنب  املحطةوفحص وإعادة تشغيل فيوزات واملتحسسات سبيل املثال تغيير ال

 .الكهربية
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األواح بالهواء أو املاء التي يجب أن تظل نظيفة ومن أهم أنشطة صيانة املحطات الشمسية تنظيف 

 . حتى ال تتأثر الطاقة الكهربية املتولدة

قطع الغيار بالقرب من املوقع  بحيث ال محددة من تخزين مجموعة للتشغيل والصيانة يجب بالنسبة و 

مبنى تخزين أال يكون بناًء على ذلك يجب في الصيانة وتوقف لتوليد الطاقة الكهربية، و تأخير حدث ي

 بعيًدا عن املوقع.قطع الغيار 

 أعمال إنهاء التكليف: -4-3

سنة بالصيانة  40ملدة ها يتم تشغيلسنة وقد  25هوائية لعمر تشغيل يتم تصميم التوربينات ال

وإعادة  ساسها والبنية التحتية الكهربائيةوأاأللواح الشمسية إزالة لتكليف يعني الصحيحة، وإنهاء ا

 املوقع لحالته األصلية.

لي فهو ذو مصلحة وإنهاء التكليف يفيد في عمليات اعادة التدوير واالستفادة باملعادن الثمينة وبالتا

 تجارية.
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 املنهجية والنهج: -5

 إشراك أصحاب املصلحة والتشاور الجماهيري: -5-1

إلشراك أصحاب املصلحة في خطة إشراك أصحاب التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي منهج يتضح 

ئي التقييم االستراتيجي البيمن تقرير  A1املصلحة املرفقة بتقرير تحديد النطاق )راجع امللحق 

إعداد وثيقة حية تم تنفيذها وتحديثها أثناء تعتبر خطة إشراك أصحاب املصلحة و ( واالجتماعي

في منطقة املشروع  إذا تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة وأثناء التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي 

مع األخذ في عات في املشرو يتم تحديد أصحاب املصلحة خطة إشراك أصحاب املصلحة في ولزم األمر. 

ية االعتبار املراحل املختلفة عندما يتم إشراك أصحاب املصلحة ، بما في ذلك الجمهور ، وكيف

التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي ملشروعات مزارع عن املعلومات أثناء وبعد عملية اإلفصاح 

 الرياح.

تم إصدار مسودة تقرير لهم ت كخطوة أولى في إشراك أصحاب املصلحة واإلفصاح عن املعلوماو 

وتم تعميمه على   2016يونيو  27في هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة تحديد النطاق بعد تقديمه إلى 

تماع في إلجلمختلف أصحاب املصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك في املحافظات الثالث ، إلى جانب دعوة 

وقد تم اإلفصاح عن املسودة القاهرة. في جددة مقر هيئة الطاقة الجديدة واملت في  ٢٠١٦ ويولي ١٢

أصحاب املصلحة التي تم تلقيها أخذا في اعتبارهما مالحظات وتقرير تحديد النطاق النهائي اللذان 

األوروبي العادة  كلهيئة الطاقة املتجددة والبنخالل اجتماع تحديد النطاق ، على الصفحات الرئيسية 

 التعمير والتنمية.
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األشخاص الذين تم التحدث مع الستشاريين تم لت االستطالعية املختلفة للموقع وخالل البعثا

في منطقة املشروع وتم توزيع نشرات معلومات املشروع باللغة العربية )انظر امللحق مقابلتهم مصادفة 

C  تم توثيق نتائج جميع املقابالت في استمارات التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي( و لتقرير

ملخص االطالع على يمكن و ( التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعيلتقرير  Dاملقابالت )انظر امللحق 

وفي  5القسم تقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي ملشروعات مزارع الرياح، للردود الواردة في 

 خاصة. 7-1-3-5القسم 

 31و  2016أكتوبر  4ملنيا وأسيوط في اظات تم زيارة أصحاب املصلحة الرئيسيين مثل محافكما 

أن يرسلوا مالحظاتهم املحافظات فقد اخطرنا هذه باإلضافة إلى ذلك و )املنيا وأسيوط(  2016أكتوبر 

 العادي إلي هيئة الطاقة املتجددة.الفاكس أو البريد اإللكتروني أو البريد من خالل 

ومحطات الطاقة  واالجتماعي ملشروعات مزارع الرياح تقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي تم تحديد نطاق

من خالل دراسة نطاقية )تم توثيق النتائج في تقرير منفصل وتم ه في مرحلة مبكرة منالشمسية 

تكون كبيرة قد حدد النطاق نطاق اآلثار املحتملة التي و كما هو مذكور أعاله(  2016تقديمها في أكتوبر 

أيضا توافر البيانات  حددالتقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي كما  لتقريرصبح املحور الرئيس ي توس

 النطاقات املكانية والزمنية املناسبة للتقييم ومنهجيات مسح مناسبة.و وثغرات البيانات 

لتقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي ملشروعات مزارع سيتم اإلفصاح عن املسودة النهائية و 

لتقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي ملشروعات املحطات فة إلى املسودة النهائية باإلضاالرياح 

ألصحاب املصلحة والجمهور وسيتم مناقشتها خالل جلسة استماع عامة باتباع اإلجراءات الشمسية 

ي سيتم اإلفصاح وبالتال والتنمية، التعميرعادة املحلية والسياسة البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي إل 

التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي ملشروعات مزارع الرياح واملحطات عن املسودة النهائية لتقارير 
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خطار باإلضافة إلى اإل للبنك األوروبي وهيئة الطاقة املتجددة على الصفحات الرئيسية الشمسية 

بالنسبة ، و التقاريرتوافر هذه باملباشر ألصحاب املصلحة املسجلين بما في ذلك إخطار الجمهور 

لضرورة التعمير عادة لقطاع الخاص تدعو السياسة البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي إل شروعات امل

تقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي أن وباعتبار  ،يوًما ملشاريع القطاع العام 120يوًما و  60اإلفصاح ملدة 

هو أول تقييم للمشاريع الخاصة املمولة من القطاع الخاص فقد  واالجتماعي ملشروعات مزارع الرياح

 يوًما. 60 وهو تطبيق الحد األدنى ملدة اإلفصاحاألوروبي إلعادة التعمير والتنمية قبل البنك 

البيئية واالجتماعية السلبية املحتملة وتعزيز اآلثار إلى التقليل من جماهيرية الشورة تهدف عملية امل

البيئية واالجتماعية سوف يتم تقليلها اآلثار األطراف املعنية بأن خطار ي للمشروع وإالقبول االجتماع

لتنمية وحماية لمعقول وتحقيق التوازن بين املتطلبات املشروعة  وإلى مستويات منخفضة بقدر ما ه

 البيئة.

ستراتيجي البيئي التقييم اإل املسودة النهائية لتقرير توافر بعد التشاور الجماهيرية عقد جلسة ويمكن 

يتم منح أصحاب املصلحة ما ال سبعد جلسة االستماع العامة و  ،فترة زمنية مناسبةواالجتماعي بعد 

التقييم اإلستراتيجي البيئي  تم إعداد النسخة النهائية لتقاريرمالحظاتهم ثم ييقل عن شهر لتقديم 

تم تلقيها خالل هذه العملية وسيتم  بناء على هذه التعليقات واملالحظات ذات الصلة التيواالجتماعي 

باإلضافة إلى ذلك سيتم اإلفصاح عن تقرير التوصيات الختامي كذلك وفًقا و  ،الكشف عنها مرة أخرى 

 لنفس املبدأ التوجيهي.

 :الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعيةالراهنة لبيئة خط األساس لدراسات  -5-2
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والبيولوجية واالجتماعية ملنطقة املشروع من يائية فيز بيانات خط األساس حول البيئة التمت دراسة 

 خالل:

البيانات بحث و دراسات السابقة املتاحة دراسات سطح املكتب أي من خالل مراجعة ال -

البيانات املوجودة على شبكة اإلنترنت جهاز شئون البيئة املصري ومن املتوفرة رسميا من قبل 

 .ةالعاملية وعبر صور األقمار الصناعية املتاح

 .املحافظات لالستفسار عن البيانات واملعلوماتاالتصال ب -

 .مقابالت مع السكان املحليين -

وربيع  2016عدة تحقيقات ميدانية خاصة داخل وبجوار منطقة املشروع بين ربيع عام  -

2017. 

البيئة الطبيعية على املناخ والجيومورفولوجيا والظروف الهيدرولوجية وموارد ت دراسة تركز وقد 

وصف البيئة البيولوجية ملنطقة املشروع تم جمع بيانات خط األساس عن املناطق املحمية ول ياه.امل

في البيئة االجتماعية على القضايا العامة الدراسة كان تركيز وقد واملوائل والنباتات والحيوانات 

م األراض ي واإلدارية والبنية التحتية القائمة مثل طرق الوصول املعبدة وشبكة الطاقة واستخدا

 الحالية والظروف االجتماعية.

 موائمة:طق على أنها غير التصنيف املناملعايير الفنية ومعايير استخدام األراض ي  -5-3

 إلى املعلومات التي تم جمعها تم فحص 
ً
فيما  3&  2،  1الشرقية الفرعية شمسية الناطق املاستنادا

حطات اقامة موالقيود الفنية مما يعوق  يتعلق بالقيود الناجمة عن التنافس في استخدام األراض ي
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ي على أنها غير موائمة أاملناطق تصنيف و يجعل األمر أكثر صعوبة وهذا يؤدي إلى أالطاقة الشمسية 

وفي هذا السياق كانت املعايير ذات  ،و أقل مالءمةشمسية أطاقة الالغير قابلة لالستخدام في مشاريع 

والجيومورفولوجيا والتنافس على استخدام األراض ي )مثل الصلة هي: إمكانية الوصول / البعد ، 

 الزراعة(.

 اآلثار البيئية:النهج األساس ي لتقييم  -5-4

 واملستقبالت في املنطقة املحيطة، ووفقا املشروعبين أنشطة تفاعالت تحدث اآلثار البيئية عند وقوع 

يئة ، سواء كان ضاًرا أو مفيًدا ، على أنه: "أي تغيير في الباألثر ، يتم تعريف  ISO14001: 2004ملعيار 

 ناتًجا كلًيا أو جزئًيا عن الجوانب البيئية للمؤسسة )األنشطة أو املنتجات أو الخدمات(".

