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 قائمة األشكال

 مع الجرف في الخلفية 2منظر الجزء المنخفض من منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -1-6شكل 

 

 قائمة الجداول

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية -1-9جدول 

 

 قائمة الخرائط

منظر عام لموقع ومدى منطقة المشروع وللمناطق الفرعية استناد الي قيود االرتفاع الراهنة  -1-3خريطة 

 المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة

 1المناطق الغير موائمة لمشروعات طاقة الرياح في منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -1-6خريطة 

 2الرياح في منطقة الرياح الشرقية الفرعية المناطق الغير موائمة لمشروعات طاقة  -2-6خريطة 

 كموائل للنباتات والحيوانات 1تقييم مدى أهمية الوديان الرئيسية في منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -3-6خريطة 

1ي منطقة الرياح الشرقية الفرعية القيود على مشروعات طاقة الرياح ف -1-8خريطة 
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 :والنطاقاألهداف  -1

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

 لمشروعات المتجددة الطاقة مزارع لتطوير مناسبة كبيرة مناطق ثالث المصرية الحكومة حددت

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

 كيلومتر 425تم استبعاد ) مربع كيلومتر 1725 قدرها لالستعمال صالحة بمساحة مربع كيلومتر

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

 وطاقة الشمسية عن الطاقة الموجودة البيانات إلى استناًدا تحديدها وقد تم وأسيوط والمنيا سويف بني

 على تقييم إجراء ولضمان(. 2 القسم انظر -" المشروع منطقة)" ةالحالي األراضي واستخدام الرياح

وإخطار  المشاريع هذه بتطوير المرتبطة المحتملة واالجتماعية لألمور البيئية االستراتيجي المستوى

واالجتماعي.  للتقييم االستراتيجي البيئي عمليتين إجراء فقد تم المشروع، متخذي القرار لتطوير

 على تساعد القرار اتخاذ منهجية منظمة لدعم تيجي البيئي االجتماعي هو عمليةوالتقييم االسترا

 السياسة في فعال بشكل االستدامة جوانب من وغيرها واالجتماعية البيئية الجوانب اعتبار ضمان

 المشروع التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي لمنطقة عملية وتتضمن البرامج، وصنع والتخطيط

 :لتاليةا األهداف

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

 .المشاريع المتعلقة وللحصول على الموافقات البيئية ولتمويل

 مشروعات الطاقة المتجددة داخل لتطوير اجتماعية أو تقنية التي بها حاليا قيود المناطق تحديد -

 .لمشروعا منطقة

وتشغيل مشروعات الطاقة  بتطوير المرتبطة المحتملة واالجتماعية اآلثار البيئية وتقييم تحديد -

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

 .الشمسية اقةالط أو الرياح طاقة لمشاريع األراضي قطع بترتيب المتعلقة التوصيات ذلك

 األثر تقييم نتائج أساس على المتجددة الطاقة لتنمية المناسبة المشروع منطقة األماكن في تحديد -

 .واالجتماعي البيئي

 في المتجددة الطاقة لمشاريع المزمع في التخطيط الجمهور ذلك في بما المصلحة اشراك أصحاب -

 .المشروع منطقة
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 الطاقة في اقامة مشاريع استخدامها يتم( GIS) الجغرافية لوماتالمع لنظام بيانات قاعدة إنشاء -

 .المستقبلية المتجددة

 .للمنطقة المحتملة الشمسية والطاقة لمشاريع طاقة الرياح المكاني التوزيع تحديد -

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

 لمشاريع الطاقة المتجددة. والبيئية واالجتماعية المحتملة التقنية نبالجوا

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

 .المحددة المناطق الطاقة المتجددة في موارد لتنمية( إدارة

استشاري الدراسة  قام تيجي البيئي االجتماعي عملية التقييم االسترا خالل ، ذلك إلى وباإلضافة

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

 .الجغرافية المعلومات وعلى عملية تقييم األثر البيئي االجتماعي وعلى نظام

 ورصد العام الميداني االستطالع اني مثلعمليات المسح الميد هي للتقييم الرئيسية العناصر وكانت

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

 (.االجتماعية الجوانب من وغيرها األراضي واستخدام والحيوانات للنباتات المثال سبيل على) أخرى

  :الرياحشروعات طاقة مجتماعي لالتقييم االستراتيجي البيئي واال تقرير ونهجأهداف  -1-2

 االجتماعي التقييم علىالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات طاقة الرياح  تقرير يركز

ومنطقة  1ة الرياح الشرقية الفرعية منطق في الرياح طاقةمشروعات  مالءمة مدى لتحديد والبيئي

 القيود االعتبارفي  األخذ معة الجديدة والمتجددة هيئة الطاق حددتها التي 2الرياح الشرقية الفرعية 

 .البيئية أو االجتماعية أو الفنية

 :الدراسةفقد حددت  المتوقعة اآلثار وأهمية والتقنية واالجتماعية البيئية السماتوباعتبار 

 الرياح طاقةمشروعات ل المواتية المناطق -

 و ، بقيودقة رياح بها اقامة محطات طا يمكن ولكن ، مالءمة األقل المناطق -

 .الرياح طاقةاقامة محطات  منع فيها يتم التي المناطق -

 عنقد تم ادراجها  GISنظام المعلومات الجغرافي  بيانات قاعدة في أيًضا إدخالها تم التي النتائجو

يئي التقييم االستراتيجي الب تقرير إطار في وهكذا ،المتوقعةاآلثار و الصارمة المعايير تغطية طريق
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 االجتماعية المعايير نظر وجهة من المناطق تصنيف تمواالجتماعي لشمروعات طاقة الرياح فقد 

ذات  الفرعية المناطق داخل التمايز من مزيد إجراء وسيتم ،المادية المادية القيود عن فضال والبيئية

ً ( تفضيالً  أقل أو مواتية) المتساوية واالجتماعية والبيئية الفنيةالسمات   الرياح طاقة لتوزيع وفقا

 تقرير التوصيات النهائي. في معها التعامل وسيتم التقرير هذا من جزءاً  تشكل ال التي المكانية

 لدراسة مماثل الرياحالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لشمروعات طاقة  عن التقرير وهذا

 أن يجبو 2&  1ح الشرقية الفرعية ناطق الريالم( ESIA) واالجتماعي البيئي األثر لتقييم إقليمية

تي سيقوم بها ال ميجاوات 50 الرياحلمزارع  ةالبيئيالحصول على التصاريح  الحق وقت فيييسر 

 .الخاص القطاع من ستثمرينالم

 :المشروع منطقة -2

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

 محافظة إلى الصغيرة األجزاء وتمتد المنيا ةمحافظ في أساسي بشكل وتقع ، مربع ركيلومت 1725

 عام في التعديل ومع( 1-2أنظر خريطة ) الشمال في سويف بني محافظة وإلى الجنوب في أسيوط

 بسببمشروعات طاقة الرياح  من 2 كم 425بمساحة كلية  فرعية مناطق ثالث استبعاد تم  2016

 للرياح فرعيةمنطقة  2تحديد عدد  إلى أدى مما( 1-2 خريطة انظر)" لعسكريةا االرتفاع قيود

 الطاقةمنطقة لمشروعات  3عدد و( 2و منطقة الرياح الشرقية الفرعية  1ية شرق)منطقة الرياح ال

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  حددتها التي( 3& 2، 11المنطقة الشمسية الشرقية الفرعية ) الشمسية

 .2&  1هذا التقرير منطقتي الرياح الشرقية الفرعية ويناقش 

 من فجأة ترتفع متدحرجة رملية مرتفعات من وتتكون الشرقية الصحراء في المشروع منطقة قعت

 .األحمر البحر جبال في النيل شرق كم 170 - 80على مسافة  وتدمج لنيلا وادي

 

 

 :1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 
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 مسافة على الجنوب إلى الشمال من كم 43 من يقرب ما على 1لشرقية الفرعية منطقة الرياح ا تمتد

 المساحة) كم 22 حوالي هو الفرعية المنطقة لهذه عرض أقصىو النيل نهر شرقك من ك 12

 محافظة في يالجنوبالجزء  يقع بينما المنيا محافظة فيأساسا  قع( وهي ت2كم 750 حوالي اإلجمالية

 .الفرعية المنطقة هذه عبر جنوبي اتجاه فيالسريع  أسيوط - نياالم طريقويمر  أسيوط

 :2منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 بني محافظة في النيل وادي شرق كم 25 عن تقل ال مسافة على 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة قعت

 افةمس علىو ،الفرعية المنطقة هذه غارب رأس - فاضل الشيخيحد طريق  الجنوب فيو سويف

 لهذه األقصىعرض الو ،الشمال إلى الجنوب من السريع أسوان - القاهرة طريق ريم كم 8 حوالي

 4 وحوالي الشرقي الجنوب إلى الغربي الشمال من كيلومترا 20 حوالي هو الفرعية المنطقة

 (.2 كم 79 حوالي تبلغ إجمالية مساحةب) الشرقي الشمال إلى الغربي الجنوب من كيلومترات

 بين للتمييز التالية المصطلحات استخدمالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي يتم  قريرت فيو

 :المختلفة المناطق

 1725لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة  لالستخدام قابلةالكلية ال منطقةال: المشروع منطقة -

 .مربع كيلومتر

 2الرياح الشرقية الفرعية ومنطقة  1المناطق الفرعية: منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -

 في محدد هو كما ، المستبعدةً تفضيالً  قل، األواتيةتصنيف المناطق من حيث الم: مناطقال -

 .تقريرال من 6 و 5 القسمين
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 6ح                                       ملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشؤروعات طاقة الريا 

 الدولية: واالجتماعية البيئية والمعايير التشريعي اإلطار -3

 والتنظيمي القانوني اإلطار االعتبار فيالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي  تقرير يأخذس

 أن حين فيوخط اإلستواء،  ومبادئالبنك األوروربي العادة التعمير والتنمية  ومتطلبات المصري

تقرير التقييم االستراتيجي  فإن ، إلزاميهو أمر  المصرية والتنظيمية القانونية بالمتطلبات االلتزام

وفقا  دولية أو مصرية كانت سواء صرامة األكثر المتطلباتعلى  عتمدي سوفالبيئي واالجتماعي 

 .الحق وقت في الدولي المشروع تمويل شروط تحققمما يضمن  ،صرامة أكثر يهماأل
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 المنطقة: لمزرعة رباح نمطية في وصف -4

 :هيالنمطية  الرياح سمات مزرعة

 حوالي من الدوار بأقطار ميجاوات 3ية( بقدرة توربين اتمولد) ريش بثالثة رياح توربينات -

يتم  األرضسطح  فوق متر 150بأقصى ارتفاع لقمة الريشة الدوارة و متر 120 إلى 100

على ( الشمال من السائدة الرياحعتبار أن با) الغرب إلى قالشر من صفوف في تركيبها 

 متر. 1200 إلى 800 حوالي الصفوف بين مسافةو ترم 350 - 250 حواليسمافات بينية 

تركيب  يتم وقد األرض تحت جهد متوسط تتمثل في كبل ذات الكهربية الداخلية كون الشبكةت -

 توربينة أو بداخل برجها. كل كبائن كهربية بجوار

 المرتفع وخطوط الجهد مستوى عند مرتفع لنقل الطاقة جهد ذات فرعية يتم استخدام محطة -

ع الفرعية المحطات وتعمل( OHTL) العالي الجهد ذات العلوية النقل وخطوط نقل  للُمجمَّ

 ألن ونظًرا مجتمعة ميجاوات 50 بقدرة ريح مزارع عدة نقل طاقة الكهرباء العلوية في

خطوط علوبة جديدة لنقل طاقة  إنشاء فسيتعين محملة بالفعل اليةالح نقل الطاقة خطوط

 محطات الرياح.

قواعد حصوية  وكذلك  متر 8 حواليعرض بيكون مطلوبا تشييد طرق داخلية حصوية  -

مقاس  على اعتماًدا متر 100×  150 حدود فيصلبة كأساسات ألبراج التوربينات بأبعاد 

 التوربينات.

