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 1 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

ستراتيجي البيئي واالجتماعي إلالتقييم ا
 لمشروعات طاقة الرياح في منطقة شرق النيل 

 )جمهورية مصر العربية(
 

ستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات إللتقييم االتقرير النهائي ل
 طاقة الرياح

 

  

  

 

 2018سبتمبر 

 هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

 ة المتجددةوزارة الكهرباء والطاق
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 2 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

ي فاح التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات طاقة الري
 ةجمهورية مصر العربي –منطقة شرق النيل 

 لتقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالتقرير 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 
 التقرير : معتمد حالة

 تاريخ اإلصدار:

 الوصف اعتماد مراجعة اعداد التاريخ اإلصدار

01 04.10.2017 Dr. Frank Bergen 

Dr. Ernst 
Niemann 

Tony Moens de 
Hase  

Dr. Omneya 
Nour Eddin 

Matthias Drosch 

Matthias 
Drosch  

Matthias 
Drosch 

مسودة التقييم اإلستراتيجي البيئي 
 عي لمشروعات طاقة الرياحواالجتما

02 22.12.2017 Dr. Frank Bergen 

Dr. Ernst 
Niemann 

Matthias Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

مسودة ثانية للتقييم اإلستراتيجي البيئي 
واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياح مع 

الجديدة  اعتبار مالحظات هيئة الطاقة
 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 
واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياح مع 
اعتبار مالحظات هيئة الطاقة الجديدة 
 والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار

04 25.09.2018 Dr. Frank Bergen 

Matthias Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

Dr. Frank 
Bergen 

Matthias 
Drosch 

ي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي البيئ
ة الرياح بعد واالجتماعي لمشروعات طاق

 التشاور الجماهيري

05 22.10.2018 Matthias Drosch Matthias 
Drosch 

Matthias 
Drosch 

ي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي البيئ
واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياح بعد 

 اعتبار مالحظات هيئة الطاقة المتجددة
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 3 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 الفهرس

 :عام -1

 مقدمة -1-1

 منطقة المشروع -2-1

 واالجتماعيبيئي لتقييم اإلستراتيجي الأهداف عملية ا -3-1

 أهداف ونهج تقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشاريع طاقة الرياح -4-1

 إعتبار البدائل وتبرير المشروع -5-1

 اإلطار القانوني واإلداري: -2

 سياق السياسة -1-2

 اإلطار القانوني والتنظيمي في مصر -2-2

 ار والتنميةمتطلبات األداء للبنك األوروبي إلعادة اإلعم -3-2

 متطلبات خط اإلستواء -4-2

 وصف لمشروع طاقة الرياح النمطي: -3

 النطاقالهدف و -3-1

 ارع الرياح على نطاق واسعالسمات النمطية ونطاق أعمال مز -3-2

 ة ومكونات مزرعة الرياحالنمطيسمات ال -3-2-1

 أعمال التشييد -3-2-2

 يل والصيانةأعمال التشغ -3-2-3

 إنهاء التكليف -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

 ةمعايير التقنية وإستخدام األراضي لتصنيف المناطق على أنها غير مالئم -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

 لبيئة الفيزيائيةا -5-1

 منطقة المشروع -5-1-1 

 1الفرعية  منطقة الرياح الشرقية -5-1-2 

 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -5-1-3 

 البيئة البيولوجية -2-5

 منطقة المشروع -1-2-5

 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -2-2-5



JV          
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 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -3-2-5

 البيئة اإلجتماعية االقتصادية -3-5

 منطقة المشروع -1-3-5

 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -2-3-5

 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -3-3-5

 الخالصة -4-5

حديدها لتي تم تاادية توقع وتقييم اآلثار على البيئة الفيزيائية والبيولوجية واإلجتماعية واإلقتص -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

 واإلهتزازات والتداخالت الكهرومغناطيسية الضوضاء والتظليل -7-1-6

 التراث األثري والتاريخي والثقافي -8-1-6

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

 مخاطر السيول -10-1-6

 المخاطر الزلزالية -11-1-6

 البيئة البيولوجية -2-6

 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -1-2-6

 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -2-2-6

 البيئة اإلجتماعية واإلقتصادية -3-6

 اآلثار البيئية واإلجتماعية: تخفيف -7

 أفضل الممارسات العامة / إستراتيجية التخفيف  -1-7

 إجراءات التخفيف التي تطبق على منطقتي الرياح -2-7

 البيئة الفيزيائية -7-2-1

 البيئة البيولوجية -7-2-2

 تماعية واالقتصاديةالبيئة اإلج -7-2-3

 الشرقية: منطقتي الرياحبالتخفيف الخاصة  تدابير -3-7

 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -7-3-1

 2ح الشرقية الفرعية منطقة الريا -7-3-2

 خطة اإلدارة والمراقبة البيئية واالجتماعية: -8

 اإلدارة البيئية واالجتماعية -1-8

 البيئية ترتيبات وإجراءات المراقبة  -2-8

 المراجع -9

 المالحق: -10

 :النطاق مرحلة تقرير – Aالملحق  -10-1

 النطاق تقرير : A1الملحق  -10-1-1 

 : تقرير عن اجتماع النطاق A2الملحق  -10-1-2 
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 :راقبة الطيورتقارير عن م -Bالملحق  -10-2

 لإلتحاد الدولي لحماية البيئة الحمراءالقائمة : اB1الملحق  -10-2-1 

ربيع  –لتقرير األول عن مراقبة الطيور في منطقة شرق النيل : اB2الملحق  -10-2-2

2016 

خريف  –لتقرير الثاني عن مراقبة الطيور في منطقة شرق النيل : اB3الملحق  -10-2-3

2016 

ربيع  –لتقرير الثالث عن مراقبة الطيور في منطقة شرق النيل : اB4الملحق  -10-2-4

2017 

 موقع في 18عداد الطيور المسجلة في مواقع المراقبة البالغ عددها : أB5الملحق  -10-2-5

 2017 وربيع 2016وخريف  2016ربيع 

آلثار المحتملة لتشفيل مزارع الرياح على الطيور المهاجرة التي : اB6الملحق  -10-2-6

 تطير على ارتفاعات كبيرة

 ت المشروعنشرة معلوما -Cالملحق  -10-3

 :المقابالت -Dالملحق  -10-4

 : لمحة عن المقابالتD1الملحق  -10-4-1 

 : نتائج المقابالتD2الملحق  -10-4-2 

  :قة المتجددة والمحافظاتالمراسالت الرسمية بين هيئة الطا -Eملحق ال -10-5

 لخص المراسالت الرسمية بين هيئة الطاقة المتجددة والمحافظات: مE1الملحق  -10-5-1

 الخطابات الرسمية -10-5-2 

 حداثيات المناطق المستبعدة وغير المالئمةإكتيب تحديد  -Fالملحق  -10-6

 الجماهيرير تشاور التقري -Gالملحق  -10-7

 ملخص غير فني -Hالملحق  -10-8

 النسخة العربية –ملخص غير فني  -Iالملحق  -10-9
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 قائمة األشكال

 ةالتقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعينظرة عامة على مراحل -1-1شكل 

 س كمثالمزرعة الزعفرانة على خليج السوي –زرعة رياح نمطية م -1-3شكل 

 منظر داخلي لمزرعة الرياح -2-3شكل 

 على أرض صحراويةعن بعد لمزرعة الرياح منظر  -3-3شكل 

 ألساس التوربينات الهوائيةمثال  -4-3لشكل 

 أعمال تركيبات أبراج التوربينات الهوائية  رافعة مجنزرة تستخدم في -5-3شكل 

 نسر المصريالطرق هجرة  -1-4شكل 

 B3وقع المراقبة م( لتسجيل نشاط الخفافيش في محيط batcorder)عن الخفافيش ف جهاز الكش -2-4شكل 

 وارهانظرة عامة على المناطق والطرق األسفلتية داخل منطقة المشروع وبج -1-5 شكل

 من الخريطة الجيولوجية لمصرجزء  -2-5شكل 

ً على الس -3-5شكل  منطقة الرياح الشرقية )طح الحجر الجيري مع صخور مستديرة الشكل منتشرة جزئيا

 (1الفرعية 

 GSHAPطر الزلزالية لمصر خريطة المخا -4-5شكل 

 لتقنية واستخدام األراضياأقل مواتاة وفقًا لمعايير  1الرياح الشرقية الفرعية منطقة  -5-5شكل 

   WP 74_1 منظر جنوب  -6-5شكل 

 WP 75_1جنوب منظر  -7-5شكل 

 WP 10_1جنوب  منظر  -8-5شكل 

 WP 14_1وادي العمراني القبلي  -9-5شكل 

 WP 20_1وادي العمراني القبلي  -10-5شكل 

 WP 20_1في  طللتضاريس باتجاه جنوب وادي أسيو الحادالهبوط  -11-5كل ش

 WP 19_1طريق الحصى المؤقت في   -12-5شكل 

 WP 4_1عالمة الملكية في  -13-5شكل 

 WP 73_4ساكن بدوية عند م -14-5شكل 

 أعمدة نور في وسط الصحراء وخط جهد متوسط -15-5شكل 

        WP 24_1األسفلت في حطة م -16-5ل شك

 WP 27_1 عند األراضي الزراعية -17-5شكل 

 األراضي أقل مواتاة وفقاً لمعايير االستخدام الفني واستخدام 2ح الشرقية الفرعية منطقة الريا -18-5شكل 

 على قمة الجرف WP 33_3عند السطحية الظروف  -19-5شكل 

 WP 33_3الة التربة عند ح -20-5شكل 

       WP 33_3الشقوق في الجزء العلوي من الجرف بالقرب من  -21-5شكل 

 WP 33_3بالقرب من إلي الجنوب منظر  -22-5شكل 

 WP 50_3من منظر  – 2لفرعية امنطقة الرياح الشرقية جزء منخفض من الجزء الشمالي من  -23-5شكل 

 لإلى الشما

ورة ص - 2الرياح الشرقية لشمالية لمنطقة امتر تقريباً متاخماً للحدود  100جرًف يمتد على مسافة  -24-5شكل 

 )الشمال( 1الفرعية الشرقية الرياح لصحراء حمادة في منطقة طية نم

 غطاء النباتيالغالبية العظمى من منطقة المشروع خالية تماًما من ال -25-5شكل 

لسطحي في بعض األودية )تظهر في الجريان ا 2016ألمطار الغزيرة في خريف عام تسببت ا -26-5شكل 

 ، انظر أدناه( وادي عمرانيالصور 

 نيونأخدود أو كا العديد من أشجار األكاسيا ويشبه في الجزء الشمالي الشرقيادي الشيخ به و -27-5شكل 
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فرعية الرياح الشرقية ال جزئياً في منطقةط الصدع الذي يقع من نقطة مرتفعة بالقرب من خمنظر  -28-5شكل 

 شمال(في اتجاه الشمال عند خط الصدع ) 2الرياح الشرقية ومنظر من منطقة مين( )ي 2

 مشاقق صور لوادي -29-5شكل 

ب في جزء كبير من شجيرات وأعشا -مين(مشج بدون نبات )أعلى ياألخدود من وادي جزء يشبه  -30-5شكل 

 طقة المشروع ) أسفل(ألراضي المزروعة )السابقة( عند الحدود الغربية لمنوا -سار( الوادي )أعلى ي

 1رياح الشرقية لمنطقة اللوادي إبداع على الحدود الشمالية طية صورة نم -31-5شكل 

 لوادي أبو الحسكة البحري ووادي أبو القبلطية صور نم  -32-5شكل 

)أسفل( من مجمع وادي العمراني  وسط( والغربي)الاألوسط صور من الجزء الشرقي )العلوي( و -33-5شكل 

 أكاسيا واحدةشجرة مع بقع نباتية و

 وادي غير مسّمى شرق مجمع وادي العمراني -34-5شكل 

 1 لرياح الشرقيةمنطقة ابية لمام عند الحدود الجنوت لفرع الجنوبي من وادي أملصور  -35-5لشكل 

 1ية رياح الشرقلامنطقة د الجنوبية لعلى الحدودي المجاليد لواطية صور نم -36-5شكل 

 األخرى الكهوف التي توفر المأوى للثدييات والطيور والحيوانات -37-5شكل 

 Zygophyllum coccineumيمين( وشجيرات )أعلى  Ochradinus baccatusشجيرات  -38-5شكل 

 1ية شرقالطقة الرياح في من A. tortilis spp. raddianaشجيرلت توجد في منطقة المشروع ويسار( )أعلى 

يسار( )أعلى  Panicum turgidumشجيرات ومين( نتيكا )إلى اليأنستاشيا هييروشوشجيرات  -39-5شكل 

 يسار()أسفل  Farsetia aegyptia شجيراتويمين( )أسفل  Launaea nudicaulisشجيرات و

ً الغطاء النباتي على األراضي الزراعية غير المزروعة حا -40-5شكل   ليا

 راقبةاألفعى في كل موقع م نسرلجميع األنواع المسجلة )الطيور / الساعة( ونشاط  ةنشاط الهجر -41-5 شكل

 لسهوبالنسر مكاني لهجرة الخريف رسم توضيحي تخطيطي للتوزيع ال -42-5كل ش

( Bucanetes githagineus)طائر مغرد  –عصفور جاثم في وادي العمراني )اعلى يمين(  -43-5شكل 

الصحراء )أسفل غرد معصفور  –يمين( )أسفل األوزة المنقطة  –)أعلى يسار( من الطريق السريع بالقرب 

 يسار(.

 الزواحف التي عثر عليها في منطقة المشروع -44-5 شكل

 الموجودة في منطقة المشروعزواحف للآثار   -45-5شكل 

 شمال(والعنكبوت )مين( الجراد المهاجر )إلى الي -46-5شكل 

الرياح الشرقية  في منطقة X2بالقرب من موقع  Senecio glaucus نباتتم العثور على  -47-5شكل 

 2الفرعية 

 بني سويف ظةلمحافتقسيم اإلداري ال -48-5ل شك

 التقسيم اإلداري لمحافظة المنيا -49-5ل کش

 فظة أسيوطاإلداري لمحاالتقسيم  -50-5كل ش

   طوب أبيض يستخدم في البناء -51-5شكل 

 منطقة تعدين -52-5شكل 

 جوجلرائط خ -مناطق التعدين )الخطوط البنفسجية( وسعة ت -53-5شكل 

 المواقع األثرية -54-5شكل 

 ن في وادي النيلمقابر بني ح -55-6شكل 

 دخل مقابر بني حسنم -56-5شكل 

 في وادي الملوك ةإخناتون الموجودبرة الوصول إلى مق -57-5شكل 

 1ية شرقالرياح الفي نهاية منطقة  وطيأس –المنيا طريق  -58-5شكل 

 1ة منطقة الرياح الشرقية في یعزرالااألنشطة ر ھظتي تلا جوجلط ئراخ -59-5ل کش

 )مزرعة قيد التطوير( 1رقية منطقة الرياح الشالجنوب الغربي من في المياه بئر حفر  -60-5شكل 

 1الرياح الشرقية الفرعية األنشطة الزراعية في منطقة  -61-5شكل 
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 بعجرمزرعة عائلة الفتة  -62-5شكل 

 مقابلة مع سيد بعجر -73-5شكل 

 2منطقة الرياح الشرقية ة في أحد المواقع الموجودوضح تجوجل خرائط  -64-5شكل 

 التسلسل الهرمي لتخفيف اآلثار السلبية -1-7شكل 

 قائمة الجداول

يع عام موقعاً في رب 18ها قبة البالغ عددالوقت اإلجمالي للمراقبة في كل موقع من مواقع المرا -1-4جدول 

 2017وربيع عام  2016وخريف عام  2016

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

 الحدث اتترتيب درج -3-4جدول 

 التتحديد حساسية المستقب -4-4جدول 

 التتصنيف حساسية المستقب -5-4جدول 

 األثرأهمية  -6-4جدول 

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

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

لميدانية حسب تصنيف اوالمسوحات في منطقة المشروع خالل الزيارات كتشفة الموائل المتصنيف  -3-5جدول 

 (2015هارهاش وآخرون )

 الحيواناتئل للنباتات واتقييم أهمية األودية الرئيسية كمو -4-5جدول 

 قائمة األنواع النباتية المسجلة في منطقة المشروع -5-5جدول 

على  Xو  Dو  Cو  Bو  Aفي الصفوف  الرصدعمليات أثناء تسجيلها عدد الطيور التي تم  -6-5جدول 

 2017و  2016مواقع المراقبة في ربيع من  كم 2مسافات تصل إلى 

على  Xو  Dو  Cو  Bو  Aفي الصفوف  الرصدعمليات  أثناءتسجيلها عدد الطيور التي تم  -6-5جدول 

 2017و  2016مواقع المراقبة في ربيع من  كم 2مسافات تصل إلى 

 2016مشروع في ربيع عام أعداد الطيور من األنواع ذات األهمية البسيطة المسجلة في منطقة ال -8-5جدول 

 2017وربيع عام 

 Dو  Cو  Bو  Aلرصد في الصف الرص في مواقع اعمليات ء أثناتسجيلها عدد الطيور التي تم  -9-5جدول 

 تسجيالت(= عدد ال r= عدد الطيور ،  bلكل موقع ) كم 2على مسافات تصل إلى  Xو 

 2016ن طريق الصدفة في خريف عام عأعداد الطيور من األنواع ذات الصلة التي تم تسجيلها  -10-5جدول 

 داخل منطقة المشروع

 م تسجيلها عن طريق الصدفة / بشكلطيور من األنواع ذات األهمية البسيطة التي تأعداد ال -11-5جدول 

 2016عشوائي في خريف عام 

 لمشروعالعابر في منطقة اسير قائمة الطيور المسجلة أثناء ال -12-5جدول 

 قائمة األنواع الثديية المسجلة في منطقة المشروع -13-5جدول 

 ة في منطقة المشروعالزواحف المسجلبقائمة  -14-5جدول 

 توزيع السكان بمحافظة بني سويف -15-5جدول 

 توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة بني سويف -16-5جدول 

 توزيع السكان بمحافظة المنيا -17-5جدول رقم 

 المنيا توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة  -18-5جدول 

 ة أسيوطالتوزيع السكاني بمحافظ  -19-5جدول 

 أسيوط  توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة  -20-5جدول 

 استخدام األراضيمساحة  -1-6جدول 
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 المرئياألثر حجم  -2-6جدول 

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

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

 الحدث للتأثير على جودة الهواء حجم -5-6جدول 

 مغنطيسيةواالهتزازات والتداخالت الكهروالتظليل وجم الحدث للضوضاء ح - 6-6جدول 

 المرور األثر على حركة -7-6جدول 

 المرورية حجم الحدث لتأثير الحركة -8-6جدول 

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

 

 قائمة الخرائط

تفاع ناًء على قيود االرنظرة عامة على موقع ومدى منطقة المشروع ومختلف المناطق الفرعية ب -1-1خريطة 

 إقامة مشاريع الطاقة المتجددةالمقررة بالفعل على 

عينة لالستقصاء الخاص التي أخذت ك 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية في اآلراضي المسارات و -1-4خريطة 

 هاجرة(لموائل والنباتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والمبا

عينة لالستقصاء خاص التي أخذت ك 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية في اآلراضي المسارات و -2-4خريطة 

 هاجرة(بالموائل والنباتات والحيوانات )بما في ذلك الطيور المحلية والم

عية الرياح الشرقية الفرفي منطقة  لرصد الطيور المهاجرة ةمراقبة مختارة الستة عشر نقطموقع  -3-4خريطة 

1 

 2الرياح الشرقية الفرعية ر المهاجرة في منطقة لمراقبة لرصد الطيونقطتي اموقع  -4-4خريطة 

 أشجار األكاسيابعض الرئيسية واألودية عرض تخطيطي لموقع  -1-5خريطة 

 حيواناتموطن للنباتات والك 1الرياح الشرقية الفرعية منطقة  ئيسية فيتقييم أهمية األودية الر -2-5خريطة 

 1ة الرياح الشرقية الفرعيي منطقة فطاقة الرياح مشاريع األقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -3-5خريطة 

 2 فرعيةالرياح الشرقية الي منطقة فطاقة الرياح مشاريع األقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -4-5خريطة 

لتقييم  نتيجة 1ية شرقالرياح الي منطقة فطاقة الرياح مشاريع األقل مالءمة لمستبعدة أو المناطق ال -1-7خريطة 

 األثر )تدابير التخفيف(

 2الفرعية  الرياح الشرقيةقيود على مشاريع طاقة الرياح في منطقة ال  -2-7خريطة 
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 :عام -1

 مقدمة: -1-1

ع الطاقة ( لمشاريSESAجتماعي )اإلبيئي والستراتيجي ئي للتقييم اإلهنا التقرير النهانقدم 

ديل كيلومتر مربع قبل تع 2200كانت في األصل كيلومتر مربع ) 1725المتجددة في مساحة 

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

ركة الذي تم إعداده من جانب شلمنيا وأسيوط بني سويف واهي عبر ثالث محافظات 

Lahmeyer International  وEcoda Environmental Consultants  هيئة لصالح

 ( في مصر.NREAالطاقة الجديدة والمتجددة )

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

جموعة تحديد مب يةمصرالحكومة ال( في شراكة مع EBRD) تنميةلواإلعادة اإلعمار  األوروبي

بل قمن مشاريع الطاقة المتجددة )من مصادر الرياح والطاقة الشمسية( يتم تمويلها من 

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

ء سوادة الطاقة المتجدحطات مشييد ناسبة لتوقد حددت الحكومة المصرية ثالث مناطق كبيرة م

ثًا  ادر حديالصتعريفة التغذية الكهربية الطاقة الشمسية بموجب قانون الرياح أو مشاريع طاقة 

 2&  1ية منطقة الرياح الشرقية الفرعكيلومتر مربع ) 1725بما في ذلك منطقة تبلغ مساحتها 

اع أقصى بحد ارتفالشمسية الثالثة  يةالشرقمناطق والمتًرا  150نى ارتفاع المباقصى الحد ب

الحكومة  هذه المناطق التي حددتهاوتقع شرق نهر النيل )"منطقة المشروع"(  متر( 5للمباني 

تخدام حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسمتواجدة بالفعل المصرية تستند إلى بيانات 

لة المحتم البيئية واالجتماعيةثار لآللضمان تقييم المستوى االستراتيجي و ،األراضي الحالي

قوم تلمساعدة صانعي القرار المرتبطة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في هذا المجال و

ثر األقييم لتاستراتيجية دراسة إعداد بهيئة الطاقة المتجددة الحكومة المصرية باالشتراك مع 

ية عمل وهة تماعيلآلثار البيئية واالج، والتقييم االستراتيجي الجتماعي لمنطقة المشروعالبيئي وا

نب ن جواقرار تساعد على ضمان اعتبار الجوانب البيئية واالجتماعية وغيرها مللدعم اتخاذ 

مار اإلع إلعادة ويدعم البنك األوروبي ،والبرامج طاالستدامة بشكل فعال في السياسات والخط

 .ئية واالجتماعية للمشروعالدراسة االستراتيجية لتقييم اآلثار البي ههذ تنميةلوا
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يركز ل منفصأخر تقرير أن هناك يركز هذا التقرير على تطوير مشاريع طاقة الرياح في حين و

 منطقة المشروع.ي فتطوير مشاريع الطاقة الشمسية على 

 :منطقة المشروع -2-1

مال منطقة صالحة لالستعبها كيلومتر مربع  2200مساحة بشرق النيل في تم تخصيص منطقة 

ة الشرقية والمنطقة الشمسي 2&  1منطقة الرياح الشرقية الفرعية كيلومتر مربع ) 1725ا قدره

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

تقع معظم والطاقة الشمسية طاقة الرياح ومشاريع إلقامة  2016لعام  116رقم قرار الرئاسي ال

لجنوب امحافظة أسيوط في ولكن هناك بعض األجزاء الصغيرة في  ،حافظة المنياالمنطقة في م

ق تم استبعاد ثالث مناط 2016ومع التعديل في عام  ،محافظة بني سويف في الشمالفي و

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

ية قية الفرعمنطقة الرياح الشرفي شرق النيل قتصر على جددة المتالطاقة مشاريع وبالتالي فإن 

إقامة مكانية يتناول هذا التقرير تقييم إو 3&  2، 1والمنطقة الشمسية الشرقية الفرعية  2&  1

 .2لفرعية اومنطقة الرياح الشرقية  1ة الرياح الشرقية الفرعية طاقة الرياح في منطقمشاريع 
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د لفرعية بناًء على قيواعامة على موقع ومدى منطقة المشروع ومختلف المناطق نظرة  -1-1الخريطة 

 إقامة مشاريع الطاقة المتجددةاالرتفاع المقررة بالفعل على 

 

( وهي تمتد إلي الصحراء العربيةبوتسمى أيًضا )قع منطقة المشروع في الصحراء الشرقية ت

السودان ومن وادي نهر النيل ، باتجاه جنوب الشرقي من دلتا نهر النيل إلى شمال شرق ال

تتكون و ،2كم  221.940غطي مساحة حوالي تالشرق إلى خليج السويس والبحر األحمر و

بعد نحو مج نالصحراء الشرقية من مرتفعات رملية متدحرجة ترتفع فجأة من وادي النيل وتد

جبال البركانية سلسلة من سالسل الوهي كم شرق النيل في جبال البحر األحمر  170 - 80

شيب عند جبل  ترم 2187الوعرة التي تمتد من الشمال إلى الجنوب والتي تصل إلى ارتفاع 

 .األوديةالتي تتراكم في البنات وتتلقى الصحراء أمطاراً من حين آلخر 
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 منطقتين فرعيتين للرياح:تتضمن منطقة المشروع 

 :1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

لجنوب على كم تقريبًا من الشمال إلى ا 43على مسافة  1 الفرعيةالشرقية الرياح تمتد منطقة 

لمنطقة أقصى عرض لهذه ا ويبلغ (1-1كم شرق نهر النيل )خريطة  12مسافة ال تقل عن 

يسي قع بشكل رئوهي ت ،كيلومتر مربع( 750مساحة إجمالية حوالي بكم ) 22الفرعية حوالي 

أسيوط  -نيا يمر طريق المو ،في محافظة أسيوط ي منهاالجنوبالجزء في محافظة المنيا بينما يقع 

 (.1-1خالل هذه المنطقة الفرعية )انظر الخريطة السريع 

 :2منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

في منطقة  كم شرق وادي النيل 25على مسافة ال تقل عن  2الفرعية الشرقية  قع منطقة الرياحت

 محافظة بني سويف.

ى حدود هذه المنطقة الفرعية. رأس غارب عل -نوب الغربي يقع طريق الشيخ فاضل في الجو

الحد و ،ع من الجنوب إلى الشمالأسوان السري -يمتد طريق القاهرة وكم ،  8حوالي ة على مساف

الشرقي  كيلومتر من الشمال الغربي إلى الجنوب 20األقصى لهذه المنطقة الفرعية هو حوالي 

كم  79الي مساحة إجمالية تبلغ حوبمن الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ) كيلومتر 4وحوالي 

2.) 

 .5في القسم  وضحة الخصائص الرئيسية لهذه المناطق الفرعية مو

 التالية:في هذا التقرير يتم استخدام التعريفات و

ة احة كلية بمسالطاقة المتجددمشاريع لقابلة لالستخدام الكاملة المنطقة المنطقة المشروع:  -

 كيلومتر مربع( 1725

 .2طقة الرياح الشرقية الفرعية ومن 1هي منطقة الرياح الشرقية الفرعية المناطق الفرعية:  -

مين يف الوارد في القسحسب التعرومستبعدة مناطق مواتية وأقل تفضيالً مقسمة الي المناطق:  -

 6و  5
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 ة:  أهداف التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي -1-3

 األهداف التالية:لهذا التقييم 

د خطط للمساعدة في إعداوثوق للبيانات البيئية واالجتماعية لمنطقة المشروع متوفير مصدر  -

 المشاريع.لهذه وتمويل للحصول على التصاريح البيئية ومشاريع الطاقة المتجددة 

ل منطقة داخالطاقة المتجددة  يعإلقامة مشارالقيود التقنية أو االجتماعية ذات تحديد المناطق  -

 المشروع.

 فيلمتجددة امشاريع الطاقة تطوير بالبيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة اآلثار تحديد وتقييم  -

ذلك  ا فيمنطقة المشروع وتحديد تدابير التخفيف واإلدارة لمعالجة هذه اآلثار المحتملة بم

 شمسية.لمشاريع طاقة الرياح أو الطاقة ال المناسبةاألراضي إختيار التوصيات المتعلقة ب

ئج تقييم الطاقة المتجددة على أساس نتالمشاريع لمناسبة تحديد المناطق في منطقة المشروع ا -

 األثر البيئي واالجتماعي.

لمشاركة مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك أفراد الجمهور ، بشأن التخطيط المزمع ا -

 منطقة المشروع.لمشاريع الطاقة المتجددة في 

يط في تخط( التي سيتم استخدامها GISلمعلومات الجغرافية )إنشاء قاعدة بيانات لنظام ا -

 مشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية.

 لمنطقة.باة الشمسية المحتملة لرياح والطاقمشاريع طاقة اتحديد التوزيع المكاني ل -

تبار ة مع األخذ في االعاح والطاقة الشمسيالممكنة لتطوير طاقة الرياألملكن تحديد أفضل  -

 .الجوانب التقنية والبيئية واالجتماعية

ددة اقة المتجالطحديد المتطلبات اإلضافية )قياس البيانات ، الدراسات ، اإلدارة( لتنمية موارد ت -

 في المناطق المحددة.
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ب ية بتدريتماعبيئية واالجفقد قام استشاري التقييم االستراتيجي لآلثار الباإلضافة إلى ذلك ، و

ومات المعل الطاقة الجديدة والمتجددة على تقييم األثر البيئي واالجتماعي ونظامهيئة موظفي 

 الجغرافية.

ي ر البيئلعملية تقييم األثواالجتماعي أسلوب نمطي البيئي وقد اتبع التقييم االستراتيجي 

 ل التالية:في هذه المساحة الكبيرة وهو يتضمن المراحواالجتماعي 
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 جتماعيةالتقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالنظرة عامة على مراحل -1-1شكل 

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

قة دراسة إقليمية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي على مناطق طاقة الرياح والطاالشمسية 

الشمسية في شرق النيل لتقييم مدى مالءمة المناطق وفقًا للقيود الفنية أو االجتماعية وأهمية 

التقييم االستراتيجي لآلثار عملية ولكن  ،خيارات التخفيفاعتبار االجتماعية والبيئية بعد اآلثار 

اقة الشمسية الطالبيئية واالجتماعية تتجاوز ذلك وتقوم بتحديد مواقع مشاريع طاقة الرياح و

 البيئية واالجتماعية التقييم االستراتيجي لآلثار

 التعريف المبدئي للمشروع

 تشاور مع أصحاب المصلحةال

 

 التقرير المختصر

 

 تقرير عمليات المسح وقواعد البيانات وبناء القدرات

 

 تقارير تقييم اآلثار والتخفيف لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية

 

ج تقييم ئلنتاالمناطق المالئمة القامة مشاريع الطاقة المتجددة وفقا 

 اآلثار البيئية واالجتماعية

 

 مناقشة تقارير تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية

 

 تقرير تحديد أماكن مشاريع الطاقة المتجددة

 

 جلسات التشاور الجماهيري لمناقشة تقارير اآلثار البيئية واالجتماعية
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لتقديم المعلومات الالزمة الطاقة المتجددة ومشاريع لتحديد أفضل المناطق الممكنة لتطوير 

كل من هذه في ميجاوات  50لمشاريع المستقبلية وقرارات االستثمار وتمويل المشاريع بقدرة ل

 ئية.تقرير التوصيات النهاوهو في تقرير منفصل ذلك كله تم تجميع وقد ، المناطق

 يع الرياح:واالجتماعي لمشارالبيئي  التقييم االستراتيجيأهداف ونهج تقرير -1-4

في  الرياح طاقةمشاريع االجتماعي لتحديد مدى مالءمة البيئي وتقرير على التقييم هذا اليركز 

االعتبار  مع األخذ بعين 2ومنطقة الرياح الشرقية الفرعية  1ة الرياح الشرقية الفرعيةمنطق

 العناصر الرئيسية لهذا التقرير هي:و ،ية أو االجتماعية أو البيئيةالقيود الفن

 معايير البيئية واالجتماعية الدوليةاإلطار التشريعي وال -

 ة الرياح وتنفيذ مزرعة الرياحوصف عام لتكنولوجيا طاق -

 ألساس للبيئات المادية والبيولوجية واالجتماعية القائمةتقييم خط ا -

المناطق  - د البيئية واالجتماعيةالمادية )التقنية واستخدام األراضي( والقيوتحديد المعوقات  -

 واتية.ر مناطق الغيالتي يجب استبعادها من تنمية طاقة الرياح وفقًا للمعايير الصارمة والم

عتبار ذ في االوتقييم اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة التي تم تحديدها مع األختوقع  -

 .رع الرياحانمطية لمشروع مزالخصائص ال

 .التخفيف واإلدارة االجتماعية والبيئيةوسائل  -

 .المتبقية ر االجتماعية والبيئيةالتقنية واستخدام األراضي واآلثاوفقا للقيود تصنيف المناطق  -

 جماهيري.لتشاور الا -إشراك أصحاب المصلحة  -

 حدد:ت راسةالد، فإن ية اآلثار المتوقعةالسمات البيئية واالجتماعية والتقنية وأهموباعتبار 

 .طاقة الرياحمشاريع المناطق المواتية لتطوير  -

 .لكن يمكن تطويرها بقيودالمناطق األقل تفضيالً ، و -

 فيها تطوير طاقة الرياح.يستبعد المناطق التي  -
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عن في، لجغراانظام المعلومات يتم تعيين النتائج ، التي تم إدخالها أيًضا إلى قاعدة بيانات و

خاص اح الوهكذا في إطار تقرير طاقة الري ،المتوقعةاآلثار طريق تغطية المعايير الصارمة و

 ما يتعلقلك فييتم تصنيف المناطق من وجهة نظر المعايير االجتماعية والبيئية وكذبهذه الدراسة 

قنية اواة التلمست اذاعية ويتم إجراء مزيد من التمايز داخل المناطق الفر ،الفنية –بالقيود المادية 

ولكن ة المكاني رياحوالبيئية واالجتماعية المتساوية )مواتية أو أقل تفضيالً( وفقاً لتوزيع طاقة ال

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

يشبه  مسية هذاالش رياح والطاقةوالتقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية لمشاريع طاقة ال

ية في لشمسادراسة إقليمية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي على مناطق طاقة الرياح والطاقة 

وسوف ييسر الحصول على التراخيص الخاصة  شرق النيل لتقييم مدى مالءمة المناطق

 ميجاوات. 50بمشاريع طاقة الرياح بقدرة 

 شروع:المتبرير عتبار البدائل وا-1-5

اقة توليد الطمن أجل تلبية الطلب المقدر يجب زيادة ومصر بطلب سريع على الطاقة سم تت

لحكومة كإستراتيجية عامة لتلبية هذا الطلب تركز او ،2022تقريبًا بحلول عام  %37بنسبة 

طاقة در الاستخدام مصافي المصرية على الموارد الطبيعية المتاحة محليًا بما في ذلك التوسع 

ة لحكوملذلك اعتمدت او ،متجددة والتوسع في تكامل الكهرباء والغاز مع الدول المجاورةال

قة من احتياجاتها من الطا %20المصرية استراتيجية للطاقة المتجددة تهدف إلى تغطية 

قد تم  مائيةوأن الطاقة الكهرعتبار وبا ،2022الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 

لة دة في حامتجدلاختيار للطاقة امل تقريبًا ، فإن استخدام طاقة الرياح هو أفضل استغاللها بالكا

 ة.من حصة الطاقة المتجدد %60وبالتالي تهدف طاقة الرياح إلى المساهمة بنسبة  ،مصر

ات ثاني ر انبعاثيوف المتجددة متوافقًا بيئيًا إلمداد الطاقة الكهربائية فهو ةيعتبر استخدام الطاقو

م ففي ثمن و ،لكربون ويسهم في الحفاظ على الموارد مثل احتياطي النفط والغاز الطبيعيأكسيد ا

ضل ألفاديل مثل الصعيد يعتبر استخدام طاقة الرياح هو البقوية طاقة رياح بها المناطق التي 

 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر.

لتخطيط استخدام األراضي وتم اعتمادها تم اقتراح منطقة المشروع من قبل المركز الوطني وقد 

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

وبالتالي يمكن القول أنه قد تم بالفعل إجراء  هبئة الطيران المدني لهيئة الطاقة المتجددة، و



JV          
 

 

 19 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

وقد  2&  1الرياح الشرقية الفرعية ق مشاورات داخلية بين السلطات المختصة قبل اختيار مناط

 المناطق الفرعية هي كما يلي:هذه معايير اختيار كانت 

نطقة مم تحديد المناطق التي تقع في منطقة ذات إمكانات طاقة رياح واعدة )باإلضافة إلى ت -

 البحر األحمر ومنطقة غرب النيل( ،

الشاسعة ، مع اعتبار الغطاء عظمها من األراضي الصحراوية مالمناطق التي تتكون في  -

 النباتي القليل من األهمية اإليكولوجية المحدودة ،

 ،الستخدامات المنافسةايعتقد أن المناطق خالية من  -

لرياح طاقة اإلقامة مشاريع لوجيا في المناطق الفرعية مواتية في الغالب تكون الجيومورفو -

 ،للبناء والالندسكيبمما يتطلب إجراءات محدودة 

 :رع الرياح  ألنها سوفامزإقامة هناك حاجة إلى و

 .يةمصر لدعم تطوير البنية التحتفي مصدر قيم للطاقة المتجددة لالستخدام قدم ت -

 .طاع الطاقة في مصر من خالل المساعدة على تنويع مصادر الطاقة لديهقتعزز  -

 .على الوقود األحفوريمصر تقلل اعتماد  -

 .الطاقة المتجددةاستخدام هدافها فيما يتعلق بتطوير ساعد مصر على تحقيق أت -

 .بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراريتلتزم مصر دولة نامية تجعل  -

 تشييد.خاصة خالل مرحلة القدم فرص عمل ت -

لى لب عوسيؤدي ما يسمى "البديل صفر" أي بديل عدم اتخاذ إجراء إلى زيادة العجز بين الط

قت تى في الوحو ،طاقة الفعلية التي ال يمكن موازنتها بتدابير توفير الكهرباءالكهرباء وتوليد ال

ة ضافيوبدون مشاريع طاقة الرياح اإل الحاضر ال تزال مشاكل إمدادات الطاقة تحدث في مصر

دم وقود ستخالتي ت يتعين تلبية الطلب اإلضافي على الكهرباء بواسطة محطات الطاقة التقليديةس

ة كافحغاز ثاني أكسيد الكربون مما يحد من أهداف محبه من انبعاث كثيف لبترولي مما يصا

 مرتفعة.باإلضافة إلى ذلك سيتعين استيراد الوقود بتكلفة اقتصادية و ،االنبعاثات
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يحقق  ه أنوعالوة على ذلك ، فإن عامل القدرة الكبير المتوقع إلمكانات طاقة الرياح من شأن

 الكهرية لطاقةتوليد االتي يمكن اعتبارها بديالً لالستثمارات في بعض القدرة على توليد الطاقة 

ضارة ر أثاي ومن ثم فإن البديل الصفري سيعن ،لتلبية المتطلبات المستقبليةبالطرق التقليدية 

ة ياسيهداف السيؤثر سلبا على األعلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعلى االقتصاد وسوف 

 .المذكورة أعاله

 :اإلطار القانوني واإلداري -2

 :سياق السياسة -1-2

دل المع  2014لعام  456الرئاسي رقم قرار تم تخصيص منطقة مشروع شرق النيل بموجب ال

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

ي فلطاقة انتيجة لتخطيط تطوير  يأتي القرار الرئاسيوالطاقة الشمسية طاقة الرياح ومشاريع 

الطاقة والرياح اعتبار طاقة تم وقد  ،مشاركة الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلةبمصر 

ة تنمياطق ند مقع وكذلك اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة خالل تحدياالشمسية ومالءمة المو

مع  2&  1ية الفرعية شرقرياح الالتقتصر تنمية طاقة الرياح على مناطق والطاقة المتجددة 

اتين وسيركز هذا التقرير على ه ارتفاع طرف توربينات الرياحوهو  ترم 150حدود ارتفاع 

 المنطقتين.

طاقة الرياح التمويل من جانب بمشاريع من المرجح أن تتطلب االستثمارات الخاصة و

ذه تبر في هوف نعفسبناًء على ذلك و ،مما يتطلب تلبية المعايير الدوليةالمؤسسات المالية الدولية 

تنمية لمار واإلعادة اإلعالبنك األوروبي اإلطار القانوني والتنظيمي المصري ومتطلبات الدراسة 

لزامي إصرية في حين أن االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المخط اإلستواء، وومبادئ 

 لية ،امة ، سواء كانت مصرية أو دوالمتطلبات األكثر صرإال أن هذه الدراسة سوف تعتبر 

 تتحقق شروط تمويل المشروع الدولي في وقت الحق. لكي ،أيهما أكثر صرامة

 :اإلطار القانوني والتنظيمي في مصر-2-2

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

ألساس القانوني وضع اتم وقد  ،تقييم االجتماعي أيًضاالذي يتضمن المفهوم تقييم األثر البيئي 

قانون حماية البيئة والئحته التنفيذية وهو  1994لسنة  4البيئي بموجب القانون رقم األثر لتقييم 
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البيئة جهاز شئون وفقا لهذه الالئحة فإن و ،(338رئيس الوزراء رقم قرار ) 1995لعام 

 اعد واإلجراءات لتقييم اآلثار البيئية للمشاريع.المصري لديه السلطة للموافقة على القو

عديالت تشمل التولتحديث التشريعات البيئية  9/2009تم تعديل القانون بموجب القانون وقد 

 الرئيسية ما يلي:

 ت القائمة.ئانشتوسيع المعمليات آت الجديدة وئتقييم األثر البيئي للمنشدراسات إعداد  -

ا لتي تفرضهطبق الشروط ايمعاقبة المستثمر بالغرامات إذا لم ى علهاز شئون البيئة سلطة ج -

 عملية تقييم األثر البيئي.

م تتطلب تقييالتي شروعات مالأي  الفئة ج عامة إلزامية لمشاريعجماهيرية إجراء مشاورات  -

 البيئي ، باإلضافة إلى ملخص تنفيذي عربي.لألثر كامل 

عملية تقييم  وجه( ت2009ألثر البيئي ، الطبعة الثانية )المبادئ التوجيهية إلجراءات لتقييم او

 و الطاقةألرياح اتوليد الكهرباء باستخدام طاقة مشاريع األثر البيئي ووفقًا لهذه اإلرشادات فإن 

ألثر لكامل تقييم ي مشاريع من الفئة ج التي تتطلب الشمسية بما في ذلك خطوط الكهرباء ه

 .البيئي

 ي إلزاميلبيئيانات المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ لتقييم األثر اإن إشراك الجمهور والك

ل على لحصوللمشاريع الفئة ج من خالل عملية االستشارة العامة للجوانب االجتماعية والبيئية 

 الجتماعياقبول اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية المحتملة مما يعزز التغذية مرتدة منهم عن 

فضة إلى ات منخالبيئية سوف يتم تقليلها إلى مستوياآلثار غ األطراف المعنية بأن لمشروع وإبالل

 .حقيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية وحماية البيئةعلى نحو يحد معقول 

 يد نطاقتحد يتم التشاور مرتين على األقل خالل عملية تقييم األثر البيئي: األولى في مرحلةو

عن ص لها ملخد يتم إعداهذه الدراسة وبعد إعداد  ةوالثانير البيئي واالجتماعي دراسة تقييم األث

 طريق وضع خطة إشراك أصحاب المصلحة وإدراج األطراف المعنية التي سيتم استشارتها

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

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

على حكم يتعلق بالمشروعات قيد التطوير والتي تم إعداد تقييم بيئي متكامل لها )على  ،(2009)

سبيل المثال لمجموعة من المسابك أو المراكز السياحية في هذه الحالة ، ستلزم المشاريع 
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لبات الفئة األقل صرامة من فئتها األصلية. تم إعداد الفردية ذات الطبيعة المتشابهة االلتزام بمتط

تمت تتقييم األثر البيئي المعيّن أيًضا كإطار مرجعي بيئي أو إستراتيجي لتقييم األثر البيئي( و

،  جأو الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفقًا لمتطلبات الفئة مشاريع طاقة الرياح الموافقة على 

ة الفردية الالحقة من المجموعة ، سيتعين على تقييم األثر وبالنسبة للمشروعات االستثماري

االستفادة من نتائج تقييم األثر البيئي المتكامل وتطبيق أي مع البيئي اتباع متطلبات الفئة ب 

عملية الذي سييسر  التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعيةتدابير وقيود محددة في 

عالوة على ، ولمشاريع الطاقة المتجددة الفرديةالالحقة األثر البيئي تقييم دراسات الموافقة على 

يعتبر تقييم التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية لمشاريع طاقة الرياح ذلك ، فإن تقرير 

قترحها إرشادات تقييم األثر البيئي لمزارع تالمحتملة المختلفة لمشاريع طاقة الرياح التي اآلثار 

 .2007الصادرة عن جهاز شئون البيئة في ديسمبر اح الري

 ية:إلعادة اإلعمار والتنماألوروبي  لبنكلداء األمتطلبات  -2-3

لآلثار البيئية  التقييم االستراتيجي ( نظامEBRD)تنمية لإلعادة اإلعمار وايدعم البنك األوروبي 

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

دة إلعا ييلتزم البنك األوروبو ،المحتملة في منطقة المشروع وأماكن أخرىالطاقة المتجددة 

لمبادئ ابني بصفته أحد الموقعين على المبادئ األوروبية للبيئة ، بتشجيع ت تنميةلاإلعمار وا

بنك ذلك يعترف الوعالوة على  ،والممارسات والمعايير الموضوعية لالتحاد األوروبي

بيئية ات الالتعمير بالتصديق على االتفاقات والمعاهدات واالتفاقيتنمية وإعادة األوروبي لل

اء يسعى البنك األوروبي إلى ضمان استيفوعملياته دول واالجتماعية الدولية من جانب 

 المشروعات للشروط التالية والوفاء بها:

  .اأنشطة المشروع مستدامة اجتماعيا وبيئي -

 .لمشروع حقوق العمال والمجتمعات المحلية المتضررةتحترم أنشطة ا -

سات ات التنظيمية السارية والممارلمشروع بما يتفق مع المتطلباتم تصميم وتنفيذ أنشطة  -

 الدولية الجيدة.

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

تطبيق المتطلبات البيئية واالجتماعية للبنك هذه الدراسة يجب على تنمية فلدة اإلعمار واإلعا
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مع  2014األوروبي والتي تم تحديدها في السياسة البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي في مايو 

ادة إلع يتم هيكلة جميع المشروعات التي يمولها البنك األوروبيو ،متطلبات األداء المرتبطة بها

ووفقاً لسياستها الخاصة فإن منشآت طاقة الرياح  ،لتلبية متطلبات هذه السياسة تنميةلاإلعمار وا

في  دواسعة النطاق إلنتاج الطاقة )مزارع الرياح( هي مشروعات من الفئة أ )تعادل الفئة 

بيئي )أو تقييم األثر اللآلثار البيئية واالجتماعية لها مصر(  مما يتطلب تقييًما شامالً 

مثل بتوليد الطاقة المتجددة عادة ما يتم تصنيف المشروعات الصغيرة الخاصة و ،واالجتماعي(

على أنها من الفئة )ب( ، األمر الذي يتطلب تقييًما   تميجاوا 50التي تقل عن ذات القدرة تلك 

 لآلثار البيئية. أقل

 إلعماراإلعادة  األوروبي اعتمد البنكتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية كجزء من سياسة و

وهس  ريعلمشامجموعة شاملة من متطلبات األداء المحددة التي من المتوقع أن تحققها ا تنميةلوا

 :تشمل

 البيئية واالجتماعيةاألمور تقييم وإدارة اآلثار و: 1متطلبات األداء 

 : العمل وظروف العمل2 متطلبات األداء

 التلوث والسيطرة عليه : كفاءة الموارد ومنع3متطلبات األداء 

 : الصحة والسالمة4متطلبات األداء 

 : حيازة األراضي وإعادة التوطين القسري والتهجير االقتصادي5متطلبات األداء 

 : حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية6 متطلبات األداء

 المستوطنون األصليون في المنطقة : 7 متطلبات األداء

 : التراث الثقافي8لبات األداء متط

 : الوسطاء الماليون9 متطلبات األداء

 : إفصاح المعلومات ومشاركة أصحاب المصلحة10متطلبات األداء 

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

السبب في عدم و تنميةلإلعادة اإلعمار وا بيمن قبل البنك األوروالطاقة المتجددة لمشاريع 
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هو عدم تواجد مستوطنون أصليون في منطقة المشروع والسبب في  7إدراج متطلبات األداء 

 المشروع.ي فبشاركون وسطاء ماليون هو عدم وجود  9عدم إدراج متطلبات األداء 

 هام جدا: 1والمتطلب الرئيسي رقم 

 .لبيئية واالجتماعية للمشروعااألمور تحديد وتقييم اآلثار ول -

لسلبية جتماعية االبيئية أو االاألمور واآلثار عتماد نهج للتسلسل الهرمي للتخفيف لمعالجة ال -

 .على العمال والمجتمعات المتأثرة من أنشطة المشروع

 .إلدارةتعزيز األداء البيئي واالجتماعي للعمالء من خالل االستخدام الفعال لنظم ال -

ئية واآلثار البياألمور نظام مصمم خصيصا لطبيعة المشروع لتقييم وإدارة  تطويرل -

 واالجتماعية بطريقة تتفق مع المستفيدين الرئيسيين ذوي الصلة.

تغطي  لدراسةهذه ا بما أنواالجتماعي والبيئي دراسة التقييم االستراتيجي هذا يتوافق مع نهج و

دل ما يعا )أيأ فإنها تتحول إلى مشروع من الفئة مشاريع الطاقة المتجددة على مساحة كبيرة  

 ةسلبي ةجتماعيأو اآثار بيئية وفقًا للوائح المصرية(  أي المشروعات التي قد تؤدي إلى  جالفئة 

ة لبيئياأالثار تحديد لتحديد لوتتطلب إجراء تقييم شامل لألثر البيئي واالجتماعي  ةمحتمل

ر جي لآلثاستراتيدراسة التقييم االتعتبر و ،تبطة بالمشروعواالجتماعية المستقبلية المحتملة المر

يئي ألثر الباقييم لمشاريع تتنمية لإلعادة اإلعمار وا متطلبات البنك األوروبي البيئية واالجتماعية

وروبي الدراسة للحصول على تمويل من البنك األيمكن استخدام هذه و أفئة من واالجتماعي 

قة الطا لمشاريع مشروعات الفرديةللالمالية األخرى المؤسسات  للتنمية وإعادة التعمير ومن

 المتجددة.

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

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

في الوقت المتعلقة المعلومات بن أصحاب المصلحة المعنيين م مبشكل مباشر بالمشروع وغيره

مشاركة األطراف وتشمل اإلكراه أي غموض أو المناسب بطريقة مالئمة ثقافياً وخالية من 

، وتخطيط مشاركة أصحاب المصلحة، صر التالية: تحديد أصحاب المصلحةالمعنية العنا

ية التظلم، والتقارير المستمرة ألصحاب واإلفصاح عن المعلومات، والتشاور والمشاركة، وعمل
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يتم تطبيق صرامة فوبالنظر إلى أن المتطلبات التنظيمية المصرية أقل  ،المصلحة المعنيين

 على إشراك أصحاب المصلحة.الذي ينص  10المتطلب رقم 

عمار اإل إلعادةبصفته أحد الموقعين على المبادئ األوروبية للبيئة يلتزم البنك األوروبي و

ذا هفي وي تبني المبادئ والممارسات والمعايير الموضوعية لالتحاد األوروبتشجيع بتنمية لوا

ات ئ توجيهفي االعتبار مباد دراسة التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعيأخذت فقد الصدد 

بشأن تقييم آثار بعض  2001يونيو  27 في المؤرخة EC/  2001/42االتحاد األوروبي 

ا أيضً وجي( راتيعلى البيئة )توجيه االتحاد األوروبي لتقييم األثر البيئي االست الخطط والبرامج

 ددة.ة المتجالمتعلقة بمشاريع الطاقالجيدة األخرى المعايير والتوجيهات والممارسات الدولية 

 إستواء:خط مبادئ  -2-4

ين ثمرل المستمن المحتمل أن يتم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة المشروع من قب

مؤسسات   مناألجانب المؤهلين مسبقاً ومن المرجح أن تتطلب هذه االستثمارات األجنبية تمويالً 

 لتي تطبقاخط اإلستواء مبادئ الدولية تبنت العديد من مؤسسات التمويل وقد  الدولية التمويل

وبي األور بتكعلى المشروعات الخاضعة للتمويل وهي مماثلة لمتطلبات األداء الخاصة بال

شكل رسمي بدولة  35مؤسسة لمالية في  84وفي الوقت الحالي تبنت  ،تنمية لإلغادة اإلعمار وا

ريع لتمويل المشاالمتاحة لدولية % من القروض ا70بادىء  خط الإلستواء على نحو يغطي م

ا ياساتهس ة فيتلتزم المؤسسات المالية والتنموية بتطبيق السياسة التنفيذيدول النامية، وفي ال

 وإجراءاتها ومعاييرها البيئية واالجتماعية الداخلية لتمويل المشاريع.