من الضروري الحكم على يكون ، سواء كانت سلبية أو مفيدة ، عد تحديد اآلثار البيئية بشكل كاملوب

 أم ال ، أ
ً
في إطار عملية و ،و يتطلب التخفيف أو غير مقبول أهمية كل أثر وتحديد ما إذا كان مقبوال

حجم الحدث" و "حساسية املستقبل" في "وفًقا "ألهميتها" والتي هي دالة اآلثار التقييم  يتم تصنيف 

البيئية واالجتماعية املحتملة من أنشطة اآلثار يتطلب تحديد حجم الحدث تحديد وتقدير مصادر و 

ومّدة وشدة حدث  يةوتصنف مقادير الحدث وفًقا ملدى وتكرار  ،ةاملشاريع الروتينية وغير الروتيني

تتطلب حساسية املستقِبل فهًما للبيئة الفيزيائية والبيولوجية و  ،أو مرتفعمنخفض أو متوسط 

معايير تقييم حساسية املستقبل )منخفضة ، متوسطة ، عالية( هي على سبيل املثال: و  ،واالجتماعية

يتم الحصول و  ،ملئوية من املوارد املتأثرة واستمرار التأثير وحساسية املواردمنطقة التأثير والنسبة ا

على داللة التأثير عن طريق زيادة حجم الحدث وحساسية املستقبل مع تصنيف شامل في أربعة 

 كبير. ،معتدل درجات: أثر مهمل، صغير،
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 البيئة الراهنة: -6

 فيزيائية:البيئة ال -6-1

درجة كبير في  مع اختالفالجفاف ق املحيطة بها بمناخ صحراوي شديد منطقة املشروع واملناطتتسم 

بين لدرجة الحرارية الحد األقص ى يتراوح متوسط و  ،درجة مئوية 15أكثر من بحرارة بين الليل والنهار ال

درجة  12الشهرية بين املتوسطات درجة مئوية )في الصيف( وتتراوح  37درجة مئوية )في الشتاء( و  19

ل متقطع خالل أشهر الشتاء مم سنويا بشك 2-1ويبلغ معدل سقوط املطر درجة مئوية  29و مئوية 

 .2016أكتوبر حدث في األمطار الغزيرة في فترات نادرة كما فقد تهطل بعض ومع ذلك  ،فقط

من الحجر تتكون  يوهحدثت في العصر األيوسيني منطقة املشروع والتكونيات تحت األرضية في 

ألواح الصلصال والطين الصغيرة تعلوها طبقة من الحص ى والرمال ذات و السميك  الجيري البحري 

 .الوديان العمق املحدود بشكل عام تتراوح من بضعة سنتيمترات إلى متر واحد أو مترين في

أية قرى أو على أراض ي صحراوية بعيدا عن  3&  2، 1وتمتد املناطق الشمسية الشرقية الفرعية 

 أنشطة اقتصادية محدودة.تجمعات سكنية وبها 

بها تضاريس أرضية وتهبط بعمق في أألودية وهي  3ومعظم أراض ي املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

وهي مستوية تقريبا بتضاريس متموجة ببساطة  2&  1تختلف عن املنطقة الشمسية الشرقية 

، واألودية لها 1الفرعية  باستثناء بعض التقطاعات مع األودية في حالة املنطقة الشمسية الشرقية

 وأرض رملية، وقد تالحظ أن أرضية األودية كانت خالية من النحر أو تراكم الصخور.انحدار متوسط 
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 2في شمال املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  WP60_4طبقات الحجر الجيري عند  -1-6شكل 

 (3مسية )املنطقة الش WP42_3)على اليسار( وطبقات الحجر الجيري عند 

ظهر املناطق ظروف و 
ُ
املناطق في متحركة تربة رطبة أو كثبان رملية وال نجد جيدة تربة شكل عام ت

قد تحت السطح فومع ذلك وبسبب الحجر الجيري البحري تحت األرض الشمسية الشرقية الثالثة 

 بعض الفجوات.

ألراض ي وفًقا للمعايير املحددة فيما يتعلق بالجوانب الفنية واستخدامات افيزيائية تقييم البيئة الو 

 إلى االستنتاجات التالية:يؤدي 

 

 (:1-8)راجع خريطة 1الشرقية الفرعية شمسية نطقة الامل

 الوصول.غير موائمة نتيجة لصعوبة لم يتم تحديد منطقة  •

 جيومورفولوجية.عوامل بسبب غير موائمة لم يتم تحديد منطقة  •

 الرياح:غير موائمة ملزارع التالية ق ناطفيما يتعلق باستخدام األرض فإن امل •

o  أسيوط وبداخل الجزء  –على طول طريق املنيا  الشمال الغربيمناطق زراعية في

 الشمالي الغربي للمنطقة.
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o .محاجر الزلط في الجنوب الشرقي 

 (:2-8)راجع خريطة 2الفرعية شمسية الشرقية نطقة الامل

 لوصول.لم يتم تحديد منطقة غير موائمة نتيجة لصعوبة ا •

 لم يتم تحديد منطقة غير موائمة بسبب عوامل جيومورفولوجية. •

 لم يتم تحديد منطقة غير موائمة فيما يتعلق باستخدام األرض. •

 (:3-8)راجع خريطة  3املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

على التل في الجنوب الشرقي من  تم تحديد منطقة غير موائمة نتيجة لصعوبة الوصول  •

 لفرعية.املنطقة ا

استخدامات األراض ي ولكن من املفترض أن البدو لهم لم يتم تحديد منطقة غير موائمة بسبب  •

 مطالبات ويجب على املستثمرين تسويتها.

وتكلفة انشاء طرق  بسبب املسافات الطويلة حتى الطريق السريعموائمة امكانية الوصول أقل  •

 جديدة.

 البيئة البيولوجية: -6-2

 : 1قية الفرعية الشر شمسية نطقة الامل

وطنية أو منطقة طيور مهمة وال ائق أنه ال توجد أي منطقة محمية قانوًنا وال توجد حدتوضح الدراسة 

 أو في 1الشرقية الفرعية شمسية النطقة املتوجد منطقة معترف بها دولًيا لقيمة التنوع البيولوجي في 

 املنطقة املحيطة بها.
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واملناطق املرتفعة والتالل الحصوية شرقية ، فإن السهول بسبب الجفاف الشديد في الصحراء الو 

غير مؤهلة ألن تكون من املوائل املناسبة  1ية الفرعية شرقالشمسية النطقة املالصغيرة داخل 

املنطقة الفرعية لها أهمية منخفضة للغاية أو بال أي أهمية هذه وبالتالي فإن أجزاء كبيرة من  ،للنباتات

 يوانات.كموطن للنباتات والح

كموئل للنباتات كبيرة أهمية لها  1ية الفرعية شرقالشمسية النطقة املضمن ال توجد وديان 

ألنواع بعض اظروف معيشية املناسبة لتقدم وادي عباداه ووادي البرحاوي حيث نجد أن والحيوانات 

التي تسيطر تختلف بشكل ملحوظ عن املوائل الصحراوية الشاسعة مما يجعلها النباتية والحيوانية 

ملذكورة أعاله مهمة للنباتات والحيوانات )انظر ، والوديان 1الشرقية الفرعية شمسية النطقة املعلى 

على أنها تم تقييم أهمية جميع األودية األخرى كموطن للنباتات والحيوانات وقد ( 1-8الخريطة 

 منخفضة أو منخفضة للغاية.

نطقة املللحيوانات فإن الكهوف املوجودة في ائل ر مو ة في الصحراء توفيخاصتمثل وبما أن الكهوف 

املنحدرات مهمة كموئل تحت التي يمكن العثور عليها بشكل خاص  1الشرقية الفرعية شمسية ال

 للنباتات والحيوانات.

يمكن العثور على و تماًما من الغطاء النباتي خالية  1الشرقية الفرعية شمسية النطقة املمعظم أجزاء و 

تعداد، النباتات ليست غنية باألنواع وال كثيفة في الفإن حتى هناك ولكن في الوديان فقط. النباتات 

" في القائمة مية"أقل اه 1الشرقية شمسية النطقة املتعتبر جميع األنواع املسجلة في الوديان في و 

 الشمسية نطقةاملإلى جانب األودية املذكورة أعاله فإن و الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض ومن ثم 

 للنباتات. غير مهمة 1الفرعية الشرقية 
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وبما أن وادي عبادة ووادي البرشاوي يحتويان على بقع من النباتات التي تشكل موئل للتوقف )بشكل 

أساس ي ليوم واحد( للطيور أثناء الهجرة فقد يستخدمها عدد قليل من الطيور للراحة أما جميع األجزاء 

 فليس لها أهمية كبيرة كموئل للطيور. 1ية الشرقية الفرعية األخرى من املنطقة الشمس

 الفرعية أنالرياح الشرقية في مناطق تم التوصل إليها ستنتج بوضوح من النتائج التي نيمكن أن و 

ليس  2منطقة الرياح الشرقية و  1 يةرياح الشرقالتي تقع بين منطقة ال 1ية شرقاملنطقة الشمسية ال

 ال في الربيع وال في الخريف. -املهاجرة  أهمية خاصة للطيور  اله

قترح اقامة امل 1مسية الشرقية الفرعية شالنطقة املفي غير موائمة لم يتم تحديد منطقة وكخالصة ف

 فيما يتعلق بالبيئة البيولوجية.بها كهروضوئية محطات شمسية 

 

 : 2املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

قة محمية قانوًنا وال توجد حدائق وطنية أو منطقة طيور مهمة وال توضح الدراسة أنه ال توجد أي منط

أو في  2توجد منطقة معترف بها دولًيا لقيمة التنوع البيولوجي في املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 املنطقة املحيطة بها.

وادي شبه مستوية ومتسقة للغاية وهي تضم سهوال حصوية وال يوجد  2املنطقة الشمسية الشرقية 

كبير في هذه املنطقة الفرعية ، وبالتالي فهي خاٍلية تماًما من الغطاء النباتي وقد تم العثور على اثنين 

فقط من بقع نباتية صغيرة في هذه املنطقة الفرعية وتعتبر األنواع النباتية املسجلة ذات أهمية 

تعتبر املنطقة الشمسية  منخفضة في القائمة الحمراء لألنواع املهددة باالنقراض، وكخالصة ال

 بيئة مهمة للنباتات. 2الشرقية 
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 وليس بها أية 
ً
 لذلك فأن الحيوانات املحلية فقيرة للغاية في األنواع وبكثافة منخفضة للغاية أيضا

ً
ووفقا

أنواع مسجلة على أنها مهددة وبما أنه ال توجد أي منحدرات فمن غير املحتمل أن تكون هناك كهوف 

 موئاله هاما للحيوانات. 2من ثم ال تعتبر املنطقة الشمسية الشرقية تحت سطح األرض و 

من ناحية  2وكخالصة، لم يتم تحديد منطقة غير موائمة في املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 اقامة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية فيما يتعلق بالبيئة البيولوجية.

 : 2املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 توجد أية أماكن محمية قانوًنا أو حديقة وطنية أو منطقة طيور مهمة أو منطقة معترف بها دولًيا ال

يقع "كهف وادي و أو املنطقة املحيطة بها،  3لقيمة التنوع البيولوجي داخل املنطقة الشمسية الشرقية 

جهاز شئون ة )سناور" وهو سمة جيولوجية نادرة في مصر تثير اهتمام السجالت املناخية القديم

 .3ية الفرعية شرقالشمسية النطقة املكيلومترات شمال شرق  8ال تقل عن  ة( على مساف2015البيئة 

املناطق املرتفعة والتالل الصغيرة وية و السهول الحصو بسبب الجفاف الشديد للصحراء الشرقية و 

وبالتالي فإن أجزاء  ،اتموئل مناسب للنباتفهي ال تمثل  3الشمسية الشرقية الفرعية نطقة املداخل 

املنطقة الفرعية لها أهمية منخفضة للغاية أو بال أي أهمية كموطن للنباتات هذه كبيرة من 

 والحيوانات.

له أهمية عالية كموئل  3الشمسية الشرقية الفرعية نطقة امللم يتم العثور على أي وادي ضمن و 

معينة شية مالئمة ألنواع نباتية وحيوانية يوفر مجمع وادي الشيخ ظروف معيو  ،للنباتات والحيوانات

الشمسية نطقة املوبالتالي يختلف بشكل ملحوظ عن املوائل الصحراوية الشاسعة التي تهيمن على 

تم  تمومن  (3-8)أنظر خريطة املذكور أعاله مهم للنباتات والحيوانات والوادي  3الشرقية الفرعية 



JV  
 

 

 24                                       ي البيئي واالجتماعي لمشروعات الطاقة الشمسيةملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيج 

املنطقة الفرعية كموئل للنباتات والحيوانات على أنها هذه أهمية جميع األجزاء األخرى من تقييم 

 منخفضة أو منخفضة للغاية.