 .القائمة الطرق بكةش من خارجية الوصول طرق -

 لموظفي والمرافق العمل وورشة الغيار قطع ومخازن التحكم غرفة مثل الخدمة مرافق -

 .المشروع منطقة خارج أو داخل الخدمة

 الرياح مزرعة مساحة من% 8 -% 6على مساحة  الرياحمزارع  إنشاءات أعمال تمتد -

 ،الرياح مزرعة تشغيلعد ب األرض من% 5 واليثم يتم خفض هذه النسبة إلي ح الكلية
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 الحفاظ يمكن كبير حد إلىو ،تغيير دونب تبقى الرياح مزرعة منطقة من % 90 من أكثرو

 .المنطقة في األخرى االقتصادية واألنشطة الطبيعية البيئة على

 تشييد:ال أعمال -4-1

 ات ووتركيب ونقل وكهربائية مدنية أعمالنمطية ال الرياح مزرعة لمشروعتشييد ال عمالتشمل أ

اقامة و التكابال خنادقحفر و خرسانيةصب األساسات ال هي المدنية لألعمال الرئيسية العناصر

 والمحطات التحكم وغرفة الخدمية المباني مثل)المتعلقة  مبانيال إلى باإلضافة منصاتالو طرقال

 (.الفرعية

 ترم 20 واليح بقطر يحلق أساس من عادة ميجاوات 3 ئةالتوربينات الهوائية ف اتأساس تتكونو

حجم ب الخرسانةصب والالزمة،  الشداتعمل و األساسات حفر ذلك ويتطلب متر 3 حوالي وعمق

نواتج الحفر، ويجب الحصول على الحصى المطلوب للخرسانة من  ردمثم  مكعب متر 500حوالي 

 .خارجية مصادر

 متطلباتأساسا لوفقا  أمتار 8 إلى 5 بين يتراوح بعرض الحصى من طرق عن عبارة الطرق ستكون

 – 6وال يجب أن يزيد ميل الطريق عن  متر 0.5 - 0.4يكون جسم الطريق من طبقتين بسمك و النقل

 من الحصى جمع يمكنفإن ذلك يتطلب أعمال حفر وردم، و المعقدة التضاريسوفي حالة  8%

 مياهمعدات الدمك وال بواسطة طبقات في الحصىدمك  يتم أن يجبو القريبة الحصى رواسب

تر حول كل توربينة هوائية فيجب تطبيق نفس م 100×  150 األبعاد ذاتالتركيب  منصاتل بالنسبةو

 التقنية من ناحية الدمك.

 إلى 1من  وعرض متر 1 بعمق) التالكاب لخنادق وردم حفر أعمال هي اإلضافية المدنية األعمالو

 المناطقفي  أو الرياح زرعةم موقع في والتحكم للتخزين الخدمات مباني إنشاء يمكنو( ترم 2

 .بها المحيطة

 والمحطةالتوربينة  ألجزاء الخاص النقلللتوربينات  ميجاوات 3 فئة الرياح مزرعة بناء يتطلبو

-60ومحور التوربينة بوزن نحو  متر 60 - 50 بطولوشفرات التوربينات الضخمة بطول  الفرعية

 .طن 100 عن وزنها يزيد التي الطاقة ومحوالت طن 80
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 تجميع ومحطة الداخلية المتوسط الجهد شبكة بناء هي الكهربائية لألعمال الرئيسية العناصرو

 من جزًءارفع الجهد  محوالت تعتبر ميجاوات 3 فئة من الرياح توربيناتل بالنسبةو المجمعات

 حاجة هناك تكون لن لذلكالداخلية للتوربينة، و الكهربائية المفاتيح تعمل ذلك على عالوةالتوربينة و

 .خارجية أكشاك إلى

 :والصيانة التشغيل أعمال -4-2

 لىإ افةضاإلب حاريلا عةرزلم يدلعاا للتشغيا/  ملتحكا على ةنلصياوا للتشغيا ةطشنأ لشتمت

 تتم أن يمكن الرياح مزرعة اتعملي أنعتبار وبا ،رةرلمقا ةنلصياوا هاحالصوإ ءاخطألا فتكشاسا

 عادة تكون ميجاوات 50 بقدرة الرياح لمزرعة معنيةال األنشطة فإن بعد عن التحكم طريق عن

 التشغيل يموظف يكون أن يجبف ذلك ومع ،الموقع في للموظفين دائم وجود تتطلب وال محدودة

فيوزات والمتحسسات ال تغيير المثال سبيل على)إلصالح أي خلل  ساعة 24 خالل متاحين والصيانة

للتشغيل والصيانة  بالنسبةتوليد الطاقة الكهربية، وتوقف  لتجنبالتوربينات(  تشغيل وإعادة وفحص

في الصيانة  تأخيرحدث ي ال بحيث  الموقع من بالقرب الغيار قطعمحددة من  مجموعة تخزينيجب 

 عن بعيًداقطع الغيار  تخزين مبنىأال يكون  يجب ذلك على بناءً وتوقف لتوليد الطاقة الكهربية، و

 .الموقع

 أعمال إنهاء التكليف: -4-3

، أما أطول فترات مدار علىها تشغيل يتمسنة وقد  20تصميم التوربينات الهوائية لعمر تشغيل  يتم

وإنهاء التكليف يعني  ،أطولفهو ( المباني ، الفرعية المحطات) األخرى التحتية للبنية التصميم عمر

 للبيئة مناسبةة قهي الحصوي الطرقأما  ،الكهربائية التحتية والبنية ساسهاالتوربينات الهوائية وأ إزالة

 واسترداد تدوير إلعادة كبيرة إمكانات التشغيلنهاء إ ويعني إزالتها إلى تحتاج وال الصحراوية

 فله منافع تجارية. وبالتاليالداخلة في التوربينات الهوائية  الثمينة والمعادن المكونات
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 المنهجية والنهج: -5

 إشراك أصحاب المصلحة والتشاور الجماهيري: -5-1

 إشراك خطة في المصلحة أصحاب إلشراكالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي  منهجيتضح 

التقييم االستراتيجي  تقرير من A1 الملحق راجع) النطاق تحديد بتقرير المرفقة المصلحة أصحاب

 تنفيذها تم حية وثيقةتعتبر خطة إشراك أصحاب المصلحة و( البيئي واالجتماعي لمشروعات الرياح

 فيتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة  وأثناءإعداد التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي  أثناء ثهاوتحدي

في  المصلحة أصحاب تحديد يتمخطة إشراك أصحاب المصلحة  فيو. األمر لزم إذا  المشروع منطقة

 في بما ، المصلحة أصحاب إشراك يتم عندما المختلفة المراحل االعتبار في األخذ معالمشروعات 

التقييم اإلستراتيجي البيئي  عملية وبعد أثناء المعلومات عنية اإلفصاح وكيف ، الجمهور ذلك

 واالجتماعي لمشروعات مزارع الرياح.

 تقرير مسودة إصدار تملهم  المعلومات عن واإلفصاح المصلحة أصحاب إشراك في أولى كخطوةو

 على تعميمه وتم  2016 يونيو 27 فيدة والمتجددة هيئة الطاقة الجدي إلى تقديمه بعد النطاق تحديد

تماع إلجل دعوة جانب إلى ، الثالث المحافظات في ذلك في بما ، الرئيسيين المصلحة أصحاب مختلف

 المسودة عن اإلفصاح تم دوق. ةرالقاه يفمقر هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  في  ٢٠١٦ ويليو ١٢في 

 تلقيها تم التي المصلحة أصحابأخذا في اعتبارهما مالحظات  لذانال النهائي النطاق تحديد وتقرير

لهيئة الطاقة المتجددة والبن األوروبي العادة  الرئيسية الصفحات على ، النطاق تحديد اجتماع خالل

 التعمير والتنمية.

ابلتهم مق تم الذين األشخاصالتحدث مع  تم الستشاريينل للموقع المختلفة االستطالعية البعثات وخالل

 C الملحق انظر) العربية باللغة المشروع معلومات نشرات توزيع وتم المشروع منطقة فيمصادفة 

 جميع نتائج توثيق تمالتقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات مزارع الرياح( و لتقرير

البيئي واالجتماعي التقييم اإلستراتيجي  لتقرير D الملحق انظر) المقابالت استمارات في المقابالت

التقييم  تقرير في الواردة للردود ملخصاالطالع على  يمكنو( لمشروعات مزارع الرياح

 خاصة. 8-1-3-5 القسم وفي 5 القسم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات مزارع الرياح،
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 31 و 2016 أكتوبر 4 في وأسيوط لمنياا محافظات مثل الرئيسيين المصلحة أصحاب زيارة تمكما 

فقد  ذلك إلى باإلضافةو التوالي على( أسيوط) 2016 نوفمبر 7 وفي( وأسيوط المنيا) 2016 أكتوبر

 البريد أو اإللكتروني البريد أو الفاكسأن يرسلوا مالحظاتهم من خالل  المحافظاتاخطرنا هذه 

 العادي إلي هيئة الطاقة المتجددة.

 مرحلة في ي البيئي واالجتماعي لمشروعات مزارع الرياحالتقييم اإلستراتيج تقرير نطاق تحديد تم

 2016 أكتوبر في تقديمها وتم منفصل تقرير في النتائج توثيق تم) نطاقية دراسة خالل منه من مبكرة

 المحور صبحتوس كبيرة تكونقد  التي المحتملة اآلثار نطاق النطاق حددو( أعاله مذكور هو كما

 أيضا حددكما  راتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات مزارع الرياحالتقييم اإلست لتقرير الرئيسي

 .مناسبة مسح ومنهجيات للتقييم المناسبة والزمنية المكانية النطاقاتو البيانات وثغرات البيانات توافر

التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات  لتقرير النهائية المسودة عن اإلفصاح سيتمو

التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي  لتقرير النهائية المسودة إلى باإلضافة حمزارع الريا

 استماع جلسة خالل مناقشتها وسيتم والجمهور المصلحة ألصحابلمشروعات المحطات الشمسية 

 والتنمية، التعميرعادة إل األوروبي للبنك واالجتماعية البيئية والسياسة المحلية اإلجراءات باتباع عامة

التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي  لتقارير النهائية المسودة عن اإلفصاح سيتم وبالتالي

للبنك األوروبي وهيئة الطاقة  الرئيسية الصفحات علىوالمحطات الشمسية  لمشروعات مزارع الرياح

 الجمهور إخطار ذلك في بما المسجلين المصلحة ألصحاب المباشرخطار اإل إلى باإلضافةالمتجددة 

 للبنك واالجتماعية البيئية السياسة تدعو الخاص لقطاعمشروعات ال بالنسبة، والتقاريرتوافر هذه ب

 ،العام القطاع لمشاريع يوًما 120 و يوًما 60 لمدة اإلفصاحلضرورة  التعميرعادة إل األوروبي

 تقييم أول هو الرياح التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات مزارع تقرير أنوباعتبار 

 تطبيقاألوروبي إلعادة التعمير والتنمية  البنك قبل فقد الخاص القطاع من الممولة الخاصة للمشاريع

 .يوًما 60 وهو اإلفصاح لمدة األدنى الحد

 وتعزيز المحتملة السلبية واالجتماعية البيئيةاآلثار  من التقليل إلىجماهيرية ال االستشارة عملية تهدف

 تقليلها يتم سوف واالجتماعية البيئيةاآلثار  بأن المعنية األطرافخطار وإ للمشروع االجتماعي لالقبو

 وحماية لتنميةل المشروعة المتطلبات بين التوازن وتحقيق معقول وه ما بقدر منخفضة مستويات إلى

 .البيئة
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لتقييم اإلستراتيجي البيئي ا لتقرير النهائية المسودةتوافر  بعدالتشاور الجماهيرية  جلسة عقدويمكن 

 منح يتمس العامة االستماع جلسة بعدو ،مناسبة زمنية فترةبعد  واالجتماعي لمشروعات مزارع الرياح

التقييم  لتقارير النهائية النسخة إعداد تممالحظاتهم ثم ي لتقديم شهر عن يقل ال ما المصلحة أصحاب

 خالل تلقيها تم التي الصلة ذات والمالحظات عليقاتالت هذه على بناءاإلستراتيجي البيئي واالجتماعي 

 التوصيات تقرير عن اإلفصاح سيتم ذلك إلى باإلضافةو ،أخرى مرة عنها الكشف وسيتم العملية هذه

 .التوجيهي المبدأ لنفس وفقًا كذلك الختامي

 :واالجتماعية والبيولوجية الفيزيائيةالراهنة  لبيئةخط األساس ل دراسات -5-2

 من المشروع لمنطقة واالجتماعية والبيولوجيةفيزيائية ال البيئة حول األساس خط ياناتبتمت دراسة 

 :خالل

 البياناتبحث ودراسات السابقة المتاحة ال مراجعة خالل من أي المكتب سطح دراسات -

 شبكة على الموجودة البياناتجهاز شئون البيئة المصري ومن  قبل من رسميا المتوفرة

 .المتاحة الصناعية األقمار صور وعبر العالمية اإلنترنت

 .والمعلومات البيانات عن لالستفسار المحافظاتاالتصال ب -

 .المحليين السكان مع مقابالت -

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

2017. 