راسة د بقوبناًء على ذلك ولتلبية متطلبات التمويل الدولي للمستثمرين من القطاع الخاص تط

ي األوروب لبنكباإلضافة إلى متطلبات أداء ا  التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية

 .(2013يونيو  4 ذمنالسارية )خط اإلستواء أيضا متطلبات تنمية لإلعمار واإلغادة ا

 تي تفيلللمشاريع ا والقروض تمويلخط اإلستواء المبادئ المؤسسات المالية التي تطبق توفر 

 العشر التالية:بمتطلبات المبادئ 

 : المراجعة والتصنيف1المبدأ 

 : التقييم البيئي واالجتماعي2المبدأ 

 : المعايير البيئية واالجتماعية المطبقة3المبدأ 
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 خط اإلستواء: نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة عمل مبادئ 4المبدأ 

 : إشراك أصحاب المصلحة5المبدأ 

 : عملية التظلم6المبدأ 

 : المراجعة المستقلة7المبدأ 

 : العهود8المبدأ 

 : المراقبة المستقلة واإلبالغ9المبدأ 

 تقديم التقارير والشفافية : 10المبدأ 

ينة مثل مصر ، بالنسبة للمشاريع الموجودة في الدول غير المع 3على النحو المحدد في المبدأ و

 2012لعام  ارية، تقوم عملية التقييم بتقييم االمتثال لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية الس

 بالبيئة عنيةجموعة البنك الدولي المبشأن االستدامة البيئية واالجتماعية )معايير األداء( وم

 الثالث(.مرفق والصحة و إرشادات السالمة )إرشادات البيئة والصحة والسالمة( )ال

 معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية:

 تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية -1

 العمل وظروف العمل -2

 كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث -3

 ع والسالمة واألمنصحة المجتم -4

 اكتساب األراضي وإعادة التوطين القسري -5

 حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية -6

 المواطنون األصليون -7

 التراث الثقافي -8

من  لرغماعلى  تنميةلإلعادة اإلعمار وا تشبه معايير األداء متطلبات أداء البنك األوروبيو

عية جتماللدراسة اإلستراتيجية لآلثار البيئية واال المحدودة. تضمن وجود بعض االختالفات

 ستيفاء كال المجموعتين من المتطلبات.إ
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شادات لي )إرالخاصة بمجموعة البنك الدوالمة المبادئ التوجيهية البيئية والصحية والستنقسم و

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

عية ة المجتمسالمتغطي المبادئ التوجيهية العامة الجوانب البيئية والصحية والسالمة المهنية والو

طوط والسالمة التي يمكن تطبيقها على أي مشروع. ومن الجوانب ذات األهمية الخاصة الخ

 لراياحا ةاق: المبادئ التوجيهية للصحة والسالمة البيئية الخاصة بطالمعني التوجيهية للقطاع

ي فم أخذها تي يتلنقل وتوزيع الطاقة الكهربية والالسالمة والمبادئ التوجيهية البيئية والصحية و

 البيئية آلثارآلثار والتخفيف منها في الدراسات اإلستراتيجية لتقييم اااالعتبار أثناء تقييم 

 واالجتماعية للمشاريع.

 نمطي:وصف لمشروع طاقة الرياح ال -3

 :نطاقالهدف وال-3-1

 50بقدرة ح الريا طاقةمشاريع البيئية واالجتماعية المحتملة والمتوقعة لاآلثار يقيّم هذا التقرير 

و أقل ية أميجاوات ويتم هذا التقييم كخطوة ثانية بعد تحديد جميع المجاالت التي تكون نهائ

 اضي.ألرام اتفضيالً على أساس المعايير المتعلقة بالمتطلبات المادية والتنافس على استخد

رياح ع الخاصة في المناطق ذات اتجاه الرياح السائد والتضاريس المتجانسة تماما فإن مزارو

افة د بمسصفوف متعامدة مع اتجاه الرياح السائتشييدها في تتبع القواعد األساسية للمكان )

 عن قوة ةالبيئية المحتملة الناتجاآلثار عالوة على ذلك فإن  ،أقطر الدوار( 3×  10حوالي 

ثار اآلالرياح النموذجية ذات مزارع خطيطات تالرياح معروفة جيداً وبناًء على ذلك فإن 

دراسة المبكرة بدقة بالفعل في مرحلة المحددة اوات جمي 50المحتملة البيئية واالجتماعية بقدرة 

 هذه.

ل عمالهذا الغرض تم وصف مكونات المشروع المختلفة لمزرعة الرياح باإلضافة إلى األو

 .الرئيسية خالل دورة حياة المشروع
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 :عونطاق أعمال مزارع الرياح على نطاق واس طيةالسمات النم-3-2

 :ات مزرعة الرياحومكونطية النم سماتال -3-2-1

 لمزرعة الرياح هي كما يلي:سمات النمطية ال

متر  120 إلى 100ي ميجاوات بقطر دوار حوال 3قدرة دوارة هوائية بثالثة ريش توربينات  -

مع متر فوق األرض ، مثبتة في صفوف من الشرق إلى الغرب ) 150وارتفاع القمة القصوى 

المسافة بين ومتر  350 -250بمسافات بينية قدرها مراعاة اتجاه الرياح السائد من الشمال ( 

 م.1200م إلى  800الصفوف تكون حوالي 

يت أكشاك للمحطات يتم تثبوألرض تحت ا التمتوسطة الجهد من كبكهرببية شبكة داخلية  -

 ها.و داخل برجتوربينة أ الرئيسية بجوار كل

وخطوط نقل علوية جهد  الكهربية المتولدةالطاقة لنقل ذات جهد عالي كهربية محطة فرعية  -

كلية درتها الالمتولدة من مجموعة توربينات هوائية قالطاقة لنقل تعمل المحطات الفرعية وعالي 

ن ملقرب الموجودة باالعلوية الخطوط يتم ربط خطوط الجهد العالي العلوية ب ميجاوات وقد 50

الل خمن خطوط الجهد العالي العلوية سيتم تحديد التصميم والحاجة إلى ووادي نهر النيل 

 إمكانية توسعة الشبكة الراهنة الحقا.واألحمال دراسات تفصيلية عن الطاقة و

ربينات أساست التوأمتار وكذلك  8حوالي عرض بالحصى بالداخلية المرصوفة الطرق  -

 لهوائية.التوربينات ا عتماًدا على أبعاد شفراتإمتر  100×  150في حدود الهوائية بأبعاد 

 طرق القائمة.طرق الوصول الخارجية من شبكة ال -

باني الخدمات المركزية مثل غرفة التحكم ومخازن قطع الغيار وورش العمل ومرافق م -

 .العاملين

ة من مساحة مزرع %8إلى  6الرياح عادة ما بين مشاريع طاقة أعمال إنشاءات وتستخدم 

أكثر و ،تشغيل مزرعة الرياحعد من األرض ب %5يتم تخفيض هذا إلى حوالي والرياح الكلية 

عية الحفاظ على البيئة الطبيوبالتالي يتم دون تغيير يبقي من مزرعة الرياح  % 90من 

 ة األخرى في المنطقة بالتوازي مع استخدام طاقة الرياح.األنشطة االقتصاديو
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في منطقة صحراوية بالقرب من خليج طية مزرعة رياح نمويوضح الشكل أدناه مخطط ل

 (.1-3السويس مع اتجاه الرياح السائد )شكل 

في صفوف على أرض امة طية مقالشكل الداخلي لمزرعة رياح نم 1-3ويوضح شكل 

 .لمنطقة المشروعصحراوية كما هو متوقع 

 

 مزرعة الزعفرانة على خليج السويس كمثال –مطية نمزرعة رياح  -1-3شكل 
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 منظر داخلي لمزرعة الرياح -2-3شكل 

 

 على أرض صحراويةعن بعد لمزرعة الرياح : منظر -3-3شكل 
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 تشييد:أعمال ال -3-2-2

 ات.ركيبة وكهرباء ونقل وتلطاقة الرياح من أعمال مدنيطي لمشروع نمالتشييد تتكون أعمال 

ت وطرق ومنصاكابالت خرسانية وخنادق اساسات العناصر الرئيسية لألعمال المدنية هي و

 ة(.فرعيباإلضافة إلى المباني المساعدة )مثل المباني الخدمية وغرفة التحكم والمحطات ال

 رتم 20 عبارة عن حلقة دائرية بقطر حواليميجاوات هو  3وأساس توربينة هوائية قدرة 

تركيب حديد الشدات وة اقاموهذا يتطلب حفر األساس و، 4-3، شكل رتم 3وعمق حوالي 

ويجب صب المحفورة األنربة ردم ثم متر مكعب  500بحجم نحو الخرسانة صب والتسليح 

 متر مكعب. 200في حدود الحصى والماء األساس في غضون يوم واحد مما يتطلب تخزين 

 

 التوربينات الهوائيةألساس مثال  -4-3لشكل 

وبعمق حصى متر  8و  5الحصى بعرض يتراوح بين الرياح الداخلية من تكون طرق مزرعة 

يجب أن يتم ولحصى القريبة يمكن جمع الحصى من رواسب ا% و8 – 6سم وميل  40-50

لتي ابالنسبة لمنصات التركيب و ،مياه الرشبالهراسات مع استخدام ضغط الحصى في طبقات 

 عليها نفس مبادىء تشييد الطرق.تنطبق تر م 100×  150ادها تبلغ أبع

لي مق حواعب) التأعمال الحفر والردم لخنادق الكاباألخرى مثل األعمال المدنية وهناك أيضا 

التوربينات متر( والتي عادة ما تكون مبنية بالتوازي مع صفوف  2 - 1متر وعرض  1

 الهوائية.
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 قد يفضلفومع ذلك  ،زين والتحكم في مزرعة الرياحالمباني الخدمية للتخهناك أيضا و

ة أنشطم تتلحراس فقط( واالموقع إ)مثل سكن تشييد أدنى حد ممكن من المباني غي المستثمرون 

 التشغيل والصيانة من موقع قريب من المناطق المأهولة بالسكان في وادي النيل.

ة متوسط طاقة الرياحلكابالت لية الكهربائية هي بناء شبكة داخعمال العناصر الرئيسية لألو

رفع حوالت تعد مميحاوات ف 3للتوربينات الهوائية قدرة بالنسبة و ،فرعيةكهربية محطة الجهد و

ل أبراج من داخ الداخلية عالوة على ذلك تعمل المفاتيح الكهربائيةها، وجزًءا منالجهد المتوسط 

 جية.لن تكون هناك حاجة إلى أكشاك خارفلذلك التوربينات 

 القومية كهرباءالربط مع شبكة الفإن الرياح ، مزارع يمكن توقع تخطيط نموذجي لأنه في حين 

من يئية بإعداد دراسة  بما في ذلكقومية شبكة الالتخطيًطا موسعًا لتوسعة سيتطلب المصرية 

،  توسعوكنتيجة لمثل هذا التخطيط لل ،أجل إنشاء خطوط نقل جديدة تصل إلى مراكز التحميل

من الرياح ومزارع المصرية أن تحدد طريقة التوصيل بين الكهرباء يتعين على شركة نقل 

وات اجمي 50مزرعة رياح بقدرة المتوقع أن تعمل المحطات الفرعية للتجميع على أكثر من 

 .تقع في مركز التحميل لمزارع الرياحسو

اوية أرض صحرقامة على الطاقة الكهربية الملتجميع  عادةً ما يتم غلق المحطات الفرعيةو

ح المفاتيوبداخلھا المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المتوسط لحمايتها من الرمال مع تركيب 

 500 ة بقدر يمكن أن تشغل المساحة المسورة لمحطةخارجها، والكهربائية ذات الجهد العالي 

إن ومع ذلك ف ،م 400×  400اوات( مساحة جمي 50×  9ميجا فولت أمبير )مناسبة لقطاعات 

بوابات ، و أعمال البناء ، مثل أبنية التبديل ، والمباني المساعدة ، وفتحات محوالت الطاقة

اح ريأجهزة التكييف تمتد فقط على جزء أصغر من المساحة المسورة.ويستلزم بناء مزرعة 

يبلغ يث التوربينات حألجزاء  ةنقاًل خاصً ميجاوات أعمال  3تستخدم توربينات هوائية بقدرة 

طن ومحوالت  80إلى  60من وزن الصرة بمتر  60إلى  50طول شفرات التوربينة من 

ن على وجه الخصوص أن تكوالتوربينات يتطلب نقل شفرات و ،طن 100كهرباء بوزن نحو ال

 نصف قطر كبير.بالطرق واسعة وذات منحنى 

يكون مطلوبا متر  150قمة للأقصى ارتفاع ميجاوات ب 3قدرة التوربينات الهوائية لتركيب و

ولنقلها على الطرق  ،تلسكوبية مزودة بذراعأو ( 5-3مجنزرة )انظر شكل رافعات ضخمة 

سيتم تفكيكها ففي الموقع أما عند تنقلها  ،في الموقعيجب أن تكون مفككة ويتم تجميعها العامة 
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لية واسعة جًدا داخالرياح الطرق مزرعة مجنزرة يجب أن تطون في حالة الرافعة الو ،جزئيًا

 أمتار(. 10عرض ب)على سبيل المثال 

 

 ستخدم في أعمال تركيبات أبراج التوربينات الهوائية رافعة مجنزرة ت -5-3شكل 

 :انةأعمال التشغيل والصي -3-2-3

ها حالصء وإاخطألف اكشاح وااریلاعة رزي لمیدلعاا للتشغياة نلصياوا للتشغياة طشنأ لشتمت

 إن األنشطةتم عن بعد ، فيمزرعة الرياح يمكن أن التحكم في أن عتبار إوبالدورية، ة نلصياوا

فراد في ألدائم ميجاوات تكون عادة محدودة وال تتطلب وجود  50المعنية لمزرعة الرياح بقدرة 

ي ساعة لتحر 24التشغيل والصيانة متاحين خالل  يومع ذلك يجب أن يكون موظف ،الموقع

دة ص وإعاواستبدال أجهزة االستشعار وفحفيوزات تغيير ال: الالخلل وإصالحه )على سبيل المث

 التوربينات(.تشغيل 

تالفة بعض األجزاء الأشهر وتتضمن الفحص وتغيير  6عادةً ما تتم الصيانة المجدولة كل و

 ويجب في السنةتم تغيير الزيت مرة ي، وبالنسبة لصندوق التروس وتشحيم األجزاء المتحركة

 بطريقة متوافقة بيئيًا.مستعمل التخلص من الزيت ال
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رة ليس صغيورافعة بمعدات الصيانة واإلصالح للتوربينات الهوائية إجراء معظم أعمال ويتم 

ينة التورب نيسيًا مرئيجب فيها تغيير جزءا الحالة االستثنائية التي ولكن في  ،لها تأثير على البيئة

ن أيجب  هذا العملوتخدام رافعة كبيرة تروس( يجب اسصندوق الشفرة أو : ال)على سبيل المثال

 يتم من قبل متخصصين وليس من قبل فريق التشغيل والصيانة العادية.

رياح مزرعة الجب تخزين مجموعة من قطع الغيار بالقرب من للتشغيل والصيانة، يبالنسبة و

ناك ون هكأن يوبناًء على ذلك يجب الطاقة الكهربية،  عدم التسبب في التأخير وفقدان توليدل

 الموقع.مخزنا لقطع الغيار بالقرب من 

 إنهاء التكليف: -3-2-4

وائية الحديثة التوربينات الهيمكن تشغيل ولكن سنة  20للتوربينات الهوائية هو  يتصميمالمر الع

 إزالةك وفعني وإنهاء التكليف ي ،أطولفهو المباني والمحطات الفرعية أكثر من ذلك، أما عمر 

حتفاظ يمكن االفالحصوية الطرق أما  ،مع أساسها والبنية التحتية الكهربائيةائية التوربينات الهو

 بها.

ن ن المعادم ةقيمتدوير واسترداد المكونات الالإمكانات كبيرة إلعادة نهاء التكليف وبينما يعني إ

 كما بقيةالمت هناك خطر من عدم معالجة األجزاءفالثمينة وبالتالي يتوافق مع المصالح التجارية 

أو  ص منهاالردم المناسب للحفر والخنادق وإزالة النفايات المتبقية والتخلكما يجب ينبغي، 

 إعادة تأهيل الموقع كما كان.معالجتها و

 :المنهجية / النهج -4

 :تحديد النطاقتقرير -4-1

دراسة  ن خاللممرحلة مبكرة التقييم االستراتيجي لآلثار البيئية واالجتماعية في نطاق حديد تم ت

مه في تقدي والطاقة الشمسية وقد تم توثيق نتائجها في تقرير منفصل تممزارع الرياح نطاقية ل

 :التالية األهدافا التقرير . وكان لهذ2016أكتوبر 

 وع.بالفعل في منطقة المشرالقائمة البيئية واالجتماعية تحديد السمات الرئيسية  -

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

 المشروع وتقديم تقييم أولي ألهميتها المحتملة.
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تطوير وتحدد مجاالت مناسبة للأالثار تقييم تعلق تتحديد أي دراسات أو دراسات استقصائية  -

 وإعادة التأهيل.

ع طاقة بئية واالجتماعية )لمشاريدراسة اآلثار اللى عالتفاعل مع أصحاب المصلحة إلطالعهم  -

 .رياح والطاقة الشمسية(ال

 كما يلي:وقد تم تنفيذ هذه الدراسة المبدئية 

قة مشاريع الطاأولي لمساحة المشروع وخطط التنمية المقترحة ومفاهيم وتصاميم  استعراض -

 المتجددة.

ية لتقييم ومنهجى االمحتملة وأهميتها ومعلومات خط األساس الالزمة ومستواآلثار تحديد  -

 .التقييم

تم )لحة الرئيسيين المعلومات األولية إلى أصحاب المصيقدم لنطاق في تقرير تحديد اتوثيق  -

دة المتجداإلنترنت الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة وقع اتقرير عبر موهذا الالكشف عن مسودة 

 إلعادة اإلعمار والتنمية(.والبنك األوروبي 

حاب المصلحة من خالل اجتماع تحديد النطاق مع أصحاب المصلحة مشاركة مبدئية ألص-

 .الرئيسيين

ة تحديد راجعة وتحديث مسودة تقرير تحديد النطاق وفقًا لنتائج اجتماع تحديد النطاق وعمليم -

 ية.االجتماعوئيية ة االستراتيجية لتقييم اآلثار البلدراسلالنطاق الشاملة لتحديد النطاق النهائي 

  عن تقرير تحديد النطاق ألصحاب المصلحة الرئيسيين والجمهور )عبر مواقعالكشف  -

في  التنمية(ار واإلنترنت الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعم

 المحافظات الثالث.

ئيسي لراصبح المحور تالتي من المحتمل أن تكون كبيرة وساآلثار تحديد النطاق تقرير يحدد و

نات البياات ثغرت والبياناكما يحدد أيضا  االستراتيجية لتقييم اآلثار البئيية واالجتماعية لدراسةل

يد قرير تحدوت ،قترح منهجيات مسح مناسبةيحدد النطاقات المكانية والزمنية المناسبة للتقييم ووي

 A1الملحق مدرج في النطاق 
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تم و 2016يوليو  12المصلحة الرئيسيين في إلى أصحاب تحديد النطاق تم تقديم تقرير وقد 

ل ن قبمإرسال الدعوات إما عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني أو تم تسليمها شخصيًا 

ت صحاب المصلحة الرئيسيين من محافظاكما تم تحمل تكاليف السفر أل ،فريق االستشاري

 كان غالبية أصحابو ،إلى القاهرةللحضور البدالت كذلك المنيا وأسيوط وبني سويف و

ماما من اهتر أن محافظة المنيا أكثني المصلحة المحليين الرئيسيين المدعوين من المنيا مما يع

 ها.ب منبالقر وأمعظم منطقة المشروع تقع في هذه المحافظة ربما ألن المحافظتين األخريين 

 االجتماع ما يلي:تضمن وقد 

 اق:اجتماع تحديد النطوغرض لشمسية عام لمشاريع طاقة الرياح والطاقة اعرض  -1

ئيية ار البالدراسة االستراتيجية لتقييم اآلثالمهام واألهداف والنتائج المتوقعة من  (أ)

 واالجتماعية.

 .الغرض من اجتماع تحديد النطاق (ب)

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

 المنطقة.اح السائد في المناطق الصحراوية ذات اتجاه الري

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

 الفجوات في البيانات في معلومات خط األساس. (ج)

ئية واآلثار البياريع الطاقة المتجددة ومراجعة مشالدراسة ومناقشة تحديد نطاق  -2

 :التقييم واالجتماعية المحتملة ومستوى التقييم المطلوب ومنهجية

 .طاقة الرياحمشاريع تطوير  (أ)

 .الطاقة الشمسية الكهروضوئية (ب)

 المحتملة ومنهجية التقييم.باآلثار قائمة  (ت)

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

 االستفسار عن معلومات محددة من أصحاب المصلحة. -4

ماع ي اجتفهيئة الطاقة المتجددة سية في إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الفاعلة الرئيو

افظة ون البيئة المصرية ومندوب واحد من محئشجهاز مندوبان من هناك تحديد النطاق كان 

 قائمة بالحضور. A2نقل الكهرباء، ويتضمن الملحق أسيوط ومندوب من شركة نقل 
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اعتذار ن على الرغم من أن مشاركة أصحاب المصلحة في اجتماع تحديد النطاق عانت مو

ن أاعتبر جهاز شئون البيئة إال أن في اللحظة األخيرة عن الحضور بعض مندوبي المنيا 

 االجتماع كان ناجحا.

ل ة خالأخذ جميع النتائج الرئيسية والمخاوف والتوصيات التي قدمها أصحاب المصلحوقد تم 

لى عصوص لى وجه الخركز التقييم عسوف يوبناًء على ذلك  ،ي االعتبار في التقييماالجتماع غ

 التالية:األمور 

 االجتماعية االقتصادية:اآلثار  

 جال األعمال في المنطقةاألشخاص الذين يعملون في م -

 لمكونات محلياتصنيع بعض اتقييم فرص  -

ن )على سبيل المثال ع الطاقة الشمسية الكهروضوئية /الرياح توليد طاقة آثار الحكم على  -

 .قةالتدريب أثناء العمل( لتعزيز التنمية المستقبلية في المنططريق نشر المعلومات و

 خلفات السائلة:لموارد المائية والما

 على المواردتآلثار لمياه واتحديد المصادر المناسبة إلمدادات  -

 نطاس شاحنات الفالموارد من خالل إهدار نات العازلة لتجنب تقييم الحاجة المحتملة للخزا -

 الخطرةالمخلفات الجة مياه الصرف الصحي وتمييز بين معال -

 إدارة النفايات المنزلية والخطرة:

 ت المناسبة لمعالجة النفايات المنزلية في الموقعتقييم الخيارا -

الخطرة  قييم خيارات إعادة التدوير للنفايات الخطرة والحاجة للتخلص المنتظم من النفاياتت -

 مكسور(الزجاج )مثل البطاريات المستعملة وال

 :تلوث الهواء

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

 تحت جوانب الصحة المهنية.
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 :مهنيةالصحة ال

 مقبولة دولياتطبيق معايير الصحة والسالمة ال -

 تشييدلحماية الغبار في موقع اللاعتبار خاص  -

 عتبارها:يتم امزيد من الجوانب 

بها تي يحتمل أن تكون مع التركيز بشكل خاص على األودية الللمياه الجريان السطحي  -

 للسيولمخاطر 

 تملةالزالزل المحالمقاومة تصميم المعايير وتقييم خطوط الصدع  -

م لتقيياالمحتملة وأهميتها ومدى آلثار وكنتيجة الجتماع تحديد النطاق تم تحديد قائمة با

م النسخة تقدي تحديد النطاق المبدئي وتمثم تم تحديث تقرير  ،تقييم الواجب تطبيقهاومنهجيات ال

توبر في أك يةالتنمهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والنهائية إلى 

ائية من كما تم نشر هذه النسخة النه 2017لمحافظات الثالثة في أغسطس ارسالها لوتم  2016

إلعمار اعادة إلهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي  تحديد النطاق على مواقعرير تق

 2016في نوفمبر  والتنمية 

 :إشراك أصحاب المصلحة -4-2

 معنيةإلشراك الجهات ال الدراسة اإلستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعيةتم وضع نهج 

ه هذ تعتبرو ،صلحة المرفقة بتقرير تحديد النطاقواإلفصاح عنها في خطة إشراك أصحاب الم

آلثار لإلستراتيجية اإعداد دراسة ء ناثأثها دیحت تموا هذنفيت ميتسلتي وا دعاوالقبمة ئيقة قاثوالخطة 

 .مرألم ازلإذا  الطاقة المتجددةوع رشم تطویرء ناثوأالبيئية واالجتماعية 

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

على  اوتم تعميمه 2016يونيو  27في هيئة اللطاقة المتجددة إلى  اتحديد النطاق بعد تقديمه

مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك في المحافظات الثالث مع دعوة الجتماع 

قاهرة كما هو مذكور في في القر هيئة الطاقة المتجددة في م 2016يوليو  12تحديد النطاق في 

مواقع هبئة الطاقة المتجددة والبنك ذلك تم الكشف عن التقرير على بالتوافق مع و ،القسم السابق



JV          
 

 

 39 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

خطة  تحديثتم جتماع االعلى أساس التعليقات المستلمة أثناء األوروبي لإلعمار والتنمية و

 لذلك. إشراك أصحاب المصلحة وفقا

 ن تمالذي األشخاصسؤال لفة للموقع لخبراء االستشاريين تم وخالل البعثات االستطالعية المخت

م له يةفي منطقة المشروع وتم توزيع نشرات معلومات المشروع باللغة العربمقابلتهم صدفة 

قد تم و (D 10.4تم توثيق نتائج جميع المقابالت في استمارات المقابالت )انظر الملحق وقد 

 .8-1-3-5، الفقرة  نتائج المقابالت في إطار القسمادراج 

أسيوط ومنيا على ذلك تمت زيارة الجهات المعنية الرئيسية مثل المحافظات اإلقليمية للوعالوة 

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

 تم توثيق التفاعل الكامل مع المحافظات في القسم التالي.والتوالي 

 هيئةاقع ى موعل الدراسة اإلستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعيةصاح عن مسودة تقرير تم اإلف

وتم  2018يونيو  1الطاقة الجديدة والمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في 

راتيجية إلستالدراسة اإتاحة نسخة باللغتين العربية واإلنجليزية من الملخص غير الفني لتقرير 

لقاهرة افي  قر هيئة الطاقة المتجددةوموجز تقرير التوصيات في م آلثار البيئية واالجتماعيةل

جات ستنتاتم تقديم النتائج واالوباإلضافة إلى اإلخطار المباشر ألصحاب المصلحة المسجلين 

 بفندق حورس 2018يونيو  28الرئيسية للهيئة إلى أصحاب المصلحة في جلسة علنية في 

لسة جالل منيا التعليقات والمالحظات واالقتراحات التي أثارها أصحاب المصلحة خريزورت بال

ثار تيجية لآلستراالدراسة اإلاالستماع العامة والتي تم إدراجها في هذه النسخة النهائية من تقرير 

لجديدة قة اهيئة الطاوالتي سيتم الكشف عنها للجمهور أيًضا )على مواقع  البيئية واالجتماعية

 .لمتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةوا
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 :جية واالجتماعية القائمةلبيئة الفيزيائية والبيولولخط األساس  دراسات -3-4

 فيزيائية:البيئة ال -3-4-1

 بواسطة:لمنطقة المشروع فيزيائية البيئة البحث تم 

الدراسات لمشروع مثل جمع البيانات والمعلومات حول منطقة الدراسات سطح المكتب  -

 .ومصادر اإلنترنت أو صور األقمار الصناعيةالسابقة 

 البيانات المتاحة من المحافظات.الحصول على  -

 الميدانية داخل وخارج منطقة المشروع.األبحاث  -

بنية على المناخ والجيومورفولوجيا والظروف الهيدرولوجية واله األبحاث وكان تركيز هذ

لظروف وا راضي الحاليةثل طرق الوصول المعبدة وشبكة الطاقة واستخدام األالتحتية القائمة م

 ، وفيما يلي سنناقش هذه النقاط بالتفصيل:االجتماعية

 :راسات سطح المكتبد

طق الخرائط الطبوغرافية التي تغطي منطقة المشروع والمناالحصول على في البداية تم 

رائط اعتمدت أحدث الخوقد  50000: 1حة هو للخرائط المتارسم أكبر مقياس والمحيطة بها 

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

ودية د األالفعلي خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات والطرق فقد تم استخدامها بشكل أساسي لتحدي

جية جيولوق من توافر الخرائط الباإلضافة إلى ذلك تم التحقو ة في منطقة المشروع ،الرئيسي

احة تم إعداد هذه الخريطة من قبل هيئة المس وقد 1981والخريطة الجيولوجية لمصر عام 

 الجيولوجية المصرية التي تجمع المعلومات من مصادر مختلفة.

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 30قط للمنيا )ومتاحة ف

ال تتوفر ونادرا ما تهطل األمطار وال يوجد سوى تدفق مياه استثنائي في الوديان الرئيسية 

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

تم تحديد وتطبيق خريطة رقمية من قاعدة فقد بالنسبة للطرق أما  ،نظام المياه علىالسابقة 

 للطرق اإلسفلتية العالمية. GADMبيانات 
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تركيز ن الإلكمال وتحديث المعلومات الجغرافية ، تم تحليل أحدث صور األقمار الصناعية وكاو

ية تصادت واألنشطة االقالخاص للتحليل على نظام الطرق اإلسفلتية الفعلي وعلى المستوطنا

لى إأماكن خطوط الطاقة وعالوة على ذلك تم تحديد وبالقرب منها، داخل منطقة المشروع 

 .منطقة المشروعالشمال من 

د عالوة على ذلك استخدمت صور األقمار الصناعية لتخطيط المسوحات الميدانية وتحديو

 ة ذاتالرباعيسيارات لمناسبة لالمسارات في المنطقة الصحراوية التي من المرجح أن تكون 

 .منطقة المشروعمسح أثناء الدفع الرباعي 

 :المحافظاتالحصول على البيانات المتاحة من 

بما  قةالمعلومات المتعلللحصول على المنيا وأسيوط محافظات تم بذل جهد خاص للتعامل مع 

 يلي:

 ه في الدراسة.يجب اعتبارأي تخطيط داخل من منطقة المشروع  -

 .خرائط أكثر تفصيالً عن المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجيولوجيا -

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

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

 .E1)أسيوط( ، كما هو موضح في الملحق  2016نوفمبر 

 األبحاث الميدانية:

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

 اًدا إلىاستن تم إعداد البحث الميداني بعنايةوالتركيز بشكل خاص على قيود تطوير طاقة الرياح 

ة قمار الصناعية األخيرمعلومات سطح المكتب وكان التركيز الرئيسي على عرض صور األ

 ،لتعدينالمزارع وأنشطة اوالمباني والطرق الحصوية فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية مثل 

 : على أساس هذه المعلوماتو

 .لحصول على لمحة عامة عن مناطق طاقة الرياح بأكملهاتم ا -

 جميع األنشطة المحددة مسبقًا للتحقق من التفاصيل على األرض.تم ادراج  -
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 :الميدانيةدراسات الخالل و

الشمال ، فية للمناظر الطبيعية )تم التقاط صور ذات معالم جغراالمرجعية فقد بالنسبة للنقاط  -

  .الغرب ، الجنوب ، الشرق(

 .ق األنشطة االقتصادية من خالل الصور التي تم تحديدها جغرافيًاتم توثي -

م تنية داخل المناطق )ثالث حاالت فقط( االميددراسات كلما تمت مصادفة أشخاص أثناء ال -

 فيما يتعلق بأنشطتهم ووجهات نظرهم وظروف الموقع الخاصة.التحجث معهم 

 انات نظمدة بيإدخال البيانات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات الميدانية في قاعوقد تم 

 ع الداخلي.عالوة على ذلك  تم تلخيصها في تقرير االستطالوالمعلومات الجغرافية 

 :البيئة البيولوجية -4-3-2

 :يالبيولوج المعترف بها دوليًا لقيمة التنوعناطق مية قانونًا والملمناطق المحا -4-3-2-1

ها بترف تم جمع بيانات خط األساس عن المناطق المعيّنة رسمياً كمناطق محمية أو مناطق مع

بحث ل من خالراسات السابقة المتعلقة والددولياً ذات قيمة للتنوع البيولوجي من خالل مراجعة 

ة لى شبكالبيئية المصري والبيانات المتاحة عجهاز شئون البيانات المقدمة رسميًا من قبل 

لى اظ عاإلنترنت العالمية ومن خالل المقابالت مع األشخاص الذين يشاركون في أنشطة الحف

 الطبيعة في مصر ومع السكان المحليين.

 :لنباتاتلموائل واا -4-3-2-2

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

في الصحراء طية حول النباتات النمقد تبين من الدراسات السابقة المتعلقة واألدوية، خاصة 

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

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

الصور الجوية ت دراسة بشكل مبدئي تمو ،وتحديد أماكن الغطاء النباتيمتواجدة عن النباتات ال

بيرة من ( في المنطقة الفرعية حيث تم بالفعل تحديد موقع البقع الكGoogle Earth)مثل 

وبناًء على هذه  ،النباتات والمسارات الحالية والوديان ، أي المواقع التي يجب زيارتها

المعلومات ، تم تخطيط مسارات الزيارات الميدانية وتم إعداد خرائط للعمل الميداني بواسطة 
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ArcGis 10.2 ين زيارات الموقع في فترات مختلفة من العام بواسطة خبراء مختلفالقيام بتم و

وكذلك  2017وفي مارس  2016من االستشاري )في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر ونوفمبر 

خالل زيارات و(.  2017وربيع  2016وخريف  2016خالل فترات مراقبة الطيور في ربيع 

سيارة الند كروزر رباعية الدفع على بعض المسارات خالل المناطق  ءالموقع ، قاد الخبير ببط

تم تسجيل وتم جمع بيانات عن األنواع و ،بحثًا عن النباتات الموجودةلمشروع لموقع االفرعية 

تم التقاط و GPSالمواقع الهامة مع األنواع المميزة أو غيرها من الميزات الهامة عن طريق 

تحديد سمات تم كما  ،باستخدام أدلة تحديد الهوية ومواقع اإلنترنت هاصور للنباتات لتحديد أنواع

بسبب الحجم الهائل و ،GPSوتوثيقها من خالل التقاط الصور واستخدام إحداثيات  الموئل بدقة

ومع ذلك  فإن  ،كل مكان بالتفصيل خالل العمل الميدانيمسح ال يمكن قمن المناطق الفرعية 

( يهدف إلى تغطية جميع المناطق 2-4و الخريطة  1-4المسار المستخدم )انظر الخريطة 

أهمية من النباتات )بشكل رئيسي األودية الموجودة( في مناطق  وضمان أن المواقع األكثر

ومن ثم فإن النتائج التي تم الحصول عليها تمثل تم تغطيتها، ي 2&  1الرياح الشرقية الفرعية 

تم إدخال البيانات التي وقد  ،المنطقتين الفرعيتينهاتين لغطاء النباتي الموجود في لعينة تمثيلية 

النباتات والموائل الموجودة في جدول ن ( عGPSما في ذلك إحداثيات تم الحصول عليها )ب

 .GIS databaseوتم نقلها إلى قاعدة بيانات  Excelبيانات 

دد سر على عتنح يمكن تقييم الموائل وفقًا ألهميتها بالنسبة للنباتات والحيوانات والتي بدورهاو

تم تقييم يو( ناخية )مثل التربة والمياهوتنوع العناصر الموجودة وعلى الظروف الفيزيائية والم

 ،اية أهمية الموائل الموجودة في المناطق الفرعية باستخدام خمسة تصنيفات: منخفضة للغ

 جداً.مرتفعة  ،، مرتفعة تووسطةمنخفضة ، م
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قصاء تي أخذت كعينة لالستال 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية في اآلراضي المسارات و -1-4لخريطة ا

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

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

 :ورالطي -4-3-2-3-1

 :الطيور المهاجرة

 أماكنإلي في أوروبا وآسيا الوسطى  هامناطق تكاثرمن من المعروف أن هجرة الطيور 

 لقصوىحد المناطق ذات األهمية اأفي وسط وجنوب أفريقيا تتركز في مصر وتمضيتها للشتاء 

 خالل الربيعكل عام مرتين و ،لبحر األحمرلهجرة الطيور هي جبل الزيتون على ساحل ا

خر آريقًا قد يكون وادي النيل طه المنطقة، وأعداد كبيرة من الطيور خالل هذتهاجر والخريف 

في  االً اشم هامعلم بارز لتوجيهأنه يمثل لها للهجرة على األقل بالنسبة لبعض األنواع حيث 

 تجدمقارنة مع الصحاري المصرية عالوة على ذلك بالو ،في فصل الخريف االربيع وجنوب

 لهجرة.اصلة امن مو افي وادي النيل مما يمكنهللمؤنة الغذائية تميزة ظروفًا مالطيور المهاجرة 

تبع عن طريق األقمار الصناعية أن بعض األنواع ال تفإنه من المعروف عالوة على ذلك و

بي اتجاه الجنوب الغرساحل البحر األحمر إلى الجنوب في الخريف بل تهاجر جنوبًا في 

هذه النتائج إلى أنه يجب تقييم ر تشيو (1-4)شكل وبالتالي تعبر وادي النيل بين أسيوط والقاهرة 

لبحر المحدد على ساحل امسار هجرتها حتى خارج  ةالمهددالمهاجرة طيور بشأن الالمخاوف 

 األحمر.
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 نسر المصريالطرق هجرة  -1-4شكل 

 ر هجرةلمساالصحراء الغربية مسارات مسجلة )بواسطة التتبع عبر األقمار الصناعية( تظهر األسهم عبر 

رياح" اقة الطمأخوذ من "إرشادات تقييم التأثير البيئي وبروتوكوالت مراقبة مشروعات تطوير النسر المصري 

 .(57، ص  2013 ،شئون البيئة المصريجهاز )وزارة الدولة لشئون البيئة و

دي ل واية ، تم إجراء مراجعة للبيانات الموجودة حول هجرة الطيور على طوعلى هذه الخلفو

ي في الثاني مايو ، أ 25أبريل إلى  1)من  2016لطيور في ربيع عام لالشاملة اقبة رمالنيل وال

 2017ربيع ونوفمبر(  15أغسطس إلى  20)من  2016خريف وو الثالث من موسم الربيع( 

ة موسم وبالتالي  لم تتم تغطي ،، أي في أوائل موسم الربيع(مارس  31فبراير حتى  20)من 

لربيع اسمي الهجرة الكامل في الربيع من خالل المسح. ومع ذلك فإن النتائج التي تحققت في مو

ام من هجرة الطيور في ه( ومن غير المحتمل أن يكون جزء 1-2-5متناسقة )انظر القسم 

ريق طال عن هناك حاجة لتعديل النهج )على سبيل المث وبالتالي لم تكنلم تتم تغطيته، الربيع 

ت ستنتاجاواال كانت النتائجو ،االستطالعات المتداخلة( من أجل زيادة القدرة التوضيحية للبيانات

 (.1-4-1-2-5)انظر القسم  2017أو  2016متشابهة لو تم تغطية موسم ربيع كامل في عام 

جرة انات خط األساس المهمة عن الطيور المهانت األهداف الرئيسية للرصد هي جمع بيوكا

هجرة اط الالمهاجرة أثناء النهار( ووصف أنمالتي تطير على ارتفاعات عالية و)خاصة األنواع 

 لألنواع ذات الصلة بطريقة كمية.

داخل للطيور المهاجرة موقع مراقبة من أجل الحصول على عينة تمثيلية  18تم اختيار وقد 

ً للمراقبة موجود 16 كانومنطقة المشروع  في أربعة  1الشرقية في منطقة الرياح  اموقعا

 ،صفوف من الغرب إلى الشرق )متعامدة مع اتجاه الطيران الرئيسي المتوقع للطيور المهاجرة(

 )خريطة D1-D4و C1-C4و B1-B2و  A1 - A4تتألف هذه الصفوف من مواقع المالحظة 

( )انظر الخريطة X2و  X1) 2الشرقية رياح المنطقة في  صدين لرتم إنشاء مواقعو  (،4-3

أجريت مراقبة ميدانية قياسية نهارية لمدة اثنتي عشرة ساعة )ست ساعات لكل وقد ( 4-4

الرياح الشرقية بالنسبة لمعظم األيام  تمت زيارة ثمانية مواقع مراقبة مختلفة في منطقة و ،فريق(

لمدة ثالث ساعات في  2منطقة الرياح الشرقية سة تمت درالمدة ساعة ونصف لكل منها، و 1

)لكل منهما( وتمت زيارة أربعة مواقع مراقبة مختلفة أخرى في منطقة  X2و  X1الموقعين 

مسجل الوقت اإلجمالي للمالحظة في كل موقع وساعة لكل منهما  1.5لمدة  1الرساح الشرقية 

 1-4الجدول في 
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لنشاط  موسميور المهاجرة وتركيبات األنواع والتوزيع الركز تحليل البيانات على عدد الطيقد و

 الطرقووصف دقيق للنهج التطبيقي هناك و ،الهجرة وارتفاع الطيور المهاجرة ومعدل الهجرة

 .Bلحق الم المدرجة فيالمستخدمة لجمع البيانات وطريقة تحليل البيانات في التقارير الثالثة 

 والنضجالعمر ذات معدالت اإلنجاب المنخفضة  ركزت المراقبة على األنواع طويلةقد و

ص ل خاالمتأخر وحالة الحفظ غير المواتية )األنواع المهددة( المعروفة بأنها معرضة بشك

نواع ك األوتصنف تل ،توربينات الرياح والتي تستخدم طرقًا معينة سنويًا للهجرةبلالصطدامات 

نواع ذه األه" ألن أغلبية صغيرةذات أهمية التي ال تفي بالمعايير المذكورة أعاله على أنها "

على كز ال ترهجرة أثناء الومرتفع تكاثر ليس لها سوى فترة حياة قصيرة ومعدل وغير مهددة 

 باإلضافة إلى ذلك ال تكون عرضةو ،مناطق معينة بل تهاجر على جبهة عريضةالمرور ب

في  مشاريع طاقة الرياحونتيجة لذلك لن يكون ل ،بشكل خاص لالصطدام بتوربينات الرياح

ذه ة لهوبالتالي فإن دراسة تفصيلي ،منطقة المشروع تأثير كبير على مجموعات تلك األنواع

 ضرورية.األنواع في تقييم األثر غير 

 طعانقوكما هو معروف من الدراسات السابقة يمكن تسجيل العديد من الطيور أو على األقل 

ر لطيوومع ذلك فإن احتمال اكتشاف ا ،سافات أكبرالطيور المهاجرة وتحديدها بأمان عند م

لتعرف من أجل ضمان التسجيل القياسي واوكلما زادت المسافة إلى موقع المراقبة ينخفض 

لى عسيقتصر الجزء الرئيسي من التحليل التي تطير على ارتفاع كبير اآلمن على الطيور 

لمسح لالمراقبة )منطقة الدراسة كم من مواقع  2.5الطيور المهاجرة على مسافات تصل إلى 

 المتعلق بهجرة الطيور(.
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ية الرياح الشرقلمهاجرة في منطقة لرصد الطيور ا ةمراقبة مختارالستة عشر نقطة موقع  -3-4خريطة 

 1الفرعية 
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 2الرياح الشرقية الفرعية الطيور المهاجرة في منطقة  لمراقبة لرصدنقطتي اموقع  -4-4خريطة 
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اً في ربيع عام موقع 18الغ عددها الوقت اإلجمالي للمراقبة في كل موقع من مواقع المراقبة الب -1-4جدول 

 2017وربيع عام  2016وخريف عام  2016

 

 موقع المراقبة
2016 2017 

 اجمالي
 ربيع خريف ربيع

A1 31.5 52.5 25.5 109.5 

A2 31.5 52.5 25.5 109.5 

A3 31.5 52.0 25.5 109.0 

A4 31.5 52.5 25.5 109.5 

B1 31.5 51.0 22.5 105.0 

B2 31.5 51.0 22.5 105.0 

B3 31.1 51.0 22.5 104.6 

B4 29.1 51.0 22.5 102.6 

C1 30.0 51.0 19.5 100.5 

C2 31.5 51.0 19.5 102.0 

C3 31.5 49.5 21.0 102.0 

C4 30.0 48.6 19.5 98.1 

D1 31.5 49.5 22.5 103.5 

D2 31.5 48.7 21.2 101.4 

D3 31.5 49.0 22.5 103.0 

D4 30.0 49.5 22.5 102.0 

X1 30.0 48.0 21.0 99.0 

X2 30.0 47.2 18.0 95.2 

 

ى رة عللطيور المهاجاإلى جانب مجموعة البيانات التي تم الحصول عليها من خالل مراقبة و

 كم ، تم وضع مجموعة بيانات ثانية تشمل ما يلي: 2.5مسافات تصل إلى 

ي بشكل عشوائطريق الصدفة ن األنواع ذات الصلة التي تم تسجيلها عن مالطيور المهاجرة  -

 .المراقبة أو أثناء القيادة عبر منطقة المشروععلى سبيل المثال  قبل أو بعد 

مراقبة الالطيور المهاجرة من أنواع ذات أهمية ثانوية )انظر أعاله( التي تم تسجيلها إما خالل  -

أو عن طريق الصدفة بشكل عشوائي على سبيل المثال قبل أو بعد وحدة المراقبة أو أثناء القيادة 

 .من خالل منطقة المشروع
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ثانوية( ذات األهمية ال )إما من األنواع ذات الصلة أو من األنواعة هاجروالمالمحلية الطيور  -

بل قمثال مراقبة أو عن طريق الصدفة بشكل عشوائي على سبيل الالالتي تم تسجيلها إما خالل 

 .أو بعد المراقبة

 جاثمة:الطيور المحلية وال

 لمشروعاومدى منطقة سمات وفقًا لالجاثمة ة وتصميم نهج جمع البيانات عن الطيور المحليتم 

بار ومع وفرة وتوزيع الطيور التي يمكن توقعها في مثل هذا الموطن الصحراوي يمكن اعت

اء إجر تموتعداد الخط كأسلوب أنسب وتوفير تقنية موحدة لعد الطيور في منطقة دراسة ضخمة 

ن نه ملتي تركز على األودية ألاختيار انتقالي بسبب الخصائص المميزة لمنطقة المشروع ا

كن لك يمذباإلضافة إلى األودية وعبر المناطق المرتفعة خارج  سيرالصعب للغاية الدخول وال

وي على تحت توقع ارتفاع عدد الطيور في األودية التي تمثل المناطق الوحيدة في الصحراء التي

 GPS وتم نقلها إلى نظام Google Earthباستخدام ناطق تم اختيار الموقد النباتات عض ب

 محمول.ال

لعينات كم كمخططات ألخذ ا 2خًطا متقاطعًا طول كل منها  36تم أخيرا اختيار ما مجموعه و

انظر )على التوالي 2&  1منطقة الرياح الشرقية خًطا في  2و خط  18لمنطقة المشروع منها 

ية على األقل ثالث مقطع كان الخبير يسير في كل منطقة، و2-4خريطة الو  1-4الخريطة 

زيارة  تموونظام تحديد المواقع وخرائط الموقع مرات  8نظارات مكبرة بحجم مرات باستخدام 

في  السيرتم و 2017وفبراير  2016وإجراء المزيد في نوفمبر  2016موقع واحد في سبتمبر 

فراد دد األخالل التعداد العددي تم تسجيل كل طائر )عو ،لمقاطع المختارة أربع أو خمس مراتا

 واع.، األنواع ، الجنس ، السلوك( تم استخدام دليل كولينز للطيور لتعزيز تحديد األن

 :الخفافيش – 4-3-2-3-2

ات دبيكانت األساليب األولية لجمع بيانات خط األساس عن الخفافيش في مصر هي مراجعة األ

ت مع مقاباللمية وأخيرا الالبيانات الموجودة على شبكة اإلنترنت العامن الموجودة والتحقيق 

 ن.األشخاص الذين يشاركون في أنشطة الحفاظ على الطبيعة في مصر ومع السكان المحليي

باإلضافة إلى ذلك تم إجراء مراقبة موحدة لنشاط الخفافيش في مواقع مختارة في منطقة و

أخرى في  ومرة 2016تمت مراقبة نشاط الخفافيش لمدة أربعة أسابيع في ربيع عام والمشروع 
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ويبدو أن الجهد المختار كان كافيا ولم يكن من المقرر إجراء أي  2016أواخر صيف / خريف 

، ألن مالءمة المنطقة الصحراوية أن تكون بمثابة موئل  2017رصد إضافي في ربيع عام 

في م الطعامناسب للخفافيش تم تقييمها على أنها محدودة )نباتات قليلة جداً وعدد قليل من مواقع 

 المحيط األوسع لمنطقة المشروع وجاذبية عالية لوادي النيل كموئل للتغذية(.

تخدام م اسلتحديد ما إذا كانت الخفافيش موجودة في منطقة المشروع ولقياس نشاط الخفافيش تو

( وملحق الخفافيش" )كاشف batcorderيتكون نظام القياس من "وجهاز الكشف السلبي 

batbox  من الشركةecoObs  .© يتضمن ملحقbatbox  ميكروفونًا بينيًا ووحدةGSM 

اخل يتم تثبيت جميع المكونات دووبطارية قابلة إلعادة الشحن وهي متصلة بلوحة شمسية 

 (.2-4صندوق لحمايتها من الظروف الجوية )انظر الشكل 

)راجع  B3في موقع قريب من موقع المراقبة  2016تم إجراء جمع البيانات في ربيع و

 :2016ف تم إجراء جمع البيانات في خريو 2016مايو  5مارس إلى  31( من 3-4الخريطة 

 .سبتمبر 9أغسطس إلى  2من  في الفترة C4في موقع قريب من موقع المراقبة  -

 .أكتوبر 10سبتمبر إلى  13من  A3 في موقع المراقبة  -

 .وبرأكت 26وبر إلى أكت 11من  B1في موقع قريب من موقع المراقبة  -

 (.3-4مبر )راجع خريطة نوف 14أكتوبر إلى  27في الفترة من  D1 في موقع المراقبة  -

 ولسبب فني غير معروف  لم يكن الجهاز يعمل على عدد من 2016ومع ذلك في خريف عام 

 من إجمالي فترة التسجيل(. % 50الليالي )حوالي 

 .B 10.2في الملحق مدرج الطيور صف أكثر تفصيالً للنهج التطبيقي في تقارير مسح هناك وو
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 B3وقع المراقبة م( لتسجيل نشاط الخفافيش في محيط batcorder)عن الخفافيش جهاز الكشف  -2-4شكل 

 لحيوانات األخرى )باستثناء الطيور والخفافيش(ا -4-3-2-3-3

ي فات انسبب الظروف المناخية القاحلة كان من المحتمل أن تكون الموائل المحتملة للحيوب

جيل داخل منطقة ما يسمى بمنطقة "غرب النيل" تم تسومنطقة المشروع منخفضة إلى حد ما 

 (.Al Amar 2011أعداد قليلة فقط من أنواع الحشرات والزواحف والثدييات من حين آلخر )

في مصر طية الموجودة حول الحيوانات النموالدراسات السابقة وكشفت مراجعة لألدبيات 

 Baha Elالصحراء الغربية عن معلومات خط األساس األولية )مثل عن لموجودة والبيانات ا

Din 2006 ؛Hoath 2009 ،Saleh 1997 & 1993 ،Osborn & Helmy 1980 .)

من المقرر أن تقوم زيارات واسعة للموقع بجمع معلومات عن الموائل فواستناداً إلى هذه الخلفية 

زيارات الموقع في نفس الوقت وقد تمت قة المشروع الحيوانات في منطتواجد الموجودة وعن 

تابعين للشركة ( من قبل خبراء 2-2-3-4للزيارات الميدانية للنباتات والموائل )انظر القسم 

وكذلك أثناء  2017وفي مارس  2016)في مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر ونوفمبر االستشارية 

نظًرا لمدى مساحة و(. 2017وربيع  2016وخريف عام  2016مراقبة الطيور في ربيع عام 

ومن ثم  ،كيلومتر مربع بالتفصيل 2200مساحة للم يكن من الممكن مسح كامل فالمشروع  

خالل زيارات و( 2-2-3-4وبناًء على الصور الجوية تم التخطيط للطرق المناسبة )انظر القسم 

مباشرة بشكل رئيسي أي أن الموقع تم استخدام طريقة العد المتراكب والنقطي مع المالحظات ال

الخبير كان يقود ببطء على طول الطريق المخطط للبحث عن الحيوانات الحالية والموائل 

 GPSتسجيل إحداثيات قام بحيوانات وجد كلما و ،المناسبة للحيوانات )الكهوف ، الجحور(

ى باستخدام لحيوانات للتعرف على األنواع األخرلتقاط صور يتم عددها وبيانات عن األنواع و

باإلضافة إلى ذلك في أماكن معينة )موزعة بشكل متساٍو و ،أدلة تحديد الهوية ومواقع اإلنترنت
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 الحيوانات باستخدام منظارللبحث عن أو غير متساٍو على الطرق( تم مسح المنطقة المحيطة 

 ودراستها من أجل العثور على جحور مما قد يدل على وجودمرات(  10أو  8مكبر )قدرة 

في القيام بذلك كان من الممكن الحصول على عينة تمثيلية من الحيوانات الموجودة في وحيوان 

تم جمع بيانات إضافية عن الحيوانات خالل عمل ميداني آخر )على سبيل و ،منطقة المشروع

الخاصة ( GPSالمثال وحدات مراقبة موحدة( تم إدخال البيانات )بما في ذلك إحداثيات 

 .GIS-lateronوتم نقلها إلى قاعدة بيانات  Excelلمسجلة في جدول بيانات الحيوانات اب

 :االقتصاديةالبيئة االجتماعية و -4-3-3

م النظر حيث يت 2&  1الرياح الشرقية الفرعية يقتصر نطاق الدراسة االجتماعية على منطقتي 

 صائيلكتاب اإلحالبيانات الثانوية )يتم تجميع اإلحصاءات من اوفي تخطيط مزرعة الرياح 

منطقة  االقتصادي في-( لفهم خلفية الوضع االجتماعيCAPMAS) 2015السنوي لمصر لعام 

 المشروع.

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

 جريتأهمة خالل هذه الموبيانات خط األساس االجتماعية واالقتصادية اإلضافية في الموقع 

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

 معلومات حول المشروع وتم تلخيص المعلومات األساسية عن المشروع فيللحصول على  1

كانت و( D.10.4نشرة إعالنية تم توزيعها على األشخاص الذين تمت مقابلتهم )راجع الملحق 

يعض ع مافية ضت إالبقامر ويطلاقبة امر ریقفى جرأوباللغتين اإلنجليزية والعربية النشرة 

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

D1 10.4.2. 

و  وبرتآأ 4لمنيا )ت ااظحافمممثلي ع مة یورشاتت تماعاجت ادعقمقابالت هذه اللى إافة ضإو

افية ضت إانيابعلى ل ولي للحصاولتا( على 2016 رفمبنو 7وأكتوبر  31ط )ويس( وأبراكتو 31

لتخطيط اللتأكد من أن المحافظات على دراية كافية بأنشطة و ،وعرلمشا نعت اظلمحافغ االبوإ

رجوع )يرجى ال 2016أرسل تقرير تحديد النطاق النهائي إلى المحافظات الثالث في أغسطس 

 ( وطلب منهم تقديم تعليقاتهم قبل اجتماع تحديد النطاق.A1 10.1.1إلى الملحق 
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 مالئمة:طق على أنها غير امعايير التقنية واستخدام األراضي لتصنيف المن -4-4

من خيث  2&  1الرياح الشرقية بل تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة تم فحص مناطق ق

عل أو تج طاقة الرياحمشاريع ة التي تعوق تطوير استخدام األراضي والقيود الفنيالقيود على 

تخدام باب اسأو أقل مالءمة ألسمالئمة األمر أكثر صعوبة وهذا يؤدي إلى تحديد المناطق لتكون 

 القيود التقنية. وأاألراضي 

مكانية إلرياح اطاقة المنطقة لمشاريع التقنية األساسية لمدى مالءمة  /فيزيائية من المعايير الو

لقصوى النقل الثقيل على الطرق ذات المنحدرات امع اعتبار امكانية إلى المناطق  الوصول

لحاجة إلى تعكس المعايير المسافة إلى الطرق اإلسفلتية القائمة وا%، و10بميول ال تزيد عن 

ثل تعقيد التضاريس )مبسبب بناء طرق وصول فوق األراضي الخارجية وصعوبة بناء الطرق 

 لوصولامع اعتبار صعوبة االنقسام في الوديان العميقة وظروف األرض( المنحدرات الحادة و

نية إمكا وهو طريق ذو رسوم دون أي ةلطرق السريعبما في ذلك امن الطرق اإلسفلتية القائمة 

 للخروج باستثناء مخارج بوابة الدخول.