الشمسية  نطقةاملفي الصحراء للحيوانات فإن الكهوف املوجودة في موائل هامة وبما أن الكهوف تشكل 

يخ في الشمال الغربي من ال 3الشرقية الفرعية 
ّ
هذه تي يمكن العثور عليها بشكل خاص في وادي الش

 موطن للنباتات والحيوانات.كمهمة تعتبر املنطقة الفرعية وعلى املنحدرات 

ال يمكن العثور على و دون غطاء نباتي ب 3املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية أجزاء كبيرة من و 

ة تعتبر جميع األنواع املسجلو الغطاء النباتي ليس غنًيا باألنواع وال كثيًفا و هناك الوديان النباتات إال في 

وادي باستثناء ومن ثم  ،الحمراء لألنواع املهددة IUCNنطقة الفرعية "أقل اهتمام" في قائمة هذه املفي 

 مهمة للنباتات. 3الشرقية الفرعية  نطقة الشمسيةاملالشيخ  ال تعتبر 

لحيوانات من مجموعات مختلفة )الثدييات والطيور بعض ايوفر وادي الشيخ أماكن مناسبة لو 

تظهر دراسة ومع ذلك فإن النتائج التي تم الحصول عليها من ال ،حشرات والعناكب(والزواحف وال

 نطقةاملواألنواع املسجلة في  ،منخفضةكثافتها بوضوح أن الحيوانات املحلية ضعيفة في األنواع و 

منتشرة على نطاق واسع ويمكن العثور عليها في العديد من املوائل  3ية الفرعية شرقالشمسية ال

الشمسية  نطقةاملوبالتالي ال تعتبر  ،ال يعرف أي من األنواع املسجلة أنها مهددةو  ،وية في مصرالصحرا

 هاًما للحيوانات.موئال  3الشرقية الفرعية 

 من النباتات تشكل موئل لتوقف 
ً
)بشكل أساس ي ليوم الطيور املهاجرة بما أن وادي الشيخ يضم بقعا

املنطقة األجزاء األخرى من للراحة أما ليل من الطيور فقد يستخدمه عدد قهجرتها، واحد( أثناء 

 ليس لها أهمية كبيرة كموئل للطيور.ف 3الشمسية الشرقية الفرعية 
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 نطقةامليمكن استنتاج أن  ية الفرعيةلرياح الشرقامن النتائج التي تم الحصول عليها في مناطق و 

ليست ذات أهمية خاصة  2شرقية منطقة الرياح الالتي تقع شمال  3الشمسية الشرقية الفرعية 

 ال في الربيع وال في الخريف. -للطيور املهاجرة 

القامة  3الشمسية الشرقية الفرعية نطقة املفي أية مناطق غير موائمة لم يتم تحديد كملخص فو 

 الكهروضوئية فيما يتعلق بالبيئة البيولوجية.محطات الطاقة الشمسية 

 

 :البيئة االجتماعية واالقتصادية -6-3

السكان بشكل رئيس ي في وادي النيل في ويعيش تقع منطقة املشروع في محافظات بني سويف واملنيا 

 مستوطنات دائمة.بها حين أن منطقة املشروع ال يوجد 

 :الخصائص العامة

 :استخدام األراض ي -

قرب في املناطق الصحراوية بالناجم توجد العديد من املو املنطقة صناعة تعدين نابضة بالحياة حوي ت

ستخدم الطوب األبيض املستخرج من املناجم في البناء ويمن املنيا ولكن خارج منطقة املشروع 

من غير املحتمل أن جم و عددا كبيرا من العمال في املناتستخدم التعدين هو صناعة كثيفة العمالة و 

لطوب لجم يكون هناك تأثير على أنشطة التعدين حيث أن معظم املناجم ليست دائمة وال توجد منا

إمكانية العثور أن مع أصحاب املناجم الشرقية الفرعية وقد تبين من النقاش الشمسية ناطق املداخل 

 املناطق املختارة للمشروع منخفضة للغاية.من على مصدر جيد الستخراج املواد 
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 :التراث الثقافي -

 .3 &  2 ، 1الشرقية الفرعية الشمسية ناطق املال توجد مواقع تراث ثقافي في 

 ر:الطرق وحركة املرو  -

أسوان السريع كما تربط  -بالقرب من طريق القاهرة سريع أسيوط ال -منطقة املشروع طريق املنيا يعبر 

شبكات الطرق منطقة املشروع بموانئ البحر األحمر )ميناء رأس غارب وميناء سفاجا( عبر الطريق 

شمسية الناطق اململشروع من امليناء إلى يسمح ذلك بنقل معدات او املنيا -السريع الجديد رأس غارب

 .3&  2، 1الشرقية الفرعية 

 :مجتمع بدوي بالقرب من منطقة املشروع -

من املناقشات مع نا على الرغم من أنه لم يتم تحديد أي مخيم بدوي خالل استطالع املوقع فقد علم

بمشاريع أخرى وقد عدلت السلطات والبدو املحليين أن العديد من البدو متأثرون بالفعل ويتأثرون 

لم يعودوا يقوموا بدًوا و م لم يعدوا ببناء مستوطنات مما يعني أنهو وقاموا داآلثار من سلوكيات البهذه 

 بأنشطة مثل التجوال للحصول على املوارد داخل املنطقة.

 :مقابالت مع اصحاب املصالح -

فقد تم كان نحو املشروع املقترح من أجل التعرف على اآلراء والسلوك العام للسلطات املحلية والس

التقييم من تقرير  4املحافظات كما هو موضح في القسم مسؤولي ومناقشات مع اجراء لقاءات 

كانت املعرفة العامة حول وقد األشخاص بعض إجراء مقابالت مع االستراتيجي البيئي واالجتماعي وتم 

 محدودة للغاية بشكل عام.آثاره املشروع و 
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محطات الطاقة اآلثار التالية ملشروع توقع السلطات املحلية / السكان املقابالت مع  وقد تبين من

 املقترح:الشمسية 

 فرصة عمل للسكان املحليين: •

فرص العمل للعمال شبه املهرة وغير املهرة تقديم  ةاملقترحشاريع من مزايا املشاريع الكبيرة مثل امل

عالوة على ذلك و حليين خاصة خالل مرحلة البناء سيوفر املشروع املقترح فرص عمل للسكان املو 

 يحصل السكان املحليون على فرصة الكتساب معارف ومهارات جديدة من شأنها أن تفيدهم.

 استخدام األرض: •

يتم نزع ملكية أية أراض ي مع التراث الثقافي املوجود كما يجب أن املشروع يجب أال يتداخل تخطيط 

األشخاص الذين تمت فقد تبين من وفيما يتعلق بأنشطة التعدين من خالل حقوق ملكية األراض ي. 

مزارع مقابلتهم أنه ال يوجد أي تحفظ ألن مناطق التعدين ستنتقل إلى مواقع أخرى في حالة تركيب 

العديد من مناطق التعدين غير قانونية ألن مالكي املناجم يفضلون عدم كما أن على أراضيهم الرياح 

 للحكومة.التقدم بطلب للحصول 
ً
 على تصريح رسمي ألنهم سيضطرون إلى دفع رسوم عالية جدا

 

 التعاون مع املحافظات املحلية: •

يشعر املسؤولون على مستوى املحافظة بأنهم مستبعدون حيث لم يتم تضمينهم في اختيار املنطقة 

ل في الصحراء إمكانية للتوسع العمراني في املستقبهناك أية  تأنه ليسالقرارات الرئاسية عني تو 

 الشرقية.
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 :1ية الفرعية شرقالشمسية نطقة الامل

 :ستخدام األراض يا -

 –بالقرب من طريق املنيا األنشطة الزراعية بعض لوحظ   2016خالل استطالع املوقع في أكتوبر 

 .1أسيوط في املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

هم و نمية األراض ي تنسقها أسرة واحدة أشار املزارعون الذين تمت مقابلتهم إلى أن أنشطة تقد و 

 ألرض.لحتى يصبح الشخص رسميا مالك وضع اليد ودعم عملية قطع األراض ي مسؤولون عن تقسيم 

املنيا تم طريق على طول األراض ي أن معظم تبين تم شرح عملية التعدي على األرض خالل املقابلة و وقد 

لعديد من الناس كما تم التأكيد على وجود بعض التخطيط لها بالفعل الستخدامها للزراعة من قبل ا

 املشاريع املخطط لها في املنطقة.
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 :الطرق وحركة املرور -

كم من وادي النيل ولكنها تتمتع بإمكانية الوصول الجيد عبر طرق  7تقع هذه املنطقة على بعد أكثر من 

كما أن هناك طريق يربط بين بجوار املنطقة من املنيا )شمال( ووادي النيل )غرب( العريضة اإلسفلت 

 1أسوان يعبر املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  –أسيوط وطريق القاهرة  –طريق املنيا 

 الطاقة الشمسية بهذه املنطقة.غير موائمة ملشاريع على أنها ولم يتم تحديد أية مواقع 

 :2الشرقية الفرعية شمسية نطقة الامل

 استخدام األراض ي: -

 طة الستصالح األراض ي في هذه املنطقة.لم نالحظ أية أنش

 :الطرق وحركة املرور -

أسيوط  –كم من وادي النيل ويمكن الوصول اليها من طريق املنيا  27تقع هذه املنطقة على مسافة 

 رأس غارب.–ومن طريق املنيا 

 

 :3املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 استخدام األراض ي: -

 ألراض ي في هذه املنطقة.لم نالحظ أية أنشطة الستصالح ا
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 الطرق وحركة املرور: -

أسوان  –كم من وادي النيل ويمكن الوصول اليها من طريق القاهرة  27تقع هذه املنطقة على مسافة 

 كم. 11من خالل طريق جديد يتم تشييده بطول 
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 توقع اآلثار: -7

 البيئة الفيزيائية: -7-1

 املتوقعة على النحو التالي:اآلثار مكن تلخيص ي

 :الهواء جودة

قد تحدث بعض انبعاثات غازات العادم من اآلالت والغبار في أماكن العمل تشييد خالل مرحلة ال

جم للخدمة ولن تنقليلة خالل مرحلة التشغيل لن تتم سوى زيارات و )إنشاء الطرق وحفر األساسات( 

 حطات الطاقة الشمسية.غازات من مللأي انبعاثات للغبار أو 

غير هامة و تشييد لى جودة الهواء املحيط خالل مرحلة الاآلثار البيئية صغيرة ع وبالتالي فإن أهمية

 خالل مرحلة التشغيل.

 :املوارد املائية ومياه الصرف الصحي

يتم تغذية هذه املصادر املائية من نهر النيل و يجب نقل املياه من املصادر املوجودة جوار وادي النيل 

سوف تكون إمدادات املياه مطلوبة بشكل و تر مكعب / ثانية م 2000تصريف يبلغ حوالي بمتوسط 

ستتم نزلية، و ألغراض امللو املياه لتثبيط الغبار لرش و الخرسانة خلط أي لتشييد أساس ي ملرحلة ال

من املرافق الصحية ملكاتب البناء املؤقتة باستخدام خزان للصرف الصحي معالجة مياه الصرف 

مياه الصرف الصحي لن و  ،لطبقة الرملية الجوفية ملا بعد املعالجةترشيح في امع الصحي من مرحلتين 

 .تتالمس مع املياه الجوفية
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أما خالل مرحلة التشغيل فسيتم استخدام كميات صغيرة من املاء لتنظيف األلواح الشمسية 

 واستهالك هذه املياه سيكون بأثر طفيف خالل التشييد والتشغيل.

 تشييد ومهمل ملرحلة التشغيل.مرحلة العلى أنه صغير في املاء استهالك أثر يتم تقييم أهمية و 

 :النفايات املنزلية والخطرة

تتكون و املحطات الشمسية تشييد سيتم توليد كميات كبيرة من النفايات الصلبة خالل مشاريع 

األلواح النفايات بشكل أساس ي من مواد التعبئة )الورق والبالستيك والخشب( لنقل مكونات 

وفي تركيب األلواح الشمسية النفايات في معظمها في مواقع وتتراكم واملعدات املساعدة ة الشمسي

عبر مسافات تنتقل يمكن بسهولة أن تنتشر النفايات عن طريق الرياح على الصحراء و و ساحة البناء 

 كبيرة.