 الهيدرولوجية والظروف وجياوالجيومورفول المناخ على الطبيعية البيئةت دراسة تركز كانوقد 

 .المياه وموارد

 المحمية المناطق عن األساس خط بيانات جمع تم المشروع لمنطقة البيولوجية البيئة وصفول

 حيث المحلية والطيور المهاجرة الطيور على خاص بشكل التركيز مع والحيوانات والنباتات والموائل

 مراقبة إجراء تم السياق هذا فيو ،الرياح اتنبتوربي تتأثر أنها معروف الطيور أنواع بعض أن

 والثالث الثاني الجزئين في أي ، مايو 25 إلى أبريل 1 من) 2016 عام ربيع في للطيور واسعة

 فبراير 20 من) 2017 وربيع( نوفمبر 15 إلى أغسطس 20 من) 2016 عام وخريف( الربيع لموسم
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 أنماط وصف هو الموحد للرصد الرئيسي الهدف كانو( الربيع موسم أّول أي ، مارس 31 إلى

 هجرة فترة من جزء تغطيةتمت فقط  2016 عام فيو ،كمية بطريقة الصلة ذات ألنواعل الهجرة

 إلى 2017 عام ربيع في المراقبة تهدف السبب ولهذا ،متأخر وقت في المراقبة بدء بسبب الربيع

 يمكن وبالتالي للغاية متناسقة 2017 و 2016 عام ربيع في المتحققة النتائجو ،المفقود الجزء تغطية

 ،مناسبًا كان مختلفة سنوات في مرحلتين إلى الربيعية الهجرة على المسح تقسيم نهج أن ستنتجن أن

 على االستطالع تقسيم يؤثر لمو ،النهج بهذا بالكامل المنطقة في الربيعية الهجرة تغطية تمت وقد

 تعديالت أي إلجراء حاجة هناك تكن لم وبالتالي الربيع لفص في الطيور هجرة حول الرئيسية النتائج

 التفسيرية القدرة زيادة أجل من( 2017 و 2016 عامي في المسح فترات تداخل مثل) النهج على

 ربيع في المشروع منطقة في معينةأماكن  في خفافيشاستطالع وجود  تم ذلك على وعالوة ،لبياناتل

 .2016  وخريف

 مثل القائمة التحتية والبنية واإلدارية العامة القضايا على االجتماعية البيئة فياسة الدر تركيز كانوقد 

 .االجتماعية والظروف الحالية األراضي واستخدام الطاقة وشبكة المعبدة الوصول طرق

 موائمة: غير أنها على طقاالمن لتصنيفالمعايير الفنية ومعايير استخدام األراضي  -5-3

 يتعلق فيما 2&  1الرياح الشرقية الفرعية  مناطق فحص تم جمعها تم التي تالمعلوما إلى استناداً 

 واقامة مزارع الرياح أ يعوق مما الفنية والقيود األراضي استخدام في التنافس عن الناجمة بالقيود

 قابلة غير يعلى أنها غير موائمة أ المناطقتصنيف  إلى يؤدي وهذا صعوبة أكثر األمر يجعل

 الصلة ذات المعايير كانت السياق هذا وفي ،مالءمة أقل لتكون أو الرياح طاقة مشاريع في لالستخدام

 (.الزراعة مثل) األراضي استخدام على والتنافس والجيومورفولوجيا ، البعد/  الوصول إمكانية: هي

 

 اآلثار البيئية: لتقييم األساسي النهج -5-4

والمستقبالت في المنطقة المحيطة،  لمشروعابين أنشطة  تفاعالتتحدث اآلثار البيئية عند وقوع 

 كان سواء ، البيئة في تغيير أي: "أنه علىاألثر  تعريف يتم ، ISO14001: 2004 لمعيار ووفقا

 أو المنتجات أو األنشطة) للمؤسسة البيئية الجوانب عن جزئيًا أو كليًا ناتًجا ، مفيًدا أو ضاًرا

 (".الخدمات
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 على الحكم الضروري منيكون  ، مفيدة أو سلبية كانت سواء ،كل كاملعد تحديد اآلثار البيئية بشوب

 عملية إطار فيو ،مقبول غير أو التخفيف يتطلب أو ، ال أم مقبوالً  كان إذا ما وتحديد أثر كل أهمية

" المستقبل حساسية" و" الحدث حجمفي " دالة هي والتي" ألهميتها" وفقًااآلثار  تصنيف يتم  التقييم

 أنشطة من المحتملة واالجتماعية البيئيةاآلثار  مصادر وتقدير تحديد الحدث حجم ديدتح يتطلبو

 حدث وشدة ومّدة يةوتكرار لمدى وفقًا الحدث مقادير وتصنف ،الروتينية وغير الروتينية المشاريع

 والبيولوجية الفيزيائية للبيئة فهًما المستقبِل حساسية تتطلبو ،مرتفع أو متوسط أو منخفض

: المثال سبيل على هي( عالية ، متوسطة ، منخفضة) المستقبل حساسية تقييم معاييرو ،الجتماعيةوا

 الحصول يتمو ،الموارد وحساسية التأثير واستمرار المتأثرة الموارد من المئوية والنسبة التأثير منطقة

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

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

 فيزيائية:ال البيئة -6-1

كبير في  اختالف معالجفاف  شديد صحراوي بمناخ بها المحيطة والمناطق المشروع منطقةتتسم 

لدرجة  األقصى الحد متوسط يتراوحو ،مئوية درجة 15 من أكثرب والنهار الليل بين حرارةال درجة

المتوسطات  وتتراوح( الصيف في) مئوية درجة 37 و( الشتاء في) مئوية درجة 19 بينحرارية ال

 لمم سنويا بشك 2-1ويبلغ معدل سقوط المطر  مئوية درجة 29 و مئوية درجة 12 بين الشهرية

حدث  كما نادرة فترات في الغزيرة األمطارفقد تهطل بعض  ذلك ومع ،فقط الشتاء أشهر خالل متقطع

 .2016 كتوبرأفي 

 الحجر منتتكون  يوهحدثت في العصر األيوسيني  المشروع منطقةوالتكونيات تحت األرضية في 

 ذات والرمال الحصى من طبقة تعلوها الصغيرة والطين الصلصال ألواحو السميك البحري الجيري

 فييان، والود في مترين أو واحد متر إلى سنتيمترات بضعة من تتراوح عام بشكل المحدود العمق

 على العليا الطبقات تحتوي 1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقة من الجنوب إلى الفرعية المناطق بعض

 عن يزيد جرفب واحًدا رئيسيًاصدعا  الجيولوجية الخريطة توضحو معروفة غير طبيعة ذات كتل

 المنطقتين فإن ذلك وبخالف،  2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة داخل جزئيًا يقع ارتفاًعا متر مائة

 باستثناء الشيء بعض متموجة غير أرض من الغالب في ويتألفان متجانسين الغالب في هما الجزئيتين

 الجزء في خاصة، و1ية الفرعية الشرق رياحال منطقة في الرئيسية األوديةالمنخفضات ب بعض

 منلوديان خالية وا األرض تحت ورملية معتدلها انحدار ل األودية جميعو ،والغربي الجنوبي

 .نادرواتر بتذي يحدث ال للمياهضعيف  تدفق إلى تشير التيالتآكل  عالمات
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 مع الجرف في الخلفية 1منظر للجزء المنخفض من منطقة الرياح الشرقية الفرعية  -1-6شكل 

ية شرقال الرياح منطقة في الموجود الجرف باستثناء) جيدةتربة  ظروف المناطق تُظهر عام شكلو

 ذلك ومع ،الشرقية الرياح منطقتي فيمتحركة  رملية كثبان أو رطبة تربة( وال نجد 2فرعية ال

 بعض الفجوات. السطح تحت قدف األرض تحت البحري الجيري الحجر وبسبب

يؤدي  المحددة للمعايير وفقًا األراضي واستخدامات الفنية بالجوانب يتعلق فيمافيزيائية ال البيئة تقييمو

 :التالية اجاتاالستنت إلى

 (:1-6)راجع خريطة 1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 .الوصولغير موائمة نتيجة لصعوبة  منطقة تحديد يتم لم •

 المناطق بعض تحديد تم ولكن جيومورفولوجيةعوامل  بسببغير موائمة  منطقة تحديد يتم لم •

 (.الصغيرة التاللو ادةالح المنحدرات) ةالمتجانس غير الجيومورفولوجيا بسبب مالءمة قلاأل

 :الرياحغير موائمة لمزارع  التاليةناطق الم فإن األرض باستخدام يتعلق فيما •

o الغربي الشمال في الطريق معبر عند لطريققريبة من ا صغيرة أرض قطعة. 

o علىالجهد المنخفض  بخط متصلة كانت لو حتى بالفعل القائمة الزراعية األراضي 

 .الغربي الجنوب في اآلخر والجزءسريع لا أسيوط - المنياطريق  طول

o  في جزئيا التطوير قيد الموجودة الزراعية واألراضي األسفلت مصنعمنطقة 

 .الجنوب
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 (:2-6)راجع خريطة 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 .الوصولغير موائمة نتيجة لصعوبة  منطقة تحديد يتم لم •

 تراكمت وبالتالي المستمرنحر لل عرضةو مستقر غير( الجرف) الصدع خط: الجيومورفولوجيا •

 الشمال من الغالب في تهب التي حاالري فإن ذلك على وعالوةفي أسفله،  والحصى الصخور

 األمطار تسببالحصى و تراكم إلى يؤدي مما الجرف من المنخفض الجانب نحو الرمال تنقل

 الجرف منطقة فإن ذلك على وبناءً ها، تآكل إلى يؤدي مما الجرف هذا حافة على جريانًا

 من كيلومتر 1 وحوالي القمة فوق متر 300 تبلغ حدودية منطقة حوالي) القريب ووسطها

غير  منطقة)مشاريع المزارع الرياح ل صالحة غير أنها على تقييمها يتم( القدم منطقة

 موائمة(.

 تحديد مت: غير موئامة لمشاريع الرياح ةالتالينطقة الم فإن ، األرض باستخدام يتعلق فيما •

 .2الشرقية الفرعية  ياحالر منطقة في المنخفضة األراضي فيمزارع 

 

  



 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
and the GIS User Community
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 البيئة البيولوجية: -6-2

 : منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 مهمة طيور منطقة أو وطنيةائق حد توجد وال قانونًا محمية منطقة أي توجد ال أنهتوضح الدراسة 

 أو في 1رعية الرياح الشرقية الف منطقة في البيولوجي التنوع لقيمة دوليًا بها معترف منطقة توجد وال

 .بها المحيطة المنطقة

 والتالل المرتفعة والمناطقالحصوية  السهول فإن ، الشرقية الصحراء في الشديد الجفاف بسببو

 ،للنباتاتغير مؤهلة ألن تكون من الموائل المناسبة  1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقة داخل الصغيرة

 كموطن أهمية أي بال أو للغاية منخفضة أهمية لها رعيةالف المنطقةهذه  من كبيرة أجزاء فإن وبالتالي

 .والحيوانات للنباتات

 والحيوانات للنباتات كموئل عالية أهميةلها  1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقة ضمنال توجد وديان 

 مجمع من الشرقي والوادي العمراني ووادي الشمال في البرحاوي ووادي عباداه واديحيث نجد أن 

 النباتية ألنواعبعض ال المناسبة معيشية ظروفتقدم  الجنوب في المجليد وادي وأخيراً  يالعمران

 منطقة على تسيطر التي الشاسعة الصحراوية الموائل عن ملحوظ بشكل تختلفمما يجعلها  والحيوانية

( 3-6 ةالخريط انظر) والحيوانات للنباتات مهمة أعاله لمذكورة، والوديان 1الرياح الشرقية الفرعية 

 منخفضة أو منخفضةعلى أنها  والحيوانات للنباتات كموطن األخرى األودية جميع أهمية تقييم تموقد 

 .للغاية

 منطقة في الموجودة الكهوف فإن للحيواناتائل مو توفر الصحراء في ةيخاصتمثل  الكهوف أن وبما

 مهمة المنحدرات وعلى ديانالو في خاص بشكل عليها العثور يمكن التي 1الرياح الشرقية الفرعية 

 .والحيوانات للنباتات كموئل

 على العثور يمكنو النباتي الغطاء من تماًماخالية  1الرياح الشرقية الفرعية  منطقة أجزاء معظمو

تعداد، ال في كثيفة وال باألنواع غنية ليست النباتاتفإن  هناك حتىولكن . فقط الوديان في النباتات

 القائمة في" ميةاه أقل" 1 الشرقيةالرياح  منطقة في الوديان في المسجلة األنواع جميع تعتبرو

 حاريال منطقة فإن أعاله المذكورة األودية جانب إلىو ثم ومن باالنقراض المهددة لألنواع الحمراء