عقد تهي  المعاييروطاقة الرياح إلقامة مشاريع يمكن أن تكون الجيومورفولوجيا معاكسة و

ال ة، وتحركالتضاريس التي تتطلب بذل جهود عالية لبناء الطرق والتربة الناعمة والكثبان الم

طاقة  إمكانات قييمتخضع اآلثار المحتملة للتظليل لهذا التقييم ولكن سيتم أخذها في االعتبار عند ت

 الرياح )انظر تقرير التوصية(.

ق لمناطاخدام األراضي الحالي أو المخطط له في بشأن است التخطة أو سج ةأيم يتم تقديم لو

يع الحصول على جمفقد تم وبناء على ذلك  ،الصحراوية بالمشروع بعيداً عن وادي النيل

 ت فيالمعلومات المتعلقة باستخدام األراضي من فحص صور األقمار الصناعية أو التحقيقا

 ق هذه الدراسة هو:استخدام األرض الحالي الذي يعتبر ذو صلة في سياو ،الموقع

 .نع األسفلتاالي مثل الزراعة أو التعدين أو مصالنشاط االقتصادي الح -

 حالياً. الخطط التي هي بالفعل قيد التطوير -

ية لسطحال تعتبر المناطق التي تخضع للتنقيب أو التي تستخدم في جمع الحصى من الطبقة او

 طاقة الرياح.مشاريع وير بمثابة استخدام أرض منافس يعوق تطللتربة العليا 

 ملخصا لهذه المعايير. 2-4الجدول ويقدم 
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 معايير الحكم على القيود بسبب البيئة المادية -2-4جدول 

المعايير المؤثرة على  المعلمات
 مدى المالئمة

 مالئمة ةمأقل مالئ

 حواجز الكثبان المهاجرة سهولة الوصول
 أو

االنحدارات غير المستقرة 
 الحادة

الوصول إلى ال يمكن 
الطرق إال من خالل 
طرق الخروج والخروج 
العادية ، إلى جانب 
المساحة المخصصة 

طول طرق و الخارجية
الوصول الخارجية أكثر 

 كيلومتر 5من 
 أو

التضاريس المعقدة مع 
 الوديان العميقة 

جميع المناطق المتبقية 
 مثل:
القائمة  يةطرق اإلسفلتال

السريعة )بخالف الطرق 
طبيعي(  بدون مخرج

 بالقرب من المنطقة أو
مسطحة أو اآلراضي ال

مموجة قليالً مما يسمح ال
 لطرق الحصويةاببناء 

< المنحدرات الحادة  الجيوموفولوجيا
 أو ٪ 100
 كثبان الرملية المتحركة ال

أودية مع تضاريس معقدة 
 وتربة ناعمة عميقة

 

جميع المناطق المتبقية 
 مثل:

مناطق صلبة تحت 
ة في األرض منحدر

 الغالب

استخدام اآلراضي 
 المنافس

المنافسة التي نشطة األ
تستغل األرض وتستخدم 

كأرض المستخدمة بالفعل 
زراعية أو من الواضح 

 أنها قيد التطوير بالفعل
 أو

مناطق الخدمة الحالية 
)على سبيل المثال 

 الطرق(
 أو

المناطق الصناعية )مثل 
محطة اإلسفلت أو 

الحصى أو مناجم محاجر 
 لرخام أو الكوارتز( ا

مناطق غير صالحة 
 لالستخدام

جميع المناطق المتبقية  
بما في ذلك مناطق 
التعدين السطحي 

  .لحصىل

 

 اآلثار:النهج األساسي لتقييم  -4-5

 :البيئير األثأهمية مدى تقييم  -4-5-1

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

تقرير التقييم االستراتيجي الرياح في مشاريع المتوقعة لاآلثار يتم تقييم تحديد النطاق و مرحلة

يتم تحديد وبمزيد من التفصيل بناًء على نتائج دراسات خط األساس لآلثار البيئية واالجتماعية 

 يتم وصف المنهجية فيما بعد.تها وأهمي
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لمنطقة، الت الحساسة باالمستقب –نشاط المشروع بين فاعالت حيث تحدث ت اآلثاريتم تحديد و

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

 ت".و الخدماأتجات ألنشطة أو المنلضاًرا أو مفيًدا ، ناتًجا كليًا أو جزئيًا عن الجوانب البيئية 

ة لى أهميمن الضروري الحكم عفكانت سلبية أو مفيدة ، بشكل كامل ، سواء اآلثاروبمجرد فهم 

لية طار عمفي إو ،ا أو يتطلب التخفيف أو غير قابل للتحملالً لتحديد ما إذا كان مقبوأثر كل 

ساسية جم الحدث" و "حح"في وفقًا "ألهميتها" والتي هي دالة اآلثار التقييم يتم تصنيف 

ن ملمحتملة البيئية واالجتماعية ااآلثار الحدث تحديد مصادر يتطلب تحديد حجم و" التالمستقب

يئة للب هًمافقِبل يتطلب تحديد الحساسية البيئية للمستوأنشطة المشاريع الروتينية وغير الروتينية 

 معايير التقييم هي على سبيل المثال:البيوفيزيائية، و

 :مجال التأثير -

نة مثال أفدل الاشًرا بحجم المنطقة المتأثرة )على سبيغالبًا ما يرتبط حجم التأثير ارتباًطا مب

 تأصرة(.األرض الم

 :النسبة المئوية للموارد المتضررة-

 كلما زادت النسبة المئوية للمورد المتأثر ، ارتفع حجم التأثير.

 :استمرار اآلثار -

 علق قدرةتة )تتمن التغييرات المؤقأهمية عادة ما تكون التغييرات الدائمة أو طويلة األجل أكثر 

 المورد على االسترداد بعد اكتمال األنشطة بهذا التأثير(.

 :حساسية الموارد -

ي إعادة نة فعادة ما تكون المنبهات عن الموارد الحساسة أكثر أهمية من تلك التي تتسم بالمرو

 المصادر.

 :حالة الموارد -

عة رد الشائلموااة من التأثيرات على عادة ما تعتبر آثار الموارد النادرة أو المحدودة أكثر أهمي

 أو الوفيرة.
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 :الوضع التنظيمي -

طبة الر تعتبر التأثيرات على الموارد المحمية )مثل األنواع المهددة باالنقراض واألراضي

وضع بتمتع ثار التي ال تاآلوجودة الهواء والموارد الثقافية وجودة المياه( أكثر أهمية من 

 ذات الوضع التنظيمي نادرة أو محدودة(. تنظيمي )كثير من الموارد

 :مجتمعيةالقيمة ال -

ناطق والم التقليديةالغذائية موارد البعض الموارد لها قيمة مجتمعية مثل المواقع المقدسة و

 الترفيهية )قد يكون لبعض هذه الموارد أيًضا وضعًا تنظيميًا(.

ث ود التلومثل حدالمعايير المقبولة )لي مستندا إيجب أن يكون تحديد الحساسية البيئية للمستقبل و

فاظ أن الحفي حالة طاقة الرياح( والمعاهدات الدولية بشريش التوربينات المحيطية أو خفقان 

 على الطبيعة وفهم البيئة الفيزيائية الحيوية.

 :تقييم األثر يجب أن

 .يكون مستقبالً أو موضوع محدد -

 نهاء التكليف(.والتشغيل وإتشييد الالتمييز بين مراحل المشروع المختلفة ) -

 بين "مسارات التأثير" المختلفة. التمييز -

 :تحديد حجم الحدث

حالة  ( في1: )كمبدأ عام يتم تصنيف حجم الحدث وفقًا لمقدار الحدث وتكراره ومدته وشدته

 رتفع،( في حالة حجم الحدث الم3( في حالة حجم الحدث المتوسط، )2حجم الحدث المنخفض، )

لسمات يم ايتم تقي، وبالتالي التنوع الكبير في نوع األحداث ال يسمح باستخدام مقياس عالميو

 بشكل فردي لكل حدث أو مجموعة من األحداث.

ث عن الحد يتم تحديد حجمو ،يتم تقييم إجمالي حجم الحدث من خالل جمع النقاط الفردية معًاو

 3-4طريق إضافة التصنيفات كما هو موضح في الجدول 
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 الحدث اتترتيب درج -3-4جدول 

 الدرجة حجم الحدث

 4 منخفض

 8-5 متوسط

 12-9 مرتفع

 د منالح: 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

 البشرية )البشر(مستقبالت  -

 وانات(مستقبالت بيئية )موائل ونباتات وحي -

 طحيةالتربة والمياه الجوفية والمياه الس -

 ة )اآلثار ، المواقع األثرية ، المناطق المحمية(السمات المادي -

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

 .5-4جدول وال

 التتحديد حساسية المستقب -4-4جدول 

 السمات الدرجة المعايير المستقبالت

ما يكون الناس  نادرا 1 التواجد المستقبالت البشرية
وجدين في منطقة تم

التأثير المتوقع 
 ()نشاطات متقطعة

الناس موجودون فقط  2  
أنشطة لبعض الوقت )

 تجارية أو صناعية(

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

 (عقارات سكنية

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

قل أ -المطبقة معايير ال
 تأثرا

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

 ضعيفة -المطبقة 

تكون الظروف  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 
وليست مهددة أو 

 محمية وال نادرة.

موائل / أنواع نباتية  2  
أو حيوانية تكون 
ً أو  نادرة إقليميا
محصورة أساساً في 

 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 
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رة أو متأثرة متأث
 بشكل هامشي

 

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 

ائعة )ال سمات ش 1 التواجد المستقبالت الفيزيائية
شيىء من المذكور 

 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 

حفاظ المستدام مع ال
 ماديةعلى السالمة ال

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(
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الت ذات قيمة مستقب 3  
عالية )على سبيل 
المثال ، إمدادات 
المياه العامة ، والري 

 (والزراعة

ال تتأثر الت المستقب 1 التأثر 
 أو تتأثر بشكل هامشي 

مستوى معتدل من  2  
االضطراب )على 
سبيل المثال ال يزال 

 معاييرالالتلوث يلبي 
موارد الخاصة بال

 (المائية

مستوى عاٍل من  3  
ب )على االضطرا

سبيل المثال احتمال 
حدوث تلوث جوهري 
للمياه أو موارد 

 التربة(

 
 .التأثرهي نتيجة إضافة درجات تقييم التواجد وللمستقبالت حساسية الكلية وال

 التتصنيف حساسية المستقب -5-4جدول 

 الدرجة حساسية المستقبالت

 2 منخفضة

 4-3 متوسطة

 6-5 مرتفعة

 

 :الكليالبيئي األثر تحديد 

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

لجدول صفوفة افقا للمحدد في موتوسط، كبير، م، ثانوي فئات: طفيف، تصنيف شامل في أربعة 

4-6 

 األثرأهمية  -6-4جدول 
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 حساسية المستقبالت  

 منخفضة               متوسطة         مرتفعة

ث
حد

 ال
مة

قي
 

 متوسطة منخفضة مهملة منخفض

 كبيرة متوسطة منخفضة متوسط

 كبيرة كبيرة متوسطة مرتفع

 

 :االقتصاديو عيتقييم األثر االجتما -4-5-2

، آلثاراوتقييم لوصف  قام تقييم األثر االجتماعي االقتصادي بتطبيق منهج تقييم شبه نوعي

المدة  ومكاني تحدد االحتمال والمدى الأألثر ديد أهمية العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار لتحو

و اص أوحجم اآلثار باإلضافة إلى حساسية المستقبالت )على سبيل المثال ، مجموعات األشخ

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

 .بشكل غير متناسب من قبل المجموعات الضعيفة(

فس استخدام نير المباشرة )أي اآلثار المستحثة( بغاالقتصادية  -كما يتم تقييم اآلثار االجتماعية 

 النهج.

 :تخفيف اآلثار -4-6

 تم إقامةيحيث ال بالمحتملة المتوقعة اآلثار على ذكورة أعاله طبق منهجية تقييم األثر البيئي المت

 ستبعدة.المناطق الممشاريع طاقة الرياح في 

حديد تالية هي فإن الخطوة التكبيرة المحددة التي تم تقييمها لتكون متوسطة أو لآلثار لنسبة با

ى ف إلوتعريف تدابير التخفيف المالئمة التي تطبق التسلسل الهرمي للتخفيف بهدف التخفي

أن  ستهدفالمتبقية ي  لآلثار وبناًء على ذلك فإن مستوى األهمية  ،مستوى منخفض قدر اإلمكان

لخطوات  كرارتح ضعيفًا أو ثانويًا ، أو أقل بكثير من المعايير المحددة ، وهذا في األساس يصب

ية ة اإلضافمعلنتقييم األثر التي نوقشت أعاله ، مع مراعاة التنفيذ المفترض لتدابير التخفيف ال

 التي ستصبح خاضعة إلدارة البيئة ورصدها.

 الجماهيري: وراتشوالاإلفصاح  -4-7

الدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية  م تنفيذ المشاركة العامة واإلفصاح عن تقريرت

باإلضافة إلى سياسة اإلعمار والتنمية إلعاداة وفقا للتوجيهات المحلية وسياسة البنك األوروبي 
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ي نظمت بهدف بما في ذلك جلسة االستماع العامة التهذا البنك المعلومات العامة الخاصة ب

وبالتالي  االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية،دراسة للرئيسي هو مناقشة النتائج الرئيسية 

ومشروع تقرير  االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية الدراسة مسودة تقريره تم نشر فإن

ى الموقعين التوصيات باإلضافة إلى النسخة اإلنجليزية والعربية للملخص غير الفني عل

يونيو  01في هيئة الطاقة المتجددة وعادة اإلعمار والتنمية اإللكترونيين للبنك األوروبي إل

 بالنسبة لمشاريع القطاع الخاص( وصحاب المصلحةأل)باإلضافة إلى اإلخطار المباشر  2018

 60قل عن كشف ال تعادة اإلعمار والتنمية تتطلب فترة السياسة البيئية للبنك األوروبي إلفإن 

الدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية أن وباعتبار  ،يوًما لمشاريع القطاع العام 120يوًما و 

البنك األوروبي أن يكون تم تنفيذها بعد ذلك فقد قبل سيأول تقييم للمشاريع التي  يهواالجتماعية 

 يوًما. 60 هو الحد األدنى لمدة اإلفصاح

لتأكد اتم وفي فندق حورس ريزورت بالمنيا  2018يونيو  28ع قدت جلسة االستماع العامة في 

بة قبل ة مناسفتربتم الكشف عنه لدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية من أن تقرير 

 يوًما. 24علنية في جريدة األخبار لمدة الستماع االاإلعالن عن جلسة وكان قد تم االجتماع 

 2018 بتمبرسالعامة في تقرير استماع عام منفصل تم تقديمه في تم توثيق نتائج جلسة االستماع 

شأن أو تداخالت بة مالحظات خالل جلسة االستماع العامة لم تطرح أيو( G)انظر الملحق 

جية الستراتيااسة الدرالقضايا البيئية أو االجتماعية التي لم يتم تناولها بالفعل في مسودة تقرير 

انت كو ،فاتتعديالت أو إضاأية وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى  لآلثار البيئية واالجتماعية

راسة الد جلسة االستماع العامة تتعامل بشكل رئيسي مع التوضيحات للحدود المحددة في تقرير

مة لحكواخاصة فيما يتعلق بفرص العمل ومشاركة  االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية

ي فسيول سؤال واحد بشأن مخاطر الكان هناك ( وGملحق والمرافق والمستثمرين )انظر ال

قة على ساحل البحر األحمر فإن منطالمشاريع المماثلة على عكس ولكن  ،مناطق المشروع

 بسبب الوضع الطوبوغرافي.سيول شرق النيل أقل عرضة لل

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

بالمحدد في الدراسة ضافية ذات صلة تعليقات إالحال في جلسة االستماع العامة لم يتم تلقي أية 

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

 اقعموالالنهائي وتقرير التوصيات النهائية على  االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية

 االلكترونية لهيئة الطاقة المتجددة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
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 :راهنةالبيئة الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية ال -5

 فيزيائية:البيئة ال -5-1

 :منطقة المشروع -5-1-1

طاقة لعية الدراسة االستراتيجية لآلثار البيئية واالجتمامنطقة المشروع ذات الصلة بتقرير 

)انظر  2ة ومنطقة الرياح الشرقية الفرعي 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية تكون من تالرياح 

نات أخرى قرية أو مستوط ةتمتد المناطق على أرض صحراوية بعيدة عن أيو (1-5الشكل 

وب جن 2كم  79وتبلغ مساحتها  2ح اريالتقع الحدود الشمالية ألقصى شمال شرق منطقة و

كم عن بني سويف عند خط عرض حوالي  65كم وعلى بعد  165على بعد حوالي  القاهرة

ى بعد تقع علوكيلومتر مربع  748نحو  1وتبلغ مساحة منطقة الرياح الشرقية  ،شماالً  28،5

إلى  كم 40وتمتد على بعد  2منطقة الرياح الشرقية كم جنوب الجزء الشرقي من  70حوالي 

 الجنوب.

تكون المسافة  2الشرقية في حالة المنطقة فالمنطقتين بعيدة عن وادي النيل  الحدود الغربية لكالو

يمكن و ،كيلومترات 7أكثر من تكون  1للمنطقة كم وفي حالة المنطقة الجنوبية  20أكثر من 

م المناطق الفرعية عبر الطريق السريع من القاهرة وهو طريق ذو رسوهذه الوصول إلى 

ن م معلى الرغ ،ى الصحراء المحيطة في نقاط جمع الرسوم فقطمرور مع إمكانيات الخروج إل

ريق ال تزال هناك بعض الطرق اإلسفلتية من وادي النيل على طفأن المناطق تقع عن بعد 

 إلسفلتيةرق اميع الطالرياح الشرقية، وجالربط البيني بين المنيا وأسيوط ، أو حتى داخل مناطق 

 .الثقيلنقل ذات عرض كافي للسماح بال

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

رجة حرارة دمع اختالفات جفاف يمكن تصنيف المناخ على أنه مناخ صحراوي شديد الو ،(6-2

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

حا في درجة مئوية )الصيف( وتبدو تغيرات درجة الحرارة أقل وضو 37ة )في الشتاء( و مئوي

وقد ئوية مدرجة  29درجة مئوية و  12الشهرية بين المتوسطات المنيا في وادي النيل وتتراوح 

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

 .2017في فترات نادرة مثل فبراير قد تحدث لغزيرة األمطار ا
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ى طول الجهد علتقتصر البنية التحتية في المناطق المجاورة للطرق على خط واحد متوسط و

غي  ال توجد خدمات المرافق العامةوخدم إلضاءة الشوارع المستسريع أسيوط ال -طريق المنيا 

ين حطتلى بعض المزارع وخدمات الطرق ومالمنطقة وتقتصر األنشطة البشرية في المنطقة ع

 (.1الرياح الشرقية الفرعية )في منطقة  ةإسفلت واحدحطة الحصى وملجمع 

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

من فك ع ذلكيلو فولت في سمالوط. وم 500طول الضفة الغربية لوادي النيل مع محطة رئيسية 

قصى قد وصلت ألالخطوط بالفعل هذه من المعروف أن فغرب النيل لمنطقة الدراسات السابقة 

 لرياحوبالنسبة لخليج السويس )رأس غارب( وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة من اقدرة لها، 

ً جديداً  مترات كيلو 5على بعد يمر وكيلوفولت إلى سمالوط  500قيد التشييد جهد فإن خطا

رة على كيلوفولت إلى القاه 500جهد خط آخر هناك و 2الرياح الشرقية الفرعية ب منطقة جنو

اقة طلنقل القيد اإلنشاء  2منطقة الرياح الشرقية الفرعية طول الطريق السريع في غرب 

 يتعينوخليج السويس إلى مراكز الحمولة المصرية الكهربية المتولدة من الرياح في منطقة 

ة لطاقثفة لتدفق الحمولة وتوسيع النظام لتطوير قدرات إضافية لشبكات اإجراء دراسات مك

ع في اق واسطاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطلنقل الكهرباء المتولدة من وتصميم الشبكات 

 شرق النيل.
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 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 

 13.5 18.7 22.9 26 28.3 28.3 27.3 25.7 21.3 17.1 13.7 11.8 متوسط درجة الحرارة

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

 21 26 30.5 33.8 36.1 36.6 35.9 34.4 30.5 25.5 21.6 19.4 متوسط أقصى درجات

 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 

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

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

 21.9 27 31 34.1 36.9 37.2 37.2 35.8 31.8 26.7 22.4 20.4 متوسط أقصى درجات

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اآلمطار )مم(

 

ية تم الحصول على الشروط الجيولوجية العامة في منطقة المشروع من الخريطة الجيولوج

د تم تحديو 1981المسح الجيولوجي والتعدين المصرية" في عام لمصر الصادرة عن "هيئة 

مات معلوالمساحة الجغرافية للخريطة حول منطقة المشروع وإدخالها في قاعدة بيانات نظم ال

رافية للخريطة فإن نظًرا لمقياس الرسم ونظام اإلحداثيات الجغو( 2-5الجغرافية ) انظر الشكل 

ظروف ومع ذلك فإنه يعطي لمحة جيدة عن ال %،100بنسبة المرجعية الجغرافية ليست دقيقة 

 الجيولوجية المتجانسة تماما في منطقة المشروع.

 ي السميكتألف من الحجر الجيري البحرت يوهالعصر األيوسيني في وقد تكونت الطبقة السفلية 

ل شكالصلصال والطين تعلوها طبقة من الحصى والرمال ذات العمق المحدود بطبقات من مع 

طق في بعض المنااألودية وعام تتراوح من بضعة سنتيمترات إلى متر واحد أو مترين في 

ات طبيعة حتوي الطبقات العليا على كتل ذت 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية إلى الجنوب من 

 .(3-5)شكل  غير معروفة
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 من الخريطة الجيولوجية لمصرجزء  -2-5شكل 

 

  

رقية منطقة الرياح الشلى السطح )عي مع صخور مستديرة الشكل منتشرة جزئياً الحجر الجير -3-5شكل 

 (1الفرعية 
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 ًعا ويقعرتفات ظِهر الخريطة الجيولوجية خًطا فاصالً كبيًرا يشكل جرفًا يزيد عن مائة متر او

ي الغالب وبخالف ذلك فإن مناطق الرياح الفرعية هي ف 2ية شرقالرياح الجزئيًا داخل منطقة 

في ث التي تحدالمنخقضات انسة تتكون في الغالب من أرض متموجة قليالً باستثناء بعض متج

 يحتوي الووخاصة في الجزء الجنوبي والغربي  1ية رياح الشرقالاألودية الرئيسية في منطقة 

 جميع األودية لديها منحدر معتدل ورملية تحتوالمشهد الطبيعي على أي ميزات خاصة 

 .انادرذي يحدث عالمات تشير إلى أي تدفق كبير للمياه الأية  وهي خالية مناألرض 

جرف ثناء ال)باستمالئمة ألساسات أبراج التوربينات الهوائية ظروف تقدم المنطقتين بشكل عام و

ح اريالين في منطقتمتحركة تربة رطبة أو كثبان رملية وال توجد ( 2اح الشرقية يمنطقة الرفي 

حت تكون هناك فراغات تقد فحجر الجيري البحري تحت األرض ومع ذلك وبسبب ال ،الشرقية

ات من النيل تقريباً( على طبقسطج قد يحتوي الجزء السفلي من األرض )على مستوى والسطح 

قية الشر الرياحبالنسبة للجزء الجنوبي الغربي من منطقة و ،المياه الجوفية ذات جودة عالية

 فإن ذلك واضحا. 2الفرعية 

 ²/ ث ترم 1ذروة حوالي بلزالية للمنطقة منخفضة إلى معتدلة مع تسارع أرضي مخاطر الزوال

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

 توسط.منخفض إلى ممن يتم تصنيف هذا و( 4-5لحد من الكوارث )انظر الشكل لالمتحدة 
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 GSHAPلزلزالية لمصر ريطة المخاطر اخ -4-5شكل 

 1نطقة الرياح الشرقية الفرعية م -5-1-2

 :1بمنطقة الرياح الشرقية الفرعية الخاصة فيزيائية السمات لا -5-1-2-1

كم )من الغرب إلى  20بعرض حوالي مستطيلة الشكل  1الرياح الشرقية الفرعية منطقة 

الجزء وطقة في محافظة المنيا تقع معظم المنوكم )من الشمال إلى الجنوب(  38 طولالشرق( و

كم من وادي النيل  7تقع المنطقة على بعد أكثر من والجنوبي هو جزء من محافظة أسيوط 

المنطقة من المنيا يعبر أبعاد جيدة ب يولكنها تتمتع بإمكانية الوصول الجيد عبر طرق إسفلت

قاط الطريق التي باإلضافة إلى ن، 5-5شكل ، النيل )غرب( وأسيوط )جنوب(، وادي )شمال( 
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تحدد سمات خاصة حيث تم التقاط صور المناظر الطبيعية )عادة واحدة في كل اتجاه )شمال ، 

 .في قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافيةوهي شرق ، جنوب وغرب( 

 1لرياح الشرقية الفرعية ا، فإن الجيولوجيا في منطقة  1-1-5في القسم ذكور كما هو مو

 ار أنبصفة عامة توفر ظروفًا مستقرة تحت األرض مع األخذ بعين االعتبتماًما ومتجانسة 

ى في مع تراكم محتمل للحصاألودية في مواقع مكشوفة أي ليس في كون توربينات الرياح ست

جيري لطبيعة الحجر النظرا عموًما ظروف صخرية جوفية بها الطبقة السطحية والتي يتوقع 

نوعية وإثبات وجود خزان مياه جوفية ذي إنتاجية عالية وقد تم تحت السطح قد توجد كهوف و

تر م 160كان مستوى المياه الجوفية حوالي و)مقابلة مع شركة الحفر(  WP 27_1جيدة في 

 كانت ،)أي نفس مستوى نهر النيل(تر فوق مستوى سطح البحر م 50تحت سطح األرض ، أي 

ي كل فالحفر فإن الظروف متشابهة  وفقا ألخصائيمتر و 80بسمك نحو طبقة المياه الجوفية 

 (.5-5المنطقة المحيطة )أي المنطقة المحددة كأرض زراعية في الشكل 

ن حصاة متتكون الطبقة السطحية في الغالب وغير نباتية صحراوية بشكل عام ، فإن المنطقة و

ن ة ميتبع ذلك طبقة صلبة تحت األرض مكونوسم  50سم إلى  10أسمنتية بسماكة تتراوح من 

ى وجه عل 1الرياح الشرقية الفرعية في النصف الشمالي من منطقة و حجر جيري صخري

المنظر الطبيعي هو في الغالب أرض وتضاريس األرض سلسة تماًما نجد أن الخصوص 

ال طية موضحة في األشكالمناظر الطبيعية النموخاصة سمات متماثلة بعض الشيء دون أي 

 .11-5إلي  8-5من 

ها لالتي على بعض المناطق  1الرياح الشرقية الفرعية الجنوبي من منطقة يحتوي الجزء و

 20ع من بحواف بارتفاوادي العمراني األودية وهو تضاريس أكثر تعقيًدا ويقطعها أحد أكبر 

مق عزيد ( وي9-5سيوط )انظر الشكل أ -المنيا طريق متر من الوادي العلوي إلى شرق  40إلى 

شكل إلى جانب روافده منطقة من الوديان أسيوط حيث ي -المنيا هذا الوادي في غرب طريق 

هبط ت 1الرياح الشرقية الفرعية إلى الجنوب الشرقي من منطقة و ،المنحدرة الصغيرة

 (.11-5التضاريس بشكل حاد نحو وادي أسيوط )انظر الشكل 

لى أنشطة تدل ععلى عالمات  1الرياح الشرقية الفرعية يحتوي الجزء الداخلي من منطقة و

 4)منازل بدائية بها مزاعم ممتلكات وضع اليد التنقيب )التنقيب حتى تحت األرض الصخرية( و

اليد على اآلراض( جدران ترابية وهي الطريقة البدوية التقليدية لوضع بجدران وبدون سقف أو 
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-5 لشكو 12-5 لشك)لسيارات دروب لتم العثور على طرق حصوية أو وفي بعض المناطق 

13). 

 

 معايير التقنية واستخدام األراضيأقل مواتاة وفًقا ل 1الرياح الشرقية الفرعية منطقة  -5-5شكل 
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 WP 75_1جنوب منظر  -7-5شكل     WP 74_1 منظر جنوب  -6-5شكل 

 

 

 WP 14_1وادي العمراني القبللي  -9-5شكل    WP 10_1جنوب  منظر  -8-5شكل 

  

الحاد للتضاريس باتجاه جنوب لهبوط ا -11-5شكل      WP 20_1راني القبللي وادي العم -10-5شكل 

 WP 20_1في  طوادي أسيو
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 WP 4_1عالمة الملكية في  -13-5شكل     WP 19_1طريق الحصى المؤقت في   -12-5شكل 

  

 متوسط أعمدة نور في وسط الصحراء وخط جهد -15-5شكل  WP 73_4مساكن بدوية عند  -14-5شكل 

 
 

 WP 27_1 عند اعيةاألراضي الزر -17-5شكل            WP 24_1األسفلت في حطة م -16-5ل شك

رقية ة الرياح الشمنطقاألماكن في إلى جانب التنقيب واستخدام األراضي في العديد من و

في عتبار يجب أن يؤخذ هذا في االوفهي تشتمل على منشآت ثابتة وأنشطة اقتصادية  1الفرعية 

خالل شهر  استخدام األراضي الذي تم تحديده 5-5يوضح شكل تطوير مشاريع طاقة الرياح و

 وهو يشمل: 2017أكتوبر 

 متر من كل جانب. 200ممرات السالمة على بعد  الطرق العامة مع -
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يق من البرشا إلى أسيوط والطر -المنيا طريق عند المعبر بين منازل على الطريق منطقة  -

 (.14-5ريع )انظر الشكل الطريق الس

 أسيوط وكذلك -المنيا ريق طوإنارة الشوارع عبر الصحراء على طول خط الجهد المتوسط  -

 (.15-5انظر الشكل  WP 24_1أبراج االتصاالت )

 .(WP 24_1و  WP_27_1عية الموجودة بالفعل أو قيد التطوير )بالقرب من المناطق الزرا -

 (.16-5)انظر الشكل  WP 24_1من ألسفلت بالقرب لمصنع واحد  -

ة ايير التقنيلمعلطاقة الرياح وفقًا مشاريع مة لئأقل مالعلى أنها لمناطق المحددة ا -5-1-2-2

 :واستخدام األراضي

فق مع لتي تتواااضي تم تحديد تقييم للبيئة الفيزيائية فيما يتعلق بالجوانب الفنية واستخدامات األر

بإمكانية الوصول ، والجيومورفولوجيا ،  فيما يتعلق 4-4المعايير المحددة في القسم 

 طاقة الرياح.مشاريع واالستخدامات المتنافسة لألراضي ، أو غيرها غير المالئمة ل

 :إمكانية الوصول

على ها أكمللم يتم تحديد مناطق مسبقة أو أقل تفضيالً. وتصنف إمكانية الوصول إلى المنطقة ب

ن بناء أي يمكو 1الشرقية الفرعية رياح الاإلسفلتية تعبر منطقة الطرق حيث أن  ،مواتيةأنها 

قرار طريق وصول داخلي ضروري إلى األجزاء المختلفة في األراضي المخصصة بموجب 

 رئاسي.

 :الجيومورفولوجيا

وب في الجنوهي أقل مالءمة بسبب الظروف الجيومورفولوجية منطقتين على أنها تم تحديد 

و وادي منطقة األرض الحادة نحو ،عقدة بما في ذلك األودية العميقةتضاريس موذات الغربي 

 التيح أبراج توربينات الرياهذه المناطق غير مواتية لتركيب و ،في الجنوب الغربي طآسيو

 ( وسوف تتطلب جهود أكبر لبناء الطرق.ترم 150×  100)حوالي كبيرة تتطلب مساحات 
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 :تنافس استخدام األراضي

 غربيخدام األرض الحالي الذي يجب مراعاته عند تقاطع الطرق في الشمال التم تحديد است

د الجهمتصلة بخط هي في الجنوب الغربي )توجد أراضي زراعية بالفعل ومنازل بدوية( و)

حالياً تطوير الطرق( وفي الجنوب )توجد  أسيوط ويجري -المنيا طريق على طول المتوسط 

ن بعدة ممستالمناطق المعنية و ،وهي قيد التطوير جزئياً(محطة األسفلت واألراضي الزراعية 

 طاقة الرياح.مشاريع 

 :2نطقة الرياح الشرقية الفرعية م -5-1-3

 :1ياح الشرقية الفرعية بمنطقة الرالخاصة فيزيائية السمات ال -5-1-3-1 

قع شمال تكيلومتر مربع و 79مساحة تقدر بحوالي من  2الشرقية الفرعية تتألف منطقة الرياح 

 18-5 شكلويوضح متر(  500مسافة عنه بلشيخ فضل القديم )تبعد ا -طريق رأس غارب 

 التي تحدد سمات خاصة حيث تم التقاط صورونقاط الطريق المنطقة والطريق اإلسفلتي 

الصور موجودة و ،مال وشرق وجنوب وغرب(ش -المناظر الطبيعية )عادة واحدة في كل اتجاه 

لفرعية رقية االشمسية الشلمنطقة لالمنطقة مجاورة و ،م المعلومات الجغرافيةفي قاعدة بيانات نظ

 باللون األصفر(.موضحة ) 3

جرف سفح  عند 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية يمكن تقسيم المنطقة إلى جزأين: تقع أغلبية و

 لجرف.يقع جزء أصغر على هضبة أعلى او ،نحدر قليالً نحو الجنوبيمتر  100يبلغ ارتفاعه 
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 األراضي أقل مواتاة وفقاً لمعايير االستخدام الفني واستخدام 2ح الشرقية الفرعية منطقة الريا -18-5شكل 

  

 WP 33_3تربة عند حالة ال -20-5شكل      على قمة الجرف WP 33_3عند السطحية الظروف  -19-5شكل 
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 WP 33_3بالقرب من إلي الجنوب منظر  -22-5شكل       WP 33_3ب من الشقوق في الجزء العلوي من الجرف بالقر -21-5شكل 

ياح منطقة الركم إلى ما وراء  40جيولوجي رئيسي ، على بعد تصدع ، كونه خط جرفاليمتد 

لوصول امن غير الممكن المنطقة، وشكل حاجًزا بين جزأين يلى الشرق وإ 2الشرقية الفرعية 

 ن هذهكون الخيار الوحيد للوصول إلى الجزء العلوي مسيوإلى المنطقة العليا من الجنوب 

قاهرة الطريق  خاص منانشاء مخرج المنطقة الفرعية من الشمال شريطة أن يتم االتفاق على 

لوصول إلي لثم يتم انشاء طريق ( مع شركة تحصيل الرسوم 1-5)انظر شكل  السريع أسوان –

تالي المسافة من المخرج الفستكون ال إكم، و 11بطول  2منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 .كيلومترا 40للطريق السريع 

( ، وبالتالي 21-5والشكل  20-5غير مستقر وعرضة للتآكل المستمر )انظر الشكل والجرف 

هب في توعالوة على ذلك فإن الرياح سفحه، المواد المتراكمة من الصخور والحصى عند توجد 

تربة األم مال نحو الجانب المنخفض من الجرف مما يؤدي إلى تراكالغالب من الشمال وتنقل الر

 .كلتآمزيد من التسبب األمطار أحيانا جريانًا على حافة هذا الجرف مما يؤدي إلى وقد 

الحدودية  متر من المنطقة 300ووسطها القريب )حوالي جرف المنحدر وبناًء عليه فإن منطقة ال

 لرياح.اطاقة مشاريع تم تقييمها على أنها غير مناسبة لالسفح( كم من  1في األعلى وحوالي 

م( مسطح ك 2.5إلى  2قطر من ب) 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية الجزء السفلي المتبقي من و

 (.23-5وسهل التطوير )انظر الشكل 
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 WP 50_3من منظر  – 2لشرقية الفرعية منطقة الرياح اجزء منخفض من الجزء الشمالي من  -23-5شكل 

 إلى الشمال

ل لى طوحصوية عالطرق البعض  2منطقة الرياح الشرقية الفرعية يظهر الجزء السفلي من 

إحد المزارع التي تصل المنطقة وهناك يوجد منزلين خارج والشيخ فضل  -طريق رأس غارب 

مزرعة أخرى جنوب طريق رأس غارب المنطقة وهناك  متر في الجزء الشرقي من 700إلى 

لك يجب ذوبناًء على  ،ةعلى الوصول إلى المياه الجوفية في المنطقمما يدل ضل القديم الشيخ ف -

 بهذه المنطقة.توقع استمرار تطوير األراضي الزراعية 

 ر التقنيةلمعاييلطاقة الرياح وفقًا مشاريع لمة ئأقل مالعلى أنها المناطق المحددة  -5-1-3-2

 :واستخدام األراضي

فق مع لتي تتواااضي الفيزيائية فيما يتعلق بالجوانب الفنية واستخدامات األر تم تحديد تقييم للبيئة

بإمكانية الوصول ، والجيومورفولوجيا ،  فيما يتعلق 4-4المعايير المحددة في القسم 

ة منطقو طاقة الرياحمشاريع واالستخدامات المتنافسة لألراضي ، أو غيرها غير المالئمة ل

 .18-5موضحة في شكل  2الرياح الشرقية الفرعية 
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 :إمكانية الوصول

ى قمة عل 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية مكانية الوصول إلى الجزء الشمالي الغربي من إ

المخرج كم من  40لى بعد أسوان( أو ع -كم من الطريق السريع القاهرة  11الجرف )على بعد 

أقل  عتبروترئاسي( قرار موجب لى أرض لم يتم تخصيصها بهي عالتالي لهذا الطريق السريع 

متر من  500متر على القمة و  300الوصول إلى منطقة المنحدر بما في ذلك منطقة و ،تفضيالً 

اتية مو يفه إمكانية الوصول إلى المنطقة السفلى المتبقية في الجنوبالسفح أمر مستبعد أما 

 (.4-5والخريطة  18-5شكل  )انظر

 :الجيومورفولوجيا

لرياح منطقة امتر( والتي تقسم  100منحدر )جرف شديد االنحدار على ارتفاع تشمل منطقة ال

تر م 300جزء شمالي علوي وجزء جنوبي سفلي منطقة غير مستقرة إلي  2الشرقية الفرعية 

 علىصنيفها وبالتالي يتم تمشاريع طاقة الرياح غير مناسبة لالسفح وهي متر من  1000وبالقمة 

 (.4-5الخريطة و 18-5شكل انها مستبعدة )أنظر 

 :تنافس استخدام األراضي

قية منقطة الرياح الشرألراضي الزراعية في األراضي المنخفضة في لوتنمية هناك مزارع 

 اح )انظرطاقة الري غير مناسبة لمشاريععلى أنها وبالتالي تم تصنيف هذه األماكن  2الفعية 

 (.4-5الخريطة 

 :البيئة البيولوجية -5-2

 :ة المشروعمنطق -5-2-1

ومنطقة الرياح الشرقية الفرعية  1الفرعية الشرقية الرياح تقع منطقة المشروع وبالتالي منطقة 

في الجزء الشمالي من الصحراء الشرقية التي تمتد بين وادي النيل والبحر األحمر  2

ر الصحراء الشرقية تمر عبر العديد من المنخفضات الشبيهة بالوديان التي تمتد إلى البحو

وادي في صب مباشرة إلى الغرب تمر بالمشروع واألودية التي تاألحمر أو إلى وادي النيل 

ؤدي في النهاية إلى النيل وهي تي طسيواألالنيل أو إلى الجنوب الشرقي إلى وادي حبيب ووادي 

سم ومع ذلك تت ،األمطارعلى مياه بعض النباتات نمو األودية القدرة على هذه تمتلك و ،أيًضا
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حصوية تتكون أساًسا من السهول الوهي طقة المشروع بالجفاف الزائد للمناخ الصحراوي من

 موئل للنباتات والحيوانات منخفضة إلى حد ما.أن تكون فإن قدرتها على ولذلك 

 :بيولوجيالمعترف بها دوليا لقيمة التنوع الناطق لمناطق المحمية قانونا والما -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 )أو معترف بها دأو منطقة طيور مهمة 

Din 1999.) 

كم إلى الجنوب الشرقي من منطقة المشروع  30ال تقل عن  ةموقع محمي على مسافلكن هناك و

 1989في عام أصبح محميا سيوطي" األيسمى "وادي ( 2ية الفرعية منطقة الرياح الشرق)

األودية  وهو مثال على نظم 2كم  35.5مساحة وهو ب 942رقم وزاري بموجب قرار 

 EEAAالوادي ال يزال في حالته الطبيعية )وهذا  ،في الصحراء المصرية ةلصحراويا

2015.) 

 :لموائلا -5-2-1-2

ئل مناسب للتخطيط على نطاق اتطوير نموذج موب( 2015وآخرون )اش ارهاقام الباحث ه

ل لموائاالموارد الطبيعية في مصر ويشمل تصنيف فيما يتعلق بواسع لدعم عملية صنع القرار 

 فئة للموائل. 36نظاما فرعيا و  12نظم رئيسية و  5

رات ل زياخال في منطقة المشروعالتي اكتشفناها الموائل المختلفة على التصنيف وإذا طبقنا هذا 

ل ئانظام المومن منطقة المشروع بأكملها فيمكن اعتبار الموقع والمسوحات الميدانية 

ألراضي "، " امستويةال يضاراأل""األراضي المرتفعة"،  :بأربعة أنظمة فرعية هيصحراوية ال

لمرتفعة التي يمكن العثور على المناطق او ،(3-5)انظر الجدول  " الكهوف "،  المنخفضة "

لقسم متر فقط في أماكن فردية في القسم الشمالي وا 500و  200اوح ارتفاعها ما بين يتر

لصدع اط خفي الواقع يمتد و ،في منطقة المشروع( 1قية الفرعية رالرياح الشالجنوبي )منطقة 

(. ومع 24-5)انظر الشكل  2منطقة الرياح الشرقية الفرعية على طول الحدود الشمالية لحدود 

ا عبرهمستوية نغالبية العظمى من منطقة المشروع يمكن أن تصنف على أنها أرض ذلك، فإن ال

ن فمًرا أخيو ،األودية واألخاديد التي تنتمي إلى النظام الفرعي "األراضي المنخفضة" بعض 

 تحدث في منطقة المشروع أيًضا إلى حٍد ما.  "المعروف أن الموائل الخاصة "الكهوف
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 الميدانية حسبمسوحات والفي منطقة المشروع خالل الزيارات كتشفة لمالموائل اتصنيف  -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

 عغير موجودة في منطقة المشرو 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 

كثبان رملية   

 ساحلية

 غير موجودة في منطقة المشروع

أراضي  

 منخفضة

تحدها منطقة منخفضة الوادي هو  األودية واألخاديد

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 طبيعي من خالل تجو

ً تحت األرض يمكن أن تو متد عميقا

 صغيرة.أو يمكن أن تكون 
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 - 2الرياح الشرقية لحدود الشمالية لمنطقة لمتر تقريباً متاخماً  100جرًف يمتد على مسافة  -24-5شكل 

 )الشمال( 1الفرعية الشرقية الرياح لصحراء حمادة في منطقة طية صورة نم

  

 

 

  

 

 

 



JV          
 

 

 86 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

  

  

 ا من الغطاء النباتيالعظمى من منطقة المشروع خالية تمامً  الغالبية -25-5شكل 

طق لمنابسبب الجفاف الشديد في الصحراء الشرقية ال تعتبر السهول المرتفعة والحصوية واو

موطن كوائل لمغير مناسبة لهذه المناطق والمرتفعة والتالل الصغيرة موئالً مناسبًا للنباتات 

ل )شكل الكامغطاء نباتي ببدون العظمى من منطقة المشروع هي  وبالتالي فإن الغالبية ،للنباتات

5-25.) 

ار وط األمطعد هبالتي تمتأل بالمياه بتقتصر الحياة النباتية والحيوانية بشكل عام على األودية و

ب تتسروعلى جبال البحر األحمر في الشرق وفي المواضع السفلى من األودية تتراكم المياه 

إن أهمية الوديان وبالتالي ف ،(16-5لسنوات قادمة )الشكل ها لنباتي فيلدعم الغطاء األسفل 

 كموئل للنباتات والحيوانات يمكن أن تختلف.
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جريان السطحي في بعض األودية )تظهر في ال 2016تسببت األمطار الغزيرة في خريف عام  -26-5شكل 

 ، انظر أدناه( وادي عمرانيالصور 

 (:1-5خريطة المن الشمال إلى الجنوب ، انظر أيضا ) اوادي 14 يتخللهامنطقة المشروع و

ة )مع وادي أبو رتيمة ووادي عوض( في القسم الشمالي من منطققع وادي الشيخ ي -1

فة )على مسا 2الرياح الشرقية الفرعية متد إلى الشمال من منطقة ي والمشروع وه

لنباتية اد من األنواع لعديوتنمو به اكم( في اتجاه غربي إلى وادي النيل  10حوالي 

ي منحدرات شديدة في بعض األماكن يرافق الواد( و27-5 )انظر شكلاالكاشيا و

اتية اع النبموائل مناسبة لألنوبعض األودية تقدم جعله شبيه باألخدود واالنحدار مما ي

ألودية اإن فوبالتالي  ،والحيوانية التي تتكيف مع الظروف المناخية القاسية في الصحراء

 موطن هام للنباتات والحيوانات في الصحراء. هي

 منطقة بستان ووادي الداهشة بين القسمين األوسط والجنوبي ال سيما خارجي قع وادي -2

كم من  100حوالي لمسافة  سيوط الوديأ -يتبع الطريق السريع القاهرة والمشروع 

اتي النب ومنخفض في الغطاءوهو عبارة عن مسطح واسع  ،الشمال إلى الجنوب الشرقي

 أهمية منخفضة للغاية كموئل للنباتات والحيوانات.له و
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 أشجار األكاسيابعض الرئيسية واألودية عرض تخطيطي لموقع  -1-5خريطة 
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 يونأخدود أو كان العديد من أشجار األكاسيا ويشبه في الجزء الشمالي الشرقيادي الشيخ به و -27-5شكل 

في  وادي النيلنحو  1ية شرقمنطقة الرياح العبر الصحراء شمال وادي المشرق صل ي -3

-5انظر شكل )بعض الشجيرات واألعشاب فقط وادي واسع به الغرب وهو عبارة عن 

 .موطن للحيوانات والنباتاتمنخفضة كأهميته و( 27

يمتد و 1ية الفرعية شرقالرياح الفي الجزء الشمالي من منطقة وادي الطحاوي يبدأ  -4

 قليل منبه وادي واسع مسطح وهو لطريق الوطني في اتجاه شمالي غربي لموازيا 

 منخفضة للغاية كموئل للنباتات والحيوانات.ته الغطاء النباتي وأهمي

ني الطريق الوطيبدأ من غرب وهو فرع أو امتداد شمالي لوادي بداع  يماشالوادي  -5

د قليل عدوبه عة وتالل مناطق مرتفوحوله متد إلى الشمال الشرقي إلى وادي النيل يو

حدود بالقرب من الوهو موطن للحيوانات والنباتات منخفضة كأهميته ومن النباتات 

)انظر  األراضي الزراعية )السابقة( في الواديوهناك بعض الغربية لمنطقة المشروع 

 (.30-5شكل 

 الرياح الشرقيةيرشاوي في الجزء الشمالي الغربي من منطقة وادي بداع ووادي ال  -6

 3-4 )انظر الخريطة A4و  A3و  A2بالقرب من مواقع المراقبة  1الفرعية 
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كم إلى الشمال  20أكثر من اديين يمتدان لمسافة كال الوو ،( على التوالي1-5والخريطة 

الغطاء النباتي مثل الشجيرات واألعشاب مرتفع نسبيا في هذه األودية )الشكل و ،الغربي

 ة كموئل للنباتات والحيوانات.مهم أنها ( وبالتالي يبدو 5-30

  

قية الرياح الشر رب من خط الصدع الذي يقع جزئياً في منطقةمن نقطة مرتفعة بالقمنظر  -28-5شكل 

 شمال()في اتجاه الشمال عند خط الصدع  2الرياح الشرقية ومنظر من منطقة مين( )ي 2الفرعية 

. 

  

 مشاقق صور لوادي -29-5شكل 

 Aمراقبة )بين صفوف مواقع ال 1ية الفرعية الشرقمنطقة الرياح بية لعلى الحدود الغر -7

و وهسمى وادي البرشاوي ي( يقع وادي 1-5والخريطة  -3-4، انظر الخريطة  Bو 

نخفضة همية مالطريق السريع وله أفي اتجاه الغرب إلى وادي النيل. بعد عبور يمتد 

 للغاية كموئل للنباتات والحيوانات.

 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية في الجزء الشمالي الغربي من ون أسم هناك واديا بد -8

جزء صغير فقط و( 1-5والخريطة  3-4، انظر الخريطة  A1)شمال موقع المراقبة 
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سوى عدد قليل جداً من النباتات ال تضم وهو الوادي يقع في منطقة المشروع هذا من 

 ذات أهمية منخفضة للغاية كموئل. ووبالتالي فه

ر )انظ B2أبو الحسكة البحريري ووادي أبو القطب من موقع المراقبة ينبع وادي  -9

ً سريع ( ويمران عبر الطريق ال1-5والخريطة  3-4الخريطة  لى أسيوط إجنوبا

ذلك  بقع من النباتات في بعض األماكن ومعوهاك بعض ويستمران في الجنوب الغربي 

أهمية لتالي فإن وبا( 32-5باتي )الشكل أي غطاء نبدون فإن معظم أجزاء هذه األودية 

 موطن للحيوانات والنباتات منخفضة.كهذه األودية 

  

  

ادي ب في جزء كبير من الوشجيرات وأعشا -مين(مشج بدون نبات )أعلى ياألخدود من وادي جزء يشبه  -30-5شكل 

 شروع ) أسفل(قة المواألراضي المزروعة )السابقة( عند الحدود الغربية لمنط -سار( )أعلى ي
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 1نطقة الرياح الشرقية لملوادي إبداع على الحدود الشمالية طية صورة نم -31-5شكل 

  

 القبل لوادي أبو الحسكة البحري ووادي أبوطية صور نم  -32-5شكل 

يمتد بين صفين من مجمع أودية ضخم مجمع وادي العمراني هو عبارة عن  -10

ويتعّرج أكثر نحو ( 1-5والخريطة  -3-4 الخريطة )انظر Dو  Cمواقع المراقبة 

 يلعمراني القب -( ووادي C3اري )موقع حالعمراني الب الغرب إلى وادي النيل: وادي

( ويحيط 1-5)انظر الخريطة وادي أم تمام ( والفرع الشمالي من Dو  C)بين الصفين 

جيرات تنتشر الشويجعله يبدو مثل األخدود مناطق مرتفعة مما بمجمع الوادي أحيانا 

ار وهناك بعض أشجفي بعض األماكن مجمع هذا الوادي  الصغيرة على نطاق واسع في

 ألنواعلتوفر عناصر الموائل المناسبة ا الوادي ومن ثم فإن أجزاء من هذ ،كاسيااأل

ويمثل هذا  النباتية والحيوانية التي تتكيف مع الظروف المناخية القاسية في الصحراء.

  هاًما في منطقة المشروع.موئالً الوادي 

هناك وادي بدون  1منطقة الرياح الشرقية الفرعية بالقرب من الحدود الشرقية ل -11

بعض الشجيرات واألعشاب وبهذا الوادي من الشمال إلى الجنوب الشرقي اسم يمتد 
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المتصلة بمجمع وادي العمراني في الغرب لكنه مستمر في الجنوب الشرقي أيًضا 

( مع الكهوف التي توفر المأوى 34-5شديدة االنحدار )انظر الشكل يحده منحدرات و

 موئالً هاًما في منطقة المشروع.ويقدم هذا الوادي  ،للحيوانات )انظر أدناه(

ية شرقالرياح الفروجة في الركن الجنوبي الغربي من منطقة هناك وادي  -12

 من النقاط سوى عدد قليل جًدابه وهو عبارة عن وادي ضيق ال يوجد  1الفرعية 

 النباتية التي ليس لها أهمية خاصة كموئل.

-4طة )انظر الخري D3وادي تّمام )الفرع الجنوبي( بالقرب من موقع المراقبة  -13

مجموعة ع وبه محاذاة الطريق السري( ويمتد باتجاه الجنوب الشرقي ب1-5والخريطة  3

 (.35-5لشكل له أهمية خاصة كموئل )انظر اوليس من الشجيرات واألعشاب صغيرة 

على بعد بضعة كيلومترات خارج منطقة المشروع ، يصب وادي تّماح في  -14

 نيل.ادي الوغربي إلى الجنوب الوادي المهدال )انظر أدناه( الذي يتجه مباشرة في اتجاه 
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مراني مجمع وادي الع الغربي )أسفل( منو)الوسط( األوسط صور من الجزء الشرقي )العلوي( و -33-5شكل 

 أكاسيا واحدةشجرة مع بقع نباتية و

 

 

 

 



JV          
 

 

 95 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

   

  

 وادي غير مسّمى شرق مجمع وادي العمراني -34-5شكل 

  

 1 لرياح الشرقيةمنطقة اد الجنوبية لمام عند الحدوت لفرع الجنوبي من وادي أملصور  -35-5لشكل 

 

 

 

 1ية رياح الشرقمنطقة اللود الجنوبية على الحددي المجاليد لواطية صور نم -36-5شكل 
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 حيواناتئل للنباتات والاتقييم أهمية األودية الرئيسية كمو -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

 منخفضة 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 

 1الفرعية والمنطقة الشمسية الشرقية 

 هامة

 منخفضة جدا 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  وادي البرشاوي 7

 منخفضة  1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  وادي غير مسمى 8

وادي أبو الحشا  9

 البحاري ووادي القبلي

 منخفضة  1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 هامة 1عية منطقة الرياح الشرقية الفر مجمع وادي العمراني 10

وادي غير مسمى  11

بالقرب من وادي 

 العمراني

 هامة 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 منخفضة 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  وادي الفاروجا 12

 منخفضة 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  وادي أم تمام 13

 منخفضة 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية  وادي المجلد 14

 

بشكل خاص يها العثور علويمكن موائل للحيوانات كخاصة في الصحراء أماكن الكهوف توفر 

منطقة الالمنحدرات حيث تنخفض المناطق المرتفعة أي في األودية الشبيهة باألخاديد على في 

درجة أقل وب 1الرياح الشرقية الفرعية وعلى طول خط الصدع في منطقة  3الشرقية الشمسية 

كموئل للنباتات والحيوانات هامة المناطق هذه ، و 1لشمسية الشرقية الفرعية امنطقة الفي 

منطقة الرياح ونظراً ألن   ،بعض الكهوف الموجودة في منطقة المشروع 37-5شكل ويوضح 
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إلى حد ما فإن حدوث الكهوف في هذه المناطق أمر غير  ةومتجانسمسطحة  2الشرقية الفرعية 

 مرجح.