ب والشحوم املسكو بترول املصدر الوحيد املمكن للنفايات الخطرة الذي يحدث أثناء اإلنشاء هو الو 

عن معدات البناء )مثل الشاحنات والحفارات والرافعات( ومن مناولة الشحنات )مثل زيت جمة النا

املمارسة الجيدة يمكن بسهولة تجنب النفايات املتناثرة واملخلفات الخطرة عن طريق و املحوالت( 

تبين و في مرافق الخدمة سيتم توليد القليل من النفايات املنزلية من قبل العاملين و واإلشراف القوي 

الزعفرانة أن النفايات املنزلية صغيرة وتتألف بشكل رئيس ي من نفايات قابلة للتحلل أو مزارع تجربة 

 حرق.قابلة لل

محطات خالل مرحلة التشغيل يقتصر توليد النفايات على املواد االستهالكية املستخدمة عند صيانة و 

في وعظمها من األشياء الثمينة ومناسبة إلعادة التدوير هذه املواد غير خطرة ومو الطاقة الشمسية 
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إلصالح أو إعادة استخدام لإلى املصنع املحوالت حاالت أخرى  يتم إرجاع األجزاء املعيبة األكبر مثل 

 .املواد

 االنعكاسات: الضوضاء و 

عايير املطبق تناملحطات الشمسية اقامة ها أنشطة اقتصادية في مناطق ببالنسبة ألجزاء األراض ي التي 

ديسيبل  70/70معايير مستوى الضوضاء املحيطة ذات الصلة املعمول بها هي و التجارية أو الصناعية 

 4/1994وفقا للقانون املصري )في النهار / الليل( ديسيبل  65/55و IFCلتوجيهات وفقا في النهار/ الليل( )

املعايير املصرية التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي يستخدم من تقرير  7والئحته التنفيذية وامللحق 

 األكثر صرامة.

مثل العمال والفالحين أو أفراد الخدمة املقترحة املحطات الشمسية البشرية القريبة من ستقبالت وامل

دائم التجارية أو الصناعية املتفرقة ال يعيشون بشكل األماكن في عدد قليل من على الطرق والعاملين 

كبيرة من مواقع مزارع الرياح املقترح أماكن العمل على مسافات فإن في مكان العمل. وعالوة على ذلك 

ديسيبل )خالل مرحلة  55ديسيبل )خالل النهار( و  65أقل بكثير من  وسيكون مستوى الضوضاء 

 والتشغيل.مرحلة التشييد طفيف خالل أثر صغير من املتوقع حدوث فالتشغيل الليلي( وبالتالي 

ألواح شمسية حديثة بقدرة امتصاص مرتفعة ألشعة وباعتبار أن املحطات الشمسية سوف تستخدم 

  وبالتالي سيكون األثر طفيفا.الشمس فلن يكون هناك اعكاسا كبيرا ألشعة الشمس 

 :التراث األثري والتاريخي والثقافي



JV  
 

 

 34                                       ي البيئي واالجتماعي لمشروعات الطاقة الشمسيةملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيج 

خالية من التراث األثري والتاريخي لثالثة املناطق الشمسية الشرقية الفرعية اأن توضح نتائج الدراسة 

 كم منها وبالتالي سيكون األثر مهمال. 5وملسافات تزيد عن  والثقافي

 :ستخدام األراض يا

واألساسات واملنصات )الطرق حطات الطاقة الشمسية القامة ميبلغ معدل استخدام األراض ي 

وستكون هذه النسب املئوية التشغيل، و التشييد  تيخالل مرحل% 90-% 70املساعدة( حوالي واملرافق 

متد إلى تلن حطات الطاقة الشمسية مأن باعتبار أقل في املناطق الفرعية التي تحتوي على األودية 

 األثر سيكون متوسط في كافة املراحل.وبالتالي فإن الوديان 

ات وهي تربة حيث ال توجد نباتويمكن أيضا تقييم األثر على أساس القيمة املنخفضة للتربة هناك 

 وبالتالي تكون حساسية املستقبل منخفضة.رملية حصوية 

على أنه ستقبالت يتم تقييم أهمية أثر استخدام األراض ي املوحساسية انخفاض قيمة األثر بسبب و 

 والتشغيل.تشييد كل من مرحلة الفي طفيف صغير أو 

 :خدمات املرور واملرافق والبنية التحتية األخرى 

ل املروري الناجم عن اقامة محطات الطاقة الشمسية في مرحلة البناء مع األخذ في كن تقدير الحم

االعتبار افتراض العمل املتوازي في ثالث محطات شمسية وكذلك التسليم املتوازي لأللواح الشمسية 

واملعدات املساعدة على مدى ثالثة أشهر، وباستثناء محوالت الطاقة للمحطات الفرعية )مثل محول 

ميجاوات فلن يلزم نقل معدات ثقيلة على  50ميجا فولت أمبير( ملحطتين بقدرة  125د قدرة واح

 الطرق.
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الحمولة اإلضافية املتوقعة لكل يوم عمل ناتجة عن اقامة املحطات وبناًء على ذلك فإن متوسط 

في ذلك  سيارة نقل صغيرة بما 25شاحنة نقل كبيرة و  45الشمسية خالل مرحلة التشييد هو حوالي 

ساعات( وهو ما يعادل  10الحافالت الصغيرة أو امليني باصات وسيتم توزيعها على مدار يوم عمل )

 سيارة صغيرة في الساعة. 2.5شاحنة في الساعة و  4.5حمولة إضافية تبلغ 

يمكن مقارنة ذلك بحمولة املرور الحالية على طريق  1بالنسبة إلى املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

مركبة صغيرة  45أسيوط ، وهو الطريق األكثر حركة في املنطقة وقد كشف التقييم عن حركة  -املنيا 

شاحنة كبيرة في الساعة في اتجاه واحد  40)سيارات شخصية وحافالت صغيرة وسيارات بيك آب( و 

شاحنة  45سيارة صغيرة و  50% بعدد 10على هذا الطريق، ويمكن تقييم الحمل االضافي على أنه نحو 

يمكن مقارنته  2كبيرة في الساعة الواحدة في كل اتجاه، وفي حالة املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

رأس غارب السريع، وحتى باعتبار الحمل الزائد أثناء  -بحمل مرور منخفض مقارنة بسعة طريق املنيا 

 تزال منخفضة، وعالوة على مرحلة التشييد فإن الحركة العامة على الطرق اإلسفلتية في املنطقة ال

ذلك فإن الطرق ذات أبعاد جيدة ولم يصل بعد إلى طاقته الكلية، أما خالل مرحلة التشغيل فسيكون 

.
ً
 الحمل املروري اإلضافي مهمال

ضئيل على حركة املرور التي أثر تدل أهمية حجم الحدث وانخفاض مستوى حساسية املستقبل على و 

 جميع املراحل.في تحدث 

 والسيول:الفيضانات خطر 

في بعض األحيان فخالل فصل الشتاء. ومع ذلك سقوط طفيف لألمطار مع الجفاف املنطقة شديدة 

 غزيرة.يمكن أن تحدث أمطار 
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أودية ضيقة ذات كبيرة و إذا هطلت أمطار غزيرة على مناطق ذات طبيعة جبلية )أي بتدرجات و 

 يتطور ليصبح فيضانات خطيرة.منحدرات عالية( يمكن أن يتراكم الجريان السطحي و 

أن  3&  2، 1الشرقية الفرعية اطق الشمسية لمنلدراسات سطح املكتب والتفتيش امليداني تشير و 

مقاطع عرضية واسعة واملنحدر منخفض والتالل فهي ذات دية ليست عرضة ملثل هذه الفيضانات األو 

توجد بالوديان صخور على ذلك ال  عالوةقاع الوادي، و متر فوق  50تبلغ موجودة فقط مع ارتفاعات 

 كبيرة في قاعها.

كما أنه يتم تركيب األواح ال يتوقع أي خطر من الفيضانات املفاجئة في األودية فوفقا لذلك و 

 الشمسية على أرض مستوية ولن يتم تركيبها في األودية. 

 :املخاطر الزلزالية

مناقشة قوة وقد تمت جيولوجية تم افتراض احتمال حدوث مخاطر زلزال بسبب خطوط الصدع ال

التقييم االستراتيجي البيئي من تقرير  5.1عاًما في القسم  50خالل  %10الزالزل عند احتمال تجاوز 

إلى  0.8وهي تساوي تسارًعا أرضًيا يتراوح من توسطة منخفضة إلى مزالزل من تكون قوة الواالجتماعي و 

كل جيد من خالل تطبيق قوانين الزالزل كجزء من يمكن التحكم في املخاطر بشو  ²متر / ثانية 1.0

 معايير البناء.

 :البيئة البيولوجية -7-2

لكل من املناطق  اصالححطات الطاقة الشمسية املحتملة التي تسببها ملآلثار يعتبر التقييم التالي 

 يد ذلك أدناه.د، وفي حالة إذا كانت اآلثار مختلفة فسيتم تح 3&  2، 1الفرعية الشرقية 
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 التشييد: مرحلة

 إلى:حطات الطاقة الشمسية ملإنهاء التكليف( )بما في ذلك قد تؤدي أعمال التشييد 

 .فقدان املوائل للنباتات والحيوانات واألضرار املباشرة للنباتات -

 سطح التربةلإزالة وتدمير جزئي سيتم الكهروضوئية محطات الطاقة الشمسية أثناء إنشاء 

الوحدات الكهروضوئية اسات وبالتالي فإن تركيب أس ،ميقةوبعض طبقات التربة الع العلوي 

آلالت الثقيلة أو اوطرق الوصول ومسارات خطوط الطاقة ومواقع تخزين املرافق املساعدة و 

لمساحة الكبيرة نظًرا لو  ،لنباتات والحيواناتاموائل يدمر غيرها من املنشآت التقنية قد 

 أنه مرتفع.على األثر يتم تقييم حجم للمحطات الشمسية 

الشمسية الشرقية منخفضة ألن أجزاء كبيرة من املناطق الت يمكن اعتبار حساسية املستقب

، يمكن العثور على النباتات في الوديان فقطو خالية تماما من الغطاء النبات الفرعية الثالثة 

نواع األ من ناحية العدد، و حتى هناك فإن الغطاء النباتي ليس غنًيا باألنواع وال كثيًفا و 

الحيوانية املسجلة في املناطق الفرعية واسعة االنتشار ويمكن العثور عليها في العديد من 

املناطق الفرعية الثالثة ضعيفة في األنواع في الحيوانات املحلية و  ،املوائل الصحراوية في مصر

لك عالوة على ذ، و مهددة ليست األنواع املسجلة فإن عالوة على ذلك ، و الكثافةمنخفضة و 

الفرعية أن الرياح الشرقية في مناطق حصلنا عليها ستنتج بوضوح من النتائج التي نأن نا يمكن

ال في الربيع  -الفرعية ليست ذات أهمية خاصة للطيور املهاجرة الشمسية الشرقية املناطق 

االثدييات والطيور )ال يمكن العثور على موائل مناسبة ألنواع الحيوانات و  ،وال في الخريف

املنطقة الشمسية الشرقية والزواحف والحشرات والعناكب( في وادي عّبادة ووادي البرحاوي )
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وادي وباستثناء ومن ثم ( 3املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية في وادي الشيخ ) و( أ1الفرعية 

 هاًما للحيو 
ً
 انات.العبادية ووادي البرحاوي ووادي الشيخ ال تعتبر املناطق الفرعية الثالثة موئال

فإن اآلثار الناجمة عن فقدان املوائل للنباتات والحيوانات أو الضرر املباشر وكخالصة، 

 آثار متوسطة.للنباتات سيؤدي إلى 

كما أن تركيب ألواح املحطات الشمسية لن يكون في املناطق التي بها نباتات أو كهوف كما لن 

يجب أن تقتصر إجراءات و  ،يخوادي عبادية ووادي البرحاوي ووادي الشيتم تركيبها في 

في هذه األودية على عبور الطرق املعبدة بالحص ى والخنادق الكبلية التي تتم في نتشييد ال

الناتجة عن إنشاء محطات الطاقة الشمسية اآلثار يمكن تقليل وهكذا  ،مناطق أقل حساسية

 الكهروضوئية وتقييم اآلثار املتبقية على أنها ثانوية.