 .للنباتات مهمة غير 1الفرعية  الشرقية
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 ً  في أجريت لتيا 1شرقية الفرعية الرياح ال منطقة في الطيور هجرة حول ةشاملدراسة  لنتائج ووفقا

 الصلة ذات األنواع من الطيور هجرة فإن ، 2017 عام وربيع 2016 عام وخريف 2016 عام ربيع

ً  16 عددها البالغ المراقبة مواقع بين ملحوظة مكانية اختالفات وجود عن تكشف لم  نشاط كانو موقعا

ً  الهجرة  تقرير في B5 الملحق انظر ، التفصيلية اتالبيان على لالطالع) مراقبة موقع كل في منخفضا

 مهددة أنواع أي تسجيل يتم لمو (التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشروعات مزارع الرياح

 أربعةتواجدت  2016 عام خريف فيو( 2017 و 2016 عامي في كالهما) الربيع هجرة خالل

: قليلة بأعداد( باالنقراض المهددة اعلألنو الحمراء IUCN قائمة حسب) خاصة أهمية ذات أنواع

على  IUCN قبل من تقييمهم تم النوعين كالطائر( و 22) صقر الوديان ،( طيور 5) المصري النسر

 جميع IUCN صنفت وقد ،"مهددين" أنهما علىهما تقييم تموصقور ونسور أخر  ،"( مهدد" أنه

مية"، وهناك بعض النسور اه أقل" أنها على بالدراسة خاص بشكل الصلة ذات األخرى األنواع

 المنطقةفإن هذه  ذلك ومع ،الخريف فصل في 1ية الفرعية الشرق رياحتعبر منطقة ال األصابع ةقصير

 من كيلومتًرا 20 حوالي مسافة على تمتد الشرقية الصحراء من كبيًرا جزًءا تغطيالتي  الفرعية

 نسورال يوجد بها تركيز كبير ل لجنوبا إلى الشمال من كيلومتًرا 40 وحوالي الشرق إلى الغرب

من الطيور،  النوع هذا للهجرة بالنسبة خاصةيس لها أهمية لو المهاجرة األصابع قصيرة األفعى

 لطبيعةلحماية ا الدولي االتحاد قبل من األصبع القصير األفعى نسر تقييم تمفقد  ذلك إلى باإلضافةو

(IUCN )أن بوضوح النتائجباإلنقراض، وتشير  مهّدًدا نوًعا سلي فهو وبالتاليمية" اه أقل" أنه على 

 في وال الربيع في ال - المهاجرة للطيور خاصة أهمية ذات يرغ 1الشرقية الفرعية  حاريال منطقة

تهاجر  التي البسيطة األهمية ذات ولألنواع الخاصة األهمية ذات لألنواعحيح ص هذاو ،الخريف

 .عريضة جبهة على رئيسي بشكل
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 الصحراء في القاسية المناخية الظروف مع تتكيف التي الوحيدةحلية الم الطيور أنواع تجد أن مكني

 الخصوص وجه علىو 1ية الفرعية الشرق رياحال منطقة فيكبيرة ال األودية في مناسبا موئال الشرقية

 النباتات من بقعًا تضم التي المقلد ووادي العمراني وادي مجمع بيرشاوي-ووادي اديبادا واديفي 

 في للغاية فقير المحلي الطيور مجتمع أن بوضوح عليها الحصول تم التي النتائج تظهر ذلك ومع

 غير 1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقة في المسجلة واألنواع للغاية منخفضة الطيور كثافة وأن األنواع

 وفقًاو ،مصر في الصحراوية الموائل من العديد في عليها العثور ويمكن واسع نطاق على منتشرة

 تعتبر ال وبالتالي مهددة كأنواع مسجل نوع أي تقييم يتم ال المهددة لألنواع الحمراء IUCN لقائمة

 .المحلية للطيور هاًما اموطنا  1شرقية الفرعية الرياح ال منطقة

 ليوم) توقف موئل أيًضا( أعاله انظر) 1ية الفرعية الشرق رياحال منطقة فيكبيرة ال الوديان تشكل كما

عتبر منطقة الرياح ت الف الطيور من المنخفضة ألعدادوفقا ل  ذلك ومعللطيور المهاجرة ( واحد

 مهمة لذلك. 1الشرقية الفرعية 

 مجموعات من الحيوانات أنواعبعض ل مناسبة موائل الكبيرة األودية تشكل ، ذلك إلى اإلضافةب

 من عليها الحصول تم التي النتائج فإن  ذلك ومع( العناكب ، الحشرات ، الزواحف ، الثدييات) مختلفة

 المسجلة واعواألن، الكثافةمنخفضة و األنواع في ضعيفة المحلية الحيوانات أن بوضوح تظهردراسة ال

 من العديد في عليها العثور ويمكن واسع نطاق على منتشرة غير 1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقة في

الرياح الشرقية  منطقة تعتبر ال وبالتالي ،مهددةغير  األنواعوهذه  ،مصر في الصحراوية الموائل

 .األخرى للحيوانات هاًما موئال 1الفرعية 

 1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقة مثل الصحراوية المناطق أن الثانوية البيانات مراجعة كشفتقد و

الرياح  منطقة في الخفافيش نشاطوبالتالي فإن  (Hoath 2009) بالخفافيشمأهولة  عادة ليست

 يبدو ما على الفرعية المنطقةتمت و التي الخفافيش مراقبة خالل جدا امنخفضكان  1الشرقية الفرعية 

 .للخفافيشهاما ا موطنتعتبر  ال

غير موائمة لمشاريع  مناطق أي تحديدفيها  يتم لم 1ية الفرعية شرقالرياح ال منطقةكخالصة فإن و

 .البيولوجية بالبيئة يتعلقمزارع الرياح فيما 

 :2منطقة الرياح الشرقية الفرعية 
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 هامة طيور منطقة أوة حديقة قومية أي وال محمية منطقة أو موقع أي وجود عدم عنكشفت الدراسة 

 .بها المحيطة المنطقة أو 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة في البيولوجي لتنوعل دوليًا بها معترف

 الفي هذه المنطقة  الضخمة والجبالحصوية ال السهول فإن الشرقية للصحراء الشديد الجفاف بسببو

 الغطاء من تقريبا تماما يةخال يفه وبالتاليأودية كبيرة فيها  وجدت الو للنباتات مناسبا موئال تعتبر

 كموطن هميةاأل حيث من جًدا منخفض مستوىب 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة تتميزو ،النباتي

 .والحيوانات للنباتات

 مهمة الكهوف هذه فإن ثم ومن للحيوانات موائلمتواجدة في التصدعات ال الكهوف تشكل أن يمكنو

 .والحيوانات للنباتات كموئل

 أجريت والتي 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة في الطيور هجرة حول ةالشاملدراسة ال لنتائج وفقاو

 وجود عن تكشف لم الطيور هجرة فإن ، 2017 عام وربيع 2016 عام وخريف 2016 عام ربيع في

 اتللبيان) المراقبة موقعي كال في منخفًضاالهجرة  نشاط كانو المواقع بين ملحوظة مكانية اختالفات

 أي تسجيل يتم لمو( التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي تقرير من B5 الملحق راجع ، التفصيلية

تمت مالحظة  2016 عام خريف فيو( 2017 وال 2016 في ال) الربيع هجرة خالل مهددة أنواع

( باالنقراض المهددة لألنواع الحمراء IUCN لقائمة وفقا) الخاصة األهمية ذات األنواع من فقط احدو

 األنواع جميعأما "( مهدد" بأنه IUCN قبل من تقييمه تم) السهيب النسر(: فرد 2) جدا قليلة بأعداد

غير " أنها على IUCN قبل من تصنيفها تمفقد  ، للدراسة خاصة أهمية ذات تعتبر التي ، األخرى

 أي ، المراقبة موقعي يف األصابع القصيرة األفاعي نسور من 29 مجموعه ما تسجيل تممقلقة"، وقد 

 في يوجد ال ولكن ، منتظم كمهاجر النوع هذا اعتبار يمكنو الشرقي الممر سكان من %0.3بنسبة 

 األفعى نسر تقييم يتم  ذلك إلى باإلضافةو ،النوع هذا لهجرة خاصة أهمية الفرعية المنطقة هذه

 فهو وبالتاليأهمية"،  أقل" أنه على( IUCN) الطبيعة لصون الدولي االتحاد قبل من األصبع القصير

 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة أن بوضوح النتائج تكشفوكملخص . المهددة األنواع من ليس

 ذات لألنواعصحيح  هذاو الخريف في وال الربيع في ال - المهاجرة للطيور خاصة أهمية ذات ليست

 .عريضة جبهة على رئيسي بشكل تهاجر التيمنخفضة ال األهمية ذات ولألنواع الخاصة األهمية

 فإنبالتالي و النباتي الغطاء من تماما يةخال يفه وبالتالي الفرعية المنطقة في ديان كبيرة و وجدت الو

المسجلة  األنواعو ،للغاية منخفضة الطيور كثافة أن كما األنواع في للغاية فقير المحلي الطيور مجتمع



JV  
 

 

 25ح                                       ملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشؤروعات طاقة الريا 

 من العديد في عليها العثور ويمكن واسع نطاق على منتشرةر غي 2في منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 نوع أي تقييم يتم الف المهددة لألنواع الحمراء IUCN لقائمة وفقًاو ،مصر في الصحراوية الموائل

 للطيور هاًما موئالً  2 الفرعيةالرياح الشرقية  منطقة تعتبر ال لذلك ونتيجة، مهددة كأنواع مسجل

 .المحلية

 إلى الطيور معظم تحتاجو الفرعية المنطقةهذه  فيالجاثمة  الطيور من جدا قليل عدد لتسجي تموقد 

 وجود عدم بسببولكن  الهجرة أثناء( واحد يومل خاصة) للتوقف موائل تشكل النباتات من صغيرة بقع

 .مؤقت للطيور المهاجرة كموطنهامة  2تعتبر منطقة الرياح الشرقية الفرعية  الف  النباتي الغطاء

  السجالت تشيرو أيضا جدا منخفضة كثافةبو األنواع في جدا فقيرة المحلية الحيواناتوقد تبين أن 

 األنواعولكن ال يعتبر أي من هذه  والفراشات اليعسوبوجود بعض الحشرات مثل الجراد و إلى

 رات.شللح مهًما موطنًا 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة تعتبر ال، وبالتالي مهددة المسجلة

 ال 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية  مثل الصحراوية المناطق أن الثانوية البيانات مراجعة كشفتقد و

هذه  في الخفافيش نشاط أن نفترض أن المعقول منو( Hoath 2009) بالخفافيشأهولة م عادة تكون

 مراقبة أثناء 1عية الرياح الشرقية الفر منطقة في منه التحقق تم كما جًدا منخفض الفرعية المنطقة

 الفرعية المنطقةعتبر هذه ت ال يبدو ما وعلى. 2016 عام والخريف الربيع في أجريت التي الخفافيش

 .للخفافيش هام موطن

غير موائمة لمشاريع  مناطق أي تحديدفيها  يتم لم 2ية الفرعية شرقالرياح ال منطقةكخالصة فإن و

 .جيةالبيولو بالبيئة يتعلقمزارع الرياح فيما 

 

 :واالقتصادية االجتماعية البيئة -6-3

 وادي في رئيسي بشكل السكانويعيش  وأسيوط والمنيا سويف بني محافظات في المشروع منطقة تقع

 .دائمة مستوطناتبها  يوجد ال المشروع منطقة أن حين في النيل

 :العامة الخصائص
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 :األراضي استخدام -

 بالقرب الصحراوية المناطق فيمناجم ال من العديد دتوجو بالحياة نابضة تعدين صناعة المنطقةحوي ت

 البناء في المناجم من المستخرج األبيض الطوب ستخدموي المشروع منطقة خارج ولكن المنيا من

 أن المحتمل غير منجم والمنا في العمال من كبيرا عدداتستخدم  العمالة كثيفة صناعة هو التعدينو

 لطوبل مناجم توجد وال دائمة ليست المناجم معظم أن حيث التعدين أنشطة على تأثير هناك يكون

 إمكانيةأن  المناجم أصحاب معوقد تبين من النقاش  2&  1الرياح الشرقية الفرعية  مناطق داخل

 .للغاية منخفضة للمشروع المختارة المناطقمن  المواد الستخراج جيد مصدر على العثور

 :الثقافي التراث -

 قرببال أخناتون قبر باستثناء 2&  1الرياح الشرقية الفرعية  مناطق في افيثق تراث مواقع توجد ال

 .1الرياح الشرقية الفرعية  لمنطقة الغربية الحدود إلى كم 1.5 مسافة على وتقع العمارنة تل من

 ر:المرو وحركة الطرق -

 كما السريع أسوان - القاهرة طريق من بالقربسريع ال أسيوط - المنيا طريق المشروع منطقةيعبر 