 يكولوجيكل اإلالتنوع البيولوجي ذات األولوية أو الموائل المهددة أو الهيلم يتم تحديد سمات و

ء للبنك ألداوالوظائف الالزمة للحفاظ على سالمة التنوع البيولوجي كما هو محدد في متطلبات ا

 ( في منطقة المشروع.3-2)انظر القسم  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

مية ذات أه موائلأو  ،أو فريدة من نوعها مهددة نظمة بيئية أ كما لم نجد أية موائل حرجة ذات

 وأ ،افيًاجغر أو موائل ذات أهمية كبيرة لألنواع المستوطنة ،كبيرة لألنواع المهددة باالنقراض

بنك ألداء للات اموائل تدعم األنواع المهاجرة ذات األهمية العالمية )على النحو المحدد في متطلب

 ( في منطقة المشروع.3-2، انظر القسم مار والتنمية األوروبي إلعادة اإلع
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 حيوانات األخرىالكهوف التي توفر المأوى للثدييات والطيور وال -37-5شكل 

لصور ا –عند الحدود الغربية للقسم الجنوبي من منطقة المشروع وادي مسج الكهوف في الصور العلوية: 

 -1فرعية لمنطقة الرياح الشرقية الغير مسمى على الحدود الشرقية وادي لى منحدرات في كهوف عالوسطى: 

ي من في الجزء الشمالي الشرق A1القرب من موقع المراقبة بأبو حصه البحاري الصور أسفل: كهوف في 

 1لرياح امنطقة 
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 النباتات: -5-2-1-3

ليه إيشار وأعدادها واع وال كثيف في إن الغطاء النباتي في الصحراء الشرقية ليس غنيا باألن

شكل بقد يظهر العشب ولكن وأحيانا بالسافانا الزائفة مع أشجار وشجيرات وأعشاب واحدة 

حراء ( تقسيم الص2014عبد الغني وآخرون )، وقد اقترح رئيسي بعد هطول األمطار الغزيرة

ي فشروع تقع منطقة المو ،واألراضي الفرعية العربية الالشرقية إلى منطقتين فرعيتين: جال

 الالجتعتبر منطقة والفرعية التي تضم الجزء الشمالي من الصحراء الشرقية  المنطقة جال

تفاع ب ارتميل األودية إلى دعم معظم الغطاء النباتي بسبالنباتات والفرعية غنية نسبيًا ب

ً و ،مستويات رطوبة التربة بشكل عام ات المجتمع( فإن 2009ويليس )ون ازهرلدراسة وفقا

 النباتية الرئيسية المعروفة في السهول الصحراوية هي:

 :(Ochradinus baccatus)مجتمعات نباتية خشبية  -

هذه المجتمعات الخشبية موزعة على نطاق واسع ويمكن العثور عليها في جميع أنحاء 

 والسهول الصحراوية الساحلية للبحر األحمر وشبه جزيرة سيناء.الشرقية الصحراء 

 )انظر شكل spinescentهو شجيرة صحراوية مع فروع  Ochradinus baccatusونوع 

ع في منطقة المشروو ،وين أكوام رملية أسفل النباتثبيت التربة وتك( وهي تساعد على 5-38

ي تم التكبيرة في الغالب في مجموعات في الوادي خاصة في األودية التوجد هذه الشجيرات 

 (.5-5كموئل للنباتات والحيوانات )انظر جدول  تقييمها باعتبارها مهمة

 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 
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Launaea nudicaulis 

Pulicaria incisa 

Senecio glaucus 

Amaranthaceae Salsola aegyptiaca 

Poaceae Panicum turgidum 

Resedaceae Ochradenus baccatus 

Neuradaceae Neurada procumbens 

Geraniaceae Erodium sp. 

Leguminosae Astragalus caprinus 

 

 (Zygophyllum coccineumنصف شجيرة ) -

عبارة عن نبات زيروفات عصاري يبقى أخضر هو  Zygophyllum coccineumنبات 

شجيرة ومنتشر على نطاق واسع النصف عائلة ( وهو ينتمي إلى 38-5طوال العام )انظر شكل 

 .tortilis subspشمل أيضا أكاسيا وعائلة هذا النبات تفي المناطق القاحلة في مصر 

raddiana  و ( 39-5)شكلnamotica Tamarix .والعديد من األنواع األخرى 

من  لوديانافي موائل متنوعة وأنواع مختلفة من التربة ومن الشائع جدا في هذا النبات ينمو و

ت ا النبابما أن هذو ،التربة المالحةهو يتحمل الصحراء الشرقية وفي الحجر الجيري والسهول 

في منه  بعض الشجيرات المتفرقةتم العثور على وقد  ،الحيواناتعليه ترعى  غير مستساغ فال

 أماكن مختلفة  منتشرة في منطقة المشروع بأكملها.

وهو نوع من  Mimosaceaعائلة ( ينتمي إلى 38-5)انظر شكل  A. tortilis sppونبات 

لشرق األوسط ، من السافانا النظم البيئية القاحلة في أفريقيا وافي األنواع األساسية التي تنمو 

وهو وحيواناتهم المستأنسة لمستوطني هذه الصحراء مهم وهو  ،الرطبة إلى الصحارى القاحلة

في و( Munzbergova & Ward 2002يحسن خصوبة التربة ويزيد التنوع البيولوجي )

على ساحل في األودية والسهول الرملية عادة في مناطق تجمع المياه فإن هذا النبات ينمو مصر 

في منطقة المشروع بأكملها يمكن و ،(1999البحر األحمر والصحراء الشرقية وسيناء )بولس 

وأيضا )وادي الشيخ ( وبشكل رئيسي في 1-5خريطة  )انظرشجيرة  50العثور على أكثر من 

وفي  2منطقة الرياح الشرقية الفرعية إلى الشمال من في وادي أبو ريتاياما ووادي أم عويس( 

قائمة كاملة  5-5، ويحوي جدول  1منطقة الرياح الشرقية الفرعية ع وادي العمراني في مجم
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تعتبر جميع األنواع المذكورة و ،المشروعنطقة بجميع أنواع النباتات التي تم العثور عليها في م

ال توجد معلومات عن أي أنواع و ،"أقل أهمية" في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض

 باتية مهددة باالنقراض في منطقة المشروع.ن

  

  

 Zygophyllum coccineumيمين( وشجيرات )أعلى  Ochradinus baccatusشجيرات  -38-5شكل 

ية الشرقياح في منطقة الر A. tortilis spp. raddianaشجيرلت توجد في منطقة المشروع ويسار( )أعلى 

1 
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يسار( )أعلى  Panicum turgidumشجيرات ومين( ونتيكا )إلى اليستاشيا هييروشأنشجيرات  -39-5شكل 

 يسار()أسفل  Farsetia aegyptia شجيراتويمين( )أسفل  Launaea nudicaulisشجيرات و

 

ع مهجورة في منطقة المشرونشطة أو في بعض المواقع يمكن العثور على أراضي زراعية و

وقد تكون  ضد الرياححاجز ربما كحولها شجار وشجيرات أتكون بها ( وقد 1-5)انظر القسم 

 (.40-5أعشاب في األراضي الزراعية التي تم إهمالها في الوقت الحالي )انظر الشكل هناك 

  

 روعة حالياً الغطاء النباتي على األراضي الزراعية غير المز -40-5شكل 
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 :لحيواناتا -5-2-1-4

 :ورالطي -5-2-1-4-1

 :الطيور المهاجرة

 ير: التي تطير على ارتفاع كب( للطيور 2017و  2016هجرة الربيع )دراسة نتائج 

بة ات المراقفي منطقة الدراسة خالل عمليمن الطيور المهاجرة نوًعا مختلفًا  15بشكل عام ظهر 

وفقًا لقائمة و( 6-5)انظر جدول  2017وربيع  2016القياسية في فترتي الدراسة في ربيع عام 

IUCN الحرابي ذو الصنوبر صقر اء لألنواع المهددة يعتبر الحمرSooty Falcon  ًا من "قريب

بالتالي  لم (. وB1التهديد" في حين أن جميع األنواع األخرى تعتبر "أقل أهمية" )انظر الملحق 

ي اع التأن معظم األنووبإعتبار  ،يتم تسجيل أي أنواع مهددة باالنقراض خالل هجرة الربيع

فقط  احدةجدا )على سبيل المثال تم مالحظة خمسة أنواع مرة و ةالدراسة نادر ظهرت في منطقة

ة حول دراسات ، ولمزيد من التفاصيل التقارير المؤقت 7-5انظر جدول  - 2016في ربيع عام 

قارنة ( حيث يمكن مB4 10.2.4إلى الملحق  B2 10.2.2 من هجرة الطيور الواردة في الملحق

 على التوالي(. 2017و  2016أنواع في عام  9و  13) العامينعدد األنواع في 

و  57تم تسجيل ما مجموعه  2017وفي ربيع عام  2016خالل فترات الدراسة في ربيع عام و

( 6-5 كم من مواقع المراقبة )انظر جدول 2.5طائرا على التوالي على مسافات تصل إلى  52

 ،(7-5)انظر جدول  2017 وفي ربيع عام 2016في ربيع  38هذه الطيور وكان عدد 

من  لصلةباإلضافة إلى ذلك تم تسجيل عدد قليل جدا من الطيور المهاجرة من األنواع ذات او

 لدراسة(:اطقة نطاق المراقبة المعيارية )أي قبل أو بعد وحدة المراقبة أو أثناء القيادة في من

عض الطيور )ربما ب Kestrels Common طائر عشرةو،  Pallid Harrier طائر واحد

ع وسب Pallid Harriersمقارنة بثالث سالالت من  2016في عام  Sootyصقر  2المقيمة( و

جر جميع الطيور عادة ما تهاو ،2017طيور مشتركة )ربما بعض الطيور المقيمة( في عام 

 خالل فترتية مهاجرالطيور الر من يأي قطيع كبنالحظ لم ووحدها أو في قطعان صغيرة 

 الدراسة.

 2016ربيع عام ساعة في طائر /  0.10على جميع مواقع الرصد الهجرة معدل متوسط  كانو

كان فقد الت في الساعة يسجتعدد اليلغتبار و ،2017طائر / ساعة في ربيع عام  0.13و 
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ساعة في  /طائر  0.10و  2016ربيع عام طائر/ ساعة في  0.07معدل الهجرة هو متوسط 

ساعة  7.7( و 2016)في ربيع عام ساعات  10في غضون فخرى وبعبارة أ ،2017ربيع عام 

كم  2.5يمر سوى طائر واحد بموقع المراقبة على مسافات تصل إلى  م( ل2017)في ربيع عام 

( على نفس 2017ساعة )في ربيع عام  10( و 2016ساعة )في ربيع عام  14أو خالل فترة 

 ،ار )المدة بين شروق الشمس وغروبها(هذه الفترات تقريبًا مساوية لوقت النهو ،المسافة

ً )أي ما يعادل مخطط األرض  20في منطقة تبلغ مساحتها حوالي كملخص فو كيلومتراً مربعا

واحد في اليوم طائر كم حول موقع رصد واحد( فإن نشاط الهجرة المتوقع هو  2.5البالغ طوله 

من األنواع ذات الصلة في  تظهر هذه النتائج بوضوح أن هجرة الطيورو ،و طائرين في اليوم

منطقة المشروع )النتائج التي تم الحصول عليها في منطقة الدراسة المختارة تشكل عينة تمثيلية 

 لمنطقة المشروع بأكملها( منخفضة للغاية في فصل الربيع.

أنه  واضحعند تحليل هجرة الطيور لألنواع ذات الصلة في مواقع الرصد المختلفة يصبح من الو

وقع من مي كل كان نشاط الهجرة منخفضاً للغاية فو ،د فروق مكانية بين المواقع المختلفةال توج

 ،(B5 10.2.5مواقع المراقبة الثمانية عشر )لالطالع على البيانات التفصيلية ، انظر الملحق 

إلى  0ن مفي موقع واحد تسجيلها تراوح العدد اإلجمالي للطيور التي تم  2016في ربيع عام و

 0ق من كان النطاو  2017في ربيع عام  9إلى  0من تراوح عدد الطيور التي تم تسجيلها و 17

 سجالت لكل موقع. 6إلى  0 منطيور لكل موقع و 9إلى 
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على  Xو  Dو  Cو  Bو  Aلصفوف افي  الرصدعمليات أثناء تسجيلها عدد الطيور التي تم  -6-5جدول 
 2017و  2016المراقبة في ربيع  مواقعمن  كم 2مسافات تصل إلى 

 

 

على  Xو  Dو  Cو  Bو  Aلصفوف افي  الرصدعمليات أثناء تسجيلها عدد الطيور التي تم  -6-5جدول 
 2017و  2016مواقع المراقبة في ربيع من  كم 2مسافات تصل إلى 

 

 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Black Stork Ciconia nigra 1 . 1 . . . . . . . . .

White Stork Ciconia ciconia 16 . . . . . . . 16 . . .

Osprey Pandion haliaetus 1 1 . . 1 . . . . 1 . .

European Honey Buzzard Pernis apivorus 8 . 3 . 1 . 3 . . . 1 .

Black Kite Milvus migrans 1 4 . . . . . . 1 4 . .

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 4 13 . 10 1 2 3 1 . . . .

Marsh Harrier Circus aeruginosus 3 5 1 2 . 1 . . 2 2 . .

Pallid Harrier Circus macrourus 5 7 2 3 . 1 . 1 3 1 . 1

Montagu's Harrier Circus pygargus 1 . 1 . . . . . . . . .

unidentified Harrier Circus spec. 1 1 1 . . . . . . 1 . .

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus 3 7 . 4 . 2 1 1 2 . . .

unidentified Buzzard Buteo spec. 1 . 1 . . . . . . . . .

Booted Eagle Aquila pennata 2 . 1 . . . . . . . 1 .

unindentified Eagle - 1 . . . . . . . . . 1 .

Lesser Kestrel Falco naumanni . 4 . 2 . 2 .

Common Kestrel Falco tinnunculus 4 3 1 . 2 . . 2 1 1 . .

Sooty Falcon Falco concolor 1 . . . . . 1 . . . . .

unidentified Falcon Falco spec. 3 . 2 . . . . . 1 . . .

unidenified Raptor - 1 . . . 1 . . . . . . .

Common Crane Grus grus . 7 . . . . . 7 . . . .

total 57 52 14 19 6 8 8 12 26 12 3 1

row X
species scientific name

total row A row B row C row D

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Black Stork Ciconia nigra 1 . 1 . . . . . . . . .

White Stork Ciconia ciconia 1 . . . . . . . 1 . . .

Osprey Pandion haliaetus 1 1 . . 1 . . . . 1 . .

European Honey Buzzard Pernis apivorus 4 . 1 . 1 . 1 . . . 1 .

Black Kite Milvus migrans 1 2 . . . . . . 1 2 . .

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 4 9 . 6 1 2 3 1 . . . .

Marsh Harrier Circus aeruginosus 3 5 1 2 . 1 . . 2 2 . .

Pallid Harrier Circus macrourus 5 7 2 3 . 1 . 1 3 1 . 1

Montagu's Harrier Circus pygargus 1 . 1 . . . . . . . . .

unidentified Harrier Circus spec. 1 1 1 . . . . . . 1 . .

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus 3 5 . 2 . 2 1 1 2 . . .

unidentified Buzzard Buteo spec. 1 . 1 . . . . . . . . .

Booted Eagle Aquila pennata 2 . 1 . . . . . . . 1 .

unindentified Eagle - 1 . . . . . . . . . 1 .

Lesser Kestrel Falco naumanni . 4 . . . 2 . . 2 . .

Common Kestrel Falco tinnunculus 4 3 1 . 2 . . 2 1 1 . .

Sooty Falcon Falco concolor 1 . . . . . 1 . . . . .

unidentified Falcon Falco spec. 3 . 2 . . . . . 1 . . .

unidenified Raptor - 1 . . . 1 . . . . . . .

Common Crane Grus grus . 1 . . . . . . . 1 . .

total 38 38 12 13 6 8 6 5 11 11 3 1

row D row X
species scientific name

total row A row B row C
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ترات ل فالنخفض للغاية ، اختلف التوزيع الموسمي للهجرة قليالً خجرة المًرا لنشاط الهونظ

وربيع  2016)انظر أيًضا التقارير المؤقتة لربيع  2017وربيع  2016الدراسة في ربيع عام 

 ، على التوالي(. B4 10.2.4والملحق  B2 10.2.2في الملحق  2017

ل من الطيور المسجلة على ارتفاعات أق %20تم تسجيل أقل من  2017و  2016في ربيعي و

( على % 51تم تسجيل معظم الطيور ) 2016ربيع عام  فيو ،فوق سطح األرض ترم 50من 

 ( على% 48هاجرت غالبية الطيور ) 2017بينما في ربيع  ترم 150إلى  50ارتفاعات من 

في  2017وربيع  2016مؤقتة لربيع التقارير ال -)انظر أيضا  ترم 150ارتفاعات تزيد عن 

ة مع ذلك وبسبب نشاط الهجرو ،، على التوالي( B4 10.2.4والملحق  B2 10.2.2الملحق 

 المنخفض للغاية يمكن اعتبار االختالفات بين فئات االرتفاع الثالثة ضئيلة.

بيع عام رأبريل( وفي  1)بدًءا من  2016فإن النتائج التي تم تحقيقها في ربيع عام كملخص و

يم المسح سستنتج أن نهج تقنوبالتالي يمكن أن  ،مارس( متناسقة للغاية 31)المنتهي في  2017

لربيعية رة اوقد تمت تغطية الهج ،لهجرة الربيعية إلى مرحلتين في سنوات مختلفة كان مناسبًال

هجرة  ة حوللم يؤثر تقسيم االستطالع على النتائج الرئيسيو ،في المنطقة بالكامل بهذا النهج

 بيلسى الطيور في الربيع وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلجراء أي تعديالت على النهج )عل

 ( من أجل زيادة القدرة التوضيحية2017و  2016المثال تداخل فترات المسح في عامي 

ع لمشرواتظهر النتائج بوضوح أن هجرة الطيور من األنواع ذات الصلة في منطقة و ،للبيانات

 منخفضة للغاية في فصل الربيع.

 :(0172و  2016هجرة الربيع لألنواع ذات األهمية البسيطة )راسة دنتائج 

خالل  نوًعا مختلفًا ذات صلة بسيطة بالهجرة عبر منطقة المشروع 41تم تسجيل ما مجموعه 

م األنواع تنتمي معظ و(8-5)انظر الجدول  2017وربيع  2016فترتي الدراسة في ربيع عام 

 بما في ذلك: Passeriformesالمالحظة إلى النظام التصنيفي 

صحراء الفي جاثمة لليل وتمضي يوماً أو يومين اهاجر في الطيور المغردة الصغيرة عادة ما ت -

ع يمكن العثور على هذه الطيور بأعداد صغيرة في منطقة المشروو ،قبل مواصلة الهجرة

 .حماية ضد أشعة الشمسكاألعشاب والشجيرات جد حيث توديان بأكملها خاصة في الو
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بأعداد خالل النهار منطقة المشروع عبر بنشاط  Swallowsو  Larks طيور هاجرت -

م ع عاكانت القبرة األصغر قصيرة األصبع أكثر األنواع وفرة من األهمية في ربيمتوسطة و

 (.8-5)انظر جدول  2017

 ناطقتهاجر األنواع المذكورة أعاله على جبهة واسعة عبر منطقة المشروع وال تستخدم مو

روبي الغاق وأكل النحل األومعينة كمسارات مفضلة للهجرة وينطبق الشيء نفسه على طائر 

ي ربيع النحل األوروبي أكثر األنواع وفرة فآكل كان و Passeriformesالتي ال تنتمي إلى 

 .2016عام 

ور المهددة في نوًعا "ضعيفًا" وفقًا لقائمة الطي 41يعتبر أحد األنواع المسجلة البالغ عددها و

جيل طائر الحف األوروبية )التي تم تسحمامة السوهو (: IUCNاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )

 أهمية". تم تصنيف جميع األنواع األخرى على أنها "أقلو( 2016واحد منها فقط في ربيع عام 

بيع عام نطقة المشروع في رأعداد الطيور من األنواع ذات األهمية البسيطة المسجلة في م -8-5جدول 

 2017وربيع عام  2016

 

 

 

 :التي تطير على ارتفاع كبيرللطيور الكبيرة  2016خريف ر في الطيوهجرة  دراسةنتائج 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Black Stork Ciconia nigra 1 . 1 . . . . . . . . .

White Stork Ciconia ciconia 1 . . . . . . . 1 . . .

Osprey Pandion haliaetus 1 1 . . 1 . . . . 1 . .

European Honey Buzzard Pernis apivorus 4 . 1 . 1 . 1 . . . 1 .

Black Kite Milvus migrans 1 2 . . . . . . 1 2 . .

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 4 9 . 6 1 2 3 1 . . . .

Marsh Harrier Circus aeruginosus 3 5 1 2 . 1 . . 2 2 . .

Pallid Harrier Circus macrourus 5 7 2 3 . 1 . 1 3 1 . 1

Montagu's Harrier Circus pygargus 1 . 1 . . . . . . . . .

unidentified Harrier Circus spec. 1 1 1 . . . . . . 1 . .

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus 3 5 . 2 . 2 1 1 2 . . .

unidentified Buzzard Buteo spec. 1 . 1 . . . . . . . . .

Booted Eagle Aquila pennata 2 . 1 . . . . . . . 1 .

unindentified Eagle - 1 . . . . . . . . . 1 .

Lesser Kestrel Falco naumanni . 4 . . . 2 . . 2 . .

Common Kestrel Falco tinnunculus 4 3 1 . 2 . . 2 1 1 . .

Sooty Falcon Falco concolor 1 . . . . . 1 . . . . .

unidentified Falcon Falco spec. 3 . 2 . . . . . 1 . . .

unidenified Raptor - 1 . . . 1 . . . . . . .

Common Crane Grus grus . 1 . . . . . . . 1 . .

total 38 38 12 13 6 8 6 5 11 11 3 1

row D row X
species scientific name

total row A row B row C



JV          
 

 

 108 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 عائلة على 21طائًرا من  573لوحظ ما مجموعه  2016الل فترة الدراسة في خريف عام خ

لقصير األفعى انسر كان و( 9-5كم من مواقع المالحظة )الجدول  2.5مسافات تصل إلى 

ان آكل المسجلة( وكمن جميع الطيور  %36طائًرا تصل إلى  209األصبع أكثر أنواع األنواع )

من جميع  % 10حوالي  Steppe Buzzard طائرعسل النحل األوروبي والطائر األسود و

 جرة.ومن ثم تشكل هذه الطيور األربعة حوالي ثلثي جميع الطيور المها ،الطيور المسجلة

 Dو  Cو  Bو  Aصف لرصد في الالرص في مواقع اعمليات أثناء تسجيلها عدد الطيور التي تم  -9-5جدول 

 تسجيالت(= عدد ال r= عدد الطيور ،  bلكل موقع ) كم 2على مسافات تصل إلى  Xو 

 االسم العلمي النوع
row A row B row C row D row X 

b r b r b r b r b r 

White Stork Ciconia ciconia . . . . 1 1 . . . . 

European Honey Buzzard Pernis apivorus 1 1 4 4 4 2 47 13 . . 

Black Kite Milvus migrans 39 5 6 5 3 2 4 3 3 3 

Egyptian Vulture Neophron percnopterus . . 2 1 . . 3 1 . . 

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 57 35 50 43 36 32 37 31 29 21 

Marsh Harrier Circus aeruginosus 7 7 9 9 16 11 18 13 . . 

Pallid Harrier Circus macrourus 4 3 1 1 3 3 . . . . 

Montagu's Harrier Circus pygargus . . 2 2 . . 5 5 . . 

Pallid / Montagu's Harrier Circus macrourus /pygargus 1 1 1 1 1 1 3 3 . . 

Harrier Circus spec. 1 1 2 2 . . . . . . 

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes . . 2 1 . . 2 2 . . 

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus 1 1 . . . . . . . . 

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus 6 5 20 8 18 5 6 4 2 2 

Long-legged Buzzard Buteo rufinus 1 1 3 2 . . 1 1 . . 

Buzzard Buteo spec. 4 2 . . . . . . . . 

Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina . . 3 2 . . . . . . 

Steppe Eagle Aquila nipalensis 4 4 3 3 5 5 10 4 2 2 

Booted Eagle Aquila pennata 2 2 3 3 2 2 . . . . 

Eagle - 3 1 1 1 2 1 3 2 . . 

Lesser Kest,rel Falco naumanni 1 1 1 1 2 2 . . . . 

Common Kestrel Falco tinnunculus 2 2 1 1 . . 3 3 . . 

Lesser / Common Kestrel Falco naumanni / tinnunculus 1 1 . . . . 1 1 . . 

Red-footed Falcon Falco vespertinus . . . . . . 3 3 . . 

Sooty Falcon Falco concolor . . 4 2 2 1 1 1 . . 

Eurasian Hobby Falco subbuteo . . 1 1 . . . . . . 

Lanner Falcon Falco biarmicus . . . . 2 1 1 1 . . 

Falcon Falco spec. 4 4 1 1 . . 1 1 2 2 
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Raptor spec. - 7 5 6 4 13 9 2 1 2 1 

 31 40 93 151 78 110 98 126 82 146 االجمالي

 

طاق نمن الطيور المهاجرة من األنواع ذات الصلة من  22باإلضافة إلى ذلك ، تم تسجيل و

)انظر  -راسة( الد المراقبة المعيارية )أي قبل أو بعد وحدة المراقبة أو أثناء القيادة خالل منطقة

بما بعض الطيور يستريل المشترك مع عشر طيور )رأكثر األنواع تعقيدا هو كو( 10-5الجدول 

 المقيمة(.

 2016ام سجيلها عن طريق الصدفة في خريف عأعداد الطيور من األنواع ذات الصلة التي تم ت -10-5جدول 

 داخل منطقة المشروع

 عدد الطيور االسم العلمي النوع

European Honey Buzzard Pernis apivorus 1  

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 4  

Marsh Harrier Circus aeruginosus 1  

Montagu's Harrier Circus pygargus 1  

Steppe Eagle Aquila nipalensis 1  

Common Kestrel Falco tinnunculus 10  

Sooty Falcon Falco concolor 3  

Falcon Falco spec. 1  

 

عداد بأكانت الحمراء لألنواع المهددة(  IUCNلخاصة )حسب قائمة ألنواع ذات األهمية اوا

 :وهي قليلة

 طائر( على أنها "مهددة"  24طيور( ونسر السيب ) 5النسر المصري )تم تصنيف  -

 دةعلى انها مهدطيور(  7طيور( و الصقر الطائر ) 8هاريد هارير )تم اعتبار طائر  -

ها خرى ذات الصلة بالدراسة بشكل خاص على أنتم تصنيف جميع األنواع التسعة عشر األو

 (.B110.2.1وفقًا للقائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )انظر الملحق مية" "أقل اه

من جميع السجالت(  %78من جميع الطيور و  %52وقد هاجرت الطيور المرصودة وحدها )

من جميع  %21ر و من جميع الطيو %39أفراد ) 10إلى  2أو في قطعان صغيرة من 

خالل فترة الدراسة في خريف عام طيور المهاجرة أي قطيع أكبر من النرصد لم والسجالت( 

2016. 
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ساعة  /طائر  0.42طائر / ساعة و  0.63على جميع مواقع الرصد كان هجرة معدل المتوسط و

بة مراقساعة يمر طائر واحد بموقع ال 1.6وبعبارة أخرى خالل فترة  ،2016في خريف عام 

ساعة تم الحصول على سجل  2.4كم أو خالل فترة زمنية من  2.5على مسافات تصل إلى 

مس بافتراض وقت ضوء النهار )المدة بين شروق الشو ،كم 2.5واحد على مسافات تصل إلى 

حوالي  المتوقع في منطقة تبلغ مساحتها ةساعة فإن نشاط الهجر 12إلى  10وغروبها( حوالي 

واحد(  كيلومتر حول موقع مراقبة 2.5ع )أي ما يعادل المخطط البالغ طوله كيلومتر مرب 20

ذه تظهر هو ،سجالت في اليوم 5إلى  4طائر في اليوم الواحد ومن  7.50إلى  6.25 من هو

ي النتائج بوضوح أن هجرة الطيور من األنواع ذات الصلة في منطقة المشروع منخفضة ف

 فصل الخريف.

 1.01ى إل 0.37موقعا من  18للهجرة في مواقع الرصد البالغ عددها  ويتراوح النشاط العام

( من صابعطائر / ساعة ، ويختلف نشاط هجرة األنواع األكثر تواترا )نسر األفعى القصير األ

ي ففإن تحليل هجرة الطيور لألنواع ذات الصلة ، وكخالصة طائر / ساعة 0.43إلى  0.06

ن كاو عن وجود اختالفات مكانية ملحوظة بين المواقع مواقع الرصد الثمانية عشر لم يكشف

ً في كل موقع مراقبة )لالطالع على البيانات التفصيلية انظر  ق لملحانشاط الهجرة منخفضا

B510.2.5.) 

 

 راقبةاألفعى في كل موقع مر نسلجميع األنواع المسجلة )الطيور / الساعة( ونشاط  ةنشاط الهجر -41-5شكل 
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غت ى وبلفي الساعة خالل األسابيع األولتسجيالت راسة زاد عدد الطيور / الخالل فترة الدو

فًضا للغاية كان نشاط الهجرة منخوأكتوبر(  6أكتوبر إلى  1 من ذروتها في األسبوع السابع )أي

( B210.2.2في الملحق  2016اعتباًرا من األسبوع التاسع )راجع التقرير المؤقت لخريف عام 

ا هذوأكتوبر  20سبتمبر إلى  10من جميع الطيور في الفترة من  % 80تم تسجيل حوالي و

 ألصبع.القصير انسر األفعى وهو األكثر تعدًدا نوع ال ةنولوجييالنمط كان سببه في المقام األول ف

من جميع الطيور المسجلة على ارتفاعات أعلى  %50هاجر حوالي  2016في خريف عام و

 من جميع الطيور على ارتفاعات تتراوح بين %40لي في حين تم تسجيل حوا ترم 150من 

 .ترم 150و  50

 :( لألنواع ذات األهمية الثانوية2016هجرة الخريف )دراسة نتائج 

ي خالل فترتالمشروع منطقة عبر نوعا ذات صلة بسيطة بالهجرة  33تم تسجيل ما مجموعه 

إلى النظام  اع المالحظةتنتمي معظم األنوو( 11-5)انظر الجدول  2016الدراسة في خريف 

 ، بما في ذلك: Passeriformesالتصنيفي 

لصحراء جاثمة في االمغردة الصغيرة عادة ما تهاجر في الليل وتمضي يوماً أو يومين  الطيور -

ر يمكن العثوو( قبل مواصلة الهجرة Shrikes ،Warblers ،Wheatears)على سبيل المثال 

ث حي ديانيرة في منطقة المشروع بأكملها خاصة في الوعلى هذه الطيور بانتظام بأعداد صغ

 .توفر األعشاب والشجيرات حماية ضد أشعة الشمس

 ممنطقة المشروع خالل النهار في أرقاعبر بنشاط  Swallowsو  Larksطيور هاجر ت -

 متوسطة.

 عينةتهاجر األنواع المذكورة على جبهة واسعة عبر منطقة المشروع وال تستخدم مناطق مو

 كان أكثرالذي وينطبق الشيء نفسه على أكل النحل األوروبي طيران كمسارات مفضلة لل

 .2016األنواع وفرة في خريف عام 

ع جمي تم تصنيفوال يعتبر أي من األنواع المسجلة "مهددة" وفقا لقائمة الطيور المهددة و

 األنواع األخرى على أنها "أقل أهمية".

نواع ذات األهمية البسيطة التي تم تسجيلها عن طريق الصدفة / بشكل أعداد الطيور من األ -11-5جدول 

 2016عشوائي في خريف عام 
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 عدد الطيور االسم العلمي النوع

Great Cormorant Phalacrocorax carbo 196 

Namaqua Dove Oena capensis 1 

European Bee-eater Merops apiaster 531 

Red-backed Shrike Lanius collurio 91 

Lesser Grey Shrike Lanius minor 1 

Masked Shrike Lanius nubicus 20 

Woodchat Shrike Lanius senator 4 

Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla 21 

Lark spec. - 1 

Sand Martin Riparia riparia 9 

Barn Swallow Hirundo rustica 227 

Red-rumped Swallow Cecropis daurica 2 

Common House Martin Delichon urbica 19 

Swallow spec. - 12 

Eastern Olivaceous Warbler Hippolais pallida 1 

Willow Warbler Phylloscopus trochilus 32 

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita 54 

Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix 1 

Warbler spec. (Phylloscopus) Phylloscopus spec. 2 

Common Whitethroat Sylvia communis 1 

Lesser Whitethroat Sylvia curruca 35 

Rüppell's Warbler Sylvia rueppelli 1 

Thrush Nightingale Luscinia luscinia 1 

Bluethroat Luscinia svecica 2 

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus 2 

Whinchat Saxicola rubetra 3 

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 7 

Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica 1 

Desert Wheatear Oenanthe deserti 7 

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 2 

Wheater spec. Oenanthe spec. 4 

Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus 1 

White Wagtail Motacilla alba 190 

Western Yellow Wagtail Motacilla flava 1 

Wagtail spec. Motacilla spec. 1 

Red-throated Pipit Anthus cervinus 5 

Water Pipit Anthus spinoletta 1 

Pipit spec. Anthus spec. 4 

Spanish Sparrow Passer hispaniolensis 4 

Passerine - 67 

 

 

 :تقييم أهمية منطقة المشروع لهجرة الطيور )الربيع والخريف(
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 عادة يتم تقييم أهمية منطقة من خالل معيارين:

 كل نوع( ، وعدد عدد الطيور من األنواع المسجلة )في بعض األحيان بالنسبة ل -1

 (.IUCN-Redظ على وضع األنواع )وفقا لقائمة االحف -2

 ضة لخطر أعلى لها أهمية خاصة.ونتيجة لهذه العملية فإن األنواع المعر

 (.2017 و 2016أنواع مهددة خالل هجرة الربيع )سواء في  ةكما ذكر أعاله لم يتم تسجيل أيو

 Sooty( والصقر )Pallid Harrier)أن طائر هارير الطبيعة حماية وقد اعتبر االتحاد الدولي ل

Falcon وتم تقييم "الحمامة نقراض المهددة باإل( من بين تلك األنواع ذات األهمية الخاصة

كانت أعداد هذه األنواع الثالثة المسجلة ضمن واألنواع ذات األهمية الثانوية ضمن األوروبية" 

و  2016طيور في عام  Pallid Harrier  (6 الهارير طائرمنطقة المشروع منخفضة للغاية: 

وال شيء في  2016طيور في عام  Sooty Falcon  (3والصقر  ( ،2017طيور في عام  10

و ال شيء في عام  2016طائر في Dove Turtle Dove   (1حمامة السلحفاة و ،(2017عام 

وقد تم تقييم جميع األنواع األخرى المسجلة من قبل االتحاد الدولي لصون الطبيعة  ،(2017

(IUCN بأنها ) وهي أيًضا بأعداد قليلة.بدون أهمية من حيث التهديد باالنقراض 

أن  2017و  2016ن أعاله تكشف النتائج التي تم الحصول عليها في ربيع عام كما هو مبيو

يع. هجرة الطيور من األنواع ذات الصلة منخفضة للغاية في منطقة المشروع في فصل الرب

فق هذه وتت ونتيجة لذلك ال توجد اختالفات مكانية في كثافة هجرة الطيور داخل منطقة المشروع

كم غرب منطقة  50في منطقة تقع غرب وادي النيل )حوالي  النتائج مع دراسة أجريت

ائر ط 0.05طائر / ساعة و  0.06معدل الهجرة وكان متوسط  2012المشروع( في ربيع عام 

 يل.ساعة في هذه المنطقة مما يقارن بما تم العثور عليه في منطقة المشروع شرق الن /

مشروع يكشف التحقيق بوضوح أن منطقة الالمعيارين المذكورين أعاله، وباعتبار باختصار و

ة لخاصاليست مهمة للطيور المهاجرة في فصل الربيع وينطبق هذا على األنواع ذات األهمية 

 بشكل رئيسي على جبهة عريضة.تهاجر وعلى األنواع ذات األهمية البسيطة التي 

له تأثير على النتائج  إلى موسمين مختلفين لم يكنتم تفسيمه حقيقة أن المسح على هجرة الربيع و

النتائج المتحققة في موسمي الربيع متناسقة وتظهر بوضوح أن النشاط وواالستنتاجات الرئيسية 

 في الربيع كان منخفًضا جًدا في أي وقت ولجميع األنواع. ةالهجر
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 تم تسجيل نوعين مهددين في منطقة المشروع بأعداد قليلة: 2016في خريف عام و

 ن النسور المصرية خالل عمليات رصد موحدة في مناسبتين )مجموعةم 5وقد لوحظ وجود 

ائية من وجهة نظر إحصوسبتمبر على التوالي(  15و  5في طائرين صغيرة مكونة من ثالثة و

ي منطقة المشروع فعبرت لنسور المصرية التي لليس من الممكن حساب العدد اإلجمالي ف

في  نسر مصرييمر من النادر أن وهذا النوع لين فقط ليسجتاستناداً إلى  2016خريف عام 

من  كم 20بعد حوالي على  يةشرقالصحراء المنطقة المشروع التي تشكل جزًءا كبيًرا من 

 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب. 100الغرب إلى الشرق وحوالي 

إلى  كتوبرمرة من أوائل أ 19وهو النوع الثاني المهّدد من نسور السهوب  24تمت مالحظة وقد 

لك مع ذمنتصف نوفمبر ويصعب االستدالل على العدد اإلجمالي لهذا النوع ألسباب إحصائية و

 يمكن إعطاء تقدير تقريبي وفقًا لالفتراضات التالية:

)وهذا هو الحال بالتأكيد(  بالتساوي عبر منطقة المشروعالسهوب يتم توزيع هجرة نسر  -

موقعا( في  18طائرا في  24موقع رصد ) طائرا لكل 1.33وهكذا تم تسجيل ما مجموعه 

 .2016خريف عام 

ألن س هو الحال بالتأكيد( )وهذا ليمع مرور الوقت بالتساوي السهوب نسر يتم توزيع هجرة  -

 دايةبمن المعروف أن الهجرة في ذروتها في النصف الثاني من شهر أكتوبر وأقل بكثير في 

ا فقط يومً  12من جميع الطيور خالل  %60سجيل في منطقة المشروع تم تو ونهاية هذه الفترة

 نوفمبر. 3أكتوبر إلى  23من 

 46نوفمبر ، أي  15أكتوبر إلى  1ر السهوب في الخريف تستمر من سفترة الهجرة العامة لن -

ي تغطي سية التمحافظ للغاية ألن هذه الفترة تتجاوز بوضوح فترة الهجرة الرئيتقييم هذا ويوًما 

 شهر أكتوبر )انظر أعاله( . النصف الثاني من

ساعة  460ساعات ومن ثم يبلغ إجمالي وقت هجرة الخريف  10اليومية هجرة تبلغ فترة ال -

اعتماًدا على التي تطير على ارتفاع كبير ألن نشاط الهجرة للطيور تحفظ هذا نهج مو)

ظهر .في االرتفاعات الحرارية منخفض جًدا في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من بعد ال

أي خالل فترة أقل  15:38 الساعةو 10:57 الساعة بين 24الواقع تم تسجيل جميع النسور الـ 



JV          
 

 

 115 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 ،ساعة  50ساعات( ونتيجة لذلك كان إجمالي وقت المراقبة في كل موقع مراقبة )حوالي  5من 

 من إجمالي وقت هجرة الخريف. % 15( حوالي 1-4انظر الجدول 

راقبة أي مطائراً لكل موقع  12.27معطاة يمكن توقع ما مجموعه واستناداً إلى االفتراضات ال

 50ياح بقدرة كيلومتراً مربعاً )تقريباً المساحة المطلوبة لمزرعة ر 20على مساحة تبلغ حوالي 

لنوع امن إجمالي عدد هذا  % 0.03الكامل ويمثل هذا حوالي ب( خالل موسم الخريف تاواجمي

 دراسة ( ، في حين أن2009كارل كر )دراسة وفقا ل طائر 37500الذي يفترض أن يكون 

Leshem  وYom-Tov (1996 )75،000و  11،000اوح بين يترهذه الطيور قدر أن عدد ت 

سهوب ب السهونسر الأن هذا الرقم قد يزيد من المبالغة في العدد اإلجمالي لعتبار وبا ،طائر

درها قمساحة صغيرة ضح أن أهمية بسبب المقاربات المحافظة المذكورة أعاله يصبح من الوا

 .هذا النوع منخفضة للغايةللهجرة فصل الخريف  2كم  20

 

 لنسر السهوبيف مكاني لهجرة الخررسم توضيحي تخطيطي للتوزيع ال -42-5كل ش

 مانهالطبيعة على أحماية تم تسجيل نوعين صنفهما االتحاد الدولي ل 2016في خريف عام و

 رصد المعيارية في منطقة المشروع:" أثناء عمليات ال"مهددين

عتمد على االرتفاعات يوبالتالي ال بقوته الذاتية طيور( بشكل رئيسي  8هارير )يهاجر طائر ال

من المياه )على سبيل المثال البحر مساحات شاسعة عبر يهارير الالحرارية ومن المعروف أن 
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هاجر على جبهة واسعة من ينه تجمع في مناطق معينة ولكياألبيض المتوسط( ونتيجة لذلك ال 

مناطق تكاثرها )خاصة في سهول روسيا اآلسيوية وكازاخستان وشمال غرب الصين( إلى 

 بوضوح 2016تظهر النتائج التي تم الحصول عليها في خريف و ،موائلها الشتوية في أفريقيا

مشروع ليست ذات منتظًما في منطقة المشروع وأن منطقة اللكنه مهاجًرا نادًرا وأن هذا الطائر 

 طائر.أهمية خاصة لهجرة هذا ال

 ً يقضي ة ومسافات طويليهاجر ل Sootyلقائمة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإن ضقر وفقا

 ئر يطيروهو يعتبر طامدغشقر وشمال شرق جنوب أفريقيا  في الشتاء في شرق أفريقيا وجنوباً 

ة أو كاثر في الجزر والمنحدرات لساحلييتطائر أن هذا العلى ارتفاعات كبيرة وباعتبار 

المسجلة في  Sootyالصحراوية من ليبيا إلى باكستان ، فمن الصعب تحديد وضع صقور 

جد قد توتقع منطقة المشروع ضمن نطاق تكاثر هذا النوع وومنطقة المشروع على وجه التحديد 

فة ند حاسبيل المثال عمواقع تعشيش مناسبة )المنحدرات الصحراوية( في المحيط األوسع على 

تائج ف النلم يتم العثور على موقع تكاثر في منطقة المشروع وعلى أي حال  تكشو ،وادي النيل

 تواجدنادراً ما ي Sooty Falconصقر بوضوح أن  2016التي تم الحصول عليها في خريف 

 نوع.ا اللهذفي منطقة المشروع وأن منطقة المشروع ليست ذات أهمية خاصة للهجرة أو التكاثر 

تم و 2016القصير األصبع أكثر األنواع إثارة لالهتمام في خريف عام األفعى كان نسر و

أعداده من  % 2.4وهو ما يمثل حوالي  2009طائر في خريف عام  209تسجيل ما مجموعه 

أوقات  وبالنظر إلى أن ،طائًرا 8783 عدد( ب2009كارل برو )دراسة قدرها ت المفترضة التي

نسور لي لة قد ال تغطي سوى جزء من إجمالي زمن الهجرة فمن الواضح أن العدد اإلجماالمراقب

على كان أ 2016األفاعي القصيرة األصابع التي هاجرت عبر منطقة المشروع في خريف عام 

 منو ،يعبر منطقة المشروع في فصل الخريفمن هذه النسور وباختصار فإن جزء  ،من ذلك

تد قية تمأن منطقة المشروع تغطي جزًءا كبيًرا من الصحراء الشرك أن ندرناحية أخرى يتعين 

ل إلى كيلومتر من الشما 100كيلومتًرا من الغرب إلى الشرق وحوالي  20على مسافة حوالي 

، شروعفي منطقة الماألفعى الجنوب ، وأنه ال يوجد ما يشير إلى وجود تركيز لهجرة نسور 

إلى  باإلضافةنسر األفعى وت أهمية خاصة لهجرة هذا المشروع ليست ذاوكخالصة فإن منطقة 

( IUCN) الطبيعةماية ذلك يتم تقييم نسر األفعى القصير األصابع من قبل االتحاد الدولي لح

 وبالتالي فهو ليس نوًعا مهّدًدا.مية" على أنه "أقل اه
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أقل ها "ى أنجميع األنواع األخرى ذات األهمية الخاصة )التي تم تقييمها علقد تم مالحظة و

احد وكل وساعة لطائر  1.6في حاالت نادرة للغاية وبأعداد صغيرة )في المتوسط: كل أهمية"( 

عشر عن  لم يكشف تحليل الهجرة الشاملة في مواقع الرصد الثمانيةوواحد( بتسجيل ساعة  2.4

جزاء أ الومن ثم ال تعتبر منطقة المشروع على وجه العموم و ،وجود اختالفات مكانية ملحوظة

ة ع دراسمتتفق هذه النتائج و ،ذات أهمية بالنسبة لهجرة األنواع ذات األهمية الخاصةها من

ام كم غرب منطقة المشروع( في خريف ع 50أجريت في منطقة تقع غرب وادي النيل )حوالي 

 (.ecoda 2012)  معدل الهجرة منخفًضا نسبيًاحيث كان متوسط  2011

شف ( يكأعاله )عدد الطيور وحالة األنواععيارين المذكورين بالنظر إلى الموباختصار و

ف التحقيق بوضوح أن منطقة المشروع ليست ذات أهمية خاصة للطيور المهاجرة في الخري

 بشكل تهاجرلألنواع ذات األهمية الخاصة ولألنواع ذات األهمية البسيطة التي حيح هذا صو

 رئيسي على جبهة عريضة.

 :خريفموجز هجرة الربيع وال

دي ق واتم إجراء دراستين شاملتين لمراقبة الطيور في المنطقة األوسع في المنيا غرب وشر

 10فة هو أن الصحراء الواقعة على مسادراستين النيل وكان االستنتاج الرئيسي لكل من ال

ي فال أهمية خاصة لهجرة الطيور يس لها كيلومترات إلى الغرب والشرق من وادي النيل ل

يم افية لتقيكتوفر بيانات بسبب التحقق منه تم وحيث أن هذا االستنتاج ، ال في الخريفالربيع و

 األثر المستقبلي وليس هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة في منطقة المنيا األوسع.

 :محليةالطيور ال

ر بسير العاالنوًعا في منطقة المشروع خالل العمل القياسي )أي أثناء  45تم تسجيل ما مجموعه 

( أعلى مما كان عليه 42كان عدد األنواع ) 2016في خريف عام و( 1-3-2-3-4، انظر قسم 

في لطيور الكبيرة اهجرة ( وقد يكون هذا مرتبًطا جزئيًا ب12-5( )انظر الجدول 16في الربيع )

 .2016خريف 

 نواع التي يمكناألأكثر وكان ( 12-5نوًعا كطيور محلية )انظر الجدول  14تم تصنيف و

لكن الحظ أن العد المزدوج وطائًرا ،  290)الوديان أوزة الرمال المنقطة العثور عليها في 

الطريق السريع بالقرب من أحد حمامة الصخور بانتظام بالقرب من وقد لوحظت  ،ممكن(
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 Isabilline" و "Desert Wheatear"ت مالحظة الطيور الصحراوية تمالمقاهي، و

Wheatearطقة المشروع ولكن بأعداد قليلة جًدا ونادرا ما لوحظت جميع " بدرجة أقل في من

وهو نوع  Cursorius Cursorتمت مالحظة طائر باإلضافة إلى ذلك و ،األنواع األخرى

في مية" جميع األنواع المذكورة مدرجة على أنها "أقل اهومحلي آخر أثناء الزيارات الميدانية 

 راض.القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنق

  

  

( Bucanetes githagineus)طائر مغرد  –عصفور جاثم في وادي العمراني )اعلى يمين(  -43-5شكل 

 لصحراء )أسفلاعصفور مغرد  –يمين( )أسفل األوزة المنقطة  –)أعلى يسار( بالقرب من الطريق السريع 

 يسار(.

نواع أ، تم تسجيل ستة  2016أثناء المالحظات المعيارية حول هجرة الطيور في ربيع عام و

ق الملح في منطقة المشروع )انظر التقرير المؤقت فيطية الصحراوية النمطيور تنتمي إلى ال

B2 10.2.2:) 

  Larkوطائر ، spotted ،Sandgrouseالبني وأوزة الرمال المنقطة  الغراب
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 )عدة تسجيالت(دهد اله -

 ( Caprimulgus aegyptius)الليل مغرد ( وPterocles coronatusساندجروز المتوج ) -

 نتظمممن المفترض أن تتكاثر بعض األنواع في منطقة المشروع ألنها تمت مالحظتها بشكل و

 بالنسبة لألنواع األخرى ، فإن الوضع غير واضح.وولكن بأعداد قليلة 

ع في منطقة المشروأخرى أنواع وجدنا  2016أثناء مراقبة هجرة الطيور في خريف عام و

  B2.10.2.2ظر التقرير المؤقت في الملحق )ان

تقرير لوحظت األنواع المستقرة التالية )انظر ال 2017وأخيراً خالل المسح في ربيع عام 

 (:B4 10.2.4المؤقت في الملحق 

 )تسجيالت منتظمة( الحمامة الشائعة وأوزة الرمال -

 )عدة تسجيالت(عصفور قبرة الحراء  -

 ة(الكبير وعازف البوق )تسجيالت فرديوالهدهد البني ات الرأس الغراب ذ -

 مستقرةأنواع الطيور المن وهي العصفور الشائع مقنع والوباإلضافة إلى ذلك لوحظ الغراب 

طيور لاا من هذه األنواع تستقر في المناطق المأهولة أو المزروعة ولكنها ليست جزءو بالمنطقة

 طية.لصحراوية النما

 نطقة المشروعالعابر في مسير لمسجلة أثناء القائمة الطيور ا -12-5جدول 

 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 
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 الحالة النوع #
 عدد الطيور

2016 2017 

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 - 

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 

 

ار في بعض النباتات )األعشاب والشجيرات واألشجالتي بها بعض تشكل الوديان كملخص و

التي تتكيف مع الظروف المناخية القاسية في الصحراء الشرقية للطيور األحيان( موئال مناسبا 

ومع ذلك تظهر النتائج التي تم الحصول عليها بوضوح أن مجتمع الطيور المحلي فقير للغاية 
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واسعة  األنواع المنتشرة في منطقة المشروعو ،في األنواع وأن كثافة الطيور منخفضة للغاية

 IUCNوفقًا لقائمة و ،االنتشار ويمكن العثور عليها في العديد من الموائل الصحراوية في مصر

وبالتالي فإن منطقة المشروع ليست موئالً  ،مهددةاعتبار أي منها الحمراء لألنواع المهددة ال يتم 

 هاًما للطيور المحلية.

 الطيور الجاثمة:

تهاجر بشكل وهي كموقع جاثم ور ممنطقة المشروع الطينوًعا من  21ما مجموعه يستخدم 

يوًما واحًدا فقط تبقى عادةً ما ورئيسي في الليل وتمضي يوًما في الغطاء النباتي أو على األرض 

وكانت األنواع األكثر وفرة هي  ،ي الليلة التاليةثم تستمر في الطيران ففي أحد المواقع 

Chaffinch  وWillow Warbler  وLesser Whitethorat ( و  43-5 )انظر شكل

Sardenian Warbler  هذه األنواع شائعة جدا في مناطق تكاثرها في و( 12-5)انظر جدول

في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض. األقل أهمية" أوروبا وهي مدرجة في قائمة "

ل عمليات المراقبة في منطقة المشروع خالجاثمة باإلضافة إلى ذلك تم تسجيل بعض الطيور ال

)انظر التقارير  2017وربيع  2016وخريف  2016القياسية لهجرة الطيور في ربيع عام 

 Blackstartمالحظة عصفور ( وأخيًرا تمت B410.2.4إلى  B210.2.2المؤقتة في الملحق 

(Cercomela melanuraخالل زيارات الموقع ) تضم منطقة المشروع مساحة ، وكخالصة

للتوقف )بشكل  الالنباتات )األعشاب والشجيرات وأشجار من حين آلخر( تشكل موئبها بعض 

كان ومع ذلك فإن منطقة المشروع ليس لها أهمية كبيرة كم ،رئيسي ليوم واحد( أثناء الهجرة

 لتوقف الطيور أثناء هجرتها.