ية املهمة على أنها أقل مالءمة ملشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية )انظر يجب تقييم األود

 (.3-8&  1-8خرائط 

 :اضطراب األنشطة البشرية باآلالت الثقيلة وحركة املرور والضوضاء وانبعاث الغبار -

على هذه اآلثار ومع ذلك تقتصر تشييد قد تتأثر الحيوانات باالضطراب خالل مرحلة ال

عالوة على ذلك يقتصر العمل اإلنشائي على فترة زمنية قصيرة و  ،لى حد مامساحة صغيرة إ

باإلضافة إلى و  وهكذا يمكن للحيوانات إيجاد موائل بديلة لوقت األعمال اإلنشائية ،نوًعا ما

 تشييد.ذلك يمكن للحيوانات إعادة احتالل جميع املناطق بعد مرحلة ال
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منتشرة على نطاق لشمسية الشرقية الفرعية الثالثة اناطق املواألنواع الحيوانية املسجلة في 

تعتبر الحيوانات املحلية و واسع ويمكن العثور عليها في العديد من املوائل الصحراوية في مصر 

على الحيوانات األثر وبالتالي فإن  ،الكثافةمنخفضة في املنطقة الفرعية فقيرة في األنواع و 

 يذكر.ال د يكاتشييد الناجم عن االضطراب أثناء ال

 :التربة بسبب استخدام األرضدمك  -

التربة إلى تلف البذور املحلية وخفض مالءمتها لنمو النباتات ومع ذلك فإن دمك قد يؤدي 

إمكانات نمو النباتات في هذه املنطقة القاحلة شديدة الجفاف محدودة للغاية وال تشتمل 

األثر تم تقييم ، وقد ة ذات أهميةاملناطق الفرعية على أي أنواع مهددة أو مجتمعات نباتي

)ارتفاع حجم الحدث الكهروضوئية على أنه متوسط املحطات الشمسية الناتج عن إنشاء 

إذا كانت أعمال البناء ستتجنب املناطق املزروعة بالنباتات و  ،وانخفاض حساسية املستقبل(

 ملتبقية على أنها طفيفة.يمكن تقييم اآلثار اف)ال سيما األودية الهامة( والكهوف أو الشقوق 

 :انبعاثات الغبار -

من و  ستقتصر انبعاثات الغبار على منطقة صغيرة جًدا وتقتصر على فترات قصيرة إلى حد ما

قليلة جًدا على املوائل أو النباتات بسبب انبعاثات الغبار )حجم الحدث آثار املتوقع حدوث 

 (.منخفضةاملوائل وحساسية متوسط 

 :ملخلفاتا -
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ب النفايات الناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير كبير على املوائل أو النباتات أو لن تسب

عالوة و  ،تسبب في تلوث مناطق أكبر عندما تجرفها الرياح القويةتومع ذلك فقد  ،الحيوانات

خاصة األنواع الوحشية )الكالب والقطط  من املحتمل أن تجذب حيوانات معينةفعلى ذلك 

وبالتالي يجب إزالة النفايات مباشرة من املوقع  ،قد يؤثر على األنواع األصلية هذا( و والقوارض

 ويجب تخزينها في املوقع أو بالقرب منه بطرق مناسبة.

 :أنواع جديدة من البيئات الحضرية والريفية -

مواد البناء والحاويات مع أنواع جديدة من البيئات الحضرية والريفية إلى املنطقة نقل يمكن 

 ما تؤثر على األنواع املحلية.وينب
ً
 غي تجنب ذلك قدر اإلمكان ألن األنواع الجديدة غالبا

فإن اآلثار املتبقية على املوائل والنباتات والحيوانات الناجمة عن بناء مشاريع الطاقة وكخالصة، 

 كاد يذكر.تال الفرعية الشمسية الشرقية الشمسية الكهروضوئية داخل املناطق 

 والصيانة: مرحلة التشغيل

بشكل عام )بمعنى عدم وجود مستقبالت حساسة( فقد يؤدي تشغيل وصيانة املحطات الشمسية 

 الكهروضوئية في املناطق الشمسية الشرقية الفرعية إلى آثار مختلفة:

 .تعديل مالءمة املوئل / جودته بسبب تغير املوائل -

 .املرئيةاآلثار خالل  اضطراب الحيوانات أو فقدان املوائل بشكل غير مباشر من -

 اضطراب الحيوانات من خالل انبعاثات الضوء )االنعكاسات( -
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 .انبعاثات الضوء االصطناعيبسبب تهيج الحيوانات  -

 .اضطراب األنشطة البشرية املتعلقة بصيانة مجموعات الطاقة الشمسية -

 .فقدان املوائل -

 .ور والحشرات(خطر االصطدام بالحيوانات الطائرة )الخفافيش والطي -

الشمسية أي حال يمكن اعتبار حساسية املستقبل منخفضة ألن أجزاء كبيرة من املناطق وعلى 

حتى و يمكن العثور على النباتات في الوديان فقط و خالية تماًما من الغطاء النباتي الشرقية الفرعية 

ناطق املنواع الحيوانية املسجلة في واأل  ،هناك فإن الغطاء النباتي ليس غنًيا باألنواع وال كثيًفا بالسكان

منتشرة على نطاق واسع ويمكن العثور عليها في العديد من املوائل الصحراوية في ية شرقالشمسية ال

لحيوانات )الثدييات والطيور لموائل مناسبة توجد ال املهددة، و ي من األنواع وليس بينها أ مصر

املنطقة الشمسية الشرقية دة ووادي البرحاوي )في وادي عّباإال والزواحف والحشرات والعناكب( 

وادي وباستثناء  ومن ثم( 3الشرقية الفرعية  الشمسيةاملنطقة وفي مجمع وادي الشيخ )( 1الفرعية 

موائل مهمة قدم املناطق الشمسية الشرقية الثالثة العبادية ووادي البرحاوي ومجمع وادي الشيخ ال ت

 للحيوانات.

انة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية داخل املناطق الفرعية فإن تشغيل وصيكخالصة و 

قد ثالثة ال توجد أنشطة أخرى في املناطق الو على املوائل والنباتات والحيوانات طفيفة سيؤدي إلى آثار 

الكهروضوئية الشمسية خالل فترات الصيانة للمحطات ، و إلى مستويات كبيرةأالثار تساهم في زيادة 

من فعالوة على ذلك و  ،ة البشرية على الطرق وأماكن التخزين املوجودة بالفعلستقتصر األنشط
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تنظيف األلواح لوسيتم تقليل الكمية املطلوبة من املاء  ةاملناسب اتاملفترض أنه سيتم تطبيق اإلجراء

 الضوئية الشمسية.

 

 البيئة االجتماعية واالقتصادية: -7-3

 وفرص العمل: القوى العاملة

، ويمكننا سيؤدي املشروع إلى وظائف مباشرة وغير مباشرةر فرص عمل جديدة توفيفيما يتعلق ب

عامل غير منهي باإلضافة  100ميجاوات: فإن هناك حوالي  50األرقام التالية لكل مشروع قدرة افتراض 

 .أشهر( 5-4مهام إشرافية )مدة يقومون باملهرة الذين العمال من  20إلى 

 املجتمعات املحلية فيو  ،عامل 400-250لتوازي ، فإن هذا يتطلب حوالي إذا تم تنفيذ ثالثة مشاريع باو 

 .توفر نسبة أكبر من هذه القوة العاملة املؤقتةساملنيا وبني سويف 

يكون أن املتوقع ن مأثناء تشغيلها وصيانتها واملشروع بعض الوظائف الدائمة ملزارع الرياح يقدم سو 

 محطة وسيعيش هؤالء األفراد محليا. لكللصیانة واللتشغيل  صشخ 10-5مطلوبا 

للعمال وفقا للمحدد في توجيهات البنك األوروببي إلعادة  املبادئ والحقوق األساسيةوالبد من تطبيق 

ؤقتة في اإلقامة املمرافق ينطبق أيضا على هذا و  IFC PS2و  EBRD PR2املحددة في التعمير والتنمية 

 املوقع.

 :املوردين
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قد  وألى توفير فرص إيجابية للشركات املحلية التي ستشارك في توريد املواد كما سيؤدي املشروع إ

 أعمال إصالح األجزاء املعيبة.تشارك أيضا في 

املركبات من املشروع من خالل توفير وسائل النقل ألولئك الذين يعملون في  يسوف يستفيد سائقو 

 نقل العمال إلى منطقة املشروع.باإلضافة إلى ذلك قد يتم التعاقد على بعض منهم ل ،املشروع

لزيادة في األنشطة االقتصادية اسيستفيد أعضاء املجتمع املحلي من املنطقة والقرى املحيطة بها من و 

من أجل تلبية احتياجات املشروع واملوظفين كما ستشهد الفنادق واملحالت التجارية واملطاعم زيادة في 

 مبيعاتها.

املستقبلية حطات الطاقة الشمسية سوف تتطلب مو ناطق املحيطة قد يؤدي املشروع إلى تطوير املو 

 طرق جديدة وبنية تحتية محسنة داخل املنطقة املختارة.

الطاقة الشمسية مما و سوف يتعرف العمال املهرة وغير املهرة على التقنيات الحديثة للرياح كما 

هذه  في مصر لتعلم سيخلق املزيد من فرص العمل لهم في املستقبل حيث سيحدث تطور آخر

 .IFC PS2و  EBRD PR2املحددة في التقنيات هذا مه احترام التوجيهات الخاصة بظروف العمل 

 :مصدر جديد للطاقة

أهم أثر إيجابي هو أن تطوير مشاريع الطاقة املتجددة سيؤدي إلى مصدر متجدد للكهرباء من شأنه أن 

 يثرى الشبكة الوطنية للكهرباء عن طريق:

 مة في معالجة نقص الطاقة الوطنية ،املساه -

 تقليل استخدام الوقود األحفوري في توليد الكهرباء -
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 تشريد مصادر الكهرباء الكثيفة الكربون. -

 

 :عزيز املجتمعت

عالوة على ذلك و  ،يمكن توقع بعض التحسينات في الخدمات واملرافق في املناطق بسبب تنفيذ املشروع

ن املنشآت الحرارية وبالتالي يسهم في تحسين نوعية الهواء  ال سيما عن سيعوض املشروع االنبعاثات م

 طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 :الفوائد االقتصادية واالستثمار

 سيؤدي املشروع إلى فوائد اقتصادية من خالل التحسين طويل األجل إلمدادات الطاقة.

 حطات الطاقة الشمسية:ن تطوير ماإليجابية التالية ماآلثار من املتوقع حدوث و 

)تطوير الصناعات ذات الصلة ، وتطوير األنشطة التجارية شمسية طاقة الالتطوير اقتصاد  -

 .وخدمات التشغيل والصيانة لهذه املعدات(

باإلضافة و مخصص للوقود غير املتجدد دعم سيؤدي توفير مصدر متجدد للطاقة إلى تخفيض أي  -

 لجديد للطاقة طاقة نظيفة.إلى ذلك يعتبر املصدر ا

 .IPPدخل ضريبي إضافي ألن املشاريع ستنفذ كمشروعات  -

 :املجتمع البدوي 
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 حطات الطاقة الشمسية تقع مناطق م
ً
خالل العمل و  ،لبدولفي الصحراء وهي منطقة تستخدم تقليديا

شروع إلى سيغير طبيعة منطقة املاملحطات الشمسية بدو، ومع ذلك فإن تطوير نواجه امليداني لم 

قد يؤدي تدفق العمالة املحتمل إلى إحداث تأثير على فعالوة على ذلك و  ،درجة قد تؤثر على البدو

 وتقديم فوائد لهم.يجب أن تسعى املشاريع إلى إشراك البدو في تطورات املشروع و  ،املجتمعات البدوية

ك على سبيل املثال ال الحصر لتجنب اآلثار السلبية املحتملة املرتبطة بتدفق العمالة )بما في ذلو 

املجتمع على صحة اآلثار القضايا مثل التمييز واالتجار باألشخاص والعمل القسري وعمالة األطفال و 

سياسة منسقة وشاملة للمطورين في يجب اتباع من خالل تدفق العمال وتجنب التوترات املجتمعية( 

طفيًفا نظًرا لكون اآلثر يعتبر هذا ية الثالثة و املناطق الشمسية الشرقية الفرعمزارع الرياح في تطوير 

 عن القرى في شرق النيل.ة بعيدذه املناطق ه

 :اآلثار املتعلقة باإلزعاج املؤقت

فلن يحدث أي إزعاج باعتبار أن أنشطة اقامة املحطات الشمسية بعيدة عن املناطق اآلهلة بالسكان 

 للمجتمعات املحلية.