 عبر( سفاجا وميناء غارب رأس ميناء) األحمر البحر بموانئ المشروع منطقة الطرق شبكات تربط

 مناطق إلى الميناء من المشروع معدات بنقل ذلك يسمحو المنيا-غارب رأس الجديد السريع الطريق

 .2&  1الرياح الشرقية الفرعية 

 

 :المشروع منطقة من بالقرب بدوي مجتمع -

 مع المناقشات مننا علم فقد الموقع استطالع خالل بدوي مخيم أي تحديد يتم لم أنه من رغمال على

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

عودوا يقوموا لم يو بدًوام لم يعدوا أنه يعني مما مستوطنات ببناءاآلثار من سلوكيات البطو وقاموا 

 .المنطقة داخل الموارد على للحصول التجوال مثل بأنشطة

 :المصالح اصحاب مع مقابالت -
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فقد تم  المقترح المشروع نحو والسكان المحلية للسلطات العام والسلوك اآلراء على التعرف أجل من

م االستراتيجي التقيي تقرير من 4 القسم في موضح هو كما ة المحافظات مع ومناقشاتاجراء لقاءات 

 المشروع حول العامة المعرفة كانتوقد  األشخاصبعض  مع مقابالت إجراءالبيئي واالجتماعي وتم 

 .عام بشكل للغاية محدودةآثاره و

 الرياح مزرعة لمشروع التالية اآلثارتوقع  السكان/  المحلية السلطاتوقد تبين من المقابالت مع 

 :المقترح

 :المحليين للسكان عمل فرصة •

 وغير المهرة شبه للعمال العمل فرصتقديم  ةالمقترحمشاريع ال مثل الكبيرة المشاريع مزايا من

 عالوةو البناء مرحلة خالل خاصة المحليين للسكان عمل فرص المقترح المشروع سيوفرو المهرة

 أن شأنها من جديدة ومهارات معارف الكتساب فرصة على المحليون السكان يحصل ذلك على

 .تفيدهم

 :األرض استخدام •

يتم نزع ملكية أية أراضي  أن يجب كما الموجود الثقافي التراث معالمشروع  تخطيط يتداخل أال يجب

 تمت الذين األشخاصفقد تبين من  التعدين بأنشطة يتعلق وفيما. األراضي ملكية حقوق خالل من

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

 عدم يفضلون المناجم مالكي ألن قانونية غير التعدين مناطق من العديدكما أن  أراضيهم علىالرياح 

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

 :المحلية المحافظات مع التعاون •

 المنطقة اختيار في تضمينهم يتم لم حيث مستبعدون بأنهم افظةالمح مستوى على المسؤولون يشعر

 الصحراء في المستقبل في العمراني للتوسع إمكانيةهناك أية  تليس أنهالقرارات الرئاسية  عنيتو

 .الشرقية

 :1ية الفرعية شرقمنطقة الرياح ال



JV  
 

 

 28ح                                       ملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشؤروعات طاقة الريا 

 :األراضي ستخداما -

 الشرقية حاريال منطقة من الغربي وبالجن في أنه لوحظ  2016 أكتوبر في الموقع استطالع خالل

أصبحت  المزارع بعض( والري وأنظمةأعمال حفر وتسوية ) الزراعية األنشطةتتم بعض  1الفرعية 

 في حالة تشغيل بالفعل.

 همو واحدة أسرة تنسقها األراضي تنمية أنشطة أن إلى مقابلتهم تمت الذين المزارعون أشارقد و

 مالك رسميا الشخص يصبح حتىوضع اليد  عملية ودعم قطع األراضي تقسيم عن مسؤولون

 .ألرضل

طريق  طول علىاألراضي  معظم أنتبين و المقابلة خالل األرض على التعدي عملية شرح تموقد 

 وجود على التأكيد تم كما الناس من العديد قبل من للزراعة الستخدامها بالفعل لها التخطيط تم المنيا

 .المنطقة في لها المخطط المشاريع بعض

 ومصنعهى محاجر الزلط  1الرياح الشرقية الفرعية  منطقة في تحديدها تم التي األخرى األنشطةو

 .األسفلت

 

 

 :المرور وحركة الطرق -

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

 (.جنوب) وأسيوط( غرب) النيل ووادي( شمال) المنيا من المنطقة بجوارالعريضة  اإلسفلت طرق

 بالفعل تطويرها يجري التي أو الزراعة في الستخدامهاخصيصها ت تم التي المناطقاعتبار  تم وقد

 غير موائمة لمشاريع مزارع الرياح. أنها علىمحاجر الزلط  ومواقع األسفلت مصنع وكذلك

 :2منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 األراضي: استخدام -
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 غرار لىوع فقط ةواحد أرض استصالحعملية  سوى يالحظ لم 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة في

 األراضي استصالح أنشطة تنسيق يتم السابق القسم في موضح هو كما أعاله المذكورة األنشطة

 .واحدة عائلة بواسطة

 :المرور وحركة الطرق -

 عن منفصلة منطقة وهي 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة من الجنوبي الجزء إلى الوصول يمكن

 القاهرة طريق عبر متر 100 حوالي ارتفاعه يبلغ جرف بواسطة المنطقة من األصغر الشمالي الجزء

 .غارب رأس - فاضل الشيخ وطريق السريع أسوان -

 ولوص طرق بناء يجب ،2 الفرعيةالرياح الشرقية  منطقة من األصغر الشمالي للجزء بالنسبةو

 كم 11 مسافةعلى ) الجرف قمة على المنطقة إلى الوصول يعتبرو الثقيلة المعدات لنقل كاملة جديدة

 أقل( السريع الطريق لهذاالتالي  خرجمال من كم 40 أو( السريع أسوان - القاهرة طريق من خطية

في القاعدة  رمت 500 والقمة  في متر 300 منطقة ذلك في بما المنحدرات منطقة تقييم يتمو مالءمة

 الجنوب في المتبقية المنطقة إلى الوصول إمكانيةعلى أنها غير موائمة لمشاريع مزارع الرياح أما 

 .قبل من ذكرنا كما مواتيةفهي 
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 توقع اآلثار: -7

 البيئة الفيزيائية: -7-1

 :التالي النحو على المتوقعةاآلثار  تلخيص مكني

 :الهواء جودة

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

جم تن ولن للخدمةقليلة  زيارات سوى تتم لن التشغيل مرحلة خاللو( األساسات وحفر الطرق إنشاء)

 .التشغيل أثناءبها  المرتبطة التحتية البنية أو الرياح مزارع من غازاتلل أو للغبار انبعاثات أي

غير هامة وتشييد ال مرحلة خالل المحيط الهواء جودة لىآلثار البيئية صغيرة عا أهمية فإن وبالتالي

 .التشغيل مرحلة خالل

 :الصحي الصرف ومياه المائية الموارد

 نهر من المائية المصادر هذه تغذية يتمو النيل وادي جوار الموجودة المصادر من المياه نقل يجب

 مطلوبة المياه إمدادات تكون سوفو ثانية/  مكعب متر 2000 حوالي يبلغ تصريف بمتوسط النيل

منزلية، ال ألغراضلوالمياه لتثبيط الغبار  لرشو الخرسانةخلط ل أيتشييد ال لمرحلة أساسي بشكل

 خزان باستخدام المؤقتة البناء لمكاتب الصحية المرافق منالصحي  الصرف مياه معالجة ستتمو

 الصرف مياهو ،المعالجة بعد لما الجوفية الرملية بقةالط في ترشيحمع  مرحلتين من الصحي للصرف

 الرياح مزارع تشغيل مرحلة خالل صرف مياه أي تنشأ لنو الجوفية المياه مع تتالمس لن الصحي

 .بها المرتبطة التحتية والبنية

 تشييد ومهمل لمرحلة التشغيل.ال مرحلةعلى أنه صغير في  الماء استهالكأثر  أهمية تقييم يتمو

 خاللاألثر على أنها صغيرة  أهمية تقييم يتمف الصحي الصرف بمياه يتعلق فيما ذلك على وةعالو

 .التشغيل مرحلة خاللتشييد وضئيلة أو مهملة ال مرحلة

 



JV  
 

 

 31ح                                       ملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشؤروعات طاقة الريا 

 :والخطرة المنزلية النفايات

 النفايات تتكونو الرياحتشييد مزارع  مشاريع خالل الصلبة النفايات من كبيرة كميات توليد سيتم

 والمعدات التوربينات مكونات لنقل( والخشب والبالستيك الورق) التعبئة مواد من ساسيأ بشكل

 أن بسهولة يمكنو البناء ساحة وفي التوربينات مواقع في معظمها في النفاياتوتتراكم  المساعدة

 .كبيرة مسافات عبرتنتقل و الصحراء على الرياح طريق عن النفايات تنتشر

 والشحوم المسكوببترول ال هو اإلنشاء أثناء يحدث الذي الخطرة للنفايات الممكن الوحيد المصدرو

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

 المتناثرة النفايات تجنب بسهولة يمكنو( الهيدروليكي الزيتو التروسصناديق  زيت أو المحوالت

 النفايات من القليل توليد سيتمو القوي واإلشرافالممارسة الجيدة  طريق عن ةالخطر والمخلفات

 المنزلية النفايات أن الزعفرانةمزارع  تجربة تبينو الخدمة مرافق في العاملين قبل من المنزلية

 حرق.لل قابلة أو للتحلل قابلة نفايات من رئيسي بشكل وتتألف صغيرة

 اآلالت صيانة عند المستخدمة االستهالكية المواد على النفايات توليد يقتصر التشغيل مرحلة خاللو

 إلعادة ومناسبة الثمينة األشياء من ومعظمها خطرة غير المواد هذهو األصغر المعيبة واألجزاء

 إلى المولدات أو التروسصناديق  مثل األكبر المعيبة األجزاء إرجاع يتم  أخرى حاالت فيو التدوير

 سيتمو تروس بدون الرياح توربينات وجود عدم حالة في. المواد استخدام إعادة أو إلصالحل المصنع

 تدويره عادةإل إرساله يتم ثمسنتين  كل واحدة مرة أو السنة في واحدة مرة المستعمل الزيت تبديل

 .مشاكل دون يعمل هذا أن األخرى المصرية الرياح مزارع في الممارسة تظهرو

 :الكهرومغناطيسية والتداخالتاإلهتزازات و والتظليل الضوضاء

 معاييرال تنطبق الرياحاقامة مزارع  مناطق في اقتصادية أنشطة هاب التي األراضي ألجزاء بالنسبة

 70/70 هي بها المعمول الصلة ذات المحيطة الضوضاء مستوى معاييرو الصناعية أو التجارية

 للقانون وفقا)في النهار / الليل(  ديسيبل 65/55و IFCلتوجيهات  وفقافي النهار/ الليل( ) ديسيبل

التقييم االستراتيجي البيئي االجتماعي  تقرير من 7 والملحق التنفيذية والئحته 4/1994 المصري

 .صرامة األكثر المصرية المعاييريستخدم 



JV  
 

 

 32ح                                       ملخص غير ني للمسودة النهائية لتقرير التقييم اإلستراتيجي البيئي واالجتماعي لمشؤروعات طاقة الريا 

على  لخدمةا أفراد أو والفالحين العمال مثلالبشرية القريبة من مزارع الرياح المقترحة  مستقبالتوال

 في دائم بشكل يعيشون ال المتفرقة الصناعية أو التجاريةاألماكن  من قليل عدد فيالطرق والعاملين 

كبيرة من مواقع مزارع الرياح المقترح  مسافات على العمل أماكنفإن  ذلك على وعالوة. العمل مكان

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

 مرحلة التشييد والتشغيل. خالل طفيفأثر صغير  حدوث المتوقع منف وبالتالي( الليلي التشغيل

 للمناطق اليوم في دقيقة 30 و السنة في ساعة 30 هي المقبولة المعايير فإن  بالتظليل يتعلق وفيما

 الرياح توربينات من قريبة كنأما في ذلك تحقيق ويمكن الرياح مزرعة تشغيل مرحلة خالل السكنية

 عندو الفترات هذه الدوران منطقة خالل للشمس المرصودة االنتقال فترة تحقق أن يمكن حيث فقط

 سريعًا المساء أو الصباح ساعات خالل الشمس أشعة انتقال يكون شماالً  درجة 28 خط عرض

 مناطق خارجقؤيبة  تمسافا على فقط وصناعية تجارية أنشطةحيث أنه توجد  ذلك على عالوةو

 .المقبول المستوىللتظليل أو الخفقان يزيد عن  أثر أي يوجد ال أنه الواضح فمن الرياح مزارع

 ظروف في تعمل التي الرياح توربينات فإن ذلك ومع الرياح توربيناتتشغيل  من االهتزازات تنتج