 :افيشالخف -5-2-1-4-2

لنباتية اقتصر على المناطق تمصر أنواع الخفافيش في معظم ( فإن 2009ث )اهولدراسة ووفقاً 

 يش.لخفافمأوى لال تكون التي ليس بها نباتات المناطق الصحراوية أما  ،أي وادي النيل

( في ستة من batcorderمن جهاز )صدى لصوت الخفافيش  25تم تسجيل ما مجموعه وقد 

تم تسجيل د فقلي مع األخذ بعين االعتبار كل اللياووهكذا  ،2016ليلة في ربيع عام  37إجمالي 

 بوتا سيروتينوربما كانت تنتمي هذه الخفافيش لعائلة ساعة  /صدى هفاش  0.06حوالي 

(Eptesicus bottae .) 
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ما في بوتا سيروتين في مجموعة واسعة من الموائل شبه القاحلة بخفاش يمكن العثور على و

ا ل )بمطالاالسكنية وال مبانيتسكن الي عبارة عن فصيلة وهذلك األراضي الزراعية المنخفضة 

أنه ش خفافيعتبر هذا النوع من اليوفي ذلك المقابر( وشقوق الصخور الطبيعية على مدار العام 

ن عصادرة مدرج في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض الوهو شائع محليًا في مصر 

 ( على أنه "أقل أهمية".IUCNالطبيعة )ماية االتحاد الدولي لح

 .batcorderة خفافيش بجهاز لم يتم تسجيل أي 2016المسح في خريف عام  خاللو

نخفًضا مروع استناًدا إلى النتائج التي تم الحصول عليها يكون نشاط الخفافيش في منطقة المشو

ليل قعدد  ال تقدم سوىحيث ومن ثم فإن منطقة المشروع ال تشكل موئالً هاًما للخفافيش  ،جًدا

 يش تفضلكثير من الخفافو ،مباني والشقوق( التي تكون مناسبة للخفافيش)مثل الالموائل من 

( كموقع اليةعالمناظر الطبيعية غير المتجانسة ذات التنوع البيولوجي العالي )أي كثافة فريسة 

خفض نظرا للنباتات المتفرقة وعدم وجود مسطحات مفتوحة للمياه والمستوى المنو ،للصيد

 ليةفإن منطقة المشروع ليست موقع صيد جذاب للخفافيش المح المتوقع من كثافة الفريسة

 على أنها ضئيلة للغاية.يمكن تقييم أهميتها كموئل للخفافيش وبالتالي 

دودة افيش محمالءمة المنطقة الصحراوية لتكون موئالً مناسباً للخفعن مدى النتائج لمزيد من و

 2-3-2-3-4أنظر القسم 

 :خرىاألحيوانات ال -5-2-1-4-3

 :الثدييات )باستثناء الخفافيش(

أن  ير إلىعدد قليل من الثدييات في منطقة المشروع أثناء العمل الميداني مما يشمالحظة تم 

إن فلك ذومع  ،التنوع والكثافة منخفضين للغاية بسبب الظروف المعيشية القاسية في الصحراء

وة عالوت اليسجتمحدود من الالدد لعلسببا آخر هذا معظم الحيوانات تنشط في الليل وربما كان 

 رض.لعديد من أنواع القوالهو تكيف لفترات الصيف الحارة البيات الصيفي على ذلك فإن 

ل االرمثعلب ( وVulpes vulpes pusillaونادًرا ما تمت مالحظة ثعلب الصحراء األحمر )

(Vulpes ruepelli بالقرب من ) في يل المثال على سبالطريق السريع في الوديان الكبيرة

تم العثور على مسارات وفضالت الثعالب في مواقع وقد  ،وادي المشرق ووادي العمراني

)جميعها في ربيع عام  D4و  D1و  B4و  B3و  B2( و 2016)خريف  A3المراقبة 
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أثناء الليل بواسطة كاميرا أوتوماتيكية تم تركيبها بالقرب من شجرة ثعالب تم تسجيل الو( 2017

باإلضافة إلى ذلك فإن الكهوف والمباني األخرى الموجودة و ،مجمع وادي العمراني أكاسيا في

 لب.الثعلأوكار كفي األودية األكبر تكون مناسبة عموًما 

 محلية مرة واحدة في وادي البريشاوي.ط تم تسجيل قطو

 قائمة األنواع الثديية المسجلة في منطقة المشروع -13-5جدول 

 عالموق 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

 وادي البداع ووادي المشج 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 

 

رة لمباشختلفة في منطقة المشروع من خالل المالحظات االقوارض الموقد تم التحقق من وجود 

تم و ،اناتأو عن طريق العالمات )مثل الفضالت ، المسارات ، الجحور( التي تركتها هذه الحيو

أربعة في  1ومنطقة الرياح الشرقية  1المنطقة الشمسية الشرقية الجربوع في التحقق من تواجد 

( في Meriones crassusوجود ثنية سنديفال )مالحظة م تو ،وثالثة أماكن مختلفة على التوالي

ضي تم العثور على سالالت توجد عادة في الموائل األراومكان واحد في وادي البرباوي 

بن اوجود ي ا في شتبه أيضً دراسات السابقة وبناًء على ال ،القاحلة بما في ذلك الصحارى والسافانا

 لمشروع.منطقة افي ( Canis anthus lupasterآوى )

ال يات )وأنواع الثديبعض بمثابة موطن ل هي خالصة فإن منطقة المشروع وال سيما األودية وال

في  ليهاعومع ذلك فإن عدد أنواع الثدييات التي يمكن العثور  ،سيما القوارض النشطة ليال(

ة قمنط ومن ثم ال تشكل ،عالوة على ذلك هناك عدد قليل جدا من الثديياتو ،المنطقة منخفض

 المشروع موئالً هاًما للثدييات.
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 :الزواحف

خالل زيارات الموقع تم اكتشاف ما ال يقل عن عشرة أنواع من الزواحف داخل منطقة 

حراوية في الرمال الص ( وكان اثنان من األنواع الخمسة ثعابين14 -5المشروع )انظر الجدول 

 C3و  C2و  C1من مواقع المراقبة سجلة بالقرب م( 1الشرقية منطقة الرياح وادي العمراني )

رب من الثعبان ذات القرون بالقو( 1المنطقة الشمسية ( في وادي المشرق ووادي مشج )C4و 

 .ليةالرموومن المعروف أن كال النوعين شائعان جًدا في المناطق الصحراوية  ،وادي العمراني

سجيل تم تو( 1 الشرقية منطقة الرياحالصحراوي في وادي العمراني )وقد تم مالحظة البرص 

د تواجومع ذلك يمكن توقع  ،D4مرة واحدة في موقع المراقبة  Tarentolaبرص من فصيلة 

 في منطقة المشروع أيًضا. Gekkonidaeعائلة أبراص من 

 Lidua Fringe-fingered السحلية و Bosch-toed Lizardسحلية تمت مالحظة الوقد 

Lizard  على سبيل المثال في مواقع  1من منطقة الرياح الشرقية بشكل شائع في مواقع مختلفة(

شوهدت ، و1المنطقة الشمسية ( وX2و  D4و  C4و  C3و  B3و  B3و  A4و  A1المراقبة 

عالوة على و ميجال وواديتمام واحدة من السحلية الحمراء المرقطة في وادي المشاقق ووادي 

 ًضا منطقة المشروع.أي Lacertidaeمن عائلة تسكن سحالي أخرى قد فذلك 

وهي ن سيناء مرتيسحلية ( ظهرت B4و  B3)في مواقع المراقبة  1ية رياح الشرقالفي منطقة و

 .تعيش في الصحراء الشرقية ويمكن العثور عليها على األسطح الصخرية وفي الكهوف

 الزواحف المسجلة في منطقة المشروعبقائمة  -14-5جدول 

 التواجد العائلة النوع
 نادرا Cerastes cerastes Viperidae المقرنةاألفعى 

 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 سحلية سيناء

 شائعة Acanthodactylus boskianus Lacertidae سحلية 

 شائعة Acanthodactylus scutellatus Lacertidae سحلية ندوا

 نادرا Mesalina rubropunctata Lacertidae السحلية المنقطة الحمراء

 نادرا Lacertidae  سحلية غير مسماة

 .ليلشط في التنالزواحف 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 -44-5 شكل

  

 الموجودة في منطقة المشروعزواحف للآثار   -45-5شكل 

تتكيف مع الظروف المناخية القاسية في للحيوانات التي موائل مناسبة األودية الكبيرة تشكل و

تم الحصول عليها بوضوح أن الحيوانات  ومع ذلك تظهر النتائج التي ،الصحراء الشرقية

األنواع المنتشرة في منطقة المشروع واسعة االنتشار ، والهربونية ضعيفة في األنواع والكثافة
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ال يعرف أي من األنواع وويمكن العثور عليها في العديد من الموائل الصحراوية في مصر 

 وئالً هاًما للزواحف.وبالتالي فإن منطقة المشروع ليست م ،المسجلة أنها مهددة

 :الحشرات

ن مكن أيقبل أو أثناء أو بعد مالحظات الطيور أن الحشرات دراسات كشفت زيارات الموقع وال

كان  خالل بعض فترات مراقبة الطيورو ،تظهر بشكل مؤقت بأعداد كبيرة في منطقة المشروع

،  Muscidaeمشاهدة الطيور صعبًا بسبب المئات من الذبابات )خاصة من العائالت 

Syrphidae.المحيطة بالمراقبين ) 

و  A4 و A3وكانت إحدى الحشرات المحلية التي نادرا ما شوهدت بالقرب من مواقع المراقبة 

B2  وB3  وB4  وC1  وX1  مانتيس الهي( صحراءEremiaphila zetterstedti) تم كما 

تنتمي  و Noctuidae( وهي فراشة من عائلة Agrotis exclamationis)مالحظة فراشة 

 إلى الحشرات المحلية أيًضا. Vespidaeو  Carabidaeبعض العينات األخرى من عائلة 

( Danaus chrysippus) ةاإلفريقيفراشة كانت الهجرة واضحة في الفراشات مثل الو

تم العثور و 2016( والتي تم تسجيلها بانتظام في خريف عام Vanessa carduiوالفراشة )

ظهرت و C3من الفراشة المطلية في زهور شجرة أكاسيا بالقرب من موقع  عينات 10على 

 Anax)فراشة ( وAnax ephippigerاليعسوب )فراشة اليعسوب المهاجرة مثل 

parthenopeفراشة ( و( الدارتر األحمرSympetrum fonscolombi في كامل منطقة )

( Schistocerca gregariaالجراد الصحراوى )وأيضا ظهر المشروع في الربيع والخريف 

 .(  في منطقة المشروع46-5( )انظر شكل Locusta migratoriaوالجراد المهاجر )

يث حكبيرة حياة الحشرات المحلية ضعيفة في األنواع وتتجمع بشكل رئيسي في األودية الو

ة الحشرات المهاجرة في منطقبعض يمكن العثور على عض النباتات، ويمكن العثور على ب

ليها ععثور األنواع المنتشرة في منطقة المشروع واسعة االنتشار ويمكن الو ،وع بأكملهاالمشر

 ،هددةمال يعرف أي من األنواع المسجلة أنها و ،في العديد من الموائل الصحراوية في مصر

 التالي فإن منطقة المشروع ليست موئالً هاًما للحشرات.وب
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 شمال(والعنكبوت )ين( مالجراد المهاجر )إلى الي -46-5شكل 

 :العناكب

 X1و  D2و  C1و  A4و  A2بانتظام في مواقع المراقبة تمت مالحظة العناكب الجمل 

قد فلى ذلك عالوة عو ،(46-5ويمكن العثور عليها في كامل منطقة المشروع )انظر الشكل 

 .في المنطقةأيضا  Salticidaeالناكب من عائلة تعيش 

 أن منطقة المشروع تضم موئالً هاًما للعناكب. ال تشير النتائج إلىولكن 

 :1ية الفرعية الشرق حمنطقة الريا -5-2-2

 :لمواقع المحمية قانونا والمعترف بها دوليا لقيمة التنوع البيولوجيا -5-2-2-1

د مساحة توج قع محمية قانونًا وال توجد حديقة وطنية أو منطقة طيور مهمة والامو ةال يوجد أي

أو المناطق  1الشرقية الفرعية رياح الالتنوع البيولوجي في منطقة  ةوليًا من قيممعترف بها د

 Fouda 2016 ،Baha El Din 199المحيطة بها ) 

 :لموائلا -5-2-2-2

ل التالووالمناطق المرتفعة وية بسبب الجفاف الشديد في الصحراء الشرقية فإن السهول الحص

بالتالي  ومناسب للنباتات وئل ال تستعمل كم 1رعية الرياح الشرقية الفالصغيرة داخل منطقة 

ت للنباتا موطنكفإن أجزاء كبيرة من المنطقة الفرعية لها أهمية منخفضة للغاية أو بال أي أهمية 

 والحيوانات.
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لية كموئل ذات أهمية عابأنها  1أودية منطقة الرياح الشرقية الفرعية لم يتم تقييم أي من و

قلد ملا واديوالبرشاوي في الشمال ووادي العمراني  وادي اديبادا وواديو ،للنباتات والحيوانات

وبالتالي  ،ا الظروف المعيشية المناسبة لنوع واحد من النباتات والحيوانات وفي الجنوب يوفر

 لشرقيةاالرياح ن الموائل الصحراوية الشاسعة التي تسيطر على منطقة عبشكل ملحوظ وا يختلف

تم و( 2-5لخريطة وا 4-5أعاله مهمة للنباتات والحيوانات )أنظر الجدول  األودية المذكورةو 1

و أفضة تقييم أهمية جميع األودية األخرى كموئل قيّم للنباتات والحيوانات على أنها منخ

 (.2-5والخريطة  4-5منخفضة للغاية )انظر الجدول 

لرياح اقة لموجودة في منطوبما أن الكهوف في الصحراء توفر موائاًل للحيوانات فإن الكهوف ا

ا ذًا مهمً مالتعتبر التي يمكن العثور عليها بشكل خاص في الوديان وعلى المنحدرات  1الشرقية 

 للنباتات والحيوانات.

 النباتات: -5-2-2-3

ثور على يمكن العودون غطاء نباتي ب 1ية الفرعية شرقالرياح الجزاء كبيرة من منطقة هناك أ

 تعتبروا ال كثيفً حتى هناك فإن الغطاء النباتي ليس غنيًا باألنواع وو ،فقط األودية النباتات في 

لحمراء افي القائمة مية" "أقل اه 1الشرقية الرياح منطقة أودية جميع األنواع المسجلة في 

ال تعتبر ف 2-2-2-5لألنواع المهددة باالنقراض. ومن ثم فإلى جانب األودية المذكورة في القسم 

 غير مهمة للنباتات. 1ية الفرعية شرقالالرياح منطقة 

 :لحيواناتا -5-2-2-4

 :ورالطي -5-2-2-4-1

 :الطيور المهاجرة

بشأن هجرة الطيور في منطقة  ةشاملفقد تمت دراسة  1-3-2-3-4على النحو الوارد في القسم 

أجريت و. 2017وربيع عام  2016وخريف عام  2016في ربيع عام  1الرياح الشرقية 

ة المنطق هذه كلعلى  ىٍ موقعًا موزعة بشكل متساو 16د للطيور المهاجرة في عمليات رص

 الفرعية.

هجرة الطيور من األنواع ذات الصلة في مواقع الرصد الستة عشر عدم وجود دراسة وأظهرت 

كان نشاط الهجرة منخفضاً في كل موقع من مواقع المراقبة وفروق ملحوظة بين المواقع 



JV          
 

 

 129 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

لم يتم تسجيل أي أنواع مهددة خالل و( B5ت التفصيلية ، انظر الملحق )لالطالع على البيانا

ذات نوعان تمت مالحظة  2016في خريف عام و( 2017و  2016هجرة الربيع )سواء في 

الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض( بأعداد قليلة: النسر  IUCNأهمية خاصة )وفقا لقائمة 

على  IUCNمن قبل  اكال النوعين تم تقييمهمر( وطائ 22ونسر السهوب )طيور(  5المصري )

تم تقييم كال طيور( و 7) Sootyطيور( وصقر  8، الي جانب طائر الهارير )"مهددينأنهما 

جميع األنواع األخرى ذات الصلة بالدراسة  IUCNالنوعين على أنهما "مهددين" وقد صنفت 

 بشكل خاص على أنها "أقل أهمية".

ع ذلك وم ،خريفالنسور األفعى قصيرة األصابع في  1شرقية الفرعية ويعبر منطقة الرياح ال

 20ي حوال المنطقة الفرعية تغطي جزًءا كبيًرا من الصحراء الشرقية تمتد على مسافةفإن هذه 

وجد ما كيلومتًرا من الشمال إلى الجنوب وال ي 40كيلومتًرا من الغرب إلى الشرق وحوالي 

هذه  يمكن اعتباروعى قصيرة األصابع في المنطقة الفرعية األفهجرة نسر يشير إلى تركيز 

لى إافة باإلضو ،األنواع كمهاجر منتظم ولكن ال توجد أهمية خاصة بالنسبة لهجرة هذا النوع

( على IUCNلطبيعة )ماية اذلك تم تقييم نسر األفعى القصير األصبع من قبل االتحاد الدولي لح

 نوًعا مهّدًدا.وبالتالي فهو ليس مية" أنه "أقل اه

اصة ير ذات أهمية خغ 1الرياح الشرقية الفرعية تكشف النتائج بوضوح أن منطقة وكملخص 

لبسيطة ية اللطيور المهاجرة ال في الربيع وال في الخريف وينطبق هذا على األنواع ذات األهم

 بشكل رئيسي على جبهة عريضة.تهاجر التي 

 :محليةالطيور ال

وادي  على وجه الخصوصو 1الرياح الشرقية الفرعية في منطقة الكبيرة األودية تحتوي 

بعض وتشكل بيئة مناسبة لالبرشاوي ووادي العمراني ووادي المجلد على بعض النباتات 

 ،التي تتكيف مع الظروف المناخية القاسية في الصحراء الشرقيةاألنواع من الطيور المحلية 

ا بوضوح أن مجتمع الطيور المحلي فقير للغاية ومع ذلك تظهر النتائج التي تم الحصول عليه

الرياح الشرقية في األنواع وأن كثافة الطيور منخفضة للغاية واألنواع المسجلة في منطقة 

غير منتشرة على نطاق واسع ويمكن العثور عليها في العديد من الموائل الصحراوية  1الفرعية 

الطبيعة حماية اض الصادرة عن االتحاد الدولي لووفقًا لقائمة األنواع المهددة باالنقر ،في مصر
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 1الرياح الشرقية اللفرعية للتهديد وبالتالي ال تعتبر منطقة غير معرض فإن أياً من هذه األنواع 

 مكانًا هاًما للطيور المحلية.
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 حيواناتموطن للنباتات والك 1الرياح الشرقية الفرعية ي منطقة فتقييم أهمية األودية الرئيسية  -2-5خريطة 

 

 اثمة:طيور الجال

 وادي على وجه الخصوصو 1الرياح الشرقية الفرعية في منطقة الكبيرة األودية تحتوي 

ض بع فلتوق ل بيئة مناسبةوتشكالبرشاوي ووادي العمراني ووادي المجلد على بعض النباتات 

منخفضة الاد نظرا لألعدومع ذلك  ،رة)أساسا يوم واحد( أثناء الهجالطيور المهاجرة للراحة بها 

للطيور ن أهمية كبيرة كموط 1شكل منطقة الرياح الشرقية الفرعية ال تهاجرة فمن الطيور الم

 الجاثمة.
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 :افيشالخف -5-2-2-4-2

ست لي 1ة منطقة الرياح الشرقية الفرعيالبيانات الثانوية أن المناطق الصحراوية مثل توضح 

ة الفرعية منطقة الرياح الشرقيالخفافيش في بين أن توقد ( Hoath 2009لخفافيش )أوى لعادة م

 للخفافيش.هام موطن ليست المنطقة الفرعية وبالتالي فإن هذه منخفضة جدا  1

 :وانات األخرىالحي -5-2-2-4-3

 وادي على وجه الخصوصو 1الرياح الشرقية الفرعية في منطقة الكبيرة األودية تحتوي 

ع أنوا بعضل ل بيئة مناسبةوتشكمراني ووادي المجلد على بعض النباتات البرشاوي ووادي الع

إن فومع ذلك،  ،الزواحف والحشرات والعناكب(والحيوانات من مجموعات مختلفة )الثدييات 

الكثافة اع والنتائج التي تم الحصول عليها تظهر بوضوح أن الحيوانات المحلية ضعيفة في األنو

اق واسع ير منتشرة على نطغ 1الرياح الشرقية الفرعية منطقة  فيمنخفضة واألنواع المسجلة 

نواع ال يعرف أي من األوويمكن العثور عليها في العديد من الموائل الصحراوية في مصر 

اًما للحيوانات همالذاً  1الرياح الشرقية الفرعية منطقة وبالتالي ال تعتبر  ،المسجلة أنها مهددة

 األخرى.

 :البيولوجية طاقة الرياح وفقا للبيئةمشاريع مة لئأو األقل مالمستبعدة اللمناطق ا -5-2-2-5

سة بشكل خاص حسا 1الرياح الشرقية الفرعية منطقة ال يبدو أن ففيما يتعلق بالبيئة البيولوجية 

لنمطية ااآلثار االعتبار في المحتملة مع األخذ  لآلثارلمشاريع طاقة الرياح )تقييم مفصل 

هذه المنطقة الفرعية ء كبيرة من أجزاوهناك  ،(2-6في القسم موضح لرياح لمشاريع طاقة ا

بيرا ختالفا كتلف ااألجزاء الوحيدة التي تخو ،ليس لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بالبيئة البيولوجية

ي أرة كبيعن الموائل الصحراوية الشاسعة التي تسيطر على المنطقة الفرعية هي األودية ال

 يا وادوادي العمراني ووادي الشرقي من مجمع عمراني وأخيرً ودي البرشاوي وادي إبداع ووا

هي فبالتالي نية وتوفر هذه األودية الظروف المعيشية المناسبة لألنواع النباتية والحيواو ،المقلد

طقة منوينبغي النظر في هذا األمر عند تطوير مشاريع طاقة الرياح في  ،ذات أهمية عامة

الرياح الشرقية الفرعية منطقة في وكخالصة ( 2-1-2-6)انظر القسم  1لفرعية الرياح الشرقية ا

 ية.طاقة الرياح فيما يتعلق بالبيئة البيولوجمن مشاريع أي مناطق إستبعاد لم يتم  1
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ذه هيمكن العثور على وفي الصحراء للحيوانات موائل هامة كما سبق ذكره تشكل الكهوف و

حدر يث تنالمنحدرات حاألخاديد ووال سيما في  1رقية الفرعية الرياح الشمنطقة  البنايات في

الدراسة صغيرة وال يمكن اعتبارها في الكهوف المناطق المرتفعة إلى الوادي وهذه 

 فير مصدرى توالتي تهدف إلاالستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية لمشاريع الطاقة المتجددة 

سوف ف ذلك ومع ،لمنطقة المشروع بأكملها على نطاق أوسعموثوق للبيانات البيئية واالجتماعية 

ممكن ن المما إذا كانت الكهوف ستتأثر بمشروع معين وما إذا كان يتم التحقق من هذا األمر و

مشروع في ( الخاص بالESIAتخفيف اآلثار المحتملة في نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي )

 المستقبل.

 :2الفرعية  يةالرياح الشرقمنطقة  -5-2-3

 :يلمواقع المحمية قانونًا والمعترف بها دوليًا لقيمة التنوع البيولوجا -5-2-3-1

د مساحة توج قع محمية قانونًا وال توجد حديقة وطنية أو منطقة طيور مهمة والامو ةال يوجد أي

المناطق  أو 2الشرقية الفرعية رياح الالتنوع البيولوجي في منطقة  ةمعترف بها دوليًا من قيم

 Fouda 2016 ،Baha El Din 199المحيطة بها ) 

 :لموائلا -5-2-2-2

ل التالووالمناطق المرتفعة وية بسبب الجفاف الشديد في الصحراء الشرقية فإن السهول الحص

بالتالي  ومناسب للنباتات وئل ال تستعمل كم 2الرياح الشرقية الفرعية الصغيرة داخل منطقة 

لنباتات لموطن كالمنطقة الفرعية لها أهمية منخفضة للغاية أو بال أي أهمية فإن أجزاء كبيرة من 

 والحيوانات.

لية كموئل ذات أهمية عابأنها  2أودية منطقة الرياح الشرقية الفرعية لم يتم تقييم أي من و

قلد ملا واديوالبرشاوي في الشمال ووادي العمراني  وادي اديبادا وواديو ،للنباتات والحيوانات

وبالتالي  ،ا الظروف المعيشية المناسبة لنوع واحد من النباتات والحيوانات وفي الجنوب يوفر

 لشرقيةاالرياح ن الموائل الصحراوية الشاسعة التي تسيطر على منطقة عبشكل ملحوظ وا يختلف

تم و( 2-5لخريطة وا 4-5األودية المذكورة أعاله مهمة للنباتات والحيوانات )أنظر الجدول و 2

و أفضة تقييم أهمية جميع األودية األخرى كموئل قيّم للنباتات والحيوانات على أنها منخ

 (.2-5والخريطة  4-5منخفضة للغاية )انظر الجدول 
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لرياح اقة وبما أن الكهوف في الصحراء توفر موائاًل للحيوانات فإن الكهوف الموجودة في منط

ا ذًا مهمً مالتعتبر ي الوديان وعلى المنحدرات التي يمكن العثور عليها بشكل خاص ف 2الشرقية 

 للنباتات والحيوانات.

 النباتات: -5-2-2-3

ثور على يمكن العودون غطاء نباتي ب 2ية الفرعية شرقالرياح الجزاء كبيرة من منطقة هناك أ

ر تبتعوا ال كثيفً حتى هناك فإن الغطاء النباتي ليس غنيًا باألنواع وو ،فقط األودية النباتات في 

لحمراء افي القائمة مية" "أقل اه 2الشرقية الرياح منطقة أودية جميع األنواع المسجلة في 

ال تعتبر ف 2-2-2-5لألنواع المهددة باالنقراض. ومن ثم فإلى جانب األودية المذكورة في القسم 

 غير مهمة للنباتات. 2ية الفرعية شرقالرياح المنطقة 

 

 2الرياح الشرقية الفرعية  في منطقة X2بالقرب من موقع  Senecio glaucus نباتتم العثور على  -47-5شكل 
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 :لحيواناتا -5-2-3-4

 :ورالطي -5-2-3-4-1

 :الطيور المهاجرة

بشأن هجرة الطيور في ء دراسة شاملة تم اجرا،  1-3-2-3-4على النحو الوارد في القسم 

 وتمت 2017وربيع عام  2016 وخريف عام 2016ي ربيع عام ف 2ية الشرقمنطقة الرياح 

 عمليات رصد للطيور المهاجرة من موقعين.

واقع هجرة الطيور من األنواع ذات الصلة فروقا مكانية ملحوظة بين المدراسة لم تكشف و

ً في موقعي المراقبة )لالطالع على البيانات التفصيلية و انظر  ،كان نشاط الهجرة منخفضا

ال و 2016أي أنواع مهددة خالل هجرة الربيع )ال في  لم يتم تسجيلو( B510.2.5الملحق 

وفقا واحد فقط من األنواع ذات األهمية الخاصة )تمت مالحظة  2016في خريف عام و( 2017

نسر  طائر( وهو 2الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض( بأعداد قليلة جدا ) IUCNلقائمة 

اع جميع األنو IUCN قائمة وقد صنفت( مهدد"على أنه " IUCNب )تم تقييمه من قبل والسه

 األخرى ذات الصلة بالدراسة بشكل خاص على أنها "أقل أهمية".

 X2 و X1من نسور األفعي القصيرة األصابع في موقعي المراقبة  29تم تسجيل ما مجموعه و

اجر يمكن اعتبار هذا النوع كمهتعداد هذه الطيور في الصحراء الشرقية ومن  %0.3، أي 

ييم ك يتم تقباإلضافة إلى ذلو ،أهمية خاصة لهجرة هذا النوع اليس لههذه المنطقة لكن ومنتظم 

أقل ( على أنه "IUCNنسر األفعى القصير األصبع من قبل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )

 وبالتالي فهو ليس نوًعا مهّدًدا.مية" اه

طيور ذات أهمية خاصة لل ليست 2الرياح الشرقية تكشف النتائج بوضوح أن منطقة وكملخص، 

 فة التيطفيالهمية األألنواع ذات اهذا ينطبق على والمهاجرة ال في الربيع وال في الخريف 

 بشكل رئيسي على جبهة واسعة. هاجرت

 :محليةالطيور ال

ل  مثالبتماما من الغطاء النباتي و يالمنطقة الفرعية وبالتالي فهو خالهذه ر في يال يوجد وادي كب

والهدعد ل المرقط  االرمأوز األنواع )وبكثافة منخفضة وفقير جدا المحلية ور یطلاع مجتمن فإ

منتشرة على نطاق واسع  2الرياح الشرقية البني( المسجلة في منطقة أس الغراب ذو الرو
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الحمراء  IUCNوفقًا لقائمة و ،ويمكن العثور عليها في العديد من الموائل الصحراوية في مصر

لشرقية االرياح ونتيجة لذلك ال تعتبر منطقة  ،ة ال يتم تقييم أي أنواع مهددةلألنواع المهدد

 موئالً هاًما للطيور المحلية. 2لفرعية ا

 اثمة:طيور الجال

تم قد و لنباتياتماما من الغطاء  يالمنطقة الفرعية وبالتالي فهو خال كبير في هذهيوجد وادي ال 

ي جاثمة إلتحتاج معظم الطيور الو ،المنطقةهذه في جاثمة تسجيل عدد قليل جداً من الطيور ال

نباتي طاء البسبب عدم وجود الغو ،للتوقف )خاصة في يوم واحد( أثناء الهجرةمنطقة بها نباتات 

 هجرتها. مؤال مناسبا لتوقف الطيور أثناء رحلة 2تمثل منطقة الرياح الشرقية الفرعية ال ف

 :افيشالخف -5-2-4-3-2

ال   2منطقة الرياج الشرقية أن المناطق الصحراوية مثل سات السابقة الدراكشفت مراجعة 

افيش نفترض أن نشاط الخفوبالتالي يمكن أن ( Hoath 2009بالخفافيش )أهولة تكون عادة م

ل خال 1 الرياح الشرقية المنطقة الفرعية منخفض جًدا كما تم التحقق منه في منطقةهذه في 

تشكل  وعلى ما يبدو فإن هذه المنطقة الفرعية ال ،2016 مراقبة الخفافيش في ربيع وخريف

 موئالً هاًما للخفافيش.

 :لحيوانات األخرىا -5-2-3-4-3

الغطاء النباتي تماما من  يةخال يوبالتالي فه 2الشرقية  حاريالمنطقة أودية كبيرة في وجد تال 

تشير التسجيالت المنفردة إلى وة أن الحيوانات المحلية فقيرة جداً في األنواع والكثاففووفقاً لذلك 

 Sympetrumوكذلك اليعاسيب المهاجرة )دمل فرس النمل الصحراوي وعناكب الوجود 

fonscolombii( والفراشات )Vanessa cardui غير ألنواع وهذه ا( والجراد المهاجر

 موطنًا مهًما للحيوانات األخرى. 2ية شرقالرياح الوبالتالي ال تعتبر منطقة  ،مهددة

 :ةالبيولوجي طاقة الرياح وفقا للبيئةمشاريع أو غير المواتية لستبعدة لمناطق الما -5-2-3-5

ساسة بشكل خاص ح 2الفرعية الرياح الشرقية ال يبدو أن منطقة ففيما يتعلق بالبيئة البيولوجية 

قة المحتملة لمشاريع طالآلثار تقييم تفصيلي برجاء االطالع على اللمشاريع طاقة الرياح )

أهمية كبيرة فيما يتعلق بالبيئة  2 الفرعيةالرياح الشرقية لمنطقة وليس  ،(6.2الرياح في القسم 

ن عالخاصة التي تختلف بشكل ملحوظ سمات أو غيرها من الأودية كبيرة ال توجد فالبيولوجية 
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لم يتم  2 يةشرقالرياح المنطقة فن وبالتالي  ،فرعيةالمنطقة لهذه الالموائل الصحراوية الشاسعة 

 طاقة الرياح فيما يتعلق بالبيئة البيولوجية.استبعاد أية أماكن بها القامة مشاريع 

ذه هيمكن العثور على وفي الصحراء للحيوانات موائل هامة كما سبق ذكره تشكل الكهوف و

حدر يث تنالمنحدرات حاألخاديد ووال سيما في  2الرياح الشرقية الفرعية منطقة  البنايات في

الدراسة صغيرة وال يمكن اعتبارها في الكهوف ناطق المرتفعة إلى الوادي وهذه الم

 فير مصدرى توالتي تهدف إلاالستراتيجية لآلثار البيئية واالجتماعية لمشاريع الطاقة المتجددة 

سوف ك فذل ومع ،موثوق للبيانات البيئية واالجتماعية لمنطقة المشروع بأكملها على نطاق أوسع

ممكن ن المما إذا كانت الكهوف ستتأثر بمشروع معين وما إذا كان ق من هذا األمر ويتم التحق

مشروع في ( الخاص بالESIAتخفيف اآلثار المحتملة في نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي )

 المستقبل.

 :البيئة االجتماعية واالقتصادية -5-3

 :منطقة المشروع -5-3-1

 :ريةعتبارات عامة وإداا -5-3-1-1

خمة وادي النيل في منطقة صحراوية متاشرق  2&  1ي الرياح الشرقية الفرعية تقع منطقت

 بني سويف والمنيا وأسيوط.هي لثالث محافظات 

وط بينما تقع قع بالقرب من المنيا وأسيت 1والمطقة األكبر وهي منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

ضح في سويف كما هو مو يبنوحافظات المنيا بالقرب من م 2رياح الشرقية الفرعية منطقة ال

 1-1الخريطة 

 الث.الث تصف األقسام التالية التقسيم اإلداري والخصائص االجتماعية الرئيسية للمحافظاتو

 :حافظة بني سويفم -5-3-1-2

بني سويف هي واحدة من محافظات شمال صعيد مصر وتقع في وسط البالد على حدود 

ومحافظة القاهرة ومحافظة البحر األحمر في الشرق ومحافظة المنيا محافظة الجيزة في الشمال 

مدينة بني سويف هي عاصمة المحافظة وتقع على و ،في الجنوب ومحافظة الفيوم في الغرب



JV          
 

 

 138 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

تبلغ المساحة اإلجمالية لبني وكم جنوب القاهرة على الضفة الغربية لنهر النيل  120بعد حوالي 

 .2كم 1396مساحة المأهولة بالسكان حوالي وتبلغ ال 2كم 10954سويف حوالي 

 :تعداد السكان

أسرة حسب  544،271موزعين على نسمة  2،953،149بلغ عدد سكان محافظة بني سويف 

مولود  25.60معدل النمو الطبيعي في محافظة بني سويف هو والبوابة اإللكترونية لبني سويف 

 شخص 1000مولود لكل  31.40الي يبلغ معدل المواليد في المحافظة حووشخص  1000لكل 

يوضح الجدول التالي توزيع السكان حسب و (2010)شخص  1000لكل  5.8ومعدل الوفيات 

 الجنس والمناطق الريفية والحضرية حسب البوابة اإللكترونية لبني سويف.

 توزيع السكان بمحافظة بني سويف -15-5جدول 

 ن الريفعدد سكا عدد سكان المدن عدد األناث عدد الذكور

1505095 1449054 720325 2232824 

 

 :تعليمال

ة وفقاً سنوات فأكثر( حسب الحالة التعليمي 10يوضح الجدول التالي توزيع سكان بني سويف )

 .2017صاء لعام من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح 2006للنتائج النهائية لتعداد عام 

 سويف وضع التعليمي بمحافظة بنيتوزيع السكان حسب ال -16-5جدول 

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: 
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 :راياإلدتقسيم ال

يا اسفشن وأهنالتتكون محافظة بني سويف من سبع مراكز وهي بني سويف واستا وناصر و

فقا ونجع  860قرية و  222ووحدة محلية  39والمحافظة سبع مدن وبباي وسيمستا كما تضم 

 لبوابة بنى سويف اإللكترونية.

 

 بني سويف ظةلمحافتقسيم اإلداري ال -48-5ل شك

 :القتصاديةاألنشطة االجتماعية ا

 :الزراعة -1

ألراضي فإن بني سويف هي محافظة زراعية وتبلغ المساحة اإلجمالية ل 2010وفقاً لمعلومات 

أهم وفدان  569.410المساحة الكلية المزروعة هي وفدان  289،900المزروعة حوالي 

 ية.رالعطالمحاصيل في المحافظة القمح والقطن وقصب السكر باإلضافة إلى النباتات الطبية و

 :صناعةال -2

وفقاً للملف البيئي لبني سويف قامت محافظة بني سويف بتنويع األنشطة الصناعية )الصناعات 

منشأة  77يضم القطاع الصناعي والصغيرة ، الصناعات المتوسطة والصناعات الثقيلة( 



JV          
 

 

 140 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

من % 7ويعمل  منشأة صناعية صغيرة وورشة 1160صناعية كبيرة ومتوسطة وحوالي 

توجد ثماني مناطق صناعية في والعاملة في المحافظة في القطاع الصناعي إجمالي القوى 

محافظة بني سويف ينتمي اثنان منها إلى المجتمعات الحضرية بينما ينتمي الباقون إلى 

 المحافظة.

 المناطق الصناعية هي:و

 كوم أبو راضي -

 بيض العرب -

 1/31المنطقة الصناعية  -

 2/31المنطقة الصناعية  -

 3/31منطقة الصناعية ال -

 4/31المنطقة الصناعية  -

 المنطقة الصناعية الثقيلة جبل غارب -

 بني سويف الجديدة فيالمنطقة الصناعية المجتمعية الجديدة  -

ية الخضروات وتجهيز النباتات الطبية والعطرتعبئة أهم الصناعات في المحافظة تشمل و

ي لطينالبان والقطن والحليج والورق والطوب والكيماويات والمالبس والمسالخ ومنتجات األ

 رانيت واإلسمنت.جوالسيراميك والرخام وال

 :حافظة المنيام -5-3-1-3

جنوب أسيوط في الوالشمال في بني سويف وتحدها تقع محافظة المنيا على جانبي نهر النيل 

 البحر األحمر في الشرق ومحافظة الصحراء الغربية في الغرب.و

و متر من كيل 640كلم جنوب القاهرة  و 245تقع على بعد وهي عاصمة المحافظة مدينة المنيا و

 ة.كيلومتر جنوب شرق مدينة اإلسكندري 500وحوالي األقصر كم شمال مدينة  420وأسوان 
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ة المأهولة كيلومتر مربع في حين تبلغ المساح 32،279.00تبلغ المساحة الكلية للمنيا حوالي و

 .من المساحة اإلجمالية للمحافظة %7.5تمثل هي مربع و كيلومتر 2،411.65حوالي 

 :السكان

نيا ( فإن عدد سكان الم2017الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )بيانات وفقا ل

اطق ك المنيوضح الجدول التالي التوزيع السكاني لمحافظة المنيا بما في ذلونسمة  5،460،399

 1000لكل مولود  25.10بيعي في محافظة المنيا هو معدل النمو الطوالريفية والحضرية 

شخص ومعدل  1000لكل مولود  30.80شخص يبلغ معدل المواليد في المحافظة حوالي 

كز ، التي وضعها مر 2010شخص وفقا لمصادر المعلومات في عام  1000لكل  5.70الوفيات 

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 افظة المنياتوزيع السكان بمح -17-5جدول رقم 

 االجمالي عدد سكان الريف عدد سكان المدن عدد األناث عدد الذكور

2783472 2676927 1023540 4436859 5460399 

 CAPMAS 2017المصدر: 

 :التعليم

فقاً للنتائج وسنوات فأكثر( حسب الحالة التعليمية  10)المنيا يوضح الجدول التالي توزيع سكان 

 .2017 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 2006النهائية لتعداد عام 

 المنيا توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة  -18-5جدول 

معدل 

 األمية

القدرة على 

القراءة 

 والكتابة

 محو معدل

 األمية

أقل من 

التعليم 

 المتوسط

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

ي ة بنع دو ،هي المنيا ، ملوي ، مغاغة ، أبو قرقاصوتتكون محافظة المنيا من تسع مراكز 

رة كيسقرية  299ووحدة محلية ريفية  61وتسع مدن وتاي( طم، دير مواس ، سمالوط  ،مزار

 (1010) قرية صغيرة 1741و 

  

 التقسيم اإلداري لمحافظة المنيا -49-5ل کش

 :األنشطة االجتماعية االقتصادية

 :الزراعة -1

حوالي قدم فقاً للملف البيئي فإن المنيا هي إحدى المحافظات الرائدة في اإلنتاج الزراعي حيث ت

وتشكل  %7.6ي تمثل المحاصيل الحقلية حوالمصر، ومن إجمالي اإلنتاج الزراعي ل 11%

Odwa 

Maghagha 

Beni Mazar 

Mattay 

Samallout 

Minya 

Abu Qarqas 

Mallawi 

Deir Mawas 



JV          
 

 

 143 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

في إنتاج عسل النحل مصر وهي األولى من إجمالي إنتاج  %3.6والفاكهة روات الخض

 والشموع.

مليون طن من قصب السكر  1.7وتنتج المحافظة أكثر من نصف مليون طن من القمح و

 طن من بنجر السكر الذي يستخدم في إنتاج 154000إنتاج السكر وحوالي مستخدم في ال

ة حافظتنتج الموتج المحافظة كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات للتصدير كما تن ،السكر

 .الطبيةاألعشاب  من إجمالي 27.1%

المنطقة قابلة وفدان  200000بلغت مساحة األراضي القابلة لالستصالح حوالي وقد 

ي فدان غرب بن 18000هي: وفقا الستراتيجية التوسع األفقي  2022لالستصالح حتى عام 

 اس(.قرقفدان شرق أبو  2550مغاغة ووفدان غرب سمالوط  6000و مزار

حلول بمن المساحة الكلية التي من المفترض أن يتم استصالحها  % 0.8تمثل هذه المساحة و

رض تبلغ مساحة األومليون فدان  3.3والتي تقدر بحوالي مصر في جميع أنحاء  2022عام 

والي حاعية الغربية وتنتمي إلى شركة الصعيد الزرالتي تمت المطالبة بها بالفعل في الصحراء 

 فدان يتم ريها من خالل ثالث محطات رفع في طرفة والقمادي وسقولة. 3300

من حيث  وبالتالي فهذه مشكلة ،فدان 70000ومع ذلك فإن الزمام الحقيقي المزروع هو حوالي 

 التعدي على حصة المياه في المنطقة.

 الصناعة: -2

اث األثالعديد من األنشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية والخشب و ضم محافظة المنيات

مواد وسية والمنسوجات والمالبس الجاهزة وأوراق الطباعة والمنتجات الطبية والصناعات الهند

 ك المنياتمتل باإلضافة إلى ذلكو ،البناء والحراريات والصناعات المعدنية والكيماوية والجلدية

ن مجلة عات الصغيرة ومراكز الخدمة حيث بلغ عدد المنشآت القائمة المسمراكز فرعية للصنا

يعمل ون جنيه ملي 1463تكاليف استثمارية تقديرية تبلغ بمنشأة  348قبل هيئة التنمية الصناعية 

 جميع األنشطة الصناعية.في عامًل  8984والي بها ح

ة ةأبديدة ا الجلقديمة ومدينة المنيفي مدينة المنيا اهناك ثالثة عشر مركًزا صناعيًا رئيسيًا و

 المطاهرة .قرقاص والعدوا وبني مزار ودير موسى وسمالوط ومطاوي ومغاغة ومالوي و
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ن رب موفقا للملف البيئي لمدينة المنيا أقامت المحافظة منطقة صناعية شرق النيل بالقو

 6عد بوتقع على  فدانًا 1516بمساحة كم جنوب شرق الجسر على النيل  12المطاهرة على بعد 

م م تصميتوالمتاخمة للغرب من الطريق الزراعي الموازي للنيل مدينة المنيا الجديدة كم من 

تلوث جة التم تقسيمها وفقا لدروالمخطط الهيكلي للمنطقة لتحقيق االستخدام األمثل لألراضي 

فة اإلضاوب ،كل خلية متخصصة في صناعة محددة ومستقلةوالمتوقعة في شكل خاليا صناعية 

ضم فدان ي 43إلى ذلك يوجد مركز خدمات مركزي ومجمع للصناعات الصغيرة على مساحة 

ة لنوع كما تم تقسيم الخاليا إلى قطع مناسب 2م 190وحدة تبلغ مساحة كل وحدة  390حوالي 

 55000يعمل بها مشروع  600ستوعب لمنطقة أن تويمكن لالصناعة والحجم المتوقع للطلب 

 ،المنطقة ائدة فيالرياح الساتجاه مع اعتبار متوقعة م الخاليا وفقا لدرجة التلوث التم تقسيوعامل 

 لمنطقة الصناعية:جاالت المختلفة بافيما يلي المو

 الصناعات الغذائية -

 صناعة األثاث -

 صناعة النسيج والمالبس الجاهزة -

 صناعة الورق والطباعة -

 صناعة المنتجات الطبية -

 سيةالصناعات الهند-

 صناعة مواد البناء -

 صناعة المعادن -

 :حافظة أسيوطم -5-3-1-4

في الشرق والشمال محافظة المنيا من تقع محافظة أسيوط على جانبي نهر النيل وتحدها 

تقع و ،وفي الغرب محافظة الوادي الجديدمحافظة سوهاج في الجنوب ومحافظة البحر األحمر 

 100كم من أسوان وعلى بعد  530قاهرة وعلى بعد كم من ال 315العاصمة أسيوط على بعد 

كم من محافظة الوادى الجديد وتبلغ المساحة اإلجمالية ألسيوط  220كم من سوهاج وعلى بعد 
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كيلومتر  1،574.00كيلومتر مربع في حين تبلغ المساحة المأهولة حوالي  25.926.00حوالي 

 (.2017)من إجمالي مساحة المحافظة  %6.1مربع التي تمثل 

 :تعداد السكان

يوضح ومنزل  814،777نسمة يقيمون في  4،482،464بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 

على حد  ضريةالجدول التالي التوزيع السكاني لمحافظة أسيوط بما في ذلك المناطق الريفية والح

 .2017لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام تعداد اسواء وفقا ل

 لتوزيع السكاني بمحافظة أسيوطا  -19-5جدول 

 االجمالي عدد سكان الريف عدد سكان المدن عدد األناث عدد الذكور

2285619 2196845 1205172 3277292 4482464 

 CAPMAS 2017المصدر: 

 :التعليم

فقاً للنتائج سنوات فأكثر( حسب الحالة التعليمية و 10)أسيوط يوضح الجدول التالي توزيع سكان 

 .2017 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 2006ة لتعداد عام النهائي

 أسيوط  توزيع السكان حسب الوضع التعليمي بمحافظة  -20-5جدول 

معدل 

 األمية

القدرة على 

القراءة 

 والكتابة

 محو معدل

 األمية

أقل من 

التعليم 

 المتوسط

تعليم 

 متوسط

أعلى من 

التعليم 

 المتوسط

تعليم 

 امعيج

دراسات 

 عليا

39.1 % 12.7 % 0.9 % 18.3 % 21.7 % 1.8 % 5.4 % 0.2 % 

 CAPMAS 2017المصدر: 

 :اإلدرايتقسيم ال

يم ، أبنوب ، أبو تيج ، أسيوط ، ديروط ، البدارى ، الغنا :مركز 11محافظة أسيوط ضم ت

يفية رة محلية وحد 55ومنطقتان ومدينة  11ومنفلوط ، القوصية ، ساحل سليم ، صدفة الفتح 

 حسب بوابة أسيوط.نجع  980وقرية كبيرة  235و
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 ري لمحافظة أسيوطاإلداالتقسيم  -50-5كل ش

 :األنشطة االجتماعية االقتصادية

 :الزراعة -1

ل تبذل محافظة أسيوط جهودا كبيرة لتشجيع االستثمار في المجال الزراعي سواء من خال

ص األراضي للمستثمرين والخريجين استصالح األراضي أو زراعة األراضي أو تخصي

ذائي الغ باإلضافة إلى خطط لتحقيق أقصى إنتاج للمنتجات الزراعية والغذائية وتحقيق األمن

 للمحافظة.

ة حامسالي جمإلغ یبوان دف 342،030المساحة المزروعة وع مجملغ تب  2010لبيانات فقاًوو

 دان.فف لأ 649،390ل صیامحلا

 الصناعة: -2

األسمدة  كبيرة مثلتواجد صناعات وط إلى األنشطة الصناعية من خالل محافظة أسيتضيف 

األسمنت والبنزين ، باإلضافة إلى الصناعات الصغيرة مثل الكليم والمستحضرات الصيدالنية و
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مناطق  تةعالوة على ذلك تم إنشاء سو ،والسجاد والخشب المزين باألصداف ومنتجات العاج

 وهي: صناعية في مركز المحافظة

 منطقة العوامر الصناعية -

 الصناعية في أبو تيجالزرابي المنطقة  -

 منطقة الصفا الصناعية )بني غالب( -

 منطقة ساحل سليم الصناعية -

 الصناعية يروط منطقة د -

 منطقة البداري الصناعية -

 : منطقة العوامر الصناعية -أوال

( وميناء كم 550ميناء السويس ) وأقرب ميناء هوأسيوط الصحراوى  -قع على طريق القاهرة ت

 350كم( ومطار القاهرة الدولى ) 40أقرب المطارات هى مطار أسيوط )و كم( 460سفاجا )

غ تبلو ،كم من النيل 12كم( و 16أقرب محطة سكة حديد هى محطة سكة حديد أسيوط )وكم( 

 (.2م  2.578.800فدان ) 614الصناعية العوامر لمنطقة  المساحة اإلجمالية

 :منطقة الزرابي الصناعية بأبو تيج -نياثا

كم(  495ميناء السويس ) وأقرب ميناء هوالغنايم  -تقع قرية الزرابي على طريق أسيوط 

دولى كم( ومطار القاهرة ال 45مطار أسيوط ) وأقرب المطارات هوكم(  400وميناء سفاجا )

 هيكم( و 10و تيج )أقرب محطة سكة حديد هي محطة سكة حديد الزرابي في أبوكم(  390)

فدانًا  35تبلغ المساحة اإلجمالية لمنطقة الزرابي الصناعية و ،كم من النيل 8 على مسافة

 (.2م  147000)

 :منطقة الصفا الصناعية )بني غالب( -ثالثا

 520ميناء السويس ) وأقرب ميناء هوالوادي الجديد  ‐ طآسيوطريق كم من  12مسافة قع على ت

أقرب محطة وكم(  15)على بعد أسيوط أقرب مطار هو مطار وكم(  480كم( وميناء سفاجا )
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تبلغ المساحة اإلجمالية لمنطقة الصفا وكم(  15)على بعد أسيوط للسكك الحديدية هي محطة 

 (.2م  1،780،800فدانًا ) 424الصناعية 

 :سليم الصناعيةاحل منطقة س -ابعًار

رة على فدانًا قاد 55ير الحجم على مساحة تم تخطيطها وتقسيمها وتنفيذها كمجمع صناعي صغ

 وحدة صناعية. 498احتواء 

 ً  :الصناعيةيروط منطقة د -خامسا

ب أقروكم(  550كم( وميناء سفاجا ) 650ميناء السويس ) وأقرب ميناء هفي ديروط وقع ت

 أقرب محطة سكةوكم(  260كم( ومطار القاهرة الدولي ) 60مطار أسيوط ) والمطارات ه

ية تبلغ المساحة اإلجمالوكم من النيل  30هي على بعد كم( و 35حطة ديروط )حديد هي م

 (.2م  457،380فدان ) 108الصناعية يروط لمنطقة د

دية قتصاهناك العديد من المشاريع المقترحة على نطاق صغير والتي تعتمد على الموارد االو

البصل تجفيف مر ومثل الحرف اليدوية من الرخام الطبيعي واالصطناعي وتصنيع المر

رحة المقت هناك العديد من الصناعاتفعالوة على ذلك و ،باإلضافة إلى تغليف الفواكه المجففة

ات صناعالتي تعتمد على النفايات الصناعية مثل صناعة التغذية والحاويات البالستيكية لل

سة لدراه اوبناًء على ذلك ستغطي هذ ،كياس البالستيكيةاألالكيماوية باإلضافة إلى إنتاج 

 لمتاحة.المحافظة إلى جانب الموارد لنظرة عامة ونقدم بالتفصيل الصناعة في محافظة أسيوط 

 :ستخدام األراضيا -5-3-1-5

 :دينالتع -5-3-1-5-1

قة في المنطالمناجم توجد العديد من والمنطقة أيًضا صناعة تعدين نابضة بالحياة ضم ت

و هعدين التوبيض المستخرج من المناجم في البناء ستخدم الطوب األويالصحراوية غرب المنيا 

ك تأثير ن هناعدًدا كبيًرا من العاملين ومن غير المرجح أن يكوعمل به صناعة كثيفة العمالة وي

شرقية اح الالريليست دائمة وال توجد مناجم داخل مناطق مناجم على أنشطة التعدين ألن معظم ال

 .صحاب المناجمأوفقا للمعلومات المستقاة من  2&  1
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شار إلى سن أعالء الدين محمد ح / وخالل مقابلة مع رئيس قسم التعدين بمحافظة المنيا الدكتور

اك ع وذكر أن هنأسوان السري -وجود خطط لنقل أنشطة التعدين إلى الشرق من طريق القاهرة 

ير تش عامل وذكر أن هناك تقديرات 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 -52-5كل ش                     طوب أبيض يستخدم في البناء -51-5شكل 
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 جوجلخرائط  -مناطق التعدين )الخطوط البنفسجية( وسعة ت -53-5شكل 

 

 التاريخية: اراث الثقافي واآلثالتر -5-3-1-5-2

كل شنظر )أتوجد العديد من المواقع األثرية على ضفاف نهر النيل وخاصة على الضفة الشرقية 

 تل العمارنة.أكثر المواقع شهرة في المنطقة هي بيني حسن و( و5-54
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 المواقع األثرية -54-5شكل 

الصخرية  بني حسن هي قرية صغيرة جنوب المنيا حيث توجد مجموعة مهمة من المقابرو

الحادية عشر والثانية عشر وتم نحتها في منحدرات الحجر األسرة في معظمها إلى ترجع 

على لموقع عبر رحلة طويلة ليمكن الوصول والجيري العالية على الضفة الشرقية لنهر النيل 
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المشروع في ألن وادي النهر ولهناك منظر جميل صعودا وهبوطا الجانب الشرقي للنيل، و

 .ةالبصريمن الناحية ال يوجد أي خطر فالمعاكس االتجاه 

اض أنق( وهو يحوي 1منطقة الرياح الشرقية كم من  9.3تل العمارنة )هو الموقع اآلخر و

ون خناتإالمدينة التي تم إنشاؤها في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميالد من قبل الملك 

 نيل تبلغهر الاقعة على الضفة الشرقية لنكانت هذه المدينة القديمة الووصبح عاصمته الجديدة تل

م ال واليو ،كيلومترا مربعا ولديها العديد من المعابد والقصور والجدران المحصنة 15مساحتها 

نة تل اآلثار وتضم مديوال يمكن رؤية سوى عدد قليل من األنقاض يتبقى سوى عدد قليل من 

 الجنوبية والشمالية.مقابر تقع عند مدخل األجزاء الوعتين من جمالعمارنة 

أحد  ن وهوكل البعد عن منطقة المشروع باستثناء قبر إخناتو ابعيدا التراث التاريخي كل هذو

في منطقة درب المالحين التي رة هذه المقبتقع و( 8-1-6مقابر تل العمارنة )انظر أيضا القسم 

ية الشرقا الرياحنطقة كيلومتر من الحدود الغربية لم 1.5" على بعد الملوك يطلق عليها "وادي

ة عازلة أن تبقى منطقفقد صدر قانون بتلوث الوالسياحي من األثري لحماية هذا المكان ، و1

 كم خالية من منشآت طاقة الرياح. 3بطول 

 

 ن في وادي النيلمقابر بني ح -55-6شكل 
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 ني حسنبمدخل مقابر  -56-5شكل 

 

 لوكفي وادي الم ةإخناتون الموجودبرة الوصول إلى مق -57-5شكل 

ع القرية ( تق1ية شرقمنطقة الرياح الكم من  8مقابل قرية ملوي على الضفة الشرقية للنيل )و

ي شمال الغربمن اليمتد  يٍ فم واديقع إلى شرق القرية و ،كنيسة قديمةوبها القبطية دير البرسه 

 مقابرلمحاجر والهناك العديد من ا، ووادي النخلة أو دير البرساوهو إلى الجنوب الشرقي 

 لخامسةااألسرة يشتهر هذا الوادي بمقابر المملكة الوسطى التي تنتمي إلى ملوك والقديمة 

 .عشرة
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 :لطرق وحركة المرورا -5-3-1-6

مر يوعالوة على ذلك السريع سيوط أ -طريق المنيا  1عبر منطقة الرياح الشرقية الفرعية ي

ب من منطقة المشروع مما سفاجا بالقر -غارب  رأس -منيا الطريق أسوان و -طريقي القاهرة 

 اإلسكندرية أو موانئ البحر األحمر.ميناء يسهل نقل المعدات من 

 

 1ية شرقالرياح الاية منطقة في نه أسيوط –المنيا طريق  -58-5شكل 

 على الطرق الرئيسية.كثيفة حالة جيدة وال تبدو حركة المرور بجميع الطرق و

 :بالقرب من منطقة المشروع جتمع البدوم -5-3-1-7

 وع فقدمخيم بدوي خالل االستطالع الموقعي في منطقة المشرإننا لم نجد أي على الرغم من 

تأثروا ولفعل المناقشات مع السلطات والبدو المحليين أن العديد من البدو متأثرون باعلمنا من 

ي توطنات فببناء مسم قاموا وكانت النتيجة أنهحياتهم من اآلثار بمشاريع أخرى وقد عدلت هذه 

لى لحصول علبأنشطة التجوال يقومون ال  وبدًوا وأنهم يعدوا ل مقرى وادي النيل مما يعني أنه

 الموارد داخل المنطقة بعد اآلن.