 :صحة والسالمة املهنيةال

األنظمة الكهربائية والعمل على املخاطر الرئيسية املتعلقة بالصحة والسالمة عن العمل  تنجم

البيئة والصحة والسالمة حفاظ على توجيهات سيكون املستثمرون مطالبين بالو  ،باألدوات واآلالت

بالصحة إلى جانب اإللتزام باملبادئ التوجيهية العامة فيما يتعلق و  ،ملجموعة البنك الدولي كحد أدنى

السالمة توجيهات  :مؤسسة التمويل الدوليةيجب أيضا االلتزام بتوجيهات والسالمة املهنية والبيئة ف

 .نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعهابالبيئة الخاصة و والصحة 
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االستعانة بمهندسين / املستثمرين املستقبليين، من خالل مقاوليهم، يتعين على عالوة على ذلك و 

للصحة والسالمىة سيتم وضع خطة إدارة و  ،أي مخالفاتالسالمة والبيئة ملنع مشرفين للصحة و 

أمور لتدريب على هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة لفي بداية أنشطة البناء تخضع ملوافقة والبيئة 

 خطار عنها.جراءات الطوارئ في حالة الحوادث ونظام اإل وإل املاكينات( ومشغلي السالمة )للعمال 

 من املتوقع أن تكون آثار الصحة والسالمة املتبقية طفيفة.فهذه التدابير  تطبيقمع و 
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 :التخفيفإجراءات  -8

 :أفضل املمارسات -العامة إلدارة والتخفيف أساليب ا -8-1

 بدقة يجب تطبيق ما يسمى بالتسلسل الهرمي للتخفيف كاستراتيجية تخفيف عامةاآلثار بعد تقييم 

من خالل ملية تدابير لتجنب اآلثار البيئية أو االجتماعية للمشروع وتتضمن الخطوة األولى في هذه الع

ينبغي تنفيذ أثر فإذا لم يكن من املمكن تجنب أي و  ،تغييرات في تصميم املشروع أو في أنشطة املشروع

يجب تصحيح اآلثار املتبقية، على سبيل املثال عن طريق ترميم و  ،تدابير إضافية لتقليل األثر املحدد

الخيار األخير في التسلسل و  ،إلى حالتها األصلية أو عن طريق نقل األنواع أو املوائل املتأثرة املوائل

تجري تعويضات التنوع و الهرمي للتخفيف هو تعويض أي خسائر أو أضرار متبقية ال يمكن تجنبها 

 البيولوجي هذه عادة في منطقة مختلفة وتهدف إلى تحقيق نتيجة "ال خسارة صافية".

ن تكون استراتيجية التخفيف مصحوبة بتقييم شامل إلدارة املخاطر يغطي مراقبة ما بعد يجب أو 

 واإلدارة التكيفية.تشييد ال

يمكن اعتبار تدابير اإلدارة والتخفيف التالية كمعيار ألفضل املمارسات التي يجب تطبيقها في كل من و 

إنهاء والتشغيل والصيانة و تشييد )ال املناطق الفرعية تحت أي ظرف وفي أي مرحلة من مراحل املشروع

 التكليف(:

املسارات و مواقع التخزين وطرق الوصول تشييد يجب أن تقتصر جميع األنشطة على حدود مناطق ال -

 يجب تجنب أي استخدام للمناطق املحيطة بشكل صارم.و 
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يجب تطبيق و للسيارات في محطات الوقود وليس في املوقع الوقود يتم تغيير زيوت التشحيم أو  -

يجب أن تكون إجراءات الطوارئ وخطط إزالة االنسكاب و الرقابة الصارمة من قبل مشرف املوقع 

 جاهزة دائًما في املوقع.

 تبعثرها.يجب إزالة النفايات على الفور ويجب تخزينها بأمان في املوقع حتى يتم تجنب  -

ظفين املعنيين خالل األنشطة امليدانية سلوك املو سيطرة على يتم الو تنفذ برامج التوعية للموظفين  -

 من قبل مشرف املوقع.

بالتدابير املناسبة تشييد يتم التحكم في مخاطر الصحة والسالمة املهنية املحتملة خالل مرحلة ال -

 وفقا للمعايير املقبولة دوليا.

سؤوال عن أي ضرر لموارد والنباتات في جميع األوقات ويكون مليجب على املقاول توفير حماية فعالة  -

 الحق.

 يقوم بتعيين لشروط التعاقدية و تشييد وفقا لأثناء الالحفاظ على نظافة املوقع املقاول على ُيجبر  -

بشكل مالئم وتجنب املخلفات السائلة مهندسين مشرفين لضمان التخلص من النفايات الصلبة و 

 انسكابات الزيوت املستعملة والشحوم وغيرها.

الحفر ردم يكن قد قام بترتيبه وتنظيفه مع اول على عدم مغادرة موقع البناء ما لم يجب إجبار املق -

 والتخلص من النفايات بشكل مالئم.األتربة تسوية أكوام والخنادق و 
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لحماية البيئة املعدل  4/1994من القانون املصري رقم.  28اللوائح املحددة في املادة يجب مراعاة  -

غير الضروري في  هاوإزعاج ئهاوإيذاقتل الحياة البرية شكل رئيس ي: حظر بو ،  9/2009بالقانون رقم 

 منطقة املشروع.

 فيزيائية:لبيئة ال -8-2

 :استخدام األراض ي -8-2-1

األراض ي التي تستخدم حالًيا في أنشطة أخرى لن تكون موائمة ملشاريع الطاقة الشمسية لتجنب 

وكة للحكومة ضئيلة وبالتالي فلن تكون هناك تدابير الصراعات االجتماعية، وستكون هذه األراض ي ممل

لنزع امللكية أو التعويض ألن مشاريع الطاقة الشمسية لن يتم تطويرها إال في األراض ي التي ال تخضع 

ألي مطالبات، وأثناء إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي لكل مشروع على حدة ستكون هناك حاجة 

ا إذا كانت هناك مناطق أخرى يجب استبعادها ملشاريع الطاقة الشمسية إلى مراجعة مفصلة لتقييم م

 الكهروضوئية.

 

 :التأثير البصري األثر على املنظر العام و  -8-2-2

ال يلزم اتخاذ تدابير تخفيف فملستقبالت بشرية عدم تواجد و نطقة الطبيعة الشاسعة للمباعتبار 

 حطات الطاقة الشمسية.ملمحددة أثناء التخطيط 

 املخلفات السائلة:املوارد املائية و  -8-2-3
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مستوى معتدل خالل فترات ارتفاع يها فيجب سحب املياه من اآلبار بلحماية املوارد املائية والحفاظ عل

تركيب صهاريج املياه في كال املوقعين تشييد(، ويجب الطلب على املياه )صب األساسات خالل مرحلة ال

حطة خلط الخرسانة مساويا للطلب على املياه لصب أساسات في محجم خزان املياه ويجب أن يكون 

 محطة الطاقة الشمسية.

معالجتها في تشييد و الصحية في املوقع أثناء الرافق جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي من امليجب و 

صحراوي من أجل الحص ى الملياه املعالجة إلى توجيه امحطة معالجة الهوائية بسيطة من مرحلتين مع 

الصرف  يتم التخلص من الحمأة الناتجة عن معالجة مياهذلك، ويجب أن ملعالجة الطبيعية بعد ا

 املنزلية بشكل منتظم للمحافظة على عمل محطة املعالجة بشكل جيد.الصحي 

 :النفايات املنزلية والخطرة -8-2-4

 تعاقدية وبتعيين شروطتشييد بموجي أثناء الاجبار املقاولين على العمل بأسلوب نظيف منظم يجب 

يتم تنفيذ ذلك و مهندسين مشرفين لضمان التخلص من النفايات أو إعادة تدويرها عليهم تعيين 

 بإعادة مواد التعبئة مع الشاحنات.

يجب جمع النفايات غير الخطرة املتبقية وتخزينها تشييد للتخفيف من اآلثار السلبية خالل مرحلة ال

يجب فصل الجزء القابل إلعادة التدوير أو و بواسطة الرياح  هانجرافبأمان في املوقع بحيث يتم تجنب ا

محطات إعادة التدوير، ويجب أن يتم جمع ونقله إلى األخشاب( القابل لالستخدام )مثل املعادن و 

في صناديق ويتم التخلص منها  وأالجزء املتبقي من النفايات القابلة للتحلل أو القابلة للحرق في أكياس 

في حالة عدم وجود مثل هذه املواقع يتم التخلص من النفايات في موقع آمن املحددة، و في املقالب

النفايات خاملة وفي غياب وهذه  ،تغطية النفايات املتبقية بالرملبحرقها مع للتخلص من النفايات 
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تر مكعب م 60لنفايات املنزلية )حوالي لالكميات الصغيرة تربة، وباعتبار املطر ال يوجد أي ضرر على ال

 تعتبر هذه الطريقة البسيطة مقبولة.بعد حرقها( متر مكعب  2تعادل في السنة 

أو من تشييد ن معدات الجمة عوالشحوم الناوقود يجب تجنب انسكاب النفايات الخطرة  مثل الو 

 التروس أو املحوالت إلى التربة في املوقع وذلك عن طريق مناولة هذه النفايات وجمعها بعنايةصناديق 

 عادة التدوير الالحق.ارسالها إل في حاويات و 

 :جودة الهواء -8-2-5

الغبار في مواقع تشييد ينجم أساسا من تصاعد على جودة الهواء املحيط خالل مرحلة الاآلثار إن 

الصحة وفقا لتوجيهات ثناء أعمال الحفر ويجب تخفيفها من جراء حركة املعدات والشاحنات أالعمل 

 والسالمة املهنية.

 تدابير التخفيف هي:و 

 املاءالتربة برش  -

 اعتبار حركة الهواءفي أماكن مع العمال وقوف يتم  -

 أقنعة واقية.ارتداء  -

 :الضوضاء -8-2-6

يتم تخفيف آثار الضوضاء على املواقع التي يعمل فيها العمال عن طريق الحفاظ على مسافات ال تقل 

 والتشغيل.تشييد هذا ينطبق على كل من مرحلة المتر من أي نشاط قائم في املنطقة و  200عن 
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 :التراث األثري والتاريخي والثقافي -8-2-7

 في غياب أي تراث أثري أو تاريخي أو ثقافي فال يتوجب اتقراح أية أجراءات تخفيف.