 اتاالهتزاز منلقليل متمركز جيدا تحدث ا رئيسي عمودبو صحيح بشكل متوازنة شفراتب منتظمة

 في وخاصة األرض باطن إلىوينتقل القليل منها  اتاألساسوتمتص معظم هذه االهتزازات بواسطة 

فسوف يكون أثر االهتزازات  وبالتالي( المناطقهذه  في السائد الجيري الحجر مثل) الناعمة الصخور

 .الرياح توربينات من بالقربصغير 

 واالتصاالت الطيران رادار أنظمة مع كهرومغناطيسي تداخل رياحال توربينات تسبب أن يمكنولكن 

 في المحتملة التأثيرات طبيعة وتعتمد( والراديو والتلفزيون الميكروويف مثل) والالسلكية السلكية

 الدوار ريش وخصائص والمستقبل المرسل إلى نسبةً بال الرياح توربينات موقع على األول المقام

 يط.المح الجو فيكهرومغناطيسية ال الموجات انتشار وخصائص اإلشارة تردد ومستقبل

 المنطقةيوجد ب  ذلك ومعية الفرعية الشرقالرياح  مناطق من بالقرب أو اخلد رادار أينجد  لمو

 هذه علىأثر مزارع الرياح  أن الواضح نأجهزة اتصاالت السلكية ومو المحمول الهاتف صواري

 مرسالت أي من إشارة أيبحجز  رياح مزرعة أية تقومن لولكن  اكبير يكون أن يمكن التحتية البنية

 أجهزة بين الواسعة الممرات تبقى أن يجبو المحمول الهاتف إشارة إرسال على سلبًا تؤثرولن 
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 أعمدة تتأثر أال ويجب( المباشرة المسافة خط من جانب كل إلى متر 300) االتجاهية اإلرسال

 .قريبةال الرياح بفعل النقالة الهواتف

 :والثقافي والتاريخي األثري التراث

 والتاريخي األثري التراث من خالية الشرقية للرياح الفرعيتين المنطقتين أنتوضح نتائج الدراسة 

في  سنة 3500 إلى تعود التي والمقابر األطالل هي ثريةاألو تاريخيةال قيمةال ذات مواقعوال والثقافي

 .ملوي غرب جنوب كم 10 حوالي بعد على العمارنة تل بجانب أخاتون مدينة

 الرياحمزارع  منطقةبسبب  للوصولسيكون مقيدا  اخناتون قبر إلى الطريق أن افتراض علىو

منطقة الرياح الشرقية ل الغربية الحدودمتر على  150لتوربينات الرياح بارتفاع  تأثير هنالكفسيكون 

فإن األثر سيكون كبيرا ولكن يمكن  ذلك ىعل وبناءً متر  2000حيث المسافة تقل عن  1الفرعية 

 النحو لىمتر ع 3000أن تكون هناك مسافة ال تقل عن  يجب المصري للقانون وفقاتخفيفه، ألنه 

 تدابير - 7 لقسمالتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمزارع الرياح، ا تقرير في به الموصى

ريشة  ارتفاع يعتبر ال وبالتاليلمذكورة أعاله، متر ا 2000 مسافة تتجاوز القيمة وهذه التخفيف،

 .متر 3000مداها  يبلغ التي العازلة المنطقة تطبيق حالة في حرًجاالتوربينة 

 :األراضي ستخداما

والمرافق  واألساسات والمنصات الطرق)القامة مزارع الرياح  األراضي استخدام معدل يبلغ

 النسب هذه وستكون التشغيل مرحلة خالل %5 و دالتشيي مرحلة خالل%  8 – 6 حوالي( المساعدة

 إلى متدت لن الرياحمزارع  أنباعتبار  األودية على تحتوي التي الفرعية المناطق في أقل المئوية

 الجهد خطوط أو الطرق من قليل عدد باستثناء( المنخفضة الرياح طاقة موارد بسبب) الوديان

 ة(.نباتي غير ةصحراويأو صخرية  يةرمل) منخفضة قيمة ذات التربة أن كما ،المتوسط

على أنه  األراضي استخدام أثر أهمية تقييم يتم مستقبالتال وحساسيةانخفاض قيمة األثر  بسببو

 .والتشغيلتشييد ال مرحلة من كلفي  طفيفصغير أو 
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 :األخرى التحتية والبنية والمرافق المرور خدمات

 مياه ومعالجة المياه إمدادات مثل القائمة المرافق اتخدم عن مستقلة الرياح طاقة مشاريع ستكون

غنية  مصادر منشاحنات فنطاس  بواسطة المياه توفير سيتمو الكهرباء إمدادات أو الصحي الصرف

 صرف الصحي أعاله(.ال ومياه المائية الموارد انظر) النيل واديفي 

 ذلك ويتطلب التشغيل قبل التوسع بيتطلقومية وهذا ال الطاقة بشبكة الرياح طاقة مشاريع ربط يجبو

 .الطاقة توزيع شبكة وتنفيذ وتخطيط الحمولة تدفقل تحليل دراسات

 ال المنطقة في اإلسفلتية الطرق على العامة الحركة فإنتشييد ال مرحلة أثناءوعند اعتبار حركة النقل 

تحميلها بعد ويمكنها ذروة  إلى تصل ولم جيدة أبعاد ذات الطرق فإن ذلك على عالوةو منخفضة تزال

 تحمل حركة المرور المتعلقة بإقامة مزارع الرياح.

 والسيول: الفيضانات خطر

 األحيان بعض فيف ذلك ومع. الشتاء فصل خاللسقوط طفيف لألمطار  معالجفاف  شديدة المنطقة

 غزيرة. أمطار تحدث أن يمكن

 ذات ضيقة أوديةكبيرة و اتبتدرج أي) جبلية طبيعة ذات مناطق على غزيرة أمطار هطلت إذاو

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

 ديةأن األو 2&  1لمنطقتي الرياح الشرقية الفرعية  الميداني والتفتيش المكتب سطح دراساتتشير و

 والتالل ضمنخف والمنحدر واسعة عرضية مقاطعفهي ذات  الفيضانات هذه لمثل عرضة ليست

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

 كبيرة في قاعها.

 التفريغ بعض يحدث قدف ذلك ومع األودية في المفاجئة الفيضانات من خطر أي يتوقع الف لذلك وفقاو

 .األحيان بعض في

 

 :الزلزالية المخاطر
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 قوة مناقشةوقد تمت  الجيولوجية الصدع خطوط بسبب زلزال مخاطر حدوث احتمال افتراض تم

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

 من يتراوح أرضيًا تسارًعا تساوي وهيتوسطة م إلى منخفضةزالزل من ال قوة تكونواالجتماعي و

 الزالزل قوانين تطبيق خالل من جيد بشكل المخاطر في التحكم يمكنو ²ثانية/  متر 1.0 إلى 0.8

 .البناء معايير من كجزء

 :البيولوجية البيئة -7-2

الشرقية  المناطق من لكل اصالح الرياح مزارع تسببها التي المحتملةلآلثار  التالي التقييم يعتبر

 م تحيد ذلك أدناه.، وفي حالة إذا كانت اآلثار مختلفة فسيت2&  1 الفرعية

 مرحلة التشييد:

الرياح الشرقية الفرعية  مناطق في الرياح لمزارعإنهاء التكليف(  ذلك في بما)قد تؤدي أعمال التشييد 

 :إلى

 :التربةدمك  -

 المنطقةلكن و ،النباتات ونموالتربة من ناحية قابلية الزراعة ب ضرر إلحاق إلى التربةدمك  يؤديقد 

 تاركة( التشغيل مرحلة خالل الرياح لمزرعة الكلية المساحة من % 5 حوالي ادةع) محدودةالمتأثرة 

 هذه في النباتات نمو إمكانية فإن ذلك على عالوةو ،تدخالت ةأي من خالية مساحة المنطقة معظم

 مجتمعات أو مهددة أنواع ةأي على المناطقهذه  تشتمل ال وأخيًرا ،للغاية محدودة القاحلة المنطقة

 منخفضا أو طفيف. المناطقهذه  في الرياح مزارع بناء، وكخالصة يكون أثر أهمية ذات نباتية

 

 

 :الغبار انبعاث -
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آثار  حدوث المتوقع منو ما حد إلى قصيرة فتراتلو جًدا صغيرة منطقة على الغبار انبعاث قتصري

 وحساسية متوسط حدثال حجم) الغبار انبعاث بسبب الحيوانات أو النباتات أو الموائل على جًدا قليلة

 (.منخفضةالمستقبالت 

 :نفاياتال -

 ،الحيوانات أو النباتات أو الموائل على كبير تأثير أي اإلنشائية األعمال عن الناتجة النفايات تسبب لن

 النفايات إزالة يجب وبالتالي ،القوية الرياح تجرفها عندما أكبر مناطق تلوث في تسببت فقد ذلك ومع

 .مناسبة بطرق منه بالقرب أو الموقع في تخزينها ويجب عالموق من مباشرة

بعض  باستخدام مباشرة والحيوانات للنباتات الموائل فقد/  التعديل أو والنباتات للموائل مباشر ضرر -

 آلالتا لتخزين ومواقعلنصب التوربينات  ومنصات لوصولل طرقكو لتوربيناتل أساساتك مناطقال

 .التقنية المنشآت من وغيرها الثقيلة

 العلوي التربة لسطح إزالةتم سيإنهاء التعبئة و التعبئة تشمل التي الرياح لمزارع البناء أعمال خالل -

 من % 5 حوالي عادة) محدودةتأثرة ستكون الم المنطقة فإن ذلك ومع ،العميقة التربة طبقات وبعض

 ،تدخالت أي من خالية لمنطقةا معظم تاركة( التشغيل مرحلة خالل الرياح لمزرعة الكلية المساحة

 (.متوسط حدثال حجم) منطقة كل من صغير جزء سوى تغطي لنتأثرة الم المنطقة فإن  وبالتالي

 2أو لمنطقة الرياح الشرقية الفرعية  1الرياح الشرقية الفرعية  منطقة من العظمى لغالبيةليس لل -

 األخرى الحيوانات أو الخفافيش أوالجاثمة  وأ المحلية الطيور أو للنباتات كموئل كبيرة أهميةبكاملها 

 ،اإلطالق علىتشييد ال مرحلة خاللالمهاجرة  الطيور تتأثر لنو ،(منخفضة المستقبالت حساسية)

 والطيور للنباتات ةمناسب ائل مو 2الرياح الشرقية الفرعية  منطقة فيالوديان ا تشكل  ذلك ومع

الوديان  داخل أو بجانبة توربينات أي تركيب يتم لنف لكلذو ،األخرى والحيواناتحلية والمهاجرة الم

 إبداع وادي: وهي ،(2الشرقية  حاريال منطقة في أودية توجد ال) 1الشرقية الفرعية  لرياحا منطقة في

 أن يجبو ،الجنوب في مقلدال ووادي ووادي العمراني وادي ومجمع الشمال في بيرشاويال واديو

 أقل مناطق في تتم التيالت الكب ولخنادق المعبدة الطرق على ألوديةا تلك في البناء أعمال تقتصر

 فية الوديان أهمي تقييم يجب ثم ومن ،منخفضةالمستقبالت  حساسيةظل ت أن يمكنوهكذا  ،حساسية
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-8مشروعات مزارع الرياح (أنظر الخريطة ل مالءمة أقلعلى أنها  1الفرعية  الشرقيةالرياح  منطقة

1.) 