 :تائج مقابالت أصحاب المصلحةن -5-3-1-8

تجاه يين وللتعرف على وجهات النظر العامة والسلوكيات لدى السلطات المحلية والسكان المحل

عقد اجتماعات ومناقشات مع المحافظات اإلقليمية كما هو موضح سابقًا تم المشروع المقترح 
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بالقرب من منطقة المشروع لقائهم وتم إجراء المقابالت مع األشخاص الذين تم  4تحت القسم 

 .محدودة للغايةآثاره كانت المعرفة العامة حول المشروع وو

 كان:السولسلطات المحلية للمشروع مزرعة الرياح المقترحة  تم ذكر الفوائد التاليةوقد 

 :فرص العمل للسكان المحليين

 للعمال عملهو تقديم فرص المقترحة مشاريع مزارع الرياح حد مزايا المشاريع الكبيرة مثل أ

 سيوفر المشروع المقترح فرص عمل للسكان المحليين خاصة خاللوالمهرة وغير المهرة 

يحصل السكان المحليون على فرصة الكتساب معارف سعالوة على ذلك و تشييد،مرحلة ال

 .ومهارات جديدة

 :استخدام األراضي

ي ي دعى الت يجب أال يتداخل التخطيط مع أي تراث ثقافي كما يجب أن يأخذ في االعتبار المنازل

ن يها ملالبيانات التي تم الحصول عتشير وفيما يتعلق بأنشطة التعدين  ،أنها غير قانونية

اقع لى موإإلى أنه ال يوجد أي تحفظ ألن مناطق التعدين سوف تنتقل لقئهم  األشخاص الذين تم

ن غير مناطق التعديأن العديد  على أراضيهم واعتبرتوربينات الرياح أخرى في حالة تركيب 

 ألنه ألن مالكي المناجم يفضلون عدم التقدم بطلب للحصول على تصريح رسمي أصالقانونية 

 يتعين عليهم دفع رسوم عالية جداً للحكومة.س

 :المحافظات المحليةمسؤولي التعاون مع 

ار يشعر المسؤولون على مستوى المحافظة بأنهم مستبعدون حيث لم يتم تضمينهم في اختي

في  مرانيالرئاسي يعني أنه ليس لديهم أي إمكانية للتوسع العقرار المنطقة وهم يرون أن ال

ومترات كيل 8راء الشرقية على الرغم من أن منطقة المشروع تقع على بعد المستقبل في الصح

 على األقل من المناطق الحضرية الحالية.
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 :1الشرقية الفرعية الرياح نطقة م -5-3-2

 :1الشرقية الفرعية  رياحالستخدام األرض في منطقة ا -5-3-2-1

، لوحظ  1-1-5لفعل في القسم باإلضافة إلى جوانب استخدام األراضي التي تمت مناقشتها با

بي من أن تنمية األراضي الزراعية في الجنوب الغر 2016خالل استطالع الموقع في أكتوبر 

 ال تزال جارية. 1الرياح الشرقية الفرعية منطقة 

لعميقة جوفية اأن المياه التبين ناقش الخبراء االجتماعيون تلك األنشطة مع المزارعين وقد وقد 

ة زراعالممكن حفر بئر عميقة الستخراج مياه ذات نوعية جيدة ثم يبدأون ب متاحة وأنه من

 األرض عن طريق الري.

ن عائالتهم الرجال أوالً للعمل في المزارع بدوويصل عمال  5-4في كل مزرعة يتم توظيفو

 10ليس من الممكن استضافة العائالت وهناك مزرعة واحدة متصلة بالفعل بخط ه حيث أن

 سريع.سيوط الأ -ضاءة الشوارع على طول طريق المنيا كيلوفولت إل

والتي  1الرياح الشرقية الفرعية المزارع في الجزء الجنوبي من منطقة  59-5يوضح شكل و

 .زارها الخبراء

 

 1الشرقية  منطقة الرياحة في یعزرالااألنشطة ر ھظتي تلا جوجلط ئراخ -59-5ل کش
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 )مزرعة قيد التطوير( 1اح الشرقية منطقة الريلجنوب الغربي من افي المياه بئر حفر  -60-5شكل 
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 1رعية الرياح الشرقية الفاألنشطة الزراعية في منطقة  -61-5شكل 

 

يتم  شروعخالل المقابالت مع المزارعين أشاروا إلى أن أنشطة تنمية األراضي في منطقة المو

دعم واألراضي المسؤولون عن تقسيم هم وجر" عتنسيقها من قبل عائلة واحدة تسمى "عائلة ب

 عملية التعدي حتى يصبح الشخص رسميًا مالك األرض.

 في سريعأسيوط ال -المنيا على طريق الواقعة جر عبوزار الفريق المزرعة التي تملكها عائلة 

راضي أنشطة تنمية األفي جر عبعائلة سيد الة كبير وتمت مناقش 1 منطقة الشمسيةالشمال 

 المنطقة.الزراعية في 

  

 مقابلة مع سيد بعجر -73-5شكل                        جرعبمزرعة عائلة  ةالفت -62-5شكل 
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ا منيال طريق جر عملية التعدي على األراضي وأن العديد من المناطق على طولعوشرح سيد ب

من قبل مها للزراعة قد تم التخطيط الستخدا( 1الشمسة منطقة ال)معظمها في سريع أسيوط ال -

ي ذلك ما فبالعديد من الناس وذكر أن هناك بعض المشاريع التي من المقرر أن تتم في المنطقة 

 مشروع الكهرباء واالستثمارات الزراعية األخرى.

 15ا لم يزرع وحوالي جنيه مصري إذ 8000-7000وأشار إلى أن سعر الفدان يبلغ حوالي 

 ألف جنيه مصري إذا كان مزروًعا بالفعل.

 محليين أوالو البدترح أن تكون الممارسة المعتادة لمشاريع التنمية هي التوصل إلى اتفاق مع واق

غير  عمالةالنها توفر خدمات األمن في المنطقة باإلضافة إلى ألالسكان األصليين في المنطقة 

 موية.تن شاريععادة يتم االتفاق على هذه الترتيبات مع المجتمع المحلي قبل بدء أي مو ،هرةاالم

ة مصنع إسفلت في الجنوب ومحط 1ية الشرقالرياح منطقة يوجد بإلى جانب بعض الزراعة 

 اليع.سأسيوط ال -على طريق المنيا بنزين 

 :لطرق وحركة المرورا -5-3-2-2

إلسفلتية كم من وادي النيل ولكن إمكانية الوصول جيدة عبر الطرق ا 7على بعد تقع المنطقة 

 وادي النيل )غرب( وأسيوط )جنوب (.و)شمال(  حتى المنطقة من المنيا

-الجتماعيةالرياح وفقًا للمعايير امشاريع مة لئاألقل مالمستبعدة أو لمناطق الا -5-3-2-3

 :االقتصادية

اطق ل منحدد تقييم البيئة االجتماعية واالقتصادية مجاالت االستخدام المنافس لألراضي مث

-1-5 قسملمزيد من التفاصيل انظر اللة على الطريق ووالمنازل المطالمزارع ومصنع اإلسفلت 

 5-5والشكل  2-1

 :2ية الفرعية الشرقمنطقة الرياح  -5-3-3

 :2الرياح الشرقية الفرعية ستخدام األرض في منطقة ا -5-3-3-1

مزرعة واحدة فقط كما هو مبين في الشكل  ت، لوحظ2الفرعية الشرقية لرياح افي منطقة 

الشيخ فضل القديم كان تطوير األراضي  -ى طول طريق رأس غارب ومع ذلك عل ،التالي

 ه المنطقة.لم يتم تحديد أي أنشطة اقتصادية أخرى في هذومستمراً 
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 2منطقة الرياح الشرقية لموجودة في اأحد المواقع وضح تجوجل خرائط  -64-5شكل 

 :لطرق وحركة المرورا -5-3-3-2

 ماليالجزء الشالمنفصل عن  2ية ح الشرقاريالنطقة يمكن الوصول إلى الجزء الجنوبي من م

 لشيخ فضلا -رأس غارب ومن خالل طريق وان أس-عبر الطريق السريع القاهرةبطريق  لها

زء الجهذه المنطقة من من الصعب جداً الوصول إلى الجزء الشمالي األصغر من القديم، و

 .ريق السريعالطمن ويجب إنشاء طريق وصول طويل جديد  العلوي من الجرف

عية ير االجتماطاقة الرياح وفقا للمعايمشاريع مة لئأو األقل مالمستبعدة لمناطق الا -5-3-3-3

 :واالقتصادية

ادها من ستبعاحدد تقييم البيئة االجتماعية واالقتصادية مجاالت االستخدام المنافسة التي يجب 

د خ فضل القديم حيث توجالشي -منطقة موازية لطريق رأس غاربوهي تطوير طاقة الرياح 

 2-3-1-5لمزيد من التفاصيل انظر القسم و ،األراضي الزراعية بالفعل أو قيد التطوير

 .13-5والخريطة 

 الخالصة: -5-4

 وغير المناسبة في األقسام السابقة.بعدة مستالمناطق ال 4-5&  3-5وضح الخريطة ت



JV          
 

 

 161 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 1ية الرياح الشرقية الفرعي منطقة فطاقة الرياح  مشاريعاألقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -3-5خريطة 
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 2 يةالرياح الشرقية الفرعي منطقة فطاقة الرياح مشاريع األقل مالئمة لستبعدة أو المناطق الم -4-5خريطة 

 

تي تم دية الواالقتصا والبيولوجية واالجتماعيةفيزيائية البيئة التوقع وتقييم اآلثار على -6

 :دراسةاء التحديدها أثن

حية اقة الريلمشروعات الطاآلثار وتقييم توقع في غياب التخطيط التفصيلي في هذه المرحلة يتم 

ريع مشاطوير لتمستبعدة المناطق التي تم تحديدها بالفعل لتكون استبعاد التحقق من النمطية مع 

على حجم المشروع  التي تعتمد نقييم اآلثاريتم و( 3-1-5&  2-1-5طاقة الرياح )انظر األقسام 

ار اآلثواستخدام الموارد المائية وتولد النفايات ومياه الصرف الصحي  :)على سبيل المثال

 االجتماعية( في إطار االفتراضات التالية:
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 تشييد:مرحلة ال

ميجاوات بشكل  50اح بحد أقصى طاقة الريلتوليد الكهرباء من سيتم إنشاء ثالث محطات  -

 ق الرياح الشرقيةمتوازي في كل من مناط

 أشهر. 6إلى  5ميجاوات من  50شييد لمزرعة الرياح تبلغ فترة الت -

 مرحلة التشغيل:

 عدا المناطق التي تم ،الفرعيةالشرقية  الرياحكسيناريو آمن من المفترض أن مناطق  -

اسية ات القيللمواصفمزارع الرياح التي يتم تركيبها وفقًا لتشييد سيتم استخدامها استبعادها، 

صعبة لاطق مناالمسافات كافية لتجنب فقد الطاقة بسبب التظليل وتجنب األودية أو االحتفاظ بو

 2رها ح بطاقة إجمالية قدامزرعة ري 40نحو وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تشغيل  ،أخرى

سيتم ف 2فرعية الرياح الشرقية المنطقة لبالنسبة و 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية في جيجاوات 

 .من مزارع الرياحتركيب أثنين 

ن مالحد : تؤخذ شروط خط األساس في االعتبار )على سبيل المثالاألثر عند تحديد حجم و

آلثار ابر عتوبالتالي فإن التقييم ي ،الموارد الموجودة والتلوث الحالي واالستخدام الحالي(

في األقسام ، و5-4إلى القسم  بالنسبة لمنهجية تقييم أهمية األثر يرجى الرجوعو ،التراكمية

 إذا كانت اآلثار ضئيلة بشكل واضح.األثر جداول لحجم ن يتم ادراج الالحقة ل

 فيزيائية:البيئة ال -6-1

 :عام -6-1-1

طاقة الرياح في مشاريع الناتجة عن فيزيائية على البيئة الطية المحتملة النمآلثار تم تحديد ا

خالل المرحلة األولية للمشروع وتمت مناقشتها وتعديلها  2&  1الرياح الشرقية الفرعية مناطق 

تم تلخيصها وتقييمها فيما يتعلق و ،2016يوليو  12في المشاورة المجتمعية خالل اجتماع 

البيانات التي  وبناًء على المزيد من ،2016بأهميتها المحتملة في تقرير تحديد النطاق في أكتوبر 

تم توقع وتقييم التأثيرات المحتملة المحددة مسبقًا مع األخذ يية الميدانمسوحات خالل التم جمعها 

طاقة القامة مشاريع (  5-1-5&  -3-1-5أنطر األقسام )استبعادها المناطق التي تم ستبعاد في ا

وينطبق تقييم اآلثار في مرحلة ومرحلة التشغيل تشييد لكل من مرحلة القييم اآلثار يتم تو ،الرياح

 ار في مرحلة إنهاء التكليف.التشييد على اآلث
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 :استخدام األراضي -6-1-2

  لكعاً لذتبو ،طاقة الرياح في مناطق خالية من أي استخدام قائم لألراضيمشاريع تم تطوير سي

ساحة صافي م يبلغ معدل تغطيةاآلثار الكلية، وطاقة الرياح المخطط لها تمثل آثار مشاريع فإن 

خالل % 8-6( حوالي ياح )الطرق والمنصات واألساساتطاقة الرمشاريع استخدام األراضي ل

طق خالل مرحلة التشغيل. وستكون هذه النسب المئوية أقل في المنا %5مرحلة التشييد و

عض استثناء بباألودية متد إلى تلن أعمال التشييد أن باعتبار الفرعية التي تحتوي على األودية 

لى ع يضااستخدام األرآثر تقييم قط، وقد تم التي ستعبرها فالطرق أو خطوط الجهد المتوسط 

 طبيعة األرض.

 استخدام األراضيمساحة  -1-6جدول 

القيمة )مرحلة  السمة
 التشييد(

مالحظات )مرحلة 
 التشييد(

القيمة )مرحلة 
 التشغيل(

مالحظات )مرحلة 
 التشغيل(

نسبة األراضي  ةمنخفض المدى
 %8ة: مالمستخد

نسبة األراضي  ةمنخفض
 %5: ةمالمستخد

 ال تأثير على التربة ةمنخفض مرة واحدة ةمنخفض التواتر

 9-6مدة التشييد  متوسطة المدة
 شهر

 دائم ةمرتقع

حركة معدات  ةمنخفض الشدة
التشييد على أرض 

 مزرعة الرياح

 ال تأثير على التربة ةمنخفض

مة و قيألثر ذاالت قبلجميع المراحل وبما أن مستبأنه متوسط أألثر حجم يتم تقدير وبناًء عليه 

ء( لبناامنخفضة )رمل صحراوي غير نباتي أو صخور( مع مرونة عالية )يتأثر قليالً بتدابير 

سط المتواألثر منخفضة لكل المراحل بسبب حجم ىت على أنها يتم تقييم حساسية المستقبف

ى أنها علي التراكمية الستخدام األراضاألثر يتم تقييم أهمية ووحساسية مستقبالت منخفضة 

 والتشغيل.نشييد طفيفة لكل من مرحلة ال

 لالندسكب:األثر على ا -6-1-3

 1الشرقية الفرعية  المقياس الوحيد المخطط له في مناطق الرياح يطاقة الرياح هإقامة مشاريع 

 ،تراكميةنتيجة لآلثار ال وتم مناقشته فيما بعد هذي سيالمنظر الطبيعي الواألثر على  2& 

المحتمل للمناظر الطبيعية بسبب منشآت طاقة الرياح )خاصة توربينات الرياح التي التدهور و

يتم و ،جود عوائقعدم وكم في حالة  10متر( لها تأثير يبلغ حوالي  150يصل ارتفاعها إلى 

 المحيطة. الصحراءمنظر البصري مقابل األثر تقييم 
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 المرئياألثر حجم  -2-6جدول 

القيمة )مرحلة  السمة
 يد(التشي

مالحظات )مرحلة 
 التشييد(

القيمة )مرحلة 
 التشغيل(

مالحظات )مرحلة 
 التشغيل(

أبراج توربينات  ةمنخفض المدى
الرياح على مسافة 

متر من  400-800
 بعضها البغض 

أبراج توربينات  ةمنخفض
الرياح على مسافة 

متر من  400-800
 بعضها البغض

 ستمرةبصفة م ةمرتفع بصفة مستمرة ةمرتفع التواتر

 دائم ةمرتقع دائم ةمرتفع المدة

شدة منخفضة بسبب  ةمنخفض الشدة
الطبيعة الصحراوية 

 الشاسعة

شدة منخفضة بسبب  ةمنخفض
الطبيعة الصحراوية 

 الشاسعة

 

بالت لمستقوفقًا للمواقع تكون اووبناًء على ذلك  يعتبر حجم الحدث متوسًطا لجميع المراحل 

الطرق  على جًدا في الموقع أو بالقرب منه )مثل المرور ةنادرً  )األشخاص( إما غير موجودة أو

 أماكن أنعتبار وبا ،الحصى أو المزارع(العاملون في محاجر أو عدد قليل جًدا من األشخاص 

لمحتملة ياح اطاقة الرمشاريع األنشطة البشرية الحالية وكذلك منطقة التراث مستثناة بالفعل من 

اسية يم حسلذلك يتم تقيو ،رية إال بشكل هامشي خالل جميع المراحلتتأثر المستقبالت البشفلن 

 مستقبالتالحجم الحدث متوسط وحساسية ومنخفضة لجميع المراحل الت على أنها المستقب

ل جميع طفيفة خالعلى أنها التراكمية على المنظر الطبيعي األثر يتم تقييم أهمية ومنخفضة 

 المراحل.

 خلفات السائلة:لماالموارد 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 

بيط الغبار المياه لتثالخرسانة ولرش خلط أي لتشييد المياه مطلوبة بشكل أساسي لمرحلة ال

 3برج توربينة رياح نمطي بقدرة بالنظر إلى االغتسال والنظافة، ووألغراض المنبعث 

متر مكعب لكل متر  0.15بمعدل متر مكعب ومتطلبات الماء  400 اتحجم أساسبميجاوات 

كفاقد  %10متر مكعب +  60برج سيكون مكعب من الخرسانة فإن االستهالك الكلي لكل 

أكثر من أساسين في تشييد أنه ال يمكن وهي وهناك افتراضات أخرى وألعمال النظافة، 

يتم تشييد أكثر من ثالثة ميجاوات ولن  50بها محطة رياح قدرتها األسبوع على قطعة أرض 

الصرف اعتبار كمية مياه وباإلضافة إلى ذلك يتم ميجاوات في نفس الوقت،  50محطات قدرة 
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 50يعملون في تشييد محطة بقدرة عامًل  150لعدد ل لترات / يوم لكل عام 10الصحي بمعدل 

فإن  وفقا لذلكو ،متر مكعب في اليوم 10تثبيط تصاعد الغبار بمعدل رش المياه لميجاوات و

 طاقة الرياحمشاريع إجمالي االستهالك اليومي للمياه خالل فترات ذروة البناء في مناطق 

متر مكعب / يوم عمل ، أي ما يعادل  110حوالي ستكون  1لمنطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 من الماء.كبيرة لن تكون هناك حاجة إلى كمية فأثناء التشغيل أما  ،لتر / ثانية 1حوالي 

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

القيمة )مرحلة  السمة
 التشييد(

مالحظات )مرحلة 
 التشييد(

القيمة )مرحلة 
 التشغيل(

ظات )مرحلة مالح
 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 

 -- ةمنخفض مؤقت ةمنخفض التواتر

خالل مرحلة  ةمنخفض المدة
 التشييد فقط

 -- ةمنخفض

كثافة االستهالك  ةمنخفض الشدة
الكلي للمياه بمعدل 

لتر / ثانية مقارنة  1
 2موارد بطاقة ب

 لتر / ثانيةمليون 
 4،5إجمالي يقدر بـ 

متر مكعب في اليوم 
من مياه الصرف 
المنزلية في منطقة 
تنمية طاقة الرياح 

 بشكل عام

استهالك منخفض  ةمنخفض
 جدا للمياه

 

المياه خالل مرحلة سحب الموارد المائية الكبيرة في وادي النيل ، فإن عتبار استهالك المياه: با

من الموارد( وخالل المراحل  % 0.0001) اهامشيسكون التشييد في منطقة الرياح الشرقية 

في منخفًض على أنه وفقًا لذلك يتم تقييم حجم الحدث و ،يحدث أي استهالك للمياهاألخرى  لن 

ومع ذلك فإن قدرة  ،ستخدم المستقبالت )خزانات المياه الجوفية( بكثافةمع عدم ا ،جميع المراحل

وبناًء تشييد، لإلفراط في االستخدام خالل مرحلة ال تهاآبار المياه تقتصر على قدراتها وحساسي

ومنخفضة خالل المراحل تشييد متوسطة لمرحلة الالت على أنها تم تقييم حساسية المستقبعليه ي
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مع انخفاض حجم الحدث وحساسية مستقبالت على الماء فيها( واألخرى )ال يوجد طلب 

خالل تشييد وضئل مرحلة الخالل طفيف على أنه استهالك المياه أثر متوسطة يتم تقييم أهمية 

 .المراحل األخرى

في ي وجلولفيا للة للتحلبلقاالمياه ا منيوميا  3م 4.5الكمية المتوقعة هي إن ه الصرف: ميا

لمستخدمة وهي المياه اميجاوات لكل منھا  50بقدرة الخاصة بثالث محطات رياح  دلتشيياقع امو

 ،يللتشغلمرحلة اتشييد ومنخفض حجم الحدث متوسًطا لمرحلة الفي النظافة الشخصية للعمال، و

تم ذلك يلوفقا و ،هامشيًا فقطتتأثر )أرض صحراوية( قيمة محدودة أو بال قيمة و التتقبلمسول

اسية منخفضة لجميع المراحل مع حجم لحدث متوسط وحسعلى أنها مستقبالت التقييم حساسية 

تشييد لاطفيفة خالل مرحلة على أنها تراكمية األثر اليتم تقييم أهمية ومستقبالت منخفضة 

 .رحلة التشغيلخالل موضئيلة 

 :زلية والخطرةلنفايات المنا -6-1-5

 تشييد:مرحلة ال

لمصدر هو ايتم توليد كميات كبيرة من النفايات غير الخطرة خالل مشاريع بناء طاقة الرياح و

لورق بئة )امنطقة المشروع وتتكون النفايات أساًسا من مواد التعفي الوحيد لتوليد النفايات 

ها ي معظمفالنفايات وتكون  ،مكونات المعدات المساعدةول التوربينات والخشب والبالستيك( لنق

شار هذه انتة يمكن بسهولو ،معظم هذه النفايات لها قيمةوفي مواقع التوربينات وفي ساحة البناء 

تدوير ادة العإلتعتبر معظم مواد التعبئة هذه ذات قيمة والصحراء عبر مسافات كبيرة بالنفايات 

ياح محطة رللنفايات الناتجة من أعمال البناء لالتقدير الكمي و ،غراض أخرىأو الستخدامها أل

 فإن التقييم هو شبه كمي.وبالتالي غير ممكن في هذه المرحلة ميجاوات  50بقدرة 

ي التابقة رات السالخبوتبين تشييد أثناء الالعاملين سيتم توليد القليل من النفايات المنزلية من و

ف وتتأل أن هذه النفايات المنزلية صغيرة العددزعفرانة لطاقة الرياح الأجريت على مشروع 

الثة في ث الموقعالعاملين بن جم عالحجم التقديري الناوبشكل رئيسي من نفايات قابلة للتحلل 

نفايات التكون أي  ،لتر / يوم 2إلى  1×  600عادل بشكل متواز يميجاوات  50بقدرة مشاريع 

 مكعب لكل يوم عمل في المواقع. متر 1في حدود المنزلية 
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 الشحوموهو النفط المسكوب عملية التشييد المصدر الوحيد الممكن للنفايات الخطرة أثناء و

 )مثل الزيوتعن معدات البناء )مثل الشاحنات والحفارات والرافعات( ومن مناولة جمة النا

ات النفايهذه تجنب يمكن والزيت الهيدروليكي( أو زيت المحوالت أو زيت علبة التروس  

 نسكاب األخطار بسهولة من خالل العمل السليم واإلشراف القوي.مخاطر االو

 :مرحلة التشغيل

ير غمواد هذه الوالمستخدمة عند صيانة اآلالت مستهلكة يقتصر توليد النفايات على المواد ال

بة لمعياجزاء األعادة سيتم إرو خطرة ومعظمها من األشياء الثمينة ومناسبة إلعادة التدوير

 .هاوادمأو إعادة استخدام  هاإلى المصنع إلصالح اتالتروس أو المولدصناديق مثل الكبيرة 

مرة  سيتم جمع الزيوت المستعملةالمستخدمة لصناديق التروس الرياح توربينات في حالة و

زارع مفي  تظهر الممارسةوواحدة في السنة أو مرة واحدة كل عامين وإرسالها إلعادة التدوير 

لى عيعتمد حجم الزيوت المستعملة والرياح المصرية األخرى أن هذا يعمل دون أي مشاكل 

 .نوع توربين الرياح المختار وعلى فترات الخدمة المطلوبة

ارع مزفق عند تقديم الخدمات لمراعاملين سيتم تولد النفايات المنزلية الصغيرة من قبل الو

ايات الزعفرانة أن هذه النفة في حالة مزرعة رياح الخبروتبين  ،الرياح ومحطات الطاقة

ً من نفايات قابلة للتحلل كمية المنزلية صغيرة ال  ت الناجملنفايالالحجم التقديري ووتتألف أساسا

كنه شي ولمثل هذه األنشطة في المساحة الكلية أثناء تشغيل مزارع الرياح صغير بشكل هامعن 

 ال يزال يخضع للمعالجة المناسبة.

 ةحجم الحدث بالنسبة لتولد النفايات المنزلية والخطر -4-6ول جد

 القيمة  السمة
 )مرحلة التشييد(

 مالحظات 
 )مرحلة التشييد(

 القيمة 
 )مرحلة التشغيل(

 مالحظات 
 )مرحلة التشغيل(

تتولد النفايات عند  ةمتوسط المدى
أماكن تركيب 
التوربينات الهوائية 

 فقط

 ةمنخفض ةمنخفض

 فقط أثناء الخدمة ةمنخفض مؤقت ةخفضمن التواتر

 6خالل مرحلة  ةمنخفض المدة
 شهور فقط

 -- ةمنخفض

تتولد النفايات عند   ةمتوسط الشدة
أماكن تركيب 
التوربينات الهوائية 

 فقط

 كمية صغيرة جدا  ةمنخفض
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الل خمنخفض وتشييد متوسًط خالل مرحلة العلى أنه وبناًء على ذلك يتم تقييم حجم الحدث 

 تتأثر التربة أن التربة والطبقة تحت السطحية ذات قيمة قليلة وأن العتبار وبا ،رحلة التشغيلم

احل. المر نخفضة خالل جميععلى أنها مإال بشكل طفيف ، فإن حساسية المستقبالت يتم تقييمها 

رحلة خالل مفة طفي على أنهاوبالتالي فإن أهمية اآلثار التراكمية الناتجة عن النفايات يتم تقييمها 

 وتكاد ال تذكر خالل مرحلة التشغيل.تشييد ال

 :جودة الهواء -6-1-6

لعمل اماكن قد تحدث بعض انبعاثات غازات العادم من اآلالت والغبار في أتشييد خالل مرحلة ال

ات خالل مرحلة التشغيل ستتم فقط زيارات الخدموإنشاء الطرق وحفر األساسات( أثناء )

 العرضية.

منخفض ود تشييأثناء مرحلة المتوسط أو منخفًض على أنه ك يتم تقييم حجم الحدث وفقًا لذلو

 (.5-6خالل مرحلة التشغيل )راجع جدول 

ً للمواقع فإن المستقبالت )األشخاص الخارجيين( إما غير موجودة أو نادراً و جد في ا تومتبعا

اص ألشخادد قليل جداً من الموقع أو بالقرب منه )على سبيل المثال المرور على الطرق أو ع

م تحالية أن أماكن األنشطة البشرية العتبار وبا ،الحصى(حاجر الذين يعملون في مزارع أو م

أقل فقط ب اشيتتأثر هامسالمناطق المتبقية فإن تطوير طاقة الرياح مشاريع بالفعل من استبعادها 

خفضة منعلى أنها  التقبلذلك يتم تقييم حساسية المستومن المعايير خالل جميع المراحل. 

 لجميع المراحل.

 يتم تقييم حجم الحدث لالنبعاثات على النحو التالي:

 حجم الحدث للتأثير على جودة الهواء -5-6جدول 

القيمة )مرحلة  السمة
 التشييد(

مالحظات )مرحلة 
 التشييد(

القيمة )مرحلة 
 التشغيل(

مالحظات )مرحلة 
 التشغيل(

مل وعلى في أماكن الع منخفضة المدى
 الطرق الحصوية فقط 

 منخفضة ةمنخفض

 فقط أثناء الخدمة منخفضة مؤقت ةمنخفض التواتر

خالل ساعات عمل  ةمنخفض المدة
 المعدات فقط

 منخفضة جدا منخفضة

-منخفضة  الشدة
 متوسطة

تولد الغبار يعتمد على 
 المعدات واتجاه الريح

كمية صغيرة جدا  منخفضة
 من االنبعاثات
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ة ة طفيفإلى أهمي التوالحساسية المنخفضة للمستقبالحدث المنخفض إلى المتوسط  يشير حجمو

 ة صحةعلى جودة الهواء المحيط أثناء مرحلة التشييد والتي هي باألحرى مسألنبعاثات لال

منخفضين  التخالل مرحلة التشغيل يكون حجم الحدث وحساسية المستقبو ،وسالمة عابرة

 تراكمي على تلوث الهواء ال تذكر.وعليه فإن أهمية األثر ال

 :والتداخالت الكهرومغناطيسيةهتزازات االالضوضاء والتظليل و -6-1-7

 لحصىوتعدين اإن انبعاثات الضوضاء الناتجة عن األنشطة االقتصادية المتفرقة )الزراعة 

م و يتعلى هذا النحجدا، وي منطقة المشروع منخفضة والحركة على الطرق( فصنع اإلسفلت وم

عن  ت الناتجةولن تؤدي االنبعاثاها طاقة الرياح وهي بعيدة عنع يمشارالمناطق من هذه استبعاد 

نشطة طاقة الرياح إال إلى زيادة هامشية في مستوى الضوضاء في أماكن األإقامة مشاريع 

 االقتصادية. وعليه فإن اآلثار التراكمية لمصادر الضوضاء المختلفة ال ت ذكر.

 أثر الضوضاء.  6-6ويوضح جدول 

نطبق تألراضي التي لها أنشطة اقتصادية بالقرب من مناطق تنمية طاقة الرياح لبالنسبة و

 70/70معايير مستوى الضوضاء المحيطة هي و ،التجارية أو الصناعيةاألنشطة معايير 

 وسالمة اللصحة ومؤسسة التمويل الدولية بشأن البيئة واتوجيهات طبقاً لالنهار / الليل( ديسيبل )

ً للقانون المصري  65/55 عتبار ايتم و ،7الملحق واللوائح التنفيذية و 4/1994ديسيبل طبقا

 األكثر صرامة .هي المعايير المصرية 

 االهتزازات والتداخالت الكهرمغنطيسيةولتظليل اوجم الحدث للضوضاء ح - 6-6جدول 

القيمة )مرحلة  السمة
 التشييد(

مالحظات )مرحلة 
 التشييد(

قيمة )مرحلة ال
 التشغيل(

مالحظات )مرحلة 
 التشغيل(

في أماكن العمل  منخفضة المدى
 فقط 

ديسبل بالقرب  50 ةمنخفض
 من توربينة الرياح

ضوضاء بسيطة  ةمنخفض التواتر
 أثناء مرحلة التشييد

سرعات فقط أثناء  متوسطة
 الرياح الكبيرة

خالل ساعات عمل  ةمنخفض المدة
 المعدات فقط

ط أثناء سرعات فق متوسطة
 الرياح الكبيرة

تولد الضوضاء  متوسطة الشدة
أثناء عمليات حفر 
أساسات توربينات 

 الرياح

ديسبل بالقرب  50 منخفضة
 من توربينة الرياح

متوسط وتشييد أثناء مرحلة المنخفًض إلى متوسط على أنه وفقًا لذلك يتم تقييم حجم الحدث و

 خالل مرحلة التشغيل.
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موظفي ومشاريع تطوير طاقة الرياح مثل العمال والمزارعين حالة البشرية في المستقبالت و

عالوة و ،الطرق ال يعيشون بشكل دائم في مكان العملالمنازل التي على جانب في والخدمات 

 تي تصلالالسالمة مسافة رع الرياح )باإلضافة إلى اعلى ذلك فإن أماكن العمل بعيدة عن مز

أقل  التمستويات الضوضاء في أماكن المستقبستكون ( والرياحمتر من مزارع  500إلي 

قط( و فخالل النهار التشييد ديسيبل )أعمال  65بكثير من الحد األقصى لمستوى الضوضاء هو 

 على التبلمستقاوفقًا لذلك يتم أيًضا تقييم حساسية و ،ديسيبل )أثناء مرحلة التشغيل الليلي( 55

لحساسية وايشير حجم الحدث المتوسط و ،ومرحلة التشغيلييد تشمرحلة الأثناء منخفضة أنها 

 إلى أهمية تأثير تراكم الضجيج الطفيف أثناء جميع المراحل. التالمنخفضة للمستقب

ية مة المهنلسالبالنسبة للعمال العاملين في مواقع البناء فمن المفترض أن تطبق معايير الصحة وا

 المقبولة بشكل عام.

في اليوم  دقيقة 30ساعة في السنة و  30التظليل تطبق المعايير المقبولة ر أثيتعلق بوفيما 

ن ريبة مقأثناء مرحلة التشغيل لمزرعة الرياح ويمكن تحقيق ذلك في أماكن السكنية مناطق لل

ة تحقق فترة االنتقال المرصودة للشمس خالل منطقأن توربينات الرياح فقط حيث يمكن 

شمال تكون حركة الشمس خالل ساعات °  28د خط العرض عنو ،هذه الفتراتبالدوران 

على  عالوة على ذلك بما أن هناك أنشطة تجارية وصناعية فقطو ،الصباح أو المساء سريعة

ن خفقا منكبير مسافات بعيدة خارج مناطق مزارع الرياح فمن الواضح أنه ال يوجد أي تأثير 

 توربينات الرياح.

ي مل فينات الرياح ومع ذلك فإن توربينات الرياح التي تعهتزازات من توربم بعض االتنجو

ال تسبب اهتزازات محسوسة وتمتص ظروف منتظمة مع شفرات متوازنة بشكل صحيح 

في باطن األرض وخاصة في حالة االساسات هذه االهتزازات وينتقل جزء ضئيل منها 

ات زهتزان تكون آثار االلفالصخور الناعمة )مثل الحجر الجيري في معظم المنطقة( وبالتالي 

ة لصوتيبالقرب من توربينات الرياح. وعالوة على ذلك فإن االهتزازات أو الموجات اكبيرة 

ور حركة مرستكون بنفس تردد توربينات الرياح نادمة عن ذات التردد المنخفض للغاية ال

ال  وتيةالصتحت هذه الموجات قلب اإلنسان والمركبات واألجهزة المنزلية وتشبه ترددات 

 لمستقبالت البشرية داخل مناطق مزرعة الرياح.اغياب تتسبب في أية مخاطر خاصة في 
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 يمكن أن تسبب توربينات الرياح التداخل الكهرومغناطيسي مع أنظمة رادار الطيرانو

ذا هحدث ييمكن أن وواالتصاالت السلكية والالسلكية )مثل الميكروويف والتلفزيون والراديو( 

كاس واالنعنكسار خالل ثالث آليات رئيسية وهي تأثيرات المجال القريب واالالتداخل من 

ة إلى لنسبعتمد طبيعة التأثيرات المحتملة في المقام األول على موقع توربينات الرياح باوت

ات انتشار الموجخصائص المرسل والمستقبل وخصائص ريش الدوار ومستقبل تردد اإلشارة و

للسالمة  ، البيئة والصحة والمبادئ التوجيهية IFCالمحلي )انظر في الجو كهرومغناطيسية ال

 (.وطاقة الرياح

قة ن المنطومع ذلك فإية الفرعية الشرقالرياح أي رادار داخل أو بالقرب من مناطق ولم نالحظ 

شاريع ممن الواضح أن تأثير ولهاتف المحمول ولالتصاالت السلكية والالسلكية لصواري بها 

ح أي ة ريايجب أال تمنع أي مزرعولى هذه البنية التحتية يمكن أن يكون كبيرا طاقة الرياح ع

ين بلواسعة ايجب أن تبقى الممرات ووال تؤثر سلبًا على إرسال الهاتف المحمول السلكية إشارة 

ة الهاتف ويجب أال تتأثر أعمدتاحة متر مباشرة لكل جانب( م 300أجهزة اإلرسال االتجاهية )

 ينات الرياح القريبة.بتوربالمحمول 

 :ريخي والثقافيالتراث األثري والتا -6-1-8

تراث طاقة الرياح خالية من الالمقترحة لمشاريع مناطق الأن أوضحت الدراسة الميدانية 

 لتي تعودمقابر األطالل والمثل اثرية األتاريخية والقيمة المواقع ذات الإن و ،التاريخي والثقافي

الحدود  منكيلومترات  10تل العمارنة على بعد حوالي ناتون في ينة أخعاًما في مد 3500إلى 

ي منحدر شرق توجد العديد من المقابر التاريخية فو 1الغربية لمنطقة الرياح الشرقية الفرعية 

ء قبر إخناتون باستثنا 1لمنطقة الرياح الشرقية الفرعية كم من الحدود الغربية  6النيل على بعد 

نطقة الرياح لممن الحدود الغربية كم إلى الحدود الغربية  1.5على بعد الملوك الواقع في وادي 

 1الشرقية الفرعية 

بافتراض أن الطريق إلى قبر إخناتون محظور للوصول إلى المنطقة الفرعية فال يزال يمكن و

حدود من ال عند الحدود الغربيةمتر  150ارتفاع حد توربينات الرياح بأن يكون التأثير المرئي ل

تقليل هذا األثر من خالل يتم وكم  2مسافات أقل من ل 1لمنطقة الرياح الشرقية الفرعية الغربية 

كم حول هذا المقبرة والتي تتوافق أيًضا مع  3لتنمية طاقة الرياح على بعد حظر أية منشئات 

النيل ، فإن  أن القبر يقع في وادي ينحدر بشدة إلى واديعتبار وبا ،المتطلبات القانونية في مصر
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كيلومترات إلى الشرق. وبناًء  3على مسافة تم تركيبها توربينات الرياح لن تكون مرئية إذا 

. الرياح الشرقية طاقة الرياح في مناطقة بمشاريع ثقافي وأ ةتاريخيآثار  ةتأثر أيتعلى ذلك لن 

في األرض خالل  ألن يتم اكتشاف البقايا األثرية المدفونةاحتمال كون هناك يقد فومع ذلك 

من مطوري المشروع ا األمر يجب تحديد إجراءات التعامل مع مثل هذتشييد، وأنشطة ال

توجيهات االعتبار القوانين المحلية وكذلك في  وإدراجه في خطة إدارة البيئة للمقاولين مع األخذ

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

 الخدمات: ور ومرافقعلى حركة المراألثر  -6-1-9

مياه دات الطاقة الرياح مستقالً عن خدمات المرافق الحالية مثل إمدامشاريع سوف يكون تطوير 

هريج صشاحنات سيتم توفير المياه بواسطة وومعالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات الكهرباء 

 اه الصرفيوم من مصادر عالية اإلنتاجية في وادي النيل )انظر الجزء المتعلق بالموارد المائية

 الصحي(.

 سعة قبلتتطلب التو  والتيالكهرباء القومية يجب أن تكون مزارع الرياح مترابطة مع شبكة و

شبكة  وسيعالبدء في التشغيل ويتطلب ذلك أيًضا دراسات تحليل تدفق الحمولة وتخطيط وتنفيذ ت

 الطاقة الكهربائية.

لتقريب ييد باالتشطاقة الرياح لمرحلة يع إقامة مشاريمكن تقدير الحمولة المرورية الناتجة عن و

معدات ونقل الميجاوات  50لتنفيذ المتوازي لمزارع الرياح التي تبلغ قدرتها افتراض مع ا

 باستخدام نفس الطريق اإلسفلتي.المطلوبة 

 المرور األثر على حركة -7-6جدول 

 يوم عملالعدد /  تقدير حركة المرور اإلضافية الناجمة عن تطوير طاقة الرياح

ش قطع برج مع ري 3نقل ثقيل لعدد  –توربينة رياح في األسبوع  2×  3

 التوربينة والجزء المركزي لها

5 

 1 المعدات الملحقة مثل المحوالت ووحدات التحكم

 9 3م 30بسعة  –شاحنات فنطاس لتوريد الماء 

شاحنة  20عدد  –/ يوميا  3م 400رمل وحصى لتشييد األساسات بمعدل 

 لكل منها 3م 20 سعة

20 
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 6 طن 20شاحنة حمولة   6دد  ع -طن أسمنت  120

 3 مواد أخرى مثل الكابالت والمعدات ومواد التشييد 

 6 مواد التشييد والتركيب لمحطة المحوالت

 60 مركبات صغيرة مثل السيارات والميني باص وشاحنات صغيرة

 

 مزارعة إقاممتوقعة لكل يوم عمل ناجم عن الحمولة اإلضافية الوبناء على ذلك فإن متوسط 

 60و شاحنة نقل كبيرة 45الرياح خالل مرحلة التشييد هو حوالي خمس مركبات نقل ثقيلة و

دار تم توزيعها على مويمركبة نقل أصغر ، بما في ذلك حافالت صغيرة أو شاحنات صغيرة 

اعة و في الس ةشاحن 4.5 اقدره ساعات( ، وهذا يتوافق مع حمولة حركة إضافية 10يوم عمل )

ا لمنيمركبات أصغر في الساعة ويمكن مقارنة ذلك مع الحمل المروري الحالي على طريق ا 6

 في المنطقة. كثافة مرورية( وهو الطريق األكثر 1-5)انظر شكل سريع أسيوط ال -

 ناتسيارة صغيرة )سيارات شخصية ، حافالت صغيرة ، شاح 45أن يمكن اجراء تقييم سريع و

ميع شاحنة في الساعة تمر في اتجاه واحد على هذا الطريق. وبافتراض أن ج 40صغيرة( و 

ي لحالاحمولة الحركة اإلضافية ستنطبق على امتداد الطريق نفسه ، سيزداد الحمل المروري 

كبة مر 55، مما يؤدي إلى تحميل إجمالي لحركة المرور يبلغ حوالي  %15إلى  10بحوالي 

لمرور ة في الساعة وفي كل اتجاه. ومع مثل هذا العبء التراكمي لحركة اشاحن 45صغيرة و 

في  مثل الطرق اإلسفلتية األخرىسريع ، سيوط الأ -خالل مرحلة التشييد ، فإن طريق المنيا 

حمل يكون السخالل مرحلة التشغيل و ،المنطقة ، ذات أبعاد جيدة لم تصل بعد إلى قدرتها

 ا وغير قابل للقياس الكمي.المروري اإلضافي صغيًرا جدً 

 المرورية حجم الحدث لتأثير الحركة -8-6جدول 

القيمة )مرحلة  السمة
 التشييد(

مالحظات )مرحلة 
 التشييد(

القيمة )مرحلة 
 التشغيل(

مالحظات )مرحلة 
 التشغيل(

الحركة في أماكن  منخفضة المدى
 محدودة فقط

فقط بعض سيارات  ةمنخفض
 الخدمات

 0ر5في المتوسط  ةمنخفض التواتر
 4.5احنة ثقيلة وش

مركبات  3و ة شاحن
 أصغر في الساعة 

 نادرا جدا منخفضة

 مجرد مرور منخفضة مجرد مرور ةمنخفض المدة

بعض الشاحنات  متوسطة الشدة
 الثقيلة

 بدون ضوضاء منخفضة
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د تشييخالل مرحلة المنخفًض إلى متوسط على أنه وبناًء على ذلك يتم تقييم حجم الحدث 

إن فتشييد الحمل الزائد أثناء مرحلة العتبار حتى عند اوخالل مرحلة التشغيل. ومنخفض 

فإن  عالوة على ذلكوالحركة العامة على الطرق اإلسفلتية في المنطقة ال تزال منخفضة. 

 مل حركةالتشغيل سيكون حء اثنأو. ذروة قدرتها بعدالطرق ذات أبعاد جيدة ولم تصل إلى أي 

ثناء دا أروع منخفض جدا، وبالتالي يكون األثر منخفضا أثناء التشييد وضئيال جالمرور للمش

 التشغيل.

 سيول:خطر ال -6-1-10

عض في بفالمنطقة شديدة القحولة مع هطول قليل من األمطار خالل فصل الشتاء. ومع ذلك 

ال وة والمد وعادةً ما تكون هذه األمطار محدودة االمتدادغزيرة األحيان يمكن أن تحدث أمطار 

ياس قعلى سبيل المثال خالل برنامج وحدوث مثل هذه األمطار ،  اتفتر نع اتوجد إحصائيت

كم تقريبًا إلى الغرب لم تالحظ هذه األحداث سوى  100فة على مسا 2013-2012النيل الغربي 

مرتين في مواقع قياس مختلفة مما تسبب في حدوث أضرار ألجهزة االستشعار وانخفاض 

 في درجة الحرارة.مفاجئ 

ة( تدرجات ووديان ضيقة ذات منحدرات عاليبإذا هطلت أمطار غزيرة على مناطق جبلية )و

 .تتراكم في قاع األوديةخطيرة سيول يمكن أن يتراكم الجريان السطحي ويتطور ليصبح 

أن  2&  1الدراسة الميدانية لمنطقتي الرياح الشرقية الفرعية وكشفت دراسات سطح المكتب و

و بيرة أالوديان أحجاًرا كيوجد بعالوة على ذلك ال وسيول ألودية ليست عرضة لمثل هذه الا

حي في بعض األحيان قد يحدث بعض الجريان السطفصخوًرا في المناطق المنخفضة ومع ذلك 

رب من مفاجئة خارج منطقة المشروع بالقسيول قد تحدث وبسبب هطول األمطار داخل األودية 

لى وال تؤثر ع %2النيل في حدود نهر نحو األرض نهر النيل حيث تنحدر الضفة الشرقية ل

 .منطقة المشروع

 .المفاجئةمن السيول ال يتوقع أي خطر خاص فوفقا لذلك و

 :زاليةالمخاطر الزل -6-1-11

ونناقش تم افتراض احتمال حدوث مخاطر زلزال محتملة بسبب خطوط الصدع الجيولوجية 

فيزيائية" "البيئة ال 1-5عاًما في الفصل  50الل % خ10بة تتجاوز بنسزالزل احتماالت وقوع 
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 1.0إلى  0.8وهي تساوي تسارًعا أرضيًا يتراوح من توسطة منخفضة إلى متها من وتكون قو

يمكن التحكم في المخاطر من خالل تطبيق قوانين الزالزل الكافية كجزء من و ²متر / ثانية

 معايير البناء المعمول بها.

 :لبيئة البيولوجيةا -6-2

 :1نطقة الرياح الشرقية الفرعية م -6-2-1

 :لمواقع المحمية قانوناً والمعترف بها دوليا لقيمة التنوع البيولوجيا -6-2-1-1

اخل أو دوجي في غياب أي موقع محمي قانونيًا أو مناطق معترف بها دوليًا لقيمة التنوع البيول

 40ل وتشغيل مزارع الرياح )مثفإن تشييد ، 1ية فرعالرياح الشرقية البالقرب من منطقة 

 حدد.قع ممزرعة رياح على النحو الوارد أعاله( في هذه المنطقة الفرعية لن يؤثر على أي مو

 :لموائل والنباتاتا -6-2-1-2

 تشييد:مرحلة ال

 إلى: 1فرعية الرياح الشرقية المنطقة قد يؤدي إنشاء العديد من مزارع الرياح في 

 توربيناتتشييد لبعض المواقع ستخدام نتيجة اشر للنباتات وفقدان مباشر للموئل ضرر مبا -

آلالت مواقع التخزين لومسارات خط الكهرباء ومنصات البناء اليها وطرق الوصول و الرياح

 الثقيلة أو المنشآت التقنية األخرى.

قات وي وبعض طبسطح التربة العل لإزالة وتدمير جزئي تحدث مزارع الرياح تشييد أثناء و

% 5 حوالي رع الرياح محدود )عادةامزلتشييد التربة العميقة. ومع ذلك فإن استخدام األراضي 

من أي  اليةمن المساحة الكلية لمزرعة الرياح خالل مرحلة التشغيل( مما يترك معظم المنطقة خ

م )حجية الكل لن تغطي سوى جزء صغير من المنطقةستخدمة وبالتالي فإن المنطقة الماشغاالت، 

 الحدث المتوسط(.

على الرغم من أن المواقع المحددة للتوربينات غير معروفة بعد فإن مواقع توربينات الرياح و

داخل تركيب التوربينات ال يجب ويجب أن تتجنب مناطق الغطاء النباتي والكهوف أو الشقوق 

ل ، ومجمع وادي األعشاب الهامة وهي: وادي إبداع ووادي البرشاوي في الشمامناطق 

يجب أن تقتصر و ،المقلد في الجنوب واديوالعمراني ووادي الشرقي من مجمع عمراني 
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التي يتم ابالت في األودية على عبور الطرق المعبدة بالحصى وخنادق الكتشييد إجراءات ال

عدم استخدام األودية في أعمال تشييد مشاريع ومن ثم يجب  ،تنفيذها في مناطق أقل حساسية

 (.2-5قة الرياح )انظر الخريطة طا

د تشييسبب ئل بومن ثم فإن اآلثار المتبقية الناجمة عن الضرر المباشر للنباتات أو فقدان الموا

 ه.تدابير التخفيف المذكورة أعالعتبار مزارع الرياح ستؤدي إلى آثار طفيفة إذا تم ا

 أثناء أعمال التشييد:التربة دمك  -

ة نمو إلى تلف البذور المحلية وانخفاض مالءمأعمال التشييد  دمك التربة أثناءقد يؤدي 

المساحة  من % 5محدودة )عادة حوالي ستخدمة كما ذكر أعاله فإن المنطقة الم ، ولكنالنباتات

ام، ستخداالكلية لمزرعة الرياح خالل مرحلة التشغيل( مما يترك معظم المنطقة خالية من أي 

اتية عات نبالفرعية أي أنواع مهددة أو مجتمالرياح الشرقية عالوة على ذلك ال تحتوي منطقة و

لغاية. حدودة لإمكانية نمو النباتات في هذه المنطقة القاحلة  م وأخيرا، فإنكبيرة، ذات أهمية 

كما نه أعلى ة منطقهذه المزارع الرياح في تشييد خالصة القول يتم تقييم اآلثار المتبقية بسبب و

 مستقبالت منخفضة(.التوسط وحساسية أثر طفيف )حجم الحدث م

 :انبعاث الغبار -

 قليلة آثارمن المتوقع حدوث وفترات قصيرة لقتصر انبعاث الغبار على منطقة صغيرة جًدا يس

ت لمستقبالاوحساسية جًدا على الموائل أو النباتات بسبب انبعاث الغبار )حجم الحدث متوسط 

 (.منخفضة

 :المخلفات -

 تات. ومعلنبااالناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير كبير على الموائل أو  لن تسبب النفايات

لنفايات ازالة وبالتالي يجب إ ،تسبب في تلوث مناطق أكبر عندما تجرفها الرياح القويةتذلك فقد 

 صحيحة. على الفور وتخزينها في الموقع أو بالقرب منه بطرق

طفيفة ار آثإلى  1فرعية الرياح الشرقية المنطقة مزارع الرياح داخل تشييد سيؤدي وكخالصة، 

 .على الموائل أو النباتات
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 :مرحلة التشغيل والصيانة

كن يمإال أنه توربينات الرياح غير معروفة حتى اآلن ، أماكن تركيب على الرغم من أن 

من فى ذلك عالوة علالكبيرة التي بها نباتات، واألودية في االفتراض أنه لن تتأثر أي منطقة 

في  طفيفة تغييراتفإن أية أيضا و ،المعروف أن تشغيل توربينات الرياح ال يؤثر على النباتات

 سرعة الرياح )اضطرابات( لن يكون لها أي تأثير على النباتات.

خالل فترات صيانة مزرعة الرياح سوف تقتصر األنشطة البشرية على الطرق وأماكن و

 التخزين الموجودة بالفعل.