 :تخفيف األثر على حركة املرور -8-2-8

أثرا طفيفا على كل حال ومع على أنه  ضافية على الطرق اإلقليميةاإل املرور تم تقييم األثر على حركة 

 أثناء املساء والليل(.نخفض )املساعات حركة املرور خالل النقل بالشاحنات الثقيلة ذلك يمكن 

على معدات التشييد لتأكد من أن السائقين العاملين املستقبليين كذلك استثمرين املجب على وي

من أجل تقليل مخاطر القيادة اآلمنة ملعداتهم لى )مثل الشاحنات واللوادر( قد تلقوا تدريب عالثقيلة 

 سيارات األمان.املعدات الثقيلة جدا مصحوبا بنقل كون يجب أن يو الحوادث 

 

 :البيئة البيولوجية -8-2

 مرحلة التشييد وإنهاء التكليف:

تتطلب اتخاذ تدابير تخفيف تشييد / إنهاء التكليف لم يتم تحديد أي آثار مهمة ناجمة عن أنشطة ال

على املوائل ة آثار ومع ذلك فإن تطبيق تدابير عامة لتجنب أو لتقليل أي ،صة أثناء عملية التقييمخا

 ومنها:بالغ األهمية  اأمر تشييد والنباتات والحيوانات أثناء ال

يجب و ومواقع التخزين وطرق الوصول / املسارات تشييد حدود مناطق الضمن جميع األنشطة تقييد  -

 مناطق املحيطة بشكل صارم.تجنب أي استخدام لل
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الخاص بحماية البيئة املعدل  4/1994من القانون املصري  28االمتثال لألنظمة املحددة في املادة  -

 ، أي حظر: 9/2009بالقانون رقم 

 .الصيد وقتل الطيور والحيوانات البرية أو الكائنات الحية البحرية*

 .قطع أو إتالف أنواع النباتات املحمية* 

 .أو حيازة أو نقل أو عرض بيع أنواع من األحافير الحيوانية والنباتية أو تغيير خصائصهاجمع * 

 التجارة في جميع الكائنات الحية املهددة باالنقراض من أنواع الحيوانات والنباتات.* 

األودية الكبيرة التي تحتوي على نباتات متفرقة تشكل عناصر محددة في الصحراء ويمكن استخدامها  -

شاريع ومن ثم يجب تقييم األودية املهمة على أنها أقل مالءمة مل ،موئل لحيوانات معينة وبشكل مؤقتك

إجراء التخفيف املناسب هو تجنب و ( 3-8&  1-8الكهروضوئية )راجع الخريطة الطاقة الشمسية 

 أعمال البناء في هذه األودية قدر اإلمكان.

ذا كانت هناك حاجة لصلب التي قد يصطدم بها الطيور وإتجنب تركيب األسوار السلكية والكابالت ا -

 .بها لطيور الحد من خطر اصطدام يها لعلالت وضع عالمجب يذلك فل

 تإذا كانو للحد من جاذبية الحيوانات أو تهيجها أو تشويشها حطات الشمسية تجنب إضاءة امل -

من املعروف ممكنة و كثافة اإلضاءة مطلوبة بشكل مطلق فيجب استخدام أقل عدد من األضواء بأقل 

مم ليس لها  550أو مصادر الضوء األخرى ذات األطوال املوجية التي يزيد طولها عن الليد أن مصابيح 

 محدودة على الحشرات وبالتالي فهي مفضلة.آثار سوى 
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إذا كان و اسطة كابالت تحت األرض الكهربية ملشاريع املحطات الشمسية بو الشبكة يجب أن يتم بناء  -

وفًقا لإلرشادات املتاحة )على سبيل املثال ها  يمكن تجنب استخدام الخطوط الهوائية فيجب تصميمال

BirdLife International 2015.لتجنب خطر الصدمات الكهربائية للطيور الكبيرة ) 

وائل التخفيف فيما يتعلق باملجراءات ال يلزم املزيد من إفباستثناء التدابير املذكورة أعاله وتطبيقها 

تشييد محطات والنباتات والحيوانات ألنه ال يتوقع حدوث أي آثار سلبية كبيرة متبقية من خالل 

 الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبنية التحتية املرتبطة بها في منطقة املشروع.

 :مرحلة التشغيل والصيانة

ية الثالثة وال سيما األنواع الفرعالشمسية من أجل حماية املوائل والنباتات والحيوانات في املناطق 

املعدل  1994 / 4قانون المن  28التي تحميها التشريعات املصرية فإن اللوائح املحددة في املادة 

يجب اتباعها ويجب تطبيق إجراءات أفضل املمارسات وتدابير التخفيف العامة  9/2009بالقانون 

 أثناء التشغيل والصيانة.

هروضوئية يتم تطبيق اإلجراء املناسب ويتم تقليل الكمية املطلوبة عند تنظيف األلواح الشمسية الك

 من املاء من أجل توفير املوارد وتقليل التأثير على البيئة البيولوجية.

فيما يتعلق باملوائل والنباتات والحيوانات وال  ةإضافية إجراءات أخرى ال يلزم أيفوباإلضافة إلى ذلك 

متبقية عن طريق تشغيل / صيانة محطات الطاقة الشمسية  يتوقع حدوث أي آثار سلبية كبيرة

 الكهروضوئية والبنية التحتية املرتبطة بها في منطقة املشروع.

 :إدارة املخاطر /تشييدالحاجة إلى مراقبة ما بعد ال
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ظهر بيانات خط األساس بوضوح أن 
ُ
للنباتات واألنواع يست موائل هامة لالشمسية الشرقية ناطق املت

منتشرة على نطاق واسع ويمكن العثور عليها في العديد من املوائل الصحراوية يها ية املسجلة فالحيوان

عالوة ، و الكثافةمنفضة نطق الفرعية فقيرة في األنواع و ااملهذه تعتبر الحيوانات املحلية في و في مصر 

 هاًما الشرقية  الشمسيةناطق املوبالتالي ال تعتبر ، هددةاملي من األنواع فليست بها أعلى ذلك 
ً
موئال

 للحيوانات.

ومن ثم ال توجد حاجة إلى مزيد من الدراسات األساسية حول النباتات والحيوانات في املناطق الفرعية 

 لكهروضوئية(.حطات الشمسية االثالثة )ال قبل أو أثناء أو بعد إنشاء امل

 

 :البيئة االجتماعية -8-4

 :إدارة اآلثار املتعلقة بالصحة والسالمة

املشروع هي تلك املرتبطة تشييد وأمنه أثناء املحيط العمال وصحة املجتمع صحة اآلثار املحتملة على 

التربة واستخدام املعدات الكبيرة ونقل املواد ذات الوزن تشييد أخر من جراء نحريك بأي مشروع 

قضايا الصحة باإلضافة إلى ذلك  تشمل و  ،الزائد املتضخم وتشييد املنشآت الصناعية وتركيبها

 خنادق.أو في في األعمال الكهربية والسالمة العمل 

 تدابير التخفيف:

 من املستثمرين  -
ً
مجموعة الصحة مراعاة توجيهات إجبار املقاولين على املتعاقد معهم سيكون مطلوبا

هية املبادئ التوجيمراعاة والسالمة والبيئة  الصادرة عن مجموعة البنك الدولي كحد أدنى إلى جانب 

املبادئ التوجيهية وخاصة املجتمعية والصحة العامة املتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة املهنية 
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ومبادئ السالمة اح البيئة الخاصة بطاقة الريو الصحة والسالمة توجيهات ملؤسسة التمويل الدولية: 

 ية.للبنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمالطاقة الكهربائية بنقل وتوزيع الخاصة 

العمال حول دريب يجب ت  2003لعام  12وفقا لقوانين العمل املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية رقم  -

 إجراءات الصحة والسالمة.

املخالفين ملعاقبة مفوضا لصحة والسالمة ل ينيتعين على املقاول واملقاولين من الباطن تعيين مشرف -

 جراءات الصحة والسالمة.إل 

يجب عليه أن يجعل مرافق تشييد و اول خطة للصحة والسالمة قبل بدء أعمال اليضع املقيجب أن  -

الصحة والسالمة )مثل معدات مكافحة الحرائق واإلسعافات األولية واألدوات الوقائية ، إلخ( متاحة في 

 القريب من املوقع.في حاالت الطوارئ إلى املستشفى خالء موقع املشروع ويجب أن يكون لديه معدات لإل 

 .كما ذكر من قبل يخضع جميع املوظفين لتدريب أولي للسالمة مصمم خصيًصا ملهام العمل -

 :تخفيف اآلثار على املجتمع البدوي 

يعتبرون الصحراء أرض بدوية على الرغم وهم ثقافتهم الخاصة لهم البدو هم مجموعة عرقية خاصة 

الح مجموعات البدو عند تطوير يجب مراعاة مصو  منخفضةمن أن القيمة االقتصادية لهذه األرض 

 وتنفيذ مشاريع طاقة الرياح.

كانت هذه مسألة مثيرة للقلق بالنسبة ألصحاب املصلحة املتعددين الذين يعيشون في القرى في وادي 

الستشاري خالل العمل امليداني لالنيل أو في املزارع الجديدة على حدود منطقة املشروع كما تبين 
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فيما يلي التوصيات ، و حقيقة أن لديهم ثقافتهم الفريدة الخاصة بهم التي تميزهموينبغي احترام وتقدير 

 الرئيسية ذات الصلة:

 التخفيف:إجراءات 

مع منها  لضمان عدم تعارض أيتجددة طاقة املاليجب استشارة البدو أثناء تخطيط مشروعات  -

 فيذ املشروع وتشغيله.يجب استخدام أدوات التشاور التشاركية أثناء تنو مصالحهم املعقولة 

 الفوائد املحتملة مثل فرص العمل.اعتبار يجب  -

هناك حاجة للبدء بتطوير قاعدة بيانات تتضمن و يمثل غياب املعلومات واإلحصاءات تحدًيا حقيقًيا  -

 معلومات عن مجتمع البدو وهذا أمر ضروري ملراقبة فوائد املشروع وضمان عدم استبعاد البدو.

 :تدفق العمالة وظروف العملر آثاالتخفيف من 

 تدابير التخفيف:

ارشاد يجب و يوص ى بشدة بتقليص عدد العمال من خارج املحافظات القريبة من منطقة املشروع  -

هذا اإلجراء من للمقاولين زايا بتوظيف عمال البناء من أقرب القرى في وادي النيل وتشمل املاملقاولين 

 عمال.تقليل الحاجة إلى السكن والنقل لل

يمكن أن يشارك قادة املجتمع في عملية التوظيف من حيث إعالم مجتمعهم املحلي عن فرص العمل  -

 سيقع هذا تحت مسؤولية موظف التنمية االجتماعية.و 
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توجيهات البنك األوروبي إلعادة التعمير  املبادئ األساسية وحقوق العمال بما يتماش ى معمراعاة يجب  -

 قوانين العمل والعمالة الوطنية.توجيهات ومع  IFC PS2و  EBRD PR2 والتنمية

تلبي  يجب أن تكون مرافق اإلقامة املؤقتة في املوقع مالئمة وأن تكون نظيفة وآمنة وعلى أقل تقدير -

 ل
ً
سكن العاملين في مؤسسة التمويل الدولية والبنك توجيهات االحتياجات األساسية للعمال وفقا

 .عادة التعميراألوروبي إل 

وإنشاء آلية التظلم وآلية املتعلقة إشراك أصحاب املصلحة والجمهور واإلفصاح عن املعلومات  -

 هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة.التعويض عن طريق 

 آثار انعكاس الضوء:

وبالتالي ال توجد أية تدابير مقترحة آثار االنعكاس الصادر من األلواح الشمسية الحديثة طفيف للغاية 

 هنا.