 في الرياح مزارع بناءنتيجة  والحيوانات والنباتات للموائلكبير  تلفكون هناك ي لنوكخالصة، ف

 وبالتالي تم تقييم األثر على أنه طفيف أو صغير.  2&  1الرياح الشرقية الفرعية  مناطق

 والضوضاء المرور وحركة الثقيلة اآلالتباستخدام  البشرية األنشطة خالل من الحيوانات اضطراب-

 :ارالغب وانبعاث

 تقتصر ذلك ومع البناء مرحلة خالل باالضطرابات األخرى الحيوانات أو المحلية الطيور تتأثر قد-

 لوقت بديلة موائل إيجاد للحيوانات يمكن وهكذا ،ما نوًعا صغيرة مساحة على االضطراب تأثيرات

 يمكنو ما نوًعا قصيرة زمنية فترة على اإلنشائي العمل قتصري ذلك على عالوةو ،اإلنشائية األعمال

 علىاألثر  تقييم يتم، وكخالصة البناء مرحلة بعد المناطق جميع احتالل إعادة المحلية للطيور

 طفيف أو مهمل. أنه علىمرحلة الشتييد  أثناء اتاالضطراب عن الناجم الحيوانات

 :والريفية الحضرية البيئات من جديدة أنواع -

 البناء موادمع  المنطقة إلى والريفية الحضرية ئاتالبي من جديدةال نواعإدخال بعض األ يمكن

ً  الجديدة األنواع ألن اإلمكان قدر ذلك تجنب وينبغيالتي تنقل المعدات،  والحاويات  على تؤثر ما غالبا

 .المحلية األنواع

 والصيانة: مرحلة التشغيل

اح الشرقية الري مناطق) المهمة المنطقة في توربينات أي تركيب بعدم المسبق الشرط ظل في

 منطقة أي تتأثر لن أنه االفتراض يمكنهذه المناطق  في القيمة األخرى الموائل غياب وفيالفرعية( 

 توربينات تشغيل أن المعروف منف ذلك على عالوةتوربينات الرياح، و وصيانة تشغيل أثناء مهمة

 على البشرية األنشطة صرتقت الصيانة فترات خاللو ،النباتات نمو أو النباتات على يؤثر ال الرياح

 متبقية آثار سوى يسبب لن الرياح مزارع وصيانة تشغيل فإنوكخالصة  ،التخزين وأماكن الطرق

 فرعية منطقة في أخرى أنشطة أيًضا توجد الو النباتية المجتمعات أو النباتات أو الموائل على ضئيلة

 .كبيرة مستويات إلىاآلثار  زيادة في تساهم قد
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 .والصيانة التشغيل مرحلة أثناء التصادم عنباآلثار الناجمة  عموًما المهاجرة يورالط تتأثر قد

 الصلة ذات األنواعهجرة  نشاط كان ، 2017 عام وربيع 2016 عام وخريف 2016 عام ربيع خالل

 تقرير من B5 الملحق انظر ، التفصيلية البيانات على لالطالع) الفرعية المناطق من كل   في منخفًضا

 هجرة خالل مهددة أنواع أي تسجيل يتم لمييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمزارع الرياح( والتق

( 1)في منطقة الرياح الشرقية الفرعية  فقط اثنانتم تسجيل و( 2017 و 2016 عامي في) الربيع

 في منخفضة بأعدادكانت  المهددة األنواعو (2)في منطقة الرياح الششرقية الفرعية  فقط وواحد

 االصطدام ومعدل الطيوركثافة  بين دائم ارتباط وجود عدم من الرغم علىو ، 2016 عام خريف

 أنإال أنه يمكننا  التقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي لمزارع الرياح( تقرير من B6 الملحق انظر)

 يشكل أن يُفترض ال وبالتالي ،(منخفضة مستقبل حساسية) منخفض االصطدام خطر أن نفترض

 األنواع هجرة نشاط ألن كبيًرا تهديًدا العاملة الرياح توربينات معهاجرة الم الطيور االصطدام خطر

 مع نادرة اصطدامات تحدث قدو ،والخريف الربيع في منخفًضا كان المنطقتين في الصلة ذات

 لن قعالمتو االصطدام معدل ولكن( منخفض حدث حجم) الفرعية المناطق داخل الرياح توربينات

 للطيور بالنسبة ضئياًل بتوربينات الرياح أثرا  االصطدام خطر فإن ثم ومن ا،كبيرأثرا  يسبب

 :ألناألهمية المنخفضة وذلك  ذات ألنواعحيح أيضا لص التقييم هذاو ،المهاجرة

 ، األنواع لتلك خاصة أهمية ذات ليست المناطقهذه  -

 و ، ةواسع جبهة على رئيسي بشكل تهاجر األنواع هذه -

 .الرياح توربينات مع للتصادم خاص بشكل عرضة ليست األنواع هذه -

 الغالب في) الطيران ارتفاع أو األفقي الطيران اتجاه الطيور تغير قدف الرياح مزرعة تجنب أجل منو

ذلك في زيادة الطاقة التي تبذلها لطيور في الطيران،  يتسبب أن المحتمل منو( االرتفاع طريق عن

 بضعة طيران مسارزيادة  المثال سبيل على) اإلضافي الجهد أنأن نفترض  يمكن ذلك معلكن و

 يتأثر لنالهجرة في المنطقة ف نشاط انخفاض وبسبب ذلك على عالوةلن يؤثر عليها، و( كيلومترات

زيادة  أن من الرغم علىكخالصة وو ،متعددة رياح مزارعباعتبار  حتى الطيور من قليل عدد سوى

 مخاطر في يتسبب الن الرياح لمزارع المحتمل للحاجز تأثير أي فإن بدقة تقديره يمكن ال جهد الطيور
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 من جًدا قليل عددإال  تأثرهجرة الطيور فلن ي نشاط انخفاض بسببو ،الصلة ذاتالطيور  ألنواع

 .ضئيلوبالتالي يمكن تقييم األثر على أنه  الطيور

 طاقة بمشاريع المرتبطة العلوية الكهرباءكابالت االصطدام ب لخطر المهاجرة الطيور تتعرض قدو

 تأثير يؤدي الحاالت معظم فيو ،كعوائق تصورها يصعب الكابالت ألنأثناء طيرانها  الرياح

 إصابات على بالفعل العثور تموقد  ،وتشوهات مميتة إصابات إلى أو الفوري الموت إلى االصطدام

 وقد ،(EcoConServ 2015) األحمر البحر ساحل على كهرباء خط عند المهاجرة الطيور نواعأل

 سبيل على ، معا الرياح وتوربينات الطاقة خطوط فيها تعمل التي الحاالت في أعلى المخاطر تكون

 ريش من الهروب أثناء الكهرباءخطر االصطدام بكابالت  المهاجرة الطيور تواجه قد  المثال

 الربيع فيهجرة الطيور ضئيال في هذه المنطقة  شاطن أن بما ذلك ومع ،(العكس أو)توربينات الرياح 

 نادرة تصادمات تحدث قدو كبيًرا تهديًدا يشكلن لبكابالت الكهرباء  االصطدام خطر فإن والخريف

 يسبب لن المتوقع التصادم معدل ولكن ،( الحدث حجم انخفاض) الفرعية المناطق بجوار أو داخلبها 

 أثرا كبيرا على الطيور المهاجرة.

 :التالي النحو على المحلية الطيور على الرياح مزارع وصيانة تشغيل يؤثر دوق

 كلية. الموائل فقدان أو الموائل نوعية في انخفاض إلى يؤديقد  التوربينات تشغيل اضطراب -

 معظم فإن ذلك ومع ،الرياح لمزارع التشغيلية المرحلة خالل باالضطراب المحلية الطيور تتأثر قد

 على وعالوة ،الرياح لتوربينات  المستمرة والبصرية الصوتيةال تتأثر باآلثار  بأنها روفةمع األنواع

 أن وحيث ،التوربينمن  متر 300 إلى تصل صغيرة مسافة على االضطرابات آثار تقتصر ذلك

 االضطرابات عن الناجمةاآلثار  فإن المحلية للطيور مهمة موائليس بهما ل الفرعيتين المنطقتين

 .ضئيلةآثار  أنها على تقييمها يتم التوربينات بتشغيل لقةالمتع

 ً تتأثر  ال والزواحفاألرضية  الثدييات أنواع من وغيرها الخفافيش فإن ، حديثة لمعلومات ووفقا

 مهملة. أنها على األنواع تلك على االضطراب آثار تقييم يتم وبالتالي ،الرياح توربينات تشغيلب

 :الرياح مزارع بصيانة المتعلقة البشرية ألنشطةنتيجة ل ضطراباال -
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 خالل البشرية األنشطة عن الناجمة باالضطرابات األخرى الحيوانات أو المحلية الطيور تتأثر قد

 ما حد إلى محدوًدا البشري النشاط يكون أن المتوقع منف ذلك ومع ،الرياح لمزارع التشغيلية المراحل

 المحلية للطيور مهمة موائل الفرعية المناطق تحتضن وال( منخفض الحدث حجم) والمكان الزمان في

 الحيوانات على اآلثار تقييم يتموكخالصة  ،(منخفضة مستقبلية حساسية) األخرى للحيوانات أو

 .ضئيلة كآثار بالصيانة المتعلقة االضطرابات عن الناجمة

 :االصطدام خطر -

 الطيور فإن ذلك ومع ،العاملة لتوربيناتبا االصطدام خطر المحلية والخفافيش الطيور تواجه سوف

 وبما. التوربينات وجود مع أفضل بشكل مكيفًا سلوكها ويكون بالتوربينات دراية علىحلية ستكون الم

 على العثور يتم ولم جداً  منخفضة الطيور كثافة فإن األنواع في جداً المحلية فقير  الطيور مجتمع أن

 منخفضة التصادم ومخاطر( منخفضة المستقبالت حساسية) قةالمنط في المهددة األنواع من نوع أي

 (.يذكر ال تأثير) طيور المحلية ال على كبيرةآثار  إلى الرياح مزارع تؤدي ولن ما حد إلى

 1منقطقتي الرياح الشرقية  في الرياح مزارع من العديد تشغيل يؤثر أن المتوقع غير منكخالصة فو

 .كبير بشكل الحيوانية البرية الحياة على 2& 

 البيئة االجتماعية واالقتصادية: -7-3

 وفرص العمل: العاملة القوى

، ويمكننا مباشرة وغير مباشرة وظائف إلى المشروع سيؤديتوفير فرص عمل جديدة ب يتعلق فيما

 في بما والمدنية الكهربائية لألعمال بالنسبة: ميجاوات 50 قدرة مشروع لكل التالية األرقامافتراض 

العمال  من 30 إلى باإلضافة مهني غير عامل 140 حوالي هناك فإن ،وريد الت/  النقلأعمال  ذلك

 لعمالويكون مطلوبا ا( 20) التوربينات لتركيب( أشهر 6-4 مدة) إشرافية مهاميقومون ب الذين المهرة

 وجود بافتراضو ذلك إلى وباإلضافة ،(أشهر 6-5 المدة)العمال المتخصصين  من 20 زائد المهرة

 50 مشروعكل  نصيب سيكون ، تاواجمي 50 منها كل طاقة تبلغ مشاريع لثمانية مشتركة طةمح

 .أشهر 8 لمدة مهرةعمال  10و مهرة غير عمال 10ميجاوات 
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 في المحلية المجتمعات ،عامل 700 حوالي يتطلب هذا فإن ، بالتوازي مشاريع ثالثة تنفيذ تم إذاو

 .المؤقتة العاملة قوةال هذه من أكبر نسبة توفروادي النيل س

 أن قعومتلا نموأثناء تشغيلها وصيانتها  الرياح لمزارع الدائمة الوظائف بعض المشروعيقدم سو

لحراسة  صاشخأ 4 ليواح لیإ ةجاح كانستكون هو ةناصيلواللتشغيل  صاشخأ 5 - 2يكون مطلوبا 

 ميجاوات. 50رياح بقدرة  عةزرم

للعمال وفقا للمحدد في توجيهات البنك األوروببي إلعادة  سيةاألسا والحقوق المبادئوالبد من تطبيق 

 مؤقتةاإلقامة ال مرافقينطبق أيضا على  هذاو IFC PS2 و EBRD PR2 في المحددةالتعمير والتنمية 

 .الموقع في

 :الموردين

 مثل) المواد توريد في ستشارك التي المحلية للشركات إيجابية فرص توفير إلى المشروع سيؤدي كما

 األجزاء إصالح أعمالقد تشارك أيضا في أووغير ذلك(  الكابالتزلط ووال رمالوال األسمنت

 .المعيبة

 في يعملون الذين ألولئك النقل وسائل توفير خالل من المشروع من المركبات يسائق يستفيد سوفو

 .مشروعال منطقة إلى العمال لنقل منهم بعض على التعاقد يتم قد ذلك إلى باإلضافة ،المشروع

 األنشطة في لزيادةا من بها المحيطة والقرى المنطقة من المحلي المجتمع أعضاء سيستفيدو

 التجارية والمحالت الفنادق ستشهد كما والموظفين المشروع احتياجات تلبية أجل من االقتصادية

 .مبيعاتها في زيادة والمطاعم

 طرق المستقبلية الرياح مزارع بتتطل سوفو المحيطة المناطق تطوير إلى المشروع يؤدي قدو

 .المختارة المنطقة داخل محسنة تحتية وبنية جديدة

 مما الشمسية الطاقةو للرياح الحديثة التقنيات على المهرة وغير المهرة العمال يتعرف سوفكما 

هذه  لتعلم مصر في آخر تطور سيحدث حيث المستقبل في لهم العمل فرص من المزيد سيخلق

 .IFC PS2 و EBRD PR2 في المحددةمه احترام التوجيهات الخاصة بظروف العمل التقنيات هذا 
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 :للطاقة جديد مصدر