يسبب  لن 1فرعية الرياح الشرقية المنطقة  إن تشغيل وصيانة مزارع الرياح داخلفوكخالصة 

د قطقة هذه المنال توجد أيًضا أنشطة أخرى في وسوى آثار ضئيلة على الموائل أو النباتات 

 إلى مستويات كبيرة.اآلثار تساهم في زيادة 

 لحيواناتا -6-2-1-3

 :ورالطي -6-2-1-3-1

 تشييد:مرحلة ال

 :المهاجرة الطيور

ي فلغبار لضوضاء وانبعاث تنجم قد تشييد ولن تتأثر الطيور في الطيران النشط خالل مرحلة ال

فًا ضعيثرا أيمكن اعتبار ذلك والطيور المهاجرة تغير مسار طيرانها التشييد مما سيجعل مواقع 

 (.الت)انخفاض حجم الحدث وانخفاض حساسية المستقب

 :محليةالطيور ال

 إلى: 1فرعية الرياح الشرقية المنطقة  اء مزارع الرياح فيقد يؤدي إنش

أساسات تشييد لمناطق نتيجة الستخدام بعض الموائل للطيور المحلية فقدان تعديل أو  -

زات تجهيالآلالت واتخزين لومواقع كابالت الكهرباء وصول ومسارات لالالتوربينات وطرق 

 خرى ، إلخ.األتقنية ال
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فرعية الرياح الشرقية المنطقة ، فإن مجتمع الطيور المحلي في  2-5سم وكما هو مذكور في الق

 ساسيةفقير للغاية في األنواع ، وعالوة على ذلك فإن كثافة الطيور منخفضة للغاية )ح 1

حد  ة إلىالمساحة المطلوبة لعناصر البنية التحتية لمزارع الرياح صغيرومنخفضة(  التمستقب

بينات لتورتركيب اوهكذا حتى بعد  ،)حجم الحدث متوسط(ككل ة المنطقبمساحة ما بالمقارنة 

قدان فسيؤدي تعديل أو وكخالصة  ،كون هناك موائل مناسبة كافية متاحة للطيور المحليةتس

لى بقع حتوي عتالتي كبيرة ومع ذلك فإن األودية ال ،طفيفة على الطيور المحليةآثار الموائل إلى 

 لطيورلعناصر محددة في الصحراء ويمكن استخدامها كمواقع صغيرة من الغطاء النباتي تشكل 

في  نشائيةعلى الطيور المحلية يجب التقليل من األعمال اإلاآلثار أجل تقليل  ، ومنالمحلية

قة طاشاريع مالقامة مة ئعلى أنها أقل مالاألودية  احتسابومن ثم يجب اطق الهامة للطيور، المن

 (.2-5الرياح )انظر الخريطة 

 وضاءاألنشطة البشرية باآلالت الثقيلة وحركة المرور والض ات الناجمة عنضطرابأثر اال

 :وانبعاث الغبار

مع وتشييد خالل مرحلة ال اتباالضطرابأوز الصحراء والصقور قد تتأثر الطيور المحلية ، مثل 

لية المح وهكذا يمكن أن تجد الطيور، على مساحة صغيرة اتاالضطرابآثار هذه ذلك تقتصر 

عد بماكن الرجوع لهذه األيمكن للطيور المحلية و ،عمال اإلنشائيةخالل مدة األموائل بديلة 

يمكن  مزارع الرياحتشييد على الطيور المحلية أثناء األثر فإن تشييد، وكخالصة مرحلة ال

 اعتباره طفيف للغاية.

 الرياحقة منطع الرياح داخل مزارتشييد على الطيور المحلية الناجمة عن اآلثار فإن وكخالصة 

 طفيفة.ستكون  1فرعية الشرقية ال

 اثمة:طيور الجال

 إلى: 1فرعية الرياح الشرقية المنطقة يؤدي إنشاء مزارع الرياح في 

أساسات  ها لتشييد مناطق بعضاستخدام الجاثمة نتيجة لطيور اتعديل أو ضياع موائل  -

لة لثقياوط الكهرباء ومواقع التخزين لآلالت التوربينات وطرق الوصول الدائمة ومسارات خط

 إلخ. ،والمنشآت التقنية األخرى
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 منطقةلى سبة إالمساحة المطلوبة لعناصر البنية التحتية لمزارع الرياح صغيرة نسبياً بالنولكن 

ات يمكن التوربينتركيب وهكذا حتى بعد  ،)حجم الحدث متوسط( ككل 1فرعية الرياح الشرقية ال

لمنطقة اهذه ن ومع ذلك فإن الغالبية العظمى مللراحة لها أثناء طيرانها، ور مواقع أن تجد الطي

مستقبالت ، حساسية ال 1-4-2-2-5ليس لها أهمية كبيرة كموئل على اإلطالق )انظر القسم 

 هاطيران الطيور أثناءلراحة فقط األودية الكبيرة تشكل مواقع محددة في الصحراء و ،منخفضة(

 (.2-5طاقة الرياح )انظر الخريطة في تشييد مشاريع األودية عدم استخدام يجب لذلك و

 اء مزارعب إنشبسبجاثمة الناتجة عن تعديل أو فقد موائل الطيور الوبالتالي يمكن اعتبار اآلثار 

 طفيفة.أنها الرياح المتعددة 

 الضوضاءالمرور واألنشطة البشرية باآلالت الثقيلة وحركة  ات الناجمة عنضطرابأثر اال -

 :وانبعاث الغبار

 اتضطرابا باالقد تتأثر مؤقتً فوبالتالي  ،غالبًا يوًما واحًدا في الصحراءجاثمة تقضي الطيور ال

تقتصر آثار وخالل مرحلة اإلنشاء لمزارع الرياح )حساسية المستقبالت منخفضة(. 

ة لبديلة خالل مرحاختيار موائل الجاثمة يمكن للطيور وعلى مساحة صغيرة  اتاالضطراب

أثناء  ضطراباتالناجمة عن االجاثمة على الطيور الاآلثار فإن التشييد لمزارع الرياح، وبالتالي 

 مرحلة التشييد طفيفة للغاية.

ح داخل مزارع الرياتشييد الناجمة عن جاثمة المتبقية على الطيور الاآلثار فإن كخالصة، و

 .طفيفةهي  1الشرقية الفرعية  حاريالمنطقة

 :مرحلة التشغيل والصيانة

 :الطيور المهاجرة

رع مزا تصادم أو العوائق خالل مراحل التشغيل والصيانة فيلقد تتأثر الطيور المهاجرة با

 الرياح.

 :خطر االصطدام -1

، فإن خطر االصطدام يعتمد على عدة عوامل وحتى اآلن  B610.2.6كما هو مبين في الملحق 

 ال يعرف سوى القليل عن خطر االصطدام للطيور المهاجرة.وجة لم يتم فهم سلسلة السبب والنتي
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واع ، كان نشاط الهجرة من األن 2017وربيع عام  2016وخريف عام  2016خالل ربيع عام و

نظر ا لية ذات الصلة منخفًضا في كل موقع من مواقع المراقبة )لالطالع على البيانات التفصي

و  2016واع مهددة خالل هجرة الربيع )في عامي لم يتم تسجيل أي أنو( B510.2.5الملحق 

لرياح ا بأعداد قليلة في منطقةنوعين فقط من األنواع المهددة سوى تم تسجيل ( ولم ي2017

ور على الرغم من عدم وجود ارتباط دائم بين وجود الطي ،2016في خريف عام  1الشرقية 

نفترض أن خطر االصطدام من المعقول أن ف( B610.2.6ومعدل االصطدام )انظر المرفق 

ال  اليوبالت ،(ةالمنخفض التالمنخفض )حساسية المستقب ةمنخفض في المناطق ذات نشاط الهجر

ياح توربينات الرالتي تطير على ارتفاعات كبيرة بي فترض أن يشكل خطر اصطدام الطيور 

نخفض في م 1 الرياح الشرقيةرة لألنواع ذات الصلة في منطقة جتهديًدا كبيًرا ألن نشاط اله

م حدث المنطقة )حجهذه توربينات الرياح داخل بقد تحدث تصادمات نادرة و ،الربيع والخريف

فإن  ومن ثمهذه الطيور، كبيرة على آثار منخفض( ، ولكن معدل التصادم المتوقع لن يسبب 

 رة.بالنسبة للطيور المهاج الضئيآثرا رياح ي عتبر المزارع بتوربينات خطر االصطدام 

 :ألنوذلك هذا التقييم صالح أيًضا ألنواع ذات صلة بسيطة و

 ( ،1-4-1-2-5ذات أهمية خاصة بالنسبة لهذه األنواع )القسم هذه المنطقة ليست  -

 يسي على جبهة واسعة ، وهذه األنواع تهاجر بشكل رئ -

 توربينات الرياح.بالصطدام هذه األنواع ليست عرضة بشكل خاص ل -

انوية( ثهمية توزيع المكاني لهجرة الطيور )األنواع ذات الصلة وأنواع ذات ألالم يكشف تحليل و

ً في جميع مواقع الوداخل منطقة الدراسة أي أنماط مميزة   ،رصدكان نشاط الهجرة منخفضا

د تكون السالسل الجبلية التي قمثل منطقة هذه الخاصة في أماكن عالوة على ذلك ال توجد و

إن فبالتالي ودة. ه الطيور المهاجرة أو التي قد تقدم ارتفاعات حرارية جيبمثابة معالم مهمة لتوجي

صطدام الطيور وال توجد امكانية ال 1الرياح الشرقية التقييم المذكور سابقًا صالًحا لكل منطقة 

 .رياحالتوربينات المهاجرة ب

طيور ظة للمخاطر ملحولى دي إیؤ نلمنطقة المشروع  فيتشييد مزارع الرياح ن فإكخالصة، و

 المهاجرة.
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 :آثار الحاجز -2

لى إقد تغير الطيور اتجاه الطيران األفقي مما يؤدي غمن أجل تجنب محطة طاقة الرياح 

قت ي الوففقد كبير ومع ذلك فإن هذا التجنب على نطاق واسع ال يعني استهالك أكبر لطاقتها، 

روع كم )مش 5اح بطول بافتراض وجود سلسلة من توربينات الريو ،(Hötker 2017والطاقة )

بضعة )مسار الرحلة اإلضافي فلن يكون سار طيران للطيور على مطاقة رياح مفرد( متعامدة 

كيلومتر  200أن الطيور الكبيرة تهاجر حوالي باعتبار على الطيور )كبير كيلومترات( له تأثير 

عالوة و( 2012وآخرون  Meyburg،  2012وآخرون  Mellone)اليوم الواحد  أو أكثر في

 فإن ومن ثم ،لن يتأثر سوى عدد قليل من الطيورفعلى ذلك وبسبب النشاط المنخفض للهجرة 

 طيور المهاجرة.سلوك التفادي األفقي المحتمل لن يتسبب في مخاطر محتملة لل

نطقة مفوق هو تغيير االرتفاع والرياح توربينات لتجنب لطيور المهاجرة خيار آخر لوهناك 

 .توربينات الرياح

 1ة لشرقيامنتظمة في منطقة الرياح وبما أن األحوال الجوية )وخاصة سرعة الرياح واتجاهها( 

تجنب ليجة بأكملها ، فلن تواجه الطيور رياحاً معاكسة إضافية أو ظروف أخرى أقل تفضيالً نت

 صف من توربينات الرياح.

اجرة ر المهلطيواالتي قد تبذلها ة الكافيه ال يمكن تقدير الطاقة على الرغم من أنكخالصة، وو

ر خاطم فإن أي تأثير للحاجز المحتمل لمزارع الرياح لن يتسبب فيلتجنب توربينات الرياح 

 المحتملر األث قد يتأثر عدد قليل جداً من الطيور ويتم تقييملطيور المهاجرة وبالنسبة لاضافية 

 كأثر ضئيل.

 :محليةالطيور ال

 :لىإالفرعية  1الرياح الشرقية الفرعية رع الرياح في منطقة قد يؤدي تشغيل وصيانة مزا

 فقدهالموائل أو تشغيل التوربينات مما يؤدي إلى انخفاض في نوعية اات بسبب االضطراب -

خالل المرحلة التشغيلية  اتضطرابأوز الرمال والصقر باالقد تتأثر الطيور المحلية مثل و

للتأثر معروفة بأنها غير قابلة المحلية واع ومع ذلك فإن معظم األن ،لمزارع الرياح

لصوتية والبصرية المستمرة  لتوربينات الرياح. وعالوة على ذلك تقتصر آثار باالضطرابات ا

متر من  300على مسافة صغيرة إلى حد ما وتغطي المساحة التي تصل إلى  اتاالضطراب
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م فإن اآلثار على الطيور ومن ث ،(ةمنخفض الت( )حساسية المستقبHötker 2017التوربين )

 المحلية الناجمة عن االضطرابات المتعلقة بتشغيل التوربينات يتم تقييمها كآثار ضئيلة.

 :األنشطة البشرية المتعلقة بصيانة مزارع الرياح المتعددة ات منضطراباال -

ع ارلمز األنشطة البشرية خالل المراحل التشغيليةمن قد تتأثر الطيور المحلية باضطرابات 

م ن )حجمن المتوقع أن يكون النشاط البشري محدوًدا في الزمان والمكافومع ذلك   ،الرياح

ع الطيور المحلي فقير ، فإن مجتم 1-4-2-2-5كما هو مذكور في القسم و ،الحدث منخفض(

 ،(تللمستقبال للغاية في األنواع كما أن كثافة الطيور منخفضة للغاية )حساسية منخفضة

صيانة بتقييم اآلثار على الطيور المحلية الناجمة عن االضطرابات المتعلقة يتم وكخالصة 

 مزارع الرياح المتعددة كآثار ضئيلة.

 :خطر االصطدام -

حلية ر المومع ذلك فإن الطيو ،توربينات التشغيلبكما ستواجه الطيور المحلية خطر االصطدام 

-5سم ي القكما هو مذكور فو ،توربيناتعلى علم بها وقد يكون سلوكها أكثر تكيفًا مع وجود ال

لغاية ع الطيور المحلي فقير للغاية في األنواع وكثافة الطيور منخفضة ل، فإن مجتم 2-2-4-1

طيور م الولذلك فإن خطر االصطدا ،ولم يتم العثور على أي أنواع مهددة في المنطقة الفرعية

على  كبيرةآثار رع الرياح إلى مزالن تؤجي منخفض نوًعا ما وبتوربينات الرياح المحلية 

 ضئيل(.األثر  ) طيور المحليةال

في  على الطيور المحلية الناجمة عن تشغيل وصيانة مزارع الرياحأالثار فإن كخالصة، و

 ضئيلة.آثار ستؤدي إلى  1الرياح الشرقية الفرعية منطقة 

 اثمة:طيور الجال

 إلى: 1الشرقية الفرعية  الرياحمنطقة  قد يؤدي تشغيل وصيانة مزارع الرياح في

 ا.فقد لهلموائل أو تشغيل التوربينات مما يؤدي إلى انخفاض في نوعية ابسبب  اتاالضطراب -

من ولكن خالل المرحلة التشغيلية لمزارع الرياح  اتباالضطرابالجاثمة قد تتأثر الطيور و

أما رع الرياح تتجنب مزاكبيرة في أسراب طير تالطيور المحلية التي المعروف جيداً أن 

 توربينات الرياح. وبالتاليفال تتأثر باألنواع األخرى التي تتجول في قطعان صغيرة أو فردية 
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لستريح أثناء طيرانها كما كان الحال قبل تشييد تستخدم هذه األنواع مناطق مزارع الرياح 

 ي منطقةفالجاثمة كان عدد الطيور و،  1-4-2-2-5كما هو مذكور في القسم مزارع الرياح 

وبالتالي للطيور الجاثمة، أهمية كبيرة ليس لها المنطقة هذه وصغير  1الرياح الشرقية الفرعية 

 )أثر ضئيل(.جاثمة لن يؤدي تشغيل مزارع الرياح إلى فقد كبير في الموائل بالنسبة للطيور ال

 :األنشطة البشرية المتعلقة بصيانة مزارع الرياح اتضطرابأثر ا -

لرياح زارع ااألنشطة البشرية خالل المرحلة التشغيلية لم اتبسبب اضطرابلجاثمة اتأثر الطيور 

حدث م الومع ذلك فمن المتوقع أن يكون هذا النشاط البشري محدوًدا في الزمان والمكان )حج

ا ادة يومً في المنطقة )تقضي الطيور عطويلة عالوة على ذلك ال تبقى الطيور لفترة و ،منخفض(

لجاثمة اعلى الطيور األثر منخفضة( وبالتالي فإن المستقبالت راء( )حساسية الصحفي واحًدا 

 يذكر.ال الناجم عن االضطرابات المتعلقة بصيانة مزارع الرياح يكاد 

 :خطر االصطدام -

 الية فيعمخاطر االصطدام قد تكون رياح وتوربينات البخطر االصطدام الجاثمة تواجه الطيور 

ي فترة فبير كالتي تطير على ارتفاع قطعان كبيرة من الطيور المهاجرة  الحاالت التي تكون فيها

ل في ء الليفي الصباح بعد قضاثم تبدأ في الطيران ما بعد الظهر للبحث عن مكان لقضاء الليل 

ل خال 1ة الرياح الشرقية الفرعيفي منطقة كبيرة الصحراء. ومع ذلك لم يتم تسجيل أي أسراب 

لطيور ا، كان عدد  1-4-2-2-5كما هو مذكور في القسم و ،رة الطيورهجلالمراقبة المكثفة 

لها، كموئل  منطقة تحتل أهمية كبيرةهذه الولم تكن صغير  1الرياح الشرقية في منطقة جاثمة ال

 ى تصادمالمنطقة لن تشكل خطراً كبيراً علهذه فإن العديد من مزارع الرياح داخل وكخالثة 

 .)أثر ضئيل(الجاثمة الطيور 

في  الناجمة عن تشغيل وصيانة مزارع الرياحاآلثار على الطيور الجاثمة فإن كخالصة، و

 ضئيلة.ستكون  1الرياح الشرقية الفرعية منطقة 

 :افيشالخف -6-2-1-3-2

 تشييد:مرحلة ال

خفض للغاية وتبين أنه م 1 الفرعية لشرقيةالرياح انشاط الخفافيش ضمن منطقة  ت مراقبةتم

أن هذه المنطقة ليست موطنا يبدو و ،، حساسية المستقبالت منخفضة(2-4-21-5)انظر القسم 
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موطن الخفافيش. ليؤدي إنشاء مزارع الرياح إلى تعديل أو فقدان لن لخفافيش. ومن ثم مفضال ل

الكهوف أو الشقوق )التي أماكن معينة مثل ومع ذلك يجب أن تتجنب مواقع توربينات الرياح 

( الخاص ESIAار في نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي )يجب أخذها بعين االعتب

 بالمشروع(.

ة. فيش نشطمزارع الرياح خالل النهار وليس خالل الليل عندما تكون الخفاتشييد أنشطة تم ستو

 .لخفافيشلإلى اضطراب كبير تشييد وبالتالي يمكن استبعاد أن تؤدي أنشطة ال

رياح المزارع الرياح داخل منطقة تشييد اجمة عن على الخفافيش الناآلثار فإن كخالصة، و

 ال تذكر.آثار طفيفة ستؤدي إلى  1الشرقية الفرعية 

 :مرحلة التشغيل والصيانة

حساسية وعلى أساس النتائج التي تم الحصول عليها )نشاط الخفافيش منخفض جداً ، 

 لشرقيةا الرياحنطقة متوربينات الرياح داخل ال يكون لمن المفترض أن فمنخفضة( الت المستقب

 عددة.مترياح حتى إذا تم إنشاء مزارع طاقة فيش تأثير كبير على تجمعات الخفا 1الفرعية 

 راسةد )على سبيل المثالعلى الخفافيش  توربينات الرياحتؤثر وفقا لمعلومات حديثة ال و

Brinkmann et al. 2011) ال تذكر.فإن اآلثار طفيفة و( وبالتالي 

ة منطق قةعلى الخفافيش الناتجة عن تشغيل وصيانة مزارع الرياح في منطآلثار افإن كخالصة و

 ضئيلة.كون ست 1الفرعية  لشرقيةالرياح ا

 :وانات األخرىالحي -6-2-1-3-3

 1الفرعية  لشرقيةالرياح امنطقة  أهميةأن بوضوح  3-4-2-2-5النتائج الواردة في القسم تظهر 

ال ودييات تم العثور على عدد قليل فقط من أنواع الثوقد كموطن للحيوانات محدودة نوًعا ما 

األنواع وثافة في األنواع والكعتبر أي منها في قائمة الحيوانات المهددة وهذه المنطقة فقيرة ي

ي فوية المسجلة منتشرة على نطاق واسع ويمكن العثور عليها في العديد من الموائل الصحرا

ي التالوبلحيوانات لمنطقة ليست ذات أهمية خاصة لدة واوال تعتبر من الحيوانات المهدمصر 

 منخفضة. الت على أنهايجب تقييم حساسية المستقب
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 تشييد:مرحلة ال

 إلى:  1الفرعية  لشرقيةالرياح امنطقة قد يؤدي إنشاء العديد من مزارع الرياح في 

وطرق  ت التوربيناتأساسابعض األماكن النشاء باستخدام  فقدان الموائل للحيوانات المحلية -

قنية ت التومواقع التخزين لآلالت الثقيلة والمنشآ ءالكهرباخنادق كابالت الوصول الدائمة و

 األخرى ، إلخ.

تمعات الحيوانية المحلية لديها عدد قليل من ، فإن المج 3-4-2-2-5وكما هو مذكور في القسم 

 حجم حدثصغيرة نوًعا ما )رياح توربينات الالمساحة المطلوبة لوكثافة منخفضة، وباألنواع 

نات ستكون هناك موائل مناسبة متاحة للحيواتركسي التوربينات متوسط(. وهكذا حتى بعد 

ة المتعدد مزارع الرياحتشييد على الحيوانات الناجم عن األثر باختصار يتم تقييم و ،المحلية

 طفيف.على أنه  1الفرعية  لشرقيةالرياح امنطقة داخل 

وف الكه ببجان وأتجنب تحديد مواقع توربينات الرياح في مناطق الغطاء النباتي ومع ذلك يجب 

اع ي إبديجب أال يتم تركيب أي توربين بجانب أو داخل األودية الهامة وهي وادوأو الشقوق 

ي ، ووادي البرشاوي في الشمال ، ومجمع وادي العمراني ، ووادي الشرقي من مجمع عمران

بور عيجب أن تقتصر إجراءات البناء في األودية الهامة على و ،بالمقلد في الجنو واديو

تقييم  تمم يومن ثالتي تتم في مناطق أقل حساسية. ابالت لها الطرق المعبدة بالحصى وخنادق الك

 (.2-5طاقة الرياح )انظر الخريطة مشاريع األودية المهمة على أنها أقل مالءمة ل

بعاث اآلالت الثقيلة والمرور والضوضاء وان بشرية مناالضطرابات الناجمة عن األنشطة ال -

 :الغبار

الثدييات المحلية الكبيرة مثل تشييد وقد تتأثر الحيوانات المحلية باالضطرابات خالل مرحلة ال

ات األعمال االنشائية بسبب اضطرابالمتواجد في المنطقة سيترك هذه المنطقة ثعلب الصحراء 

منطقة ل بالمساحة الكليةات على مساحة صغيرة نسبياً مقارنةً تقتصر آثار االضطرابسومع ذلك 

وبالتالي يمكن أن تجد الحيوانات المحلية موائل بديلة خالل مرحلة ،  1الفرعية  لشرقيةالرياح ا

يقتصر العمل اإلنشائي على فترة زمنية قصيرة نوًعا ما )ضآلة حجم الحدث(. تشييد، كما سال

األثر باختصار يتم تقييم إنتهاء أعمال التشييد، وبعد ودة للمنطقة العيمكن للحيوانات المحلية و
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على أنه ال يكاد تشييد على الحيوانات الناجم عن اضطراب األنشطة البشرية خالل مرحلة ال

 يذكر.

 :المخلفات -

ن لمحتمل أمن الن تسبب النفايات الناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير كبير على الحيوانات و

ى ر علهذا قد يؤث( واصة األنواع الوحشية )الكالب والقطط والقوارضخحيوانات معينة  تجذب

موقع ي الوبالتالي يجب إزالة النفايات على الفور من الموقع وتخزينها ف ،األنواع األصلية

 بالطرق المناسبة.

 :لريفيةأنواع جديدة من البيئات الحضرية وا -

ينبغي وشييد مع مواد التت الحضرية والريفية إلى المنطقة أنواع جديدة من البيئااستقدام يمكن 

 .تجنب ذلك قدر اإلمكان ألن األنواع الجديدة غالباً ما تؤثر على األنواع المحلية

نطقة م مزارع الرياح داخلتشييد على الحيوانات األخرى الناجمة عن اآلثار فإن كخالصة و

 طفيفة.تعتبر  1الفرعية  لشرقيةالرياح ا

 :التشغيل والصيانةمرحلة 

عات المجتموالضجيج والظل الناتج عن تشغيل توربينات الرياح محدود في المكان والزمان 

جدا.  نخفضةمفإن كثافتها عالوة على ذلك و ،الحيوانية المحلية لديها عدد قليل جدا من األنواع

ما بيرة. وبكجة ية بدرومن ثم ال يتوقع أن تؤثر مزارع الرياح العاملة على الحياة البرية الحيوان

 توربيناتن الأن التوربينات لن ت قام بجوار أو داخل األودية المهمة فإن الضوضاء التي تحدث م

 لن تؤثر على الحيوانات التي تسكن أو تستخدم هذه المناطق.

ن اتجة مأو النفايات النالعاملين بالموقع قد يكون هناك خطر من اضطراب األنواع من قبل و

 ،نةلصياار المستعملة أو عن أخطار الكابالت غير المعزولة بشكل كاف خالل أنشطة قطع الغيا

لصيانة اأي تأثير كبير على الحياة البرية الحيوانية حيث تقتصر أنشطة ذلك لن يسبب ولكن 

 على المنطقة القريبة من توربينات الرياح.

وصيانة مزارع الرياح في على الحيوانات األخرى الناجمة عن تشغيل اآلثار فإن كخالصة، و

 ستؤدي إلى آثار ال تذكر.  1الفرعية  لشرقيةالرياح ا منطقة
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 : 2الفرعية  لشرقيةالرياح امنطقة  -6-2-2

 :يلمواقع المحمية قانوناً والمعترف بها دولياً لقيمة التنوع البيولوجا -6-2-2-1

اخل أو جي دالتنوع البيولو في غياب أي موقع محمي قانونًا أو مناطق معترف بها دوليًا لقيمة

 الرياح وتشغيل مزارعتشييد ولن يؤثر تركيب ف 2الفرعية  لشرقيةالرياح امنطقة  بالقرب من

 في هذه المنطقة على أي موقع محدد.

 :لموائل والنباتاتا -6-2-2-2

 التشييد:رحلة م

 إلى: 2الفرعية  لشرقيةالرياح امنطقة قد يؤدي إنشاء العديد من مزارع الرياح في 

 ناتتوربيبعض المواقع لتشييد ستخدام نتيجة الموئل ضرر مباشر للنباتات وفقدان مباشر ل -

آلالت مواقع التخزين لومسارات خط الكهرباء ومنصات البناء اليها وطرق الوصول و الرياح

 الثقيلة أو المنشآت التقنية األخرى.

ات طح التربة العلوي وبعض طبقسإزالة وتدمير جزئي تحدث مزارع الرياح تشييد أثناء و

% 5 حوالي رع الرياح محدود )عادةامزلتشييد التربة العميقة. ومع ذلك فإن استخدام األراضي 

من أي  اليةمن المساحة الكلية لمزرعة الرياح خالل مرحلة التشغيل( مما يترك معظم المنطقة خ

م )حجية الكلغير من المنطقة لن تغطي سوى جزء صستخدمة وبالتالي فإن المنطقة الماشغاالت، 

 الحدث المتوسط(.

د تشييسبب ئل بومن ثم فإن اآلثار المتبقية الناجمة عن الضرر المباشر للنباتات أو فقدان الموا

 ه.تدابير التخفيف المذكورة أعالعتبار مزارع الرياح ستؤدي إلى آثار طفيفة إذا تم ا

 أثناء أعمال التشييد:التربة دمك  -

إلى تلف البذور المحلية وانخفاض مالءمة نمو التربة أثناء أعمال التشييد  دمكقد يؤدي 

من المساحة  % 5محدودة )عادة حوالي ستخدمة كما ذكر أعاله فإن المنطقة الم ، ولكنالنباتات

استخدام، الكلية لمزرعة الرياح خالل مرحلة التشغيل( مما يترك معظم المنطقة خالية من أي 

الفرعية أي أنواع مهددة أو مجتمعات نباتية الرياح الشرقية تحتوي منطقة  عالوة على ذلك الو

إمكانية نمو النباتات في هذه المنطقة القاحلة  محدودة للغاية.  وأخيرا، فإنكبيرة، ذات أهمية 
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كما على أنه منطقة هذه المزارع الرياح في تشييد خالصة القول يتم تقييم اآلثار المتبقية بسبب و

 مستقبالت منخفضة(.ال)حجم الحدث متوسط وحساسية  أثر طفيف

 :انبعاث الغبار -

 قليلة آثارمن المتوقع حدوث وفترات قصيرة لقتصر انبعاث الغبار على منطقة صغيرة جًدا يس

ت لمستقبالاوحساسية جًدا على الموائل أو النباتات بسبب انبعاث الغبار )حجم الحدث متوسط 

 (.منخفضة

 :المخلفات-

 تات. ومعلنبااسبب النفايات الناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير كبير على الموائل أو لن ت

لنفايات ازالة وبالتالي يجب إ ،تسبب في تلوث مناطق أكبر عندما تجرفها الرياح القويةتذلك فقد 

 صحيحة. على الفور وتخزينها في الموقع أو بالقرب منه بطرق

طفيفة ار آثإلى  2فرعية الرياح الشرقية الالرياح داخل منطقة مزارع تشييد سيؤدي وكخالصة، 

 .على الموائل أو النباتات

 :مرحلة التشغيل والصيانة

ن مفك عالوة على ذلو ،في غياب الموائل القيمة يمكن افتراض أنه لن تتأثر أي منطقة مهمة

رات تغييفإن الضا أيها، والمعروف أن تشغيل توربينات الرياح ال يؤثر على النباتات أو نمو

 على النباتات.أثر طفيفة في سرعة الرياح لن يكون لها أي ال

زين خالل فترات صيانة مزارع الرياح ستقتصر األنشطة البشرية على الطرق وأماكن التخو

 الموجودة بالفعل.

يسبب  لن 1فرعية الرياح الشرقية المنطقة  فإن تشغيل وصيانة مزارع الرياح داخلوكخالصة 

د قطقة هذه المنال توجد أيًضا أنشطة أخرى في وثار ضئيلة على الموائل أو النباتات سوى آ

 إلى مستويات كبيرة.اآلثار تسهم في زيادة 

 

 



JV          
 

 

 190 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 الحيوانات -6-2-2-3

 :الطيور -6-2-2-3-1

 تشييد:مرحلة ال

 :الطيور المهاجرة

ي لغبار فلوانبعاث ضوضاء تنجم قد تشييد ولن تتأثر الطيور في الطيران النشط خالل مرحلة ال

فًا ضعيثرا أيمكن اعتبار ذلك والطيور المهاجرة تغير مسار طيرانها التشييد مما سيجعل مواقع 

 (.الت)انخفاض حجم الحدث وانخفاض حساسية المستقب

 إلى: 2فرعية الرياح الشرقية المنطقة  قد يؤدي إنشاء مزارع الرياح في

أساسات تشييد لمناطق تيجة الستخدام بعض النموائل للطيور المحلية فقدان تعديل أو  -

زات تجهيالآلالت واتخزين لومواقع كابالت الكهرباء وصول ومسارات لالالتوربينات وطرق 

 خرى ، إلخ.األتقنية ال

فرعية الرياح الشرقية ال، فإن مجتمع الطيور المحلي في منطقة  2-5وكما هو مذكور في القسم 

 ساسيةالوة على ذلك فإن كثافة الطيور منخفضة للغاية )حفقير للغاية في األنواع ، وع 1

حد  ة إلىالمساحة المطلوبة لعناصر البنية التحتية لمزارع الرياح صغيرومنخفضة(  التمستقب

بينات لتورتركيب اوهكذا حتى بعد  ،)حجم الحدث متوسط(ككل المنطقة بمساحة ما بالمقارنة 

قدان فسيؤدي تعديل أو وكخالصة  ،طيور المحليةكون هناك موائل مناسبة كافية متاحة للتس

 .طفيفة على الطيور المحليةآثار الموائل إلى 

 وضاءاألنشطة البشرية باآلالت الثقيلة وحركة المرور والض ات الناجمة عنضطرابأثر اال

 :وانبعاث الغبار

ومع تشييد لخالل مرحلة ا اتباالضطرابأوز الصحراء والصقور قد تتأثر الطيور المحلية ، مثل 

وهكذا يمكن أن تجد الطيور المحلية ، على مساحة صغيرة اتاالضطرابآثار هذه ذلك تقتصر 

بعد الرجوع لهذه األماكن يمكن للطيور المحلية و ،عمال اإلنشائيةخالل مدة األموائل بديلة 

ن يمك مزارع الرياحتشييد على الطيور المحلية أثناء األثر فإن تشييد، وكخالصة مرحلة ال

 اعتباره طفيف للغاية.
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ح الرياطقة مزارع الرياح داخل منتشييد على الطيور المحلية الناجمة عن اآلثار فإن وكخالصة 

 طفيفة.ستكون  2فرعية الشرقية ال

 اثمة:طيور الجال

وطن أهمية كمأية  2الرياح الشرقية الفرعية بسبب عدم وجود غطاء نباتي ال تحتل منطقة 

المنطقة هذه مزارع الرياح داخل تشييد وبالتالي فإن  ( 1-4-3-2-5القسم  )انظرللطيور الجاثمة 

 )أثر ضئيل(.جاثمة على الطيور الآثار عكسية لن يسبب 

 :مرحلة التشغيل والصيانة

 :الطيور المهاجرة

رع مزا تصادم أو العوائق خالل مراحل التشغيل والصيانة فيلقد تتأثر الطيور المهاجرة با

 الرياح.

 :صطدامخطر اال -1

آلن ا، فإن خطر االصطدام يعتمد على عدة عوامل وحتى  B610.2.6كما هو مبين في الملحق 

 رة.لمهاجاال يعرف سوى القليل عن خطر االصطدام للطيور ولم يتم فهم سلسلة السبب والنتيجة 

، كان نشاط الهجرة من األنواع  2017وربيع عام  2016وخريف عام  2016خالل ربيع عام و

لصلة منخفًضا في كل موقع من مواقع المراقبة )لالطالع على البيانات التفصيلية  انظر ذات ا

و  2016لم يتم تسجيل أي أنواع مهددة خالل هجرة الربيع )في عامي و( B510.2.5الملحق 

الرياح  بأعداد قليلة في منطقةنوعين فقط من األنواع المهددة سوى تم تسجيل ( ولم ي2017

على الرغم من عدم وجود ارتباط دائم بين وجود الطيور  ،2016يف عام في خر 2الشرقية 

من المعقول أن نفترض أن خطر االصطدام ف( B610.2.6ومعدل االصطدام )انظر المرفق 

وبالتالي ال  ،(ةالمنخفض التالمنخفض )حساسية المستقب ةمنخفض في المناطق ذات نشاط الهجر

توربينات الرياح تي تطير على ارتفاعات كبيرة بالي فترض أن يشكل خطر اصطدام الطيور 

منخفض في  2الرياح الشرقية رة لألنواع ذات الصلة في منطقة جتهديًدا كبيًرا ألن نشاط اله

المنطقة )حجم حدث هذه توربينات الرياح داخل بقد تحدث تصادمات نادرة و ،الربيع والخريف

ومن ثم فإن هذه الطيور، كبيرة على ر آثامنخفض( ، ولكن معدل التصادم المتوقع لن يسبب 

 بالنسبة للطيور المهاجرة. الضئيآثرا رياح ي عتبر المزارع بتوربينات خطر االصطدام 
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 :ألنوذلك هذا التقييم صالح أيًضا ألنواع ذات صلة بسيطة و

 ( ،1-4-1-2-5ذات أهمية خاصة بالنسبة لهذه األنواع )القسم هذه المنطقة ليست  -

 اع تهاجر بشكل رئيسي على جبهة واسعة ، وهذه األنو -

 توربينات الرياح.بالصطدام هذه األنواع ليست عرضة بشكل خاص ل -

انوية( ثهمية لتوزيع المكاني لهجرة الطيور )األنواع ذات الصلة وأنواع ذات أالم يكشف تحليل و

ً في جميع مووداخل منطقة الدراسة أي أنماط مميزة   ،صداقع الركان نشاط الهجرة منخفضا

د تكون السالسل الجبلية التي قمثل منطقة هذه الخاصة في أماكن عالوة على ذلك ال توجد و

إن فبالتالي ودة. بمثابة معالم مهمة لتوجيه الطيور المهاجرة أو التي قد تقدم ارتفاعات حرارية جي

صطدام الطيور ية الوال توجد امكان 1الرياح الشرقية التقييم المذكور سابقًا صالًحا لكل منطقة 

 .رياحالتوربينات المهاجرة ب

لطيور مخاطر ملحوظة للى دي إیؤ نلمنطقة المشروع  فيتشييد مزارع الرياح ن فإكخالصة، و

 المهاجرة.

 :آثار الحاجز -2

 دي إلىقد تغير الطيور اتجاه الطيران األفقي مما يؤغمن أجل تجنب محطة طاقة الرياح 

في ير فقد كبك فإن هذا التجنب على نطاق واسع ال يعني ومع ذلاستهالك أكبر لطاقتها، 

 5 بافتراض وجود سلسلة من توربينات الرياح بطولو ،(Hötker 2017الوقت والطاقة )

حلة مسار الرفلن يكون سار طيران للطيور على مكم )مشروع طاقة رياح مفرد( متعامدة 

جر بيرة تهاأن الطيور الكعتبار باعلى الطيور )كبير اإلضافي )بضعة كيلومترات( له تأثير 

 Meyburg،  2012وآخرون  Mellone)كيلومتر أو أكثر في اليوم الواحد  200حوالي 

د يتأثر سوى عد لنفعالوة على ذلك وبسبب النشاط المنخفض للهجرة و( 2012وآخرون 

 لةمحتم ومن ثم فإن سلوك التفادي األفقي المحتمل لن يتسبب في مخاطر ،قليل من الطيور

 طيور المهاجرة.لل

نطقة مفوق هو تغيير االرتفاع والرياح توربينات لتجنب لطيور المهاجرة خيار آخر لوهناك 

 .توربينات الرياح
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 2ة لشرقيامنتظمة في منطقة الرياح وبما أن األحوال الجوية )وخاصة سرعة الرياح واتجاهها( 

تجنب ليجة ف أخرى أقل تفضيالً نتبأكملها ، فلن تواجه الطيور رياحاً معاكسة إضافية أو ظرو

 صف من توربينات الرياح.

اجرة ر المهالتي قد تبذلها لطيوفية كااله ال يمكن تقدير الطاقة على الرغم من أنكخالصة، وو

ر خاطم فإن أي تأثير للحاجز المحتمل لمزارع الرياح لن يتسبب فيلتجنب توربينات الرياح 

 المحتملر األث قد يتأثر عدد قليل جداً من الطيور ويتم تقييماجرة ولطيور المهبالنسبة لاضافية 

 كأثر ضئيل.

 :محليةالطيور ال

 :لىإالفرعية  1الرياح الشرقية الفرعية يؤدي تشغيل وصيانة مزارع الرياح في منطقة  قد

 فقدهالموائل أو تشغيل التوربينات مما يؤدي إلى انخفاض في نوعية اات بسبب االضطراب -

ة شغيليخالل المرحلة الت اتضطرابأوز الرمال والصقر باالتتأثر الطيور المحلية مثل  قدو

ر للتأثمعروفة بأنها غير قابلة المحلية ومع ذلك فإن معظم األنواع  ،لمزارع الرياح

ثار صر آلصوتية والبصرية المستمرة  لتوربينات الرياح. وعالوة على ذلك تقتباالضطرابات ا

متر من  300سافة صغيرة إلى حد ما وتغطي المساحة التي تصل إلى على م اتاالضطراب

طيور ومن ثم فإن اآلثار على ال ،(ةمنخفض الت( )حساسية المستقبHötker 2017التوربين )

 .ئيلةضالمحلية الناجمة عن االضطرابات المتعلقة بتشغيل التوربينات يتم تقييمها كآثار 

 :تعلقة بصيانة مزارع الرياح المتعددةاألنشطة البشرية الم ات منضطراباال -

ع لمزار األنشطة البشرية خالل المراحل التشغيليةمن قد تتأثر الطيور المحلية باضطرابات 

م ن )حجمن المتوقع أن يكون النشاط البشري محدوًدا في الزمان والمكافومع ذلك   ،الرياح

الطيور المحلي فقير  تمع، فإن مج 1-4-2-2-5كما هو مذكور في القسم و ،الحدث منخفض(

 ،(تللمستقبال للغاية في األنواع كما أن كثافة الطيور منخفضة للغاية )حساسية منخفضة

 صيانةبيتم تقييم اآلثار على الطيور المحلية الناجمة عن االضطرابات المتعلقة وكخالصة 

 مزارع الرياح المتعددة كآثار ضئيلة.
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 :خطر االصطدام -

حلية ر المومع ذلك فإن الطيو ،توربينات التشغيلبمحلية خطر االصطدام كما ستواجه الطيور ال

-5سم ي القكما هو مذكور فو ،على علم بها وقد يكون سلوكها أكثر تكيفًا مع وجود التوربينات

لغاية ع الطيور المحلي فقير للغاية في األنواع وكثافة الطيور منخفضة ل، فإن مجتم 2-2-4-1

حلية يور المولذلك فإن خطر اصطدام الط ،المنطقة هذه أنواع مهددة في  ولم يتم العثور على أي

طيور كبيرة على الآثار مزارع الرياح إلى ي دلن تؤمنخفض نوًعا ما وبتوربينات الرياح 

 ضئيل(.األثر  ) المحلية

في  على الطيور المحلية الناجمة عن تشغيل وصيانة مزارع الرياحأالثار فإن كخالصة، و

 ضئيلة.آثار ستؤدي إلى  1رياح الشرقية الفرعية المنطقة 

 اثمة:طيور الجال

وطن أي أهمية كم 2الرياح الشرقية الفرعية ال تحتل منطقة فسبب عدم وجود غطاء نباتي ب

 ةبيركية آثار أالمنطقة إلى هذه لن يؤدي تشغيل مزارع الرياح داخل ف. وبالتالي للطيور الجاثمة 

 ب أو مخاطر االصطدام(.)اضطراجاثمة على الطيور ال

ي منطقة فالناجمة عن تشغيل وصيانة مزارع الرياح الجاثمة على الطيور اآلثار فإن كحالصة و

 ضئيلة. 2الرياح الشرقية الفرعية 

 :الخفافيش -6-2-2-3-2

 تشييد:مرحلة ال

لغاية خفض لوتبين أنه م 2الفرعية  لشرقيةالرياح انشاط الخفافيش ضمن منطقة  ت مراقبةتم

أن هذه المنطقة ليست موطنا يبدو و ،المستقبالت منخفضة( ، حساسية2-4-21-5)انظر القسم 

ش. لخفافيموطن اليؤدي إنشاء مزارع الرياح إلى تعديل أو فقدان لن لخفافيش. ومن ثم مفضال ل

 )التي الكهوف أو الشقوقأماكن معينة مثل ومع ذلك يجب أن تتجنب مواقع توربينات الرياح 

( الخاص ESIAا بعين االعتبار في نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي )يجب أخذه

 بالمشروع(.
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ة. فيش نشطمزارع الرياح خالل النهار وليس خالل الليل عندما تكون الخفاتشييد أنشطة تم ستو

 .لخفافيشلإلى اضطراب كبير تشييد وبالتالي يمكن استبعاد أن تؤدي أنشطة ال

رياح المزارع الرياح داخل منطقة تشييد الخفافيش الناجمة عن  علىاآلثار فإن كخالصة، و

 ال تذكر.آثار طفيفة ستؤدي إلى  2الشرقية الفرعية 

 :مرحلة التشغيل والصيانة

حساسية وعلى أساس النتائج التي تم الحصول عليها )نشاط الخفافيش منخفض جداً ، 

 لشرقيةا الرياحالرياح داخل منطقة توربينات ال يكون لمن المفترض أن فمنخفضة( الت المستقب

 فيش.تأثير كبير على تجمعات الخفا 2الفرعية 

 راسةد )على سبيل المثالعلى الخفافيش  توربينات الرياحتؤثر وفقا لمعلومات حديثة ال و

Brinkmann et al. 2011) ال تذكر.فإن اآلثار طفيفة و( وبالتالي 

 منطقة قةعن تشغيل وصيانة مزارع الرياح في منطعلى الخفافيش الناتجة اآلثار فإن كخالصة و

 ضئيلة.كون ست 1الفرعية  لشرقيةالرياح ا

 :ىالحيوانات األخر -6-2-2-3-3

 2الفرعية  لشرقيةالرياح امنطقة  أهميةأن بوضوح  3-4-2-2-5النتائج الواردة في القسم تظهر 

ال ودييات فقط من أنواع الثتم العثور على عدد قليل وقد كموطن للحيوانات محدودة نوًعا ما 

األنواع وثافة في األنواع والكعتبر أي منها في قائمة الحيوانات المهددة وهذه المنطقة فقيرة ي

ي فوية المسجلة منتشرة على نطاق واسع ويمكن العثور عليها في العديد من الموائل الصحرا

 التاليوبلحيوانات خاصة للمنطقة ليست ذات أهمية وال تعتبر من الحيوانات المهددة وامصر 

 منخفضة. الت على أنهايجب تقييم حساسية المستقب

 تشييد:مرحلة ال

 إلى:  2الفرعية  لشرقيةالرياح اقد يؤدي إنشاء العديد من مزارع الرياح في منطقة 

أساسات التوربينات وطرق بعض األماكن النشاء فقدان الموائل للحيوانات المحلية باستخدام  -

ومواقع التخزين لآلالت الثقيلة والمنشآت التقنية  ءالكهرباخنادق كابالت ائمة والوصول الد

 األخرى ، إلخ.
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تمعات الحيوانية المحلية لديها عدد قليل من ، فإن المج 3-4-2-2-5وكما هو مذكور في القسم 

 حجم حدثصغيرة نوًعا ما )توربينات الرياح المساحة المطلوبة لوكثافة منخفضة، وباألنواع 

نات ستكون هناك موائل مناسبة متاحة للحيواتركسي التوربينات متوسط(. وهكذا حتى بعد 

ة المتعدد مزارع الرياحتشييد على الحيوانات الناجم عن األثر باختصار يتم تقييم و ،المحلية

 طفيف.على أنه  1الفرعية  لشرقيةالرياح اداخل منطقة 

بعاث من اآلالت الثقيلة والمرور والضوضاء وانرية االضطرابات الناجمة عن األنشطة البش -

 :الغبار

 بيرة مثلالك الثدييات المحليةتشييد وقد تتأثر الحيوانات المحلية باالضطرابات خالل مرحلة ال

ة نشائيات األعمال االبسبب اضطرابالمتواجد في المنطقة سيترك هذه المنطقة ثعلب الصحراء 

طقة منل يةبالمساحة الكلمساحة صغيرة نسبياً مقارنةً  تقتصر آثار االضطرابات علىسومع ذلك 

ة لة خالل مرحلوبالتالي يمكن أن تجد الحيوانات المحلية موائل بدي،  2الفرعية  لشرقيةالرياح ا

(. لحدثايقتصر العمل اإلنشائي على فترة زمنية قصيرة نوًعا ما )ضآلة حجم تشييد، كما سال

األثر م م تقييباختصار يتإنتهاء أعمال التشييد، وبعد منطقة العودة لليمكن للحيوانات المحلية و

د يكا على أنه التشييد على الحيوانات الناجم عن اضطراب األنشطة البشرية خالل مرحلة ال

 يذكر.

 :المخلفات -

ن لمحتمل أمن الن تسبب النفايات الناتجة عن األعمال اإلنشائية أي تأثير كبير على الحيوانات و

ى ر علهذا قد يؤث( واصة األنواع الوحشية )الكالب والقطط والقوارضخات معينة تجذب حيوان

موقع ي الوبالتالي يجب إزالة النفايات على الفور من الموقع وتخزينها ف ،األنواع األصلية

 بالطرق المناسبة.

 :لريفيةأنواع جديدة من البيئات الحضرية وا -

ينبغي وشييد مع مواد الترية والريفية إلى المنطقة أنواع جديدة من البيئات الحضاستقدام يمكن 

 .تجنب ذلك قدر اإلمكان ألن األنواع الجديدة غالباً ما تؤثر على األنواع المحلية

منطقة  مزارع الرياح داخلتشييد على الحيوانات األخرى الناجمة عن اآلثار فإن كخالصة و

 طفيفة.تعتبر  1الفرعية  لشرقيةالرياح ا
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 :ل والصيانةمرحلة التشغي

عات المجتموالضجيج والظل الناتج عن تشغيل توربينات الرياح محدود في المكان والزمان 

جدا.  نخفضةمفإن كثافتها عالوة على ذلك و ،الحيوانية المحلية لديها عدد قليل جدا من األنواع

ما بيرة. وبكجة رومن ثم ال يتوقع أن تؤثر مزارع الرياح العاملة على الحياة البرية الحيوانية بد

 توربيناتن الأن التوربينات لن ت قام بجوار أو داخل األودية المهمة فإن الضوضاء التي تحدث م

 لن تؤثر على الحيوانات التي تسكن أو تستخدم هذه المناطق.

ن اتجة مأو النفايات النالعاملين بالموقع قد يكون هناك خطر من اضطراب األنواع من قبل و

 ،نةلصيااتعملة أو عن أخطار الكابالت غير المعزولة بشكل كاف خالل أنشطة قطع الغيار المس

لصيانة اأي تأثير كبير على الحياة البرية الحيوانية حيث تقتصر أنشطة ذلك لن يسبب ولكن 

 على المنطقة القريبة من توربينات الرياح.

ح في مزارع الريا على الحيوانات األخرى الناجمة عن تشغيل وصيانةاآلثار فإن كخالصة، و

 ستؤدي إلى آثار ال تذكر.  2الفرعية  لشرقيةالرياح ا منطقة

 :البيئة االجتماعية واالقتصادية -6-3

 مرحلة التشييد:ناء اآلثار اإليجابية أث -6-3-1

 فرص العمل:لقوى العاملة وا -6-3-1-1

 تناداً اسوباشرة سيؤدي المشروع إلى وظائف مباشرة وغير مبالنسبة لتقديم فرص عمل جديدة، 

لملخص هذا ا مشاريع طاقة الرياح يمكن تقديمالمشاريع السابقة المتعلقة بمقارن مع إلى تحليل 

 تقديمها:للوظائف المحتملة التي يمكن 

لي حواتوريد والالكهربائية والمدنية بما في ذلك النقل عمال ميجاوات: لأل 50لكل مشروع بقدرة 

تركيب أشهر( ول 6-4مدة لللمهام اإلشرافية )اهر معامًل  30عامل غير ماهر و  140

بافتراض وى ذلك باإلضافة إلو ،أشهر( 6-5)لمدة  متخصص 20عامل مهني و  20التوربينات 

وع جاوات فإن حصة كل مشرمي 50جموعة من التوربينات بقدرة كلية لممحوالت وجود محطة 

 أشهر. 8ة لمدة مهرعمال  10عمال غير مهرة و  10ميجاوات ستكون  50بقدرة 
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جتمعات يمكن للموعامل  700إذا تم تنفيذ ثالثة مشاريع بالتوازي ، فإن هذا يتطلب حوالي و

هارات الم المحلية في وادي النيل توفير نسبة أكبر من قوة العمل المؤقتة هذه اعتماًدا على

 المطلوبة.

ى شروط ظ عليجب الحفاوية قد يتأثر العمال سلبًا إذا لم يتم احترام المبادئ والحقوق األساسو

 IFC PS2و  EBRD PR2قواعد البنك األوروبي إلعادة اإلعمال والتنمية  العمل المحددة في

 مؤقت في الموقع.يتعلق أيضا بتوفير سكن هذا و

 :لسلة التوريدس -6-1-3-2

لى عإلى توفير فرص إيجابية للشركات المحلية التي يمكنها العمل أبضا سيؤدي المشروع 

د لمواابعض المكونات وذلك بسبب الحاجة إلى سلسلة التوريد التي ستشارك في توريد  تصنيع

بعض  والكابالت ومعدات البناء( وستقوم فيوحديد التسليح رمل والحصى وال)مثل األسمنت 

 األحيان بتنفيذ أعمال اإلصالح في األجزاء المعيبة.

في للعاملين ر وسائل النقل المركبات من المشروع من خالل توفي يسوف يستفيد سائقو

 شروع.ة المباإلضافة إلى ذلك قد يتم التعاقد على بعض منهم لنقل العمال إلى منطقو ،المشروع

 ادية منأعضاء المجتمع المحلي والقرى المحيطة من زيادة األنشطة االقتصأيضا يستفيد سوف 

ت والمحالالفنادق  والعاملين به وأيضا سوف تزدهر أنشطةأجل تلبية احتياجات المشروع 

 .التجارية والمطاعم

بلية ستتطلب معظم مزارع الرياح المستقوقد يؤدي المشروع إلى تطوير المناطق المحيطة و

 ارة.المزيد من الطرق المعبدة الجديدة والبنية التحتية األساسية داخل المنطقة المخت

طاقة الو لرياحمزارع طاقة السوف يتعرف العمال المهرة وغير المهرة على التقنيات الحديثة و

في  سيحدث تطور في مصركما المزيد من فرص العمل لهم في المستقبل قدم الشمسية مما سي

 التعليم المتعلق بهذه التقنيات الجديدة.

شريطة ييد تشمرحلة الأثناء إيجابية وكبيرة للمشروع القتصادية التراكمية ا-اآلثار االجتماعيةو

 وادي النيل.القريبة في من العمال من القرى  أن يتم توظيف نسبة عالية
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 :التشغيلمرحلة ابية أثناء اإليجاآلثار  -6-3-2

 :للطاقة ةصدر جديدم -6-3-2-1

ه أن ن شأنهو أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيؤدي إلى مصدر متجدد للكهرباء مأكبر أثر 

 من خالل: يثرى الشبكة الوطنية للكهرباء

 ،.لجة نقص الطاقة الوطنيةالمساهمة في معا -

 .فوري في توليد الكهرباءتقليل استخدام الوقود األح -

 مصادر الكهرباء الكثيفة الكربون.إستبدال  -

 :الدخلزيادة فرص العمل وقديم ت -6-3-2-2

قع ومتلا نمولتشغيلها وصيانتها بعض الوظائف الدائمة لمزارع الرياح تقديم سيسمح المشروع ب

ة ناصیلل وایغتشلاکة رشلن بیولطمص اشخأة خمسلی ن إشخصین مرب قیا مك انھون کیأن 

حو نقدم ذلك سيو ،واتامیج 50درة قباقة طلد ایلوتزارع ممن ل في کراس حکص اشخأعة بوأر

لمحتمل من اوبالكامل.  1فرصة عمل بعد تسييد مزارع الرياح في منطقة الرياح الشرقية  300

قامة لنقل واإلاخدمات باإلضافة إلى ذلك سيتم توفير و ،محليًا الدائمونهؤالء العاملون أن يعيش 

 الدخول المحلية.لهم مما سيزيد من 

 نشاءإمن المرجح أن يسهم المشروع في صناعة جديدة )طاقة( ، على سبيل المثال من خالل و

 .مرافق لتصنيع أبراج توربينات الرياح

ة لطاقاا يتعلق بإنتاج مكونات محطات المجتمع والباحثين فيم كما سيعزز المشروع من قدرة

 الشمسية وطاقة الرياح وكذلك لخدمة وتشغيل مرافق الطاقة المتجددة.

 :عزيز المجتمعت -6-3-2-3

تم وسيه بسبب تنفيذالمشروع يمكن توقع بعض التحسينات في الخدمات والمرافق في مناطق 

ود أو عدم استخدام الوق بسبب تقليلالعامة للمواطنون هناك على الصحة اآلثار تحسين 

 األحفوري.
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 :لفوائد واالستثمارات االقتصاديةا -6-3-2-4

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

 اإليجابية التالية من تطوير مزارع الرياح:اآلثار من المتوقع حدوث فعادة و

ات الصلة ، وتطوير األنشطة التجارية ذالصناعات  تطوير اقتصاد طاقة الرياح )تطوير -

ن سيكون هذا مجال جديد يجتذب المستثمريو ،وخدمات التشغيل والصيانة لهذه المعدات(

 وبالتالي ستزداد العملة الصعبة.