 الشرقية الفرعية:شمسية ناطق الاملالتخفيف الخاصة في إجراءات  -8-5

 :1الشرقية الفرعية الشمسية نطقة امل

التي يتم استخدامها حالًيا أو  1يجب اعتبار املناطق املوجودة في املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

سية واإلضافة إلى ذلك التي يجري تطويرها لألنشطة االقتصادية مستبعدة من مشاريع الطاقة الشم

تم تحديد سمات خاصة تتطلب إجراءات تخفيف محددة: يجب تقييم أهمية وادي العبادية ووادي 

البرشاوي على أنهما أقل موائمة ملحطات الطاقة الشمسية وبالتالي يجب تجنب أعمال البناء في هذه 

 (.1-8األودية  قدر اإلمكان )راجع خريطة 
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 :2الفرعية املنطقة الشمسية الشرقية 

إلى جانب تدابير التخفيف العامة التي يجب تطبيقها على جميع محطات الطاقة الشمسية 

تتطلب  2الكهروضوئية فليست هناك أية سمات خاصة في املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

 (.2-8إجراءات تخفيف محددة )أنظر خريطة 

 

 :3املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

ير التخفيف العامة التي يجب تطبيقها على جميع محطات الطاقة الشمسية إلى جانب تداب

تتطلب إجراءات  3الكهروضوئية فقد تم تحديد سمات خاصة في املنطقة الشمسية الشرقية الفرعية 

تخفيف محددة: يجب تقييم مجمع وادي الشيخ املهم باعتباره أقل مالءمة ملشاريع الطاقة الشمسية 

 (.3-8لتالي يجب تجنب أعمال التشييد في مجمع الوادي قدر اإلمكان )أنظر خريطة الكهروضوئية و وبا
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 اإلدارة البيئية واالجتماعية وخط املراقبة: -9

مناقصة الختيار طرح أو هيئة مصرية أخرى ستهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة من املفهوم أن 

ميجا وات وستشرف على  50قدرة شمسية بطاقة الالشروعات مستثمرين من القطاع الخاص مل

جعل أن تفكر في هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة يجب على و املستثمرين خالل فترة عمر املشروعات 

 لزاميخطة املراقبة البيئية واالجتماعية إ
ً
ستثمرين من امل في مستندات املناقصة وفي العقد الالحق مع ة

 هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة ، ستقوم  وكجزء من هذه املهمة اإلشرافية ،القطاع الخاص
ً
أيضا

 متابعة أي تظلم خالل فترة عمر كل مشروع.ب

تشييد تنفيذ تدابير التخفيف اتخاذ إجراءات خالل مرحلة تقديم العطاءات والتخطيط والويتطلب 

يمكن تلخيص ذلك في و سيتم إنشاؤها في املنطقة حطة طاقة شمسية ومرحلة ما بعد التشييد لكل م

شمسية طاقة الالتنطبق هذه اإلجراءات على جميع مشاريع و خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التالية 

 .املشروعآثار في منطقة املشروع وسيتم استكمالها عند الضرورة بتدابير محددة أثناء تقييم 

 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية -1-9جدول 

تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

توجيهات البنك  التظلمات كافة املراحل

 PR1 & PR10األوروبي 

 وأفضل املمارسات

إعداد آلية تظلم تطبق خالل دورة حياة 

مشاريع مزارع الرياح تديرها السلطة 

 املصرية املختصة.
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تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

مرحلة املناقصة 

 والتخطيط

مخاطر الصحة 

 سالمةوال

توجيهات البنك 

 PR1 & PR4األوروبي 

 وأفضل املمارسات

جعل املعايير املحددة في املبادئ التوجيهية 

العامة للبيئة والصحة والسالمة الصادرة 

عن مؤسسة التمويل الدولية في أبريل 

وفي إرشادات البيئة والصحة  2007

والسالمة املتعلقة بالطاقة الشمسية في 

دنى من االلتزام في الحد األ  2015أغسطس 

 مستندات املناقصة لكل مشروع.

جعل تعيين مهندس للصحة والسالمة    

والبيئة الزاميا خالل مرحلة التشييد من 

 أحكام وشروط مستندات املناقصة.

جعل تطبيق توجيهات الصحة والسالمة    

 والبيئة شرطا في مستندات املناقصة.

رطا جعل ضرورة توفير معدات السالمة ش   

 في مستندات املناقصة.

 

 

تطبيق إجراءات  

 للتخفيف

توجيهات البنك 

 PR1األوروبي 

 وأفضل املمارسات

جعل تحديد إجراءات التخفيف أثناء 

مرحلة التشييد والتشغيل إلزاميا 

محطات للمقاولين عند تقديم عروض 

 ميجاوات 50قدرة الطاقة الشمسية 

تركيب أسوار من السلك وكابالت تجنب توجيهات البنك اآلثار على املوائل  
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تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

الطبيعية 

ات والنبات

 والحيوانات

 PR6األوروبي 

 وأفضل املمارسات

الصلب وفي حالة الضرورة القصوى يتم 

 وضع عالمات عليها.

 األلواح الشمسية.تجنب إضاءة 

في األودية قدر تشييد تجنب أعمال ال

 اإلمكان.

معينة )مثل سمات تجنب التأثير على 

  الكهوف أو
ً
الشقوق( التي قد تشكل موئال

مناسًبا للحيوانات )يجب أخذها في 

االعتبار في تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

 الخاص باملشروع(.

حدود يجب تشييد الشيكة الكهربية داخل   

ستخدام محطة الطاقة الشمسية با

كابالت تحت األرض، وإذا كان ال يمكن 

ب تجنب استخدام الخطوط الهوائية فيج

تصميمها وفًقا للتوجيهات املتاحة )على 

 BirdLife Internationalسبيل املثال 

2015.) 

 

 

مخاطر الصحة  مرحلة التشييد

 والسالمة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

املعايير  EP3مبادىء خط االستواء جعل 

البيئية واالجتماعية ومعايير أداء البنك 
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تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

 وأفضل املمارسات
 حد أدنىعمير كاألوروبي العادة الت

 للمتطلبات.

توجيهات البنك   

وأفضل   PR4األوروبي 

 املمارسات

يجب على املقاول تعيين مهندس للصحة 

والسالمة والبيئة مفوضل العطاء توجيهات 

 الصحة والسالمة والبيئة.

توجيهات البنك   

وأفضل  PR4األوروبي 

 املمارسات

لصحة والسالمة والبيئة قبل خطة لإعداد 

 في أي نشاط. البدأ

توجيهات البنك   

وأفضل  PR4األوروبي 

 املمارسات

توفير أدوات ومعدات الصحة والسالمة 

 والبيئة وتدريب العاميلن عليها.

توجيهات البنك   

وأفضل  PR4األوروبي 

 املمارسات

 إقامة مرافق صحية باملوقع.

توجيهات البنك   

وأفضل  PR4األوروبي 

 املمارسات

حاالت الظروف الجوية  إيقاف العمل في

 الغير مواتية مثل العواصف الرملية.

حماية موارد  

 املياه

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل املمارسات

تركيب خزانات املياه لحماية اآلبار من 

 اإلفراط في االستخدام:
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تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

خزان واحد في محطة خلط الخرسانة 

بلحد أدنى من الحجم الذي يتوافق مع 

ملياه لصنع الخرسانة ألساس الطلب على ا

 توربينة واحدة.

خزان واحد عند بئر إمداد املياه بحد أدنى 

 لحجم يعادل أكبر شاحنة صهريج.

 تقليل استهالك املياه.

توجيهات البنك  حركة املرور 

وأفضل  PR3األوروبي 

 املمارسات

يتم القيام بنقل املعدات ذات األحجام 

ة واألوزان الكبيرة في ساعات الحرك

املنخفضة للمرور )أثناء املساء أو الليل( 

 مع مرافقة سيارات األمن لها.

توجيهات البنك  التلوث 

 PR3األوروبي 

 وأفضل املمارسات

مع مراقبة ضمان العمل بنظام ونظافة 

مشرفين لتقليل املخلفات السائلة 

 والصلبة وللتخلص الصحيح منها.

التخلص من  

املخلفات غير 

 الخطرة

البنك توجيهات 

 PR3األوروبي 

 وأفضل املمارسات

جمع املخلفات وتخزينها بأمان وفصل 

الجزء القابل إلعادة التدوير ودفن الجزء 

القابل للتحلل البيولوجي والرماد 

واملخلفات املتبقية )مواقع املعالجة 

ومدافن النفايات( وإذا كان ذلك غير 

ممكن عمليا فيجوز دغنها في الصحراء مع 

 1.5رمال بعمق ال يقل عن التغطية بال
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تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

 متر(.

 

 

التخلص من  

 املخلفات الخطرة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل املمارسات

تجنب انسكاب الزيوت والوقود والشحوم 

 على التربة ويجب جمعها وإعادة تدوريها.

معالجة مياه  

 الصرف الصحي

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل املمارسات

معالجة الهوائية بسيطة من إنشاء محطة 

مرحلتين وتصريف املياه املعالجة إلى 

 حص ى صحراوي ملرحلة ما بعد املعالجة.

توجيهات البنك   

 PR3األوروبي 

 وأفضل املمارسات

في نهاية أعمال التشييد يجب أن يجعل 

املقاول املوقع في ظروف مرتبة ويجب أن 

يتم ردم الحفر وأن يتم تجميع أكوام مواد 

ر وأن يتم التخلص من النفايات الحف

 بشكل صحيح

اآلثار على املوائل  

والنباتات 

 والحيوانات

توجيهات البنك 

 PR6األوروبي 

 وأفضل املمارسات

تقييد جميع األنشطة في حدود مناطق 

التشييد ومواقع التخزين وطرق الوصول 

واملسارات ويجب تجنب أي استخدام 

 للمناطق املحيطة بشكل صارم ويجب أن

تتجنب األعمال اإلنشائية أي موائل 

حساسة إن وجدت )يتم تحديدها في 

تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص 
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تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

 باملشروع(

توجيهات البنك   

 PR6األوروبي 

 وأفضل املمارسات

تجنب احضار أنواع جديدة من البيئات 

الحضرية والريفية إلى املنطقة )على سبيل 

 ويات(.املثال مع مواد البناء والحا

 

 

من  28االلتزام باألنظمة املحددة في املادة  التشريعات الوطنية  

لحماية  4/1994القانون املصري رقم. 

 .9/2009البيئة املعدل بالقانون رقم 

العمالة وظروف  

 العميل

توجيهات البنك 

 PR7األوروبي 

 وأفضل املمارسات

يجب توظيف أكبر قدر ممكن من عمال 

ناطق أي من أقرب البناء من أقرب امل

 القرى في وادي النيل.

توجيهات البنك   

 ,PR2, PR7األوروبي 

PR2 

 وأفضل املمارسات

االمتثال للمبادئ والحقوق األساسية 

للعاملين ومعايير اإلقامة التي تلبي 

متطلبات البنك األوروبي إلعادة التعمير 

(PR2( ومؤسسة التمويل الدولية )PS2 )

 لة الوطنية.وقوانين العمل والعما

توجيهات البنك   

 PR7األوروبي 

 وأفضل املمارسات

يجب أن تكون أي مرافق إقامة مؤقتة في 

املوقع مناسبة وأن تكون نظيفة وآمنة مع 

 تلبية االحتياجات األساسية للعمال.
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تطلبات التريعية امل السمات البيئية مرحلة املشروع

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

مرحلة التشغيل 

 والصيانة

مخاطر الصحة 

 والسالمة

توجيهات البنك 

 PR4األوروبي 

 وأفضل املمارسات

تأكد من أن عمال تشغيل وصيانة ال

مؤهلين ومتدربين على املحطات الشمسية 

 أمور الصحة والسالمة. 

توجيهات البنك  التراث الثقافي 

 PR8, IFCاألوروبي 

PS8 

 والتشريعات الوطنية

يجب تطبيق قواعد معينة بالنسبة 

لألثريات التي يتح اكتشافها أثناء أعمال 

 الحفر.

مقاوليهم من يجب تدريب املقاولين و 

 الباطن على تطبيق هذه اإلجراءات.

مرحلة إنهاء 

 التكليف

استخدام 

األراض ي 

 والالندسكيب

توجيهات البنك 

 PR6األوروبي 

 وأفضل املمارسات

في املحطات الشمسية يجب إزالة تركيبات 

نهاية عمرها وإعادة الالندسكيب لحالته 

 األصلية وتسوية التربة وردم الخنادق.
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