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

 :طريق عن للكهرباء الوطنية الشبكة يثرى أن

 ، الوطنية الطاقة نقص معالجة في المساهمة -

 الكهرباء توليد في األحفوري الوقود استخدام تقليل -

 .الكربون الكثيفة الكهرباء مصادر تشريد -

 :المجتمع عزيزت

 على عالوةو ،المشروع تنفيذ بسبب المناطق في والمرافق الخدمات في التحسينات بعض توقع يمكن

 ال  الهواء نوعية تحسين في يسهم وبالتالي الحرارية المنشآت من االنبعاثات المشروع سيعوض ذلك

 .الكربون أكسيد ثاني انبعاثات خفض طريق عن سيما

 :واالستثمار االقتصادية الفوائد

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

 :الرياح مزارع تطوير من التالية اإليجابيةاآلثار  حدوث المتوقع من عادةو

 وخدمات التجارية األنشطة وتطوير ، الصلة ذات الصناعات تطوير) الرياح طاقة اقتصاد يرتطو -

ستزدتد موارد  وبالتالي المستثمرين يجتذب جديد مجال هذا سيكونو( المعدات لهذه والصيانة التشغيل

 .الصعبة العملة

 باإلضافةو جددالمت غير للوقود مخصصدعم  أي تخفيض إلى للطاقة متجدد مصدر توفير سيؤدي -

 .نظيفة طاقة للطاقة الجديد المصدر يعتبر ذلك إلى

 .IPP كمشروعات ستنفذ المشاريع ألن إضافي ضريبي دخل -
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 :البدوي المجتمع

ً  تستخدم منطقة وهي الصحراء في الرياح مزارع مناطق تقع  لم الميداني العمل خاللو ،لبدول تقليديا

 تؤثر قد درجة إلى المشروع منطقة طبيعة سيغير الرياح مشاريع تطوير فإن ذلك ومع بدو،نواجه 

 المجتمعات على تأثير إحداث إلى المحتمل العمالة تدفق يؤدي قدف ذلك على عالوةو ،البدو على

 وتقديم فوائد لهم. المشروع تطورات في البدو إشراك إلى المشاريع تسعى أن يجبو ،البدوية

 الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما) العمالة بتدفق طةالمرتب المحتملة السلبية اآلثار لتجنبو

على  صحةاآلثار الو األطفال وعمالة القسري والعمل باألشخاص واالتجار التمييز مثل قضايا

 وشاملة منسقة سياسةيجب اتباع ( المجتمعية التوترات وتجنب العمال تدفق خالل من المجتمع

اآلثر  هذا ويعتبر 2&  1طقتي الرياح الشرقية الفرعية مزارع الرياح في من تطوير في للمطورين

 .النيل شرق في القرى عن بعيدتين المنطقتينهاتين  لكون نظًرا طفيفًا

 :المؤقت باإلزعاج المتعلقة اآلثار

 أو يوم مثل) فقط قصيرة لفترات حظرها سيتم التي الصغيرة المناطق على اإلنشاء أنشطة ستقتصر

 قريبة مسافة على تقعال  المختارةمزارع الرياح  مناطقنظرا ألن والرياح(  تركيب توربيناتل يومين

 .المحلية للمجتمعات إزعاج أي يحدث فلن مجتمع أي من

 :المهنية والسالمة صحةال

( الرياح توربينات إقامة) االرتفاع عند العمل عن والسالمة بالصحة المتعلقة الرئيسية المخاطر تنجم

حفاظ بال مطالبين المستثمرون سيكونو ،واآلالت باألدوات والعمل لكهربائيةا األنظمة على والعمل

 اإللتزام جانب إلىو ،أدنى كحد الدولي البنك لمجموعة والسالمة والصحة البيئةعلى توجيهات 

يجب أيضا االلتزام بتوجيهات ف والبيئة المهنية والسالمة بالصحة يتعلق فيما العامة التوجيهية بالمبادئ

 التوجيهية والمبادئاح الري بطاقة الخاصة البيئةو والصحة السالمةتوجيهات  :الدولية التمويل مؤسسة

 .وتوزيعها الكهربائية الطاقة لنقلاآلمنة  والصحية البيئية

االستعانة بمهندسين /  مقاوليهم، خالل من المستقبليين، المستثمرينيتعين على  ذلك على عالوةو

للصحة والسالمىة  إدارة خطة وضع سيتمو ،مخالفات أيلبيئة لمنع مشرفين للصحة والسالمة وا
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أمور  على لتدريبهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ل لموافقة تخضع البناء أنشطة بداية فيوالبيئة 

 خطار عنها.اإل ونظام الحوادث حالة في الطوارئ جراءاتوإل( الماكيناتومشغلي  للعمال) السالمة

 .طفيفة المتبقية والسالمة الصحة آثار تكون أن المتوقع منف بيرالتدا هذهتطبيق  معو
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 :التخفيفإجراءات  -8

 :الممارسات أفضل -العامة  والتخفيف إلدارةأساليب ا -8-1

 عامة تخفيف كاستراتيجية للتخفيف الهرمي بالتسلسل يسمى ما تطبيق يجب بدقةاآلثار  تقييم بعد

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

 ينبغيأثر ف أي تجنب الممكن من يكن لم إذاو ،المشروع أنشطة في أو المشروع تصميم في تغييرات

 طريق عن المثال سبيل على المتبقية، اآلثار تصحيح يجبو ،المحدد األثر لتقليل إضافية تدابير تنفيذ

 في األخير الخيارو ،المتأثرة الموائل أو األنواع نقل طريق عن أو األصلية حالتها إلى وائلالم ترميم

 تعويضات تجريو تجنبها يمكن ال متبقية أضرار أو خسائر أي تعويض هو للتخفيف الهرمي التسلسل

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

 بعد ما مراقبة يغطي المخاطر إلدارة شامل بتقييم مصحوبة التخفيف استراتيجية تكون أن جبيو

 .التكيفية واإلدارةتشييد ال

 كل في تطبيقها يجب التي الممارسات ألفضل كمعيار التالية والتخفيف اإلدارة تدابير اعتبار يمكنو

 والتشغيلتشييد ال) شروعالم مراحل من مرحلة أي وفي ظرف أي تحت الفرعية المناطق من

 إنهاء التكليف(:و والصيانة

 الوصول وطرق التخزين مواقعتشييد ال مناطق حدود على األنشطة جميع تقتصر أن يجب -

 .صارم بشكل المحيطة للمناطق استخدام أي تجنب يجبو المساراتو

 تطبيق يجبو قعالمو في وليس الوقود محطات في للسياراتالوقود  أو التشحيم زيوت تغيير يتم -

 االنسكاب إزالة وخطط الطوارئ إجراءات تكون أن يجبو الموقع مشرف قبل من الصارمة الرقابة

 .الموقع في دائًما جاهزة

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

 الميدانية األنشطة خالل المعنيين الموظفين سلوكسيطرة على ال يتمو للموظفين التوعية برامج تنفذ -

 .الموقع مشرف قبل من
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 وفقا المناسبة بالتدابيرتشييد ال مرحلة خالل المحتملة المهنية والسالمة الصحة مخاطر في التحكم يتم -

 .دوليا المقبولة للمعايير

 أي عن مسؤوال ونويك األوقات جميع في والنباتات لمواردل فعالة حماية توفير المقاول على يجب -

 .الحق ضرر

 يقوم بتعيين و التعاقدية لشروطتشييد وفقا لال أثناءالحفاظ على نظافة الموقع  المقاولعلى  يُجبر -

 وتجنب مالئم بشكلالمخلفات السائلة و الصلبة النفايات من التخلص لضمان مشرفين مهندسين

 .وغيرها والشحوم المستعملة الزيوت انسكابات

الحفر  ردميكن قد قام بترتيبه وتنظيفه مع  لم ما البناء موقع مغادرة عدم على المقاول إجبار يجب -

 .مالئم بشكل النفايات من والتخلصاألتربة  أكوام تسويةوالخنادق و

 البيئة لحماية 4/1994. رقم المصري القانون من 28 المادة في المحددة اللوائحيجب مراعاة  -

 غير هاوإزعاج ئهاوإيذاقتل الحياة البرية  حظر: رئيسي بشكلو ، 9/2009 رقم بالقانون المعدل

 .المشروع منطقة في الضروري

 فيزيائية:ال لبيئة -8-2

 :األراضي استخدام -8-2-1

 لتجنباستبعادها لمشروعات مزارع الرياح  تمالستخدمات أخرى  حاليًا المستخدمة األراضي

 الضوضاءلوقاية من ل ةمطلوبال المسافات لىع للحفاظ نفسه الوقت وفي االجتماعية الصراعات

 باإلضافةمن المناطق المقترحة لمزارع الرياح و كافيةستبعدة على مسافات الم المناطقواإلزعاج، و

المستبعدة  المناطق حدود من متر 150وهي  الرياح لتوربينات ماناآل مسافاتمراعاة  يتم ذلك إلى

 .لرياحالمزارع  التخطيط أثناءويجب مراعاة ذلك 

 

 إجراءات التخفيف:
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دراسة تقييم األثر البيئي  إعداد أثناء األراضي استخدامآثار  عن تفصيالً  أكثردراسة  إجراءيتم  -

 ميجاوات. 50مزارع الرياح بقدرة  لمشاريعواالجتماعي 

 أي فيللمشروع  قعامو تحديد تجنب ومحاولة التخطيط مرحلة منذ نزوح أي إمكانيةيجب اعتبار  -

 .األنشطة بعض في ويستخدم المحليين لسكانتابع ل يعتبر نمكا

 المخصصات توفير وينبغيالمتضررين  تعويض خطط في النظر ينبغيف منه مفر ال هذا كان إذا -

 .الغرض لهذا

 :البصري التأثيراألثر على المنظر العام و -8-2-2

 محددة تخفيف تدابير اتخاذ يلزم الف بشرية لمستقبالتعدم تواجد ونطقة للم الشاسعة الطبيعةباعتبار 

 .للملوك األثرية المقابر منطقة استثناءلمزارع الرياح ب التخطيط أثناء

 المخلفات السائلة:و المائية الموارد -8-2-3

 فترات خالل معتدل مستوىيها فيجب سحب المياه من اآلبار بعل والحفاظ المائية الموارد لحماية

 في المياه صهاريج تركيبتشييد(، ويجب ال مرحلة خالل األساسات صب) المياه على الطلب ارتفاع

حطة خلط الخرسانة مساويا للطلب على المياه م في المياه خزان حجمويجب أن يكون  الموقعين كال

 لصب أساسات توربينة واحدة.

 في معالجتهاتشييد وال أثناء الموقع في الصحيةرافق الم من الصحي الصرف مياه ومعالجة جمعيجب 

 من صحراويال حصىال إلى المعالجة لمياهتوجيه ا مع مرحلتين من بسيطة الهوائية معالجة محطة

الصرف  مياه معالجة عن الناتجة الحمأة من التخلص يتمذلك، ويجب أن  بعد الطبيعية المعالجة أجل

 .جيد بشكل المعالجة محطة عمل على للمحافظة منتظم بشكل المنزليةالصحي 

 

 

 :والخطرة المنزلية فاياتالن -8-2-4
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 وبتعيين تعاقدية شروطتشييد بموجي ال أثناءاجبار المقاولين على العمل بأسلوب نظيف منظم  يجب

بإعادة  ذلك تنفيذ يتمو تدويرها إعادة أو النفايات من التخلص لضمان مشرفين مهندسينعليهم تعيين 

 مواد التعبئة مع الشاحنات.

 وتخزينها المتبقية الخطرة غير النفايات جمع يجبتشييد ال مرحلة اللخ السلبية اآلثار من للتخفيف

 التدوير إلعادة القابل الجزء فصل يجبو الرياح بواسطة هاانجراف تجنب يتم بحيث الموقع في بأمان

محطات إعادة التدوير، ويجب أن يتم جمع  إلى ونقلهاألخشاب( و المعادن مثل) لالستخدام القابل أو

 التخلص ويتم صناديق في وأ أكياس في للحرق القابلة أو للتحلل القابلة النفايات من يالمتبق الجزء

 موقع في النفايات من التخلص يتم المواقع هذه مثل وجود عدم حالة فيالمحددة، و المقالب في منها

 غياب فيو خاملة النفاياتوهذه  ،بالرمل المتبقية النفايات تغطيةبحرقها مع  النفايات من للتخلص آمن

 متر 60 حوالي) المنزلية لنفاياتل الصغيرة الكمياتتربة، وباعتبار ال على ضرر أي يوجد ال المطر

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

 نم أوتشييد ال معدات نجمة عالنا والشحوموقود ال مثل  الخطرة النفايات انسكاب تجنب يجبو

 وجمعها النفايات هذه مناولة طريق عن وذلك الموقع في التربة إلى المحوالت أو التروسصناديق