يؤدي توفير مصدر متجدد للطاقة إلى تخفيض الدعم المخصص للوقود غير المتجدد. س -

 ر الطاقة الجديد نظيفًا.باإلضافة إلى ذلك يعتبر مصدو

 .دخل ضريبي إضافي -

 تشييد:ء الاآلثار السلبية أثنا -6-3-3

 :ستخدام األراضيا -6-3-3-1

 عام:

ظات لمحافلأن منطقة المشروع تقع داخل الصحراء الشرقية فال تعتبر هذه المناطق مملوكة بما 

في  خدامهاالستقة المتجددة هيئة الطايتم تحويل الملكية إلى وسبل من قبل الحكومة المركزية 

كذلك ولحة والقوات المسصرية مشاريع الطاقة المتجددة على النحو المعتمد من قبل الحكومة الم

 يع إعادةمشارالكيانات األخرى ذات الصلة )على سبيل المثال الطيران المدني ، الهيئة العامة ل

ا أنهم ة المنيقشات مع سلطات محافظخالل المناأنه تجدر اإلشارة والتأهيل والتنمية الزراعية(. 

ن شعروا باإلحباط ألن األرض قد خصصت من قبل الحكومة دون التشاور معهم واعتبروا أ

 ستقبلي.الصحراء الشرقية المتوسعات المحافظة في المشروع يعيق 

 8تزيد عن الرياح الشرقية نظًرا ألن المسافة بين التطورات العمرانية الحالية وحدود مناطق و

األثر كم ، وبما أنه ال توجد أية حقوق ملكية رسمية خاصة في المنطقة االقتصادية ، فإن هذا 

األراضي هي لالستخدام االقتصادي على الرغم من هذه عالوة على ذلك فإن ويعتبر منخفًضا. 

ومع تطوير طاقة الرياح. مشاريع بدون الملكية الرسمية ، إال أنه تم اعتبارها بالفعل قابلة ل اأنه
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ذلك ستكون هناك حاجة إلى تحليل مفصل خالل تقييم األثر البيئي واالجتماعي لكل موقع للتأكد 

 على استخدام األراضي.آثار سلبية من عدم حدوث أي 

 ركة المرور:حاآلثار على  -6-3-3-2

لى عحيطة هناك زيادة في حركة المرور على الطرق المتشييد أن تكون من المتوقع أنه خالل ال

ار آثك قد يكون هناورغم من وجود العديد من الطرق المنشأة حديثًا في منطقة المشروع ، ال

لثقيلة ات اعلى الطرق المؤدية إلى وادي النيل خاصة في محافظة المنيا حيث قد تستخدم الشاحن

مرور ركة المحدود نسبياً نظراً النخفاض حاألثر المحملة والبطيئة الطريق. ومع ذلك فإن هذا 

 1الرياح الشرقية سيوط الذي يمر عبر منطقة أ -وطني المنيا سريع والطريق ال ،الطريق على

منطقة الرياح  متر جنوب 500 رأس غارب الذي يمتد لمسافة -الشيخ فاضل وكذلك طريق 

ذا لي فإن هوبالتاسعة إضافية كبيرة الستيعاب حمولة المرور اإلضافية بسهولة. لها  2الشرقية 

 نخفض.يعتبر ماألثر 

 :آلثار المتعلقة بالصحة والسالمة المهنيةا -6-3-3-3

يد لتشي)لى ارتفاعات كبيرة تنجم المخاطر الرئيسية المتعلقة بالصحة والسالمة عن العمل ع

ن سي طلب مو ،األدوات واآلالتاستخدام على األنظمة الكهربائية ووتوربينات الرياح( 

لبيئة اشادات لمجموعة البنك الدولي )إرمة والبيئة االلتزام بتوجياه الصحة والسالالمستثمرين 

السالمة وصحة والصحة والسالمة( إلى جانب االلتزام بالمبادئ التوجيهية العامة فيما يتعلق بال

اريع مشالبيئة الخاصة بووالسالمة ات الصحة توجيهوالمهنية والصحة والسالمة المجتمعية 

 الكهربائية . نقل وتوزيع الطاقةالخاصة بوطاقة الرياح 

لصحة امهندس / مشرف في مجال عيين عالوة على ذلك سي طلب من المستثمرين المستقبليين تو

للصحة ة سيتم وضع خطة إداروبشكل كامل لمعاقبة أي مخالفات فوضا يكون موالبيئة والسالمة 

اصر لعنن اهيئة الطاقة المتجددة ومفي بداية أنشطة البناء تخضع لموافقة والسالمة والبيئة 

 بالغث واإلالتدابير في حالة الحوادالمعدات( وسائقي مشغلي ومة التدريب على السالمة )لااله

 عنها.

المتبقية على الصحة والسالمة المهنية هي اآلثار التدابير بشكل صحيح ، فإن إذا تم تنفيذ هذه و

 طرق المميتةحوادث الضمن العشرة دول األوائل في عدد مصر وبما أن  ،ذات طبيعة ثانوية
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 ً سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وقد منظمة الصحة العالمية إلحصائيات وفقا

(CAPMAS )14،548 وكان السبب األول  2015طرق مصر في عام ارة على حادث سي ،

من الرقم اإلجمالي ، متبوعا بالحالة الفنية  % 63.3للحوادث هو الخطأ البشري ، وهو ما يمثل 

األخذ في االعتبار مخاطر سالمة نقل الموظفين إلى الموقع فإنه يجب . %22.9يارات بنسبة لسل

معتدالً إذا تم اتخاذ تدابير صارمة )االلتزام بالسرعة ، وجود سائقين ذوي هذا األثر ويعتبر 

 خبرة ، احترام القانون وضمان أن السيارات في حالة جيدة( .

 :اج المؤقتآلثار المتعلقة باإلزعا -6-3-3-4

بيل سعلى مناطق صغيرة في موقع البناء ولفترات قصيرة فقط )على تشييد ستقتصر أنشطة ال

اح ريع الريمشاأن مناطق اعتبار وبافي مواقع أساسات التوربينات( خمسة أيام أو المثال أربعة 

 ية.فلن يحدث أي إزعاج للمجتمعات المحل ،لمختارة تقع على مسافة كبيرة من أي مجتمعا

 :لى المجتمع البدويأآلثار ع -6-3-3-5

 ،لبدوامن جانب مزارع الرياح في الصحراء وهي منطقة تستخدم تقليديًا مشاريع تقع مناطق 

ر من اح سيغيأي بدوي ، لكن مع ذلك فإن تطوير مشاريع الرينقابل لم  ةالميدانيدراسة خالل الو

الة العم قد يشكل تدفقفالوة على ذلك عو ،طبيعة منطقة المشروع إلى درجة قد تؤثر على البدو

ل مع لتفاعيجب أن تسعى المشاريع إلى او ، أيًضا تأثيًرا على المجتمعات البدوية ، إن وجدت

 التي تقدمها للبدو.فوائد المشروع والفرص وشرح البدو حول مشاريع التطوير 

صر ل ال الحلمثاعلى سبيل التجنب اآلثار السلبية المحتملة المرتبطة بتدفق العمالة )بما في ذلك و

ة صح اآلثار علىقضايا مثل التمييز واالتجار باألشخاص والعمل القسري وعمالة األطفال و

 شاملةوياسة منسقة االجتماعية( فيجب وضع ستوترات الالمجتمع من خالل تدفق العمال وتجنب 

وظيف ياجات التجب أن يقترن ذلك بتحديد احتوي 2&  1الرياح الشرقية للمطورين في مناطق 

دريب لقوى العاملة واحتياجات التلالمجتمعات المحلية إمكانية توفير بالضبط للمشروع و

ظًرا فيفًا نيعتبر طأألثر يعيشون في قرى في وادي النيل فإن هذا قد وبما أن العمال  ،المحددة

 عن هذه القرى.ة بعيدمناطق مشاريع الرياح ألن 

 

 



JV          
 

 

 203 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 :تشغيلية أثناء الالسلبأآلثار  -6-3-4

 السلبية التالية:وقوع اآلثار يفترض 

حدثت  خالل مرحلة التشغيل مشابهة لتلك التيثار اآلاستخدام األراضي: من المرجح أن تكون  -

 وإن كان ذلك على نطاق أصغر.تشييد أثناء ال

ل مرحلة آلثار االجتماعية االقتصادية: ال توجد آثار سلبية اجتماعية واقتصادية محتملة خالا -

 البصري.األثر التشغيل بصرف النظر عن 

ة یدرای علدا وجین بیدرمون ئمدالاالعاملون ون کیأن ح جرملن امة: مالسلواة صحلر ااثآ -

مكن دارة وبالتالي سيكون خطر الحوادث أقل بكثير ويإلظم انوالصحة والسالمة ت ابلطبمت

ناء مها أثالتي تم تقديمة الصحة والسالإدارته من خالل االستمرار في تطبيق ممارسات إدارة 

للصحة والسالمة قة ثوموة ضحواة ساسیأيضا وجود روري ضلن امفك لذع موتشييد، ال

كل صحيح أن هذه التدابير سيتم تنفيذها بشعتبار وباالصحة والسالمة أداء ة بقرامن الً عضف

 سالمة المهنية ذات طبيعة ثانوية.المتبقية على الصحة والاآلثار فإن 

 :فيف اآلثار البيئية واالجتماعيةتخ -7

 :فضل الممارسات / استراتيجية التخفيفأ -عام  -7-1

ذا تلك التي تحدث إلى مستوى مقبول وهوتخفيف ضارة آثار يهدف التخفيف إلى منع حدوث 

سبقًا التراكمية التي تم تحديدها مآلثار تخضع جميع او ،المشروعحياة ينطبق طوال دورة 

 ال تذكر.طفيفة تلك التي يتم تقييمها على أنها للتخفيف باستثناء 

 تتمثل أهداف التخفيف فيما يلي:و

 تنفيذ األمور المطلوبة.العثور على بدائل وطرق أفضل ل -

 .البيئية واالجتماعيةزايا تعزيز الم -

 .تجنب اآلثار السلبية أو تقليلها -

 ة.مستويات المقبولبالسلبية المتبقية آثار ضمان االحتفاظ با -
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 :تم تطبيق هذا التسلسل الهرمي للتخفيففقد فضل الممارسات ، وفقا أل

  مفضل

 

 

 

 

 

 غير مرغوب

 التجنب

 مواقع أو تقنيات بديلة للتخلص من اآلثار

 التقليص

و ار أتدابير أثناء التخطيط والتشييد والتشغيل وإنهاء التكليف لتقليص اآلث
 التخلص منها

 التعويض

 اآلثار السلبية كوسبة أخيرة لتعويض

 التسلسل الهرمي لتخفيف اآلثار السلبية -1-7شكل 

 فضل األسلوب الم هالتجنب هو الخطوة األولى في التسلسل الهرمي للتخفيف ومن الواضح أن

طاقة  تجنب المعتادة لمشروعاتالأي ضرر بيئي. وتشمل تدابير ؤدي إلي للتخفيف ألنه ال ي

ضاء الضو ذكر )مثليال كي يصبح األثر طفسف فية للمستقبالت لالرياح االحتفاظ بالمسافة الكا

 عينة.أو استبعاد استخدام مناطق ماألثر البصري( أو التظليل أو 

ن الضرر ميتم اتخاذ خطوات لضمان الحد األدنى كلية ال يمكن تجنبها لآلثار التي بالنسبة و

 ،المثال  لى سبيلللمعايير الحالية )عوفقًا أالثار حيثما أمكن يتم قياس هذه  ،الذي يلحق بالبيئة

آلثار اتقليص  يتمفي هذه الحالة ومعايير الصحة والسالمة والبيئة( جودة الهواء ، االنبعاثات ، 

رى التي األخر لآلثابالنسبة و ،أقل بكثير من الحدود المحددة في المعاييركي تكون إلى أدنى حد ل

 ل.مقبو مستوىها لإلى الحد األدنى يعني تخفيض ال يمكن قياسها حسب المعايير فإن التقليل 

تها لموازن التعويضتم إلى مستوى مقبول ، ي اأو تقليلهها ال يمكن تجنبلآلثار التي بالنسبة و

ع موق ي عّرف التعويض البيئي أو االجتماعي عموًما على أنه إجراءات يتم اتخاذها خارجو

ة له مرغوب فيه ال عالقالاإلجراء غير هذا أالثار السلبية للمشروع، ولتعويض مشروع ال

 طاقة الرياح في مناطق الرياح الشرقية.مشاريع ب

ً لتنمية طاقة الرياح في المنطقة و يمكن تخفيف جميع اآلثار التراكمية التي تم تحديدها سابقا

أثناء تخطيط المشروع وتنفيذه عن  التالصحراوية الشاسعة ذات الحساسية المنخفضة للمستقب
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لتقليل أدناه تم تصميم تدابير التخفيف المذكورة وقد إلى مستوى مقبول  اوتقليله اجنبهطريق ت

مستوى اآلثار لتصبح إما مهملة أو صغيرة جدا أو أقل بكثير من المعايير المحددة ، أما فيما 

 تقليلها.فال حاجة إلى بالفعل ة فالطفيباآلثار يتعلق 

 :ياح الشرقيةمنطقتي الرالخاصة بتدابير التخفيف  -7-2

 فيزيائية:البيئة ال -7-1-1

 :دام األراضياستخ -7-1-1-1

اعات هذا لتجنب الصروطاقة الرياح استبعادها من مشاريع ألراضي المستخدمة حاليًا تم ا

خفض مستوى االجتماعية وفي الوقت نفسه للحفاظ على المسافات كما هو مطلوب من أجل 

زاعات، منع هذه النأبعاد كافية لبلتكون نهائية هي المناطق المحددة و ،والتظليلالضوضاء 

من حدود  متر 150توربينات الرياح بنحو قع امسافات أمان لموحديد يتم تسباإلضافة إلى ذلك و

 مزارع الرياح.يجب مراعاة ذلك أثناء تخطيط ة، ولمنطقا

 :تدابير التخفيف

األثر البيئي  إعداد تقييم استخدام األراضي أثناءأثر أكثر تفصيالً عن دراسات إجراء  -

 (.ESIAواالجتماعي )

كا لمشروع في أماكن تعتبر ملاموقع أن يكون تجنب تعديالت في التخطيط لالنظر في إمكانية  -

 تستخدم في بعض األنشطة. وأللسكان المحليين 

ر ينبغي توفياألشخاص المتضررين ويجب النظر في خطط لتعويض إذا كان هذا ال مفر منه ف -

 عتمادات لهذا الغرض.اال

 :البصرياألثر والالندسكيب  -7-2-1-2

دابير تخاذ تاال يلزم فوالوجود المحدود للمستقبالت البشرية طقة الطبيعة الشاسعة للمنباعتبار 

 3قطر بمنطقة تم تخصيص وقد  ،األثرية اخناتون قبرمتخفيف محددة أثناء التخطيط باستثناء 

ا التراث على هذاألثر البصري تجنب لطاقة الرياح من مشاريع مستبعدة كم حول المقبرة لتكون 

 تاريخي.ال
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 المخلفات السائلة:لموارد المائية وا -7-2-1-3

ضخ  يكون لحماية الموارد المائية يجب أنواستهالك المياه هامشي مقارنة بالموارد المتاحة 

لرياح اأساسات توربينات اه )صب مستوى معتدل خالل فترات ارتفاع الطلب على الميبالمياه 

حطة ي موف المشروعوقع ميتم تركيب صهاريج المياه في سلهذا الغرض أثناء مرحلة التشييد( و

ية الخرسانة كافية لتلبخلط حطة المياه في مسعة صهريج ويجب أن تكون  ،خلط الخرسانة

نة أكبر شاحة فيجب أن يساوي سععند المصدر أما الصهريج ساس واحد ألالماء على طلب ال

 صهريج.

 جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي من المنشآت الصحية في الموقع ومعالجتها فيوسيتم 

محطة معالجة الهوائية بسيطة من مرحلتين عن طريق شطف المياه المعالجة بالحصى 

بشكل  مياه الصرفيتم التخلص من الحمأة الناتجة عن معالجة ثم الصحراوي لمعالجة طبيعية 

سبة مناهذه الطريقة للتحلل الحيوي وللمحافظة على عمل محطة المعالجة بشكل جيد  منتظم

امل حلل الكإلى التذلك مسافة كبيرة من المياه الجوفية وسوف يؤدي التي على للمناطق الرملية 

 أي آثار متبقية.ن تكون هناك ول

 :لنفايات المنزلية والخطرةا -7-2-1-4

 الشروطجب مرحلة التشييد بموأثناء الموقع بحالة نظيفة على  المقاول على الحفاظاجبار يجب 

. دويرهاتعيين مهندسين مشرفين من أجل ضمان التخلص من النفايات أو إعادة تمع التعاقدية 

 التوريد.شاحنات مع التعبئة مخلفات يجب إرجاع وإلى أقصى حد ممكن ، 

ع النفايات غير الخطرة المتبقية يجب جمتشييد لتخفيف من اآلثار السلبية خالل مرحلة الول

يجب فصل الجزء القابل وبواسطة الرياح تبعثرها وتخزينها بأمان في الموقع بحيث يتم تجنب 

مرفق إعادة إلعادة التدوير أو القابل لالستخدام )مثل المعادن والبالستيك والخشب( ونقله إلى 

 وألل أو القابلة للحرق في أكياس يتم جمع الجزء المتبقي من النفايات القابلة للتحتدوير، و

المطر وبسبب  والنفايات خاملة وفي غياب ،،  العمومية المقالبصناديق ويتم التخلص منها في 

التربة وعلى المياه الجوفية، وباعتبار ال يوجد أي ضرر على فمنسوب المياه الجوفية نخفاض ا

من النفايات غير تر مكعب سنويا م 300الكميات الصغيرة من النفايات المنزلية )حوالي 

ت( بعد حرق النفايات في مدافن النفاياتر مكعب سنويا م 10المضغوطة  أي ما يعادل حوالي 

 تعتبر هذه الطريقة البسيطة مقبولة.
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 ن معداتجمة عوالشحوم الناوقود النفايات الخطرة مثل الأو تسرب يجب تجنب انسكاب و

تعامل لالتربة الموقع وذلك عن طريق الكهربية  التروس أو المحوالتصناديق من تشييد أو ال

 الحاويات وإعادة التدوير الالحق.مع بعناية 

ستوى لى مإاآلثار ت المنزلية والخطرة كما هو موضح أعاله ستقلل من أهمية إن معالجة النفايا

 هامشي.

 :ودة الهواء المحيطج -7-2-1-5

 جم العملحلصغر ذكر نظراً يكاد يال تشييد على جودة الهواء المحيط خالل مرحلة الاآلثار  إن

دابير وفقا للت باتالناجم عن حركة وعمل المعدات والمركیجب تثبيط الغبار فإنه ك لذع مو

 أدناه وكما يلي: 1-3-7المحددة في الفقرة 

 .رش الماء -

 يكون مكان وقوف العمال مع اتجاه الريح. -

 أقنعة واقية.ارتداء  -

 :لضوضاء والتداخالت الكهرومغناطيسيةا -7-2-1-6

يها مل فلتخفيف من آثار الضوضاء الناجمة عن تشغيل توربينات الرياح في المواقع التي يعل

د تشييمتر وهذا ينطبق على مرحلة ال 500على مسافة ال تقل عن وا العمال يجب أن يكون

ات توربينتشغيل يكون مستوى الضوضاء الناتج عن أة بالحفاظ على هذه المسافووالتشغيل 

لمناطق ديسيبل ل 55أي أقل بكثير من المعيار المطبق البالغ  ،ديسيبل 40الرياح في حدود 

 ناعية .التجارية والص

ممرات  يجب الحفاظ على بالمنطقةالقائمة السلكية من الهوائيات الموجات الاعاقة لتجنب و

 التوربينات وسيؤدي ذلك إلي حمايةمتر لكل جانب( من  300متر )أي  600واسعة تبلغ 

 ات.إشارات الهاتف المحمول من االضطراب
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 :لتراث األثري والتاريخي والثقافيا -7-2-1-7

م ك 3ها ة قدرإخناتون من خالل الحفاظ على مساف ةقبرمالبصرية على اآلثار ف من يجب التخفي

القانون  وتعديالته بموجب 117/1983وهذا يتوافق مع متطلبات القانون رقم منها، على األقل 

 .المتعلقة بعدم منح تصاريح البناء في المواقع األثرية 20والمادة  12/1991رقم 

 :لى حركة المرورعاآلثار خفيف ت -7-2-1-8

، فيفةطانت تشييد وكعلى الطرق اإلقليمية خالل مرحلة الالمرور االضافية تم تقييم آثار حركة 

لمرور اساعات في وسائل النقل الثقيلة أن تتم حركة المتبقية من خالل اآلثار يجب تقليل و

 مان.ت األبسياراأن تكون الشاحنات الثقيلة مصحوبة المنخفضة )مثل ساعات المساء أو الليل( و

دة القيالى عكافي تدريب وا قالشاحنات واللوادر قد تلسائقي مستثمرين التأكد من أن اليجب على 

 تقليل مخاطر الحوادث.اآلمنة ل

 :البيئة البيولوجية -7-2-2

 مرحلة إنهاء التكليف:مرحلة البناء و

 ،ير محددةذ تدابتتطلب اتخاليف إنهاء التك /تشييد لم يتم تحديد أي آثار كبيرة ناجمة عن أنشطة ال

حيوانات وال ومع ذلك فإن تطبيق تدابير عامة لتجنب أو تقليل أي تأثير على الموائل والنباتات

 يغطي هذا ما يلي:وأمر بالغ األهمية تهاء التكليف هو ء وإتشييد أثناء ال

ب يجب تجنو/جميع األنشطة على حدود مناطق البناء ومواقع التخزين وطرق الوصول  تقييد -

 أي استخدام للمناطق المحيطة بشكل صارم.

راجع يوانات )للح بامناسموئال التي تشكل  الكهوف أو الشقوقالتأثير السلبي على تجنب  -

 دراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاصة بالمشروع(.

 يل المثال معبسأنواع جديدة من البيئات الحضرية والريفية إلى المنطقة )على جلب تجنب  -

 ( حتى ال تؤثر على األنواع المحلية.الشاحناتمواد البناء و

بيئة لحماية ال 4/1994من القانون المصري رقم  28ع مراعاة اللوائح المحددة في المادة م -

 يجب حظر:،  9/2009المعدل بالقانون رقم 
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 .صيد الطيور والحيوانات البرية أو الكائنات الحية البحرية -

 .قطيع أو إتالف أنواع النباتات المحميةت -

 .اجمع أو حيازة أو نقل أو بيع األحافير الحيوانية والنباتية أو تغيير خصائصه -

 نباتات.التجارة في جميع الكائنات الحية المهددة باالنقراض من أنواع الحيوانات وال -

عة الطبيى حمية للحفاظ علالمفي المواقع تشييد مشاريع الرياح كإجراء احترازي ينبغي تجنب و

مهم من الف( 2005يرسيفال ) تها، ووفقا لدراسة هجرأو مسارات أو مناطق تجمعات الطيور 

طدام مناطق تجمع الطيور الجارحة لتفادي االص( 1إقامة مشاريع طاقة الرياح في: )تجنب 

ابلية قزيد تاألخرى حيث الطيور كثافة عالية من أنواع ( مناطق ذات 2بتوربينات الرياح، )

 .الرياح اتتوربينمع لتصادم ا

ايير تستوفي المع 2&  1منطقة الرياح الشرقية تظهر نتائج دراسات خط األساس بوضوح أن و

غي ية ينبعلى الطيور المهاجرة والطيور المحلاآلثار ومع ذلك للتخفيف من  ،المذكورة أعاله

 تشييد:التخطيط وال تيالتدابير التالية في مرحلعتبار ا

ن قدم أماكمن قطاعات الصلب المفرغ ألنها ت هيكلية تجنب تركيب توربينات الرياح بأبراج -

 .الصطدامامما يزيد بدوره من خطر كثيرة وبالتالي تجذب طيوًرا مناسبة لوقوف الطيور عليها 

عن طريق األضواء التوربينات تجنب إضاءة توربينات الرياح حيث قد تنجذب الطيور إلى  -

مطلوبة )على سبيل المثال نات إذا كانت إضاءة التوربيو ،ادة خطر االصطداممما يؤدي إلى زي

الطيران المدني والعسكري( فيجب استخدام الحد األدنى لعدد  اتلتلبية متطلبات الطيران لسلط

 Drewitt & Langstonاألضواء البيضاء المتقطعة المتألقة ذات الكثافة الفعالة األقل )

2006.) 

ابالت ارع الرياح بواسطة كداخل مزرعة الرياح والشبكة بين مختلف مزلكهربية ابناء الشبكة  -

ط لخطوإذا كان ال يمكن تجنب استخدام الخطوط الهوائية فيجب تصميم اجهد متوسط، و أرضية

ب خطر ( ، لتجنBirdLife International 2015وفقاً لإلرشادات المتاحة )على سبيل المثال 

 يور الكبيرة.الصدمات الكهربائية للط
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الموائل با يتعلق ال يلزم إجراء المزيد من التخفيف فيمأعاله التدابير المذكورة تطبيق وباستثناء 

 اء تكليفإنه تشييد أووالنباتات والحيوانات ، ألنه ال يتوقع حدوث أي آثار سلبية متبقية خالل 

موائل د الع ذلك فإن وجومزارع الرياح والبنية التحتية المرتبطة بها في منطقة المشروع. وم

ي الحساسة ، إن وجدت ، يجب أن يتم النظر فيه على نطاق أصغر في تقييم األثر البيئ

 لكل مشروع على حدة.عداده لخاص بالمشروع والذي يجب إاواالجتماعي 

 :مرحلة التشغيل والصيانة

 هاتحمي اع التي، وال سيما األنومنطقة المشروع حماية الموائل والنباتات والحيوانات في ل

لمصري رقم من القانون ا 28المادة )مثل الثعلب األحمر( فإنه يجب تطبيق التشريعات المصرية 

ثناء أتطبيق أفضل الممارسات وتدابير التخفيف العامة و 9/2009المعدل بالقانون  4/1994

 التشغيل والصيانة.

 أي آثار توقعحيوانات  ألنه ال يال يلزم أي تخفيف إضافي فيما يتعلق بالموائل والنباتات والو

نطقة ها في مبصيانة مزارع الرياح والبنية التحتية المرتبطة وتشغيل خالل سلبية كبيرة متبقية 

 المشروع.

ج رصد نتائ ال توجد حاجة إلى تدابير تخفيف خاصة فيما يتعلق بالطيور المهاجرة ألنفوبالمثل 

اع ي أنوأات الصلة منخفض وأنه لم يتم تسجيل ألنواع ذلالطيور تبين بوضوح أن نشاط الهجرة 

 ا أثناءة جدً مهددة خالل هجرة الربيع وأن هناك نوع واحد فقط من األنواع المهددة بأعداد قليل

 هجرة الخريف.

 :إدارة المخاطر /تشييد الحاجة إلى مراقبة ما بعد ال

ير غأن المنطقتين تكشف النتائج بوضوح  1-4-3-2-5&  1-4-2-2-5كما هو مذكور في القسم 

 ألنواععلى اذلك وينطبق  ،ال في الربيع وال في الخريف ،ذات أهمية خاصة للطيور المهاجرة

 ،ريضةعجبهة تطير عادة على ذات األهمية الخاصة وعلى األنواع ذات األهمية البسيطة التي 

 )الوع مشرالال توجد حاجة إلى إجراء دراسات إضافية بشأن هجرة الطيور في منطقة فومن ثم 

 قبل أو أثناء أو بعد إنشاء مزارع الرياح(.
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 :االقتصاديةالبيئة االجتماعية و -7-2-3

 :خفيف اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمةت -7-2-3-1

يد تشيالعمال وصحة المجتمع أثناء صحة المحتملة على اآلثار فإن تشييد خالل مرحلة ال

ة الكبير واستخدام المعداتيتضمن تحريك التربة تشييد المشروع هي تلك المرتبطة بأي مشروع 

طر مخا باإلضافة إلى ذلك تشمل، ووتشييد المنشآت الصناعية وتركيبها ةونقل المواد الضخم

و أصابات قد ينتج عن ذلك إوأو في الخنادق على ارتفاعات كبيرة الصحة والسالمة إما العمل 

 وفاة.

 تدابير التخفيف:

ً من المست - صحة اللتزام بإرشادات البيئة والثمرين إجبار المقاولين على اسيكون مطلوبا

لعامة ية اوالسالمة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي إلى جانب الحفاظ على المبادئ التوجيه

ة تمعيفيما يتعلق بجوانب البيئة والصحة والسالمة المهنية وجوانب الصحة والسالمة المج

لصحة ليهية التمويل الدولية ذات صلة خاصة: المبادئ التوجتعتبر المبادئ التوجيهية لمؤسسة و

لصحة اح والبيئة ، باإلضافة إلى إرشادات اطاقة الريمشاريع البيئة الخاصة بووالسالمة 

ون المستثمريجب أن يطبق عالوة على ذلك ووالسالمة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية . 

 .والتنمية بشأن الصحة والسالمة إلعمارإلعادة امتطلبات أداء البنك األوروبي 

وجيه ت، ينبغي  2003لعام  12فقا لقوانين العمل المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية رقم و -

 العمال نحو إجراءات الصحة والسالمة.

مفوض بفرض ى المقاول والمقاولين من الباطن تعيين مشرف للصحة والسالمة يتعين عل -

 راءات الصحة والسالمة.عدم مراعاة إجعقوبات في حالة 

يجب عليه أن يجعل جميع تشييد وسالمة قبل بدء أعمال اليضع المقاول خطة للصحة وال -

لوقاية اات مرافق الصحة والسالمة )مثل معدات مكافحة الحرائق ومواد اإلسعافات األولية وأدو

ت في حاال خالءمتاحة في موقع المشروع ، ويجب أن يكون لديه معدات لإلالشخصية، الخ( 

 قريب.الطوارئ إلى المستشفى ال

 .السالمةعلى إجراءات لتدريب عاملين ايجب على جميع ال -
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 تشييد.المرافق الصحية القريبة من موقع ال يجب توقيع العقود مع -

 :خفيف اآلثار على المجتمع البدويت -7-2-3-2

 لرياح:يجب مراعاة مصالح مجموعات البدو عند تطوير وتنفيذ مشاريع طاقة ا

لضمان عدم تعارض أي خطة طاقة الرياح مشاريع ليجب استشارة البدو أثناء التخطيط  -

ذ تنفي يجب استخدام أدوات التشاور التشاركية أثناءوتطوير مقترحة مع مصالحهم المعقولة 

 المشروع وتشغيله.

 الفوائد المحتملة مثل فرص العمل.اعتبار يجب  -

يانات بهناك حاجة للبدء بتطوير قاعدة و اءات تحديًا حقيقيًايمثل غياب المعلومات واإلحص -

دم عتتضمن معلومات عن المجتمع البدوي وهذا أمر ضروري لمراقبة فوائد المشروع وضمان 

 استبعاد البدو.

 :دفق العمالةت -7-2-3-3

 تدابير التخفيف:

يجب نصح وع يص عدد العمال من خارج المحافظات القريبة من منطقة المشرويوصى بتقل -

مثل هذا للين المقاول بتوظيف عمال البناء من أقرب القرى في وادي النيل وتشمل الحوافز للمقاو

 لعمال.ااإلجراء تقليل الحاجة إلى سكن ونقل 

ص مكن أن يشارك قادة المجتمع في عملية التوظيف من حيث إعالم مجتمعهم المحلي عن فري -

 التنمية االجتماعية.سؤول م ذلك على  مسؤوليةوتقع العمل 

بي توجيهات البك األورو دئ والحقوق األساسية للعمال بما يتماشى معيجب احترام المبا -

 المصرية.العمل قوانين ومع  IFC PS2و  PR2 EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية 

اجات جب أن تكون مرافق اإلقامة المؤقتة في الموقع مالئمة ونظيفة وآمنة لتلبية االحتيي -

ً لاأل ألوروبي لبنك امؤسسة التمويل الدولية واالخاصة بسكن العاملين معايير ساسية للعمال وفقا

 إلعادة اإلعمار والتنمية.
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لتظلم ل إشراك أصحاب المصلحة والجمهور واإلفصاح عن المعلومات وإقامة عمليةيجب  -

 المتضررين من جانب هيئة الطاقة المتجددة.وآلية إلنصاف 

 الرياح الشرقية: منطقتيخفيف الخاصة في التسمات -7-3

 :1ح الشرقية منطقة الريا -7-3-1

حديد تتم  إلى جانب تدابير التخفيف العامة التي يجب تطبيقها على جميع مشاريع طاقة الرياح

 لتي تتطلب إجراءات تخفيف محددة:ا 1الرياح الشرقية سمات خاصة في منطقة 

امها حراء ويمكن استخدباتات تشكل عناصر محددة في الصالتي تحتوي على نكبيرة األودية ال -

مة ومن ثم يجب تقييم أنظ ،كموئل لبعض الحيوانات وبشكل مؤقت كمواقع للطيور المحلية

انظر )ياح طاقة الرمشاريع األودية األربعة المحددة التي تم تحديدها على أنها أقل مالءمة ل

ر على عبور األودية قدر المستطاع )تقتص تجنب أعمال البناء في هذهويجب  (1-7الخريطة 

 التي تنفذ في مناطق أقل حساسية(.ابالت وخنادق الكحصوية الطرق ال

ادية جب إضافة المزيد من القيود باإلضافة إلى المناطق المحددة مسبقًا لألنشطة االقتصي -

ويجب الية الح االتصاالتهوائيات يتعلق بفيما  1الرياح الشرقية الفرعية الحالية على منطقة 

ن بالقرب م( من توربينات الرياح كل جانبغي  ترم 300)متر  600بعرض ممر الحفاظ على 

 (.1-7الخريطة  )انظرسريع أسيوط ال -طريق المنيا 

 التراث منهذا إخناتون لحماية ة من مقبرم ك 3 وعالوة على ذلك يجب االحتفاظ بمسافة -

الرياح  كم في منطقة 1.5إلى هذه الدائرة تصل وح االضطرابات التي تحدثها توربينات الريا

 (.1-7)انظر الخريطة  1ية شرقال

ة( والمناطق األقل مواتاتبعدة ع القيود )المناطق المسعامة على جميلمحة  2-7وتوضح خريطة 

  1الفرعية الرياح الشرقية طاقة الرياح في منطقة مشاريع ل

 :2ية الفرعية شرقمنطقة الرياح ال -7-3-2

طاقة الرياح لم يتم تحديد مشاريع ى جانب تدابير التخفيف العامة التي يجب تطبيقها على جميع إل

طلب إجراءات تخفيف محددة )باستثناء تت 2ية الفرعية لرياح الشرقاأي سمات خاصة في منطقة 
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 .(لألراضي الزراعية في المنطقة المنخفضةالمخصصة مناطق الالحفاظ على 

 

 

 نتيجة 1 يةشرقالرياح اللرياح في منطقة طاقة امشاريع األقل مالءمة لمستبعدة أو ال المناطق -1-7خريطة 

 لتقييم األثر )تدابير التخفيف(
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 2لشرقية الفرعية الرياح اقيود على مشاريع طاقة الرياح في منطقة ال  -2-7خريطة 
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 ة:واالجتماعي ةالبيئياقبة رمخطة اإلدارة وال -8

 :رة البيئية واالجتماعيةاإلدا -8-1

تشييد ط والمتطلبات التخفيف يجب تطبيق التدابير خالل مرحلة تقديم العطاءات والتخطيلتلبية 

بل قفي المنطقة المقبولة من تشييدها يتم ميجاوات  50قدرة لكل مزرعة رياح التشغيل و

اإلدارة  من الضروري أن تصبح تدابير التخفيف، أي خطةومستثمرين من القطاع الخاص 

لك يجب ى ذوعالوة عل ،البيئية واالجتماعية، جزًءا من وثائق المناقصة والعقد مع المستثمرين

 50رة وتشييد وتشغيل مزارع طاقة الرياع بقدمراقبة تطبيق تدابير التخفيف أثناء تخطيط 

 التي المصرية المختصةالهيئة يجب أن تكون مهمة المناقصة واإلشراف مهمة نفس وميجاوات 

 .ستكون مسؤولة عن مراقبة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 .اليةيتم تلخيص التدابير القابلة للتطبيق في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التوس

طاع الختيار مستثمرين من القطرح مناقصة سوف تهيئة الطاقة المتجددة من المفهوم أن و

ميجاوات وسوف تشرف على المستثمرين  50بقدرة رياح محطات طاقة الالخاص لمخططات 

ارة من الضروري أن تصبح تدابير التخفيف ، أي خطة اإلدهذه المحطات، وحياة طيلة مدة 

لك يجب لى ذعالوة عو ،البيئية واالجتماعية ، جزًءا من وثائق المناقصة والعقد مع المستثمرين

كل  كليفتإنهاء وتشييد وتشغيل واإلشراف على تنفيذ جميع المتطلبات والتدابير أثناء تخطيط 

قة هيئة الطا وكجزء من هذه المهمة اإلشرافية ستكونت ميغاوا 50قدرة رياح محطة طاقة 

 عن متابعة أي تظلم خالل فترة حياة كل مشروع.ئولة هي المسالمتجددة 

 

 

 

 

 

 



JV          
 

 

 217 صفحة  في منطقة شرق النيل واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياحالبيئي التقرير النهائي للتقييم اإلستراتيجي 
 

 

 1994نة لس 4معايير الواردة بقانون بما يتوافق مع ال خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية -1-8جدول 

نشاط 
 المشروع

المخاوف 
 البيئية

لبات المتط
)التشريعات، 

توجيهات البنك 
األوروبي، أفضل 

 الممارسات(

 تدابير التخفيف

جميع 
 مراحلال

وجيهات البنك ت التظلم

 EBRDاألوروبي

PR1  وPR 10، 
 وأفضل الممارسات

طاقة مشروع لتظلم تطبق خالل دورة حياة لآلية إعداد 
 الرياح تديرها السلطة المصرية المسئولة

مرحلة 
 ناقصةالم
 خطيطتالو

مخاطر 
الصحة 
 والسالمة

البنك توجيهات 

 EBRD األوروبي

PR1  وPR4 
 أفضل الممارساتو

حة الحفاظ على المعايير كما هو محدد في دليل البيئة والص
وفي  2007والسالمة لمؤسسة التمويل الدولية في أبريل 
طاقة لمشاريع إرشادات الطاقة والبيئة والصحة والسالمة 

، وهو الحد األدنى من االلتزام  2015الرياح في أغسطس 
 مشروعفي مستندات المناقصة لكل 

لصحة والسالمة والبيئة لتعيين مهندس دراج ضرورة إ  
 خالل مرحلة التشييد واجبة في وثائق المناقصة

تشييد لكل موقع شروط الصحة والسالمة والبيئة جعل   
 إلزامي في وثائق المناقصةلمزارع الرياح 

لة ير أدوات ومعدات السالمة وفقا للمعايير المقبوجعل توف  
تقديم العطاءات في وثائق أساسي ل من قبل المقاول شرط

 المناقصة

الحفاظ على  
إجراءات 
 التخفيف

توجيهات البنك 
 EBRDاألوروبي

PR1  وأفضل
 الممارسات

تشييد كحد أدنى جعل إجراءات التخفيف محددة لمرحلة ال
في هذه الدراسة إلزامية نهاء التكليف والتشغيل وإ

 50 ات المحطات قدرةللمستثمرين عند طرح مناقص
 ميجاوات

مسافات  
 اآلمان

ر مت 150الحفاظ على مسافات األمان الداخلية لمسافة جعل 
 إلزاميةالمنطقة من حدود 

تأثير على ال 
الموائل 
والنباتات 
 والحيوانات

توجيهات البنك 
 EBRDاألوروبي 

PR 6  وأفضل
 ساتالممار

ال يجب أن تكون أبراج توربينات الرياح مصنوعة من 
 لمنع وقوف الطيور عليها. من الصلب هيكلية قطاعات

 تجنب أو تقليل إضاءة توربينات الرياح.
م تفي األودية األربعة المحددة التي تشييد تجنب أعمال ال

 تحديدها قدر اإلمكان.
الكهوف أو الشقوق أماكن معينة مثل تجنب التأثير على 

 ي قد تشكل موئالً مناسبًا للحيوانات )يجب أخذها فيالت
( ESIAاالعتبار في تقييم األثر البيئي واالجتماعي )

 الخاص بالمشروع(.
 جود الموائل الحساسة ، إن وجدت ، في تقييميجب اعتبار 

 ( الخاصة بالمشروع.ESIAاألثر البيئي واالجتماعي )

ن ياح والشبكة بيداخل مزرعة الريجب مد الشبكة الكهربية   
تحت جهد متوسط مزارع الرياح المختلفة باستخدام كابالت 

ة إذا كان ال يمكن تجنب استخدام الخطوط الهوائيواألرض. 
ثال )على سبيل الملتوجيهات المتعلقة وفقًا لها فيجب تصميم

BirdLife International 2015.) 

 ةمالسلوا ةصحلوا ةبیئلل ةجیھیوتلا دئامبل"اعلی  ظفاحلاتوجيهات البنك  طرامخمرحلة 
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 ةصحلا التشييد
 ةمالسلوا

 EBRDألوروبي ا

PR4 ،EP3  ،
 وأفضل الممارسات

للبيئة  ةجیھیوتلا دئامبل" ، واIFC 2007، و اقة طلااقة طل
 2015 طسسغأ، اقةطلااقة طمشاريع لوالصحة والسالمة 

عالوة على ذلك يجب أن يتوافق تنفيذ ذلك مع و. ینأد دحك
عمار عادة اإللبنك األوروبي إللصحة والسالمة لتوجيهات ا
  EBRD PR4والتنمية 

توجيهات البنك   
 EBRDاألوروبي 

PR4 ،EP3  ،
 وأفضل الممارسات

يجب على المقاول والمقاول من الباطن تعيين مشرف 
عن أمور بشكل كامل يكون مسؤوال بيئة وصحة وسالمة 
 والبيئة الصحة والسالمة

توجيهات البنك   
 EBRDوروبي األ

PR4 ،EP3  ،
 وأفضل الممارسات

أي  خطة الصحة والسالمة والبيئة قبل البدء في اتخاذعداد إ
 للتشييد تدابير 

توجيهات البنك   
 EBRDاألوروبي 

PR4 ،EP3  ،
 وأفضل الممارسات

 جعل أدوات السالمة والمعدات متاحة والتدريب على كيفية
 .استخدامها بشكل صحيح

ك توجيهات البن  
 EBRDاألوروبي 

PR4 ،EP3  ،
 وأفضل الممارسات

 إتاحة مرافق صحية مؤقتة في موقع البناء
 

توجيهات البنك   
 EBRDاألوروبي 

PR4 ،EP3  ،
 وأفضل الممارسات

)على السيئة أثناء األحوال الجوية يجب إيقاف األعمال 
 العواصف الرملية(أثناء سبيل المثال 

 

نات الرياح يتم فقط من قبل تأكد من أن العمل في توربي   
 اجتازوا دورة تدريبية خاصة بالسالمةعمال 

حمایة  

الموارد 

 المحلية

توجيهات البنك 
 EBRDاألوروبي 

PR4 ،EP3  ،
 وأفضل الممارسات

 .رطفملا دامستخالا نم رابآلاصهاريج مياه لحماية  بیکرت
تركيب صهريج عند محطة خلط الخرسانة بسعة تعادل 

 اح المياه المطلوبة لصب أساسات توربية ريعلى األقل كمية 
وتركيب صهريج مياه عند البئر بسعة تعادل سعى الشاحنة 

 اللصهريج.
 تقليص استهالك الماء.

توجيهات البنك  المرور 
 EBRDاألوروبي 

PR3  وأفضل
 الممارسات

المساء خالل ساعات يجب أن يتم نقل الحموالت الثقيلة 
 .تحذیرسيارات بيجب أن تكون مصحوبة ووالليل 

توجيهات البنك  التلوث 
 EBRDاألوروبي 

PR3  وأفضل
 الممارسات

مهرة عاملين التنظيم اإلداري تحت إشراف يجب أن يكون 
لضمان الحد من مياه الصرف الصحي وتوليد النفايات 

من النفايات المنزلية الصحيح الصلبة وضمان التخلص 
 .والخطرة ومياه الصرف الصحي

التخلص من  
المخلفات غير 

 الخطرة

توجيهات البنك 
 EBRDاألوروبي 

PR3  وأفضل
 الممارسات

 إلعادة وفصل الجزء القابل بأمان المخلفات وتخزينها جمع
 لفاتوالمخ والرماد البيولوجي ودفن الجزء القابل للتحلل التدوير
 يرغ ذلك كان وإذا( النفايات ومدافن المعالجة مواقع) المتبقية
بالرمال  التغطية ز دغنها في الصحراء معفيجو عمليا ممكن

 (.متر 1.5 عن يقل بعمق ال

التخلص من  
المخلفات 
 الخطرة

توجيهات البنك 
 EBRDاألوروبي 

تجنب انسكاب الزيوت والوقود والشحوم على التربة ويجب 
 جمعها وإعادة تدوريها.
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PR3  وأفضل
 الممارسات

معالجة مياه  
الصرف 
 الصحي 

توجيهات البنك 
 EBRDوروبي األ

PR3  وأفضل
 الممارسات

وتصريف  مرحلتين من بسيطة الهوائية معالجة محطة إنشاء
 المعالجة. بعد ما لمرحلة صحراوي حصى إلى المعالجة المياه

توجيهات البنك   
 EBRDاألوروبي 

PR3  وأفضل
 الممارسات

 فظرو التشييد يجب أن يجعل المقاول الموقع في أعمال نهاية في
 فرالح مواد أكوام تجميع يتم الحفر وأن ردم يتم أن ويجب مرتبة
 صحيح بشكل النفايات من التخلص يتم وأن

اآلثار على  
الموائل 
والنباتات 
 والحيوانات

توجيهات البنك 
 EBRDاألوروبي 

PR3  وأفضل
 الممارسات

 التخزين التشييد ومواقع مناطق في حدود األنشطة جميع تقييد
 للمناطق استخدام أي تجنب جبوي والمسارات الوصول وطرق
 أي اإلنشائية األعمال تتجنب أن ويجب صارم بشكل المحيطة
 البيئي األثر تقييم في تحديدها يتم) وجدت إن حساسة موائل

 (بالمشروع الخاص واالجتماعي

توجيهات البنك   
 EBRDاألوروبي 

PR3  وأفضل
 الممارسات

 نطقةالم إلى ريفيةوال الحضرية البيئات من جديدة أنواعنقل  تجنب
 (.والحاويات البناء مواد مع المثال سبيل على)

 المصري القانون من 28 المادة في المحددة باألنظمة االلتزام التشريعات الوطنية  

 .9/2009 رقم بالقانون المعدل البيئة لحماية 4/1994. رقم

العمالة  
وظروف 
 العميل

توجيهات البنك 
 PR7األوروبي 

 ساتوأفضل الممار

 أقرب المناطق من البناء عمال من ممكن قدر أكبر يجب توظيف
 .النيل في وادي القرى أقرب من أي

توجيهات البنك   
 ,PR2األوروبي 
PR7, PR2 

 وأفضل الممارسات

 التي مةاإلقا ومعايير للعاملين األساسية والحقوق للمبادئ االمتثال
 ومؤسسة( PR2)إلعادة التعمير  األوروبي البنك متطلبات تلبي

 .الوطنية والعمالة العمل وقوانين( PS2) الدولية التمويل

توجيهات البنك   
 PR7األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 وأن مناسبة الموقع في مؤقتة إقامة مرافق أي تكون أن يجب
 .للعمال األساسية االحتياجات مع تلبية وآمنة نظيفة تكون

مرحلة 
التشغيل 
 والصيانة

مخاطر الصحة 
 السالمةو

توجيهات البنك 
 PR4األوروبي 

 وأفضل الممارسات

التأكد من أن عمال تشغيل وصيانة مزارع الرياح مؤهلين 
 ومتدربين على أمور الصحة والسالمة. 

المخلفات  
 الخطرة

توجيهات البنك 
 EBRDاألوروبي 

PR3  وأفضل
 الممارسات

ير في حالة التوربينات التي تشمل صناديق تروس وتتطلب التغي
المنتظم لزيوتها فيجب تجنب انسكاب هذه الزيوت ويجب جمعها 

 وارسالها العادة التدوير.

توجيهات البنك  التراث الثقافي 

 PR8, IFCاألوروبي 
PS8 

 والتشريعات الوطنية

ثناء ا أيجب تطبيق قواعد معينة بالنسبة لألثريات التي يتح اكتشافه
 أعمال الحفر.

ليهم من الباطن على تطبيق هذه يجب تدريب المقاولين ومقاو
 اإلجراءات.

مرحلة 
إنهاء 
 التكليف

استخدام 
األراضي 

 والالندسكيب

توجيهات البنك 
 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

يجب إزالة تركيبات مزارع الرياح في نهاية عمرها وإعادة 
 الالندسكيب لحالته األصلية وتسوية التربة وردم الخنادق.
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 :البيئ الرصد راءاتترتيبات وإج-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 مرحلة الت -2

 يةمرحلة التدقيق واإلجراءات التصحيح -3

 مرحلة مراجعة اإلدارة -4

ة الجتماعيئية والشروط المحددة في خطة اإلدارة البيااللتزام باان مضلتوفر مراقبة االمتثال هذه 

(ESMP )هذهوالمناقصة طرحت المراقبة على عاتق السلطة المختصة التي ئولية تقع مسو 

قد  ذلك عالوة علىو تشرف على المستثمرين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع طاقة الرياحالسلطة 

 ،مويلاقيات التشرًطا في اتفالمتعلقة والتقارير ية الدولية المراقبة البيئالتمويل مؤسسات تجعل 

 مستثمرينكن للباإلضافة إلى ذلك يمالمعنية للقيام بهذه المراقبة و لسلطةليجب توفير ميزانية و

وقف ال المقاول وهذا يتبرنامج مراقبة خاص بهم لإلشراف على أعميعدوا في المشروع أن 

 على متطلبات المؤسسات التمويلية.

لذي هل اكما يجب أن يتم تطبيق معايير الصحة والسالمة من قبل مهندس الصحة والسالمة المؤ

خبير  قبل يتصرف في هذا المجال بشكل مستقل عن التعليمات النهائية للمالك ويجب مراقبته من

 .الدولية لتمويلا اتخارجي كما هو مطلوب من قبل مؤسس

 لدراستينتا امسحين كبيرين للطيور في منطقة المنيا وغرب وادي النيل وكشفت كلوقد تم القيام ب

 كيلومترات إلى الغرب والشرق من وادي 10بوضوح عن أن الصحراء الواقعة على مسافة 

ذا وحيث أن ه ،ال في الربيع وال في الخريف ،النيل ليس لها أهمية خاصة لهجرة الطيور

قامة إات عند دراسالال يلزم إجراء المزيد من فوتم التحقق منه نهائيا االستنتاج يمكن اعتباره 

 طاقة الرياح في منطقة شرق النيل.مشاريع 

تقارير عة و، والحفاظ على جميع التقارير وتقارير المراجون مسئولين عن إعدادسيكون المقاولو

ي دة فعملية جدي ةإذا تم إدخال أيلمواطنون، واالحوادث وعدم المطابقة والسجالت وشكاوى 

 جديدة يجب تحديث اإلجراءات الحالية وفقًا لذلك.آثار الموقع أو تم العثور على 

يد التشي طةشيجة أن، إن وجدت ، نتالبيئيةلتتبع اآلثار لخطة ليجب مراقبة المعايير البيئية وفقًا و

 :تشييدلاعلى البيئة خالل مرحلة اآلثار  يجب تتبع المعامالت التالية بشكل دوري لمراقبةو

 الضوضاء-

 مياه الصرف الصحي -
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 االنبعاثات الغازية -

 جودة الهواء المحيط -

 المتولدةالنفايات  -

 توظيف السكان المحليين -

 ظروف العمل -

 الشكاوي العامة )التظلم( -

ب جرة عند تركيكبير على الطيور المهاأثر حدوث أي فليس من المتوقع وبناًء على ذلك 

رمة من وجهة نظر تقنية صاو ،في مناطق شرق النيل الفرعيةالرياح وتشغيل مشاريع طاقة 

ومع  ،ما التقيين هذمللتحقق تشييد يمكن اعتبار هذا التقييم جيد ، وبالتالي ال يلزم مراقبة ما بعد ال

لية ل الدوالتمويات ؤسسيعتبر ممارسة دولية جيدة من قبل متشييد إذا كان رصد ما بعد الفذلك 

ن متحقق للالمقامة بعد تشغيلها فقد يتطلب األمر القيام بمثل هذا الرصد في مزارع الرياح 

تقييم  سياق بناء على كل حالة على حدة فيتشييد نتائج وينبغي تحديد نطاق هذا الرصد بعد الال

بة ما تشمل مراق فعلى سبيل المثال قد ،( الخاص بالمشروعESIAاألثر البيئي واالجتماعي )

ينات مدى تواجد جثث للطيور بالقرب من توربلطيور المهاجرة وعن امالحظات تشييد بعد ال

 وخطوط الطاقة المرتبطة بها.الرياح 

في يئة والبلصحة والسالمة لمن مسؤول الصحة والسالمة والبيئة يجب أن يتكون فريق إدارة و

ة للصحي سيتم تعيين استشاري خارجالتشييد وأثناء مرحلة الموقع ليكون بمثابة نقطة اتصال 

 لإلشراف على المشروع.والسالمة والبيئة 

لجوانب تشييد مشاريع طاقة الرياح يغطي المرحلة برنامج مراقبة ومن الضروري وضع 

 التالية:
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  البيئي رصدلابرنامج  -2-8جدول 

 المسؤولية التواتر ع المراقبةقمو السمات البيئية

 -لهواء جودة ا
 الغبار

في الموقع وطرق 
 الوصول

ي التيوميًا أثناء األنشطة تتم المراقبة 
تولد الغبار أو فترات تؤدي إلي 

 أسبوعيالرياح الشديدة وإال ا
 

مدير المشروع التابع 
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

نشطة أو خالل األكل أسبوعين  في الموقع الضوضاء
 صاخبة ال
 

روع التابع مدير المش
 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 النفايات الخطرة
 

مشروع التابع مدير ال
 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

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

خلص من الت
 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

مشرف الصحة والسالمة 
 والبيئة

يسعى المشروع إلى  توظيف العمالة
ف عمال محليين توظي

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

دير المشروع التابع م أسبوعيا في الموقع سكن العمال
 للمقاول

مشرف الصحة والسالمة 
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 والبيئة

 

تعلق ييما فعالوة على ذلك سيتم إعداد تقرير إدارة وأداء في مجال الصحة والسالمة والبيئة و

 ربع سنوي يشمل ما يلي:باألعمال الجارية في مواقع المشاريع على أساس شهري و

 الحوادث خالل الشهر الماضي -

 ياليومي والتراكمملخص العمل  -

 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 -

 النفايات التي تم جمعها والتخلص منها -

 الك الماءاسته-

 المراقبة البيئية بيانات  -

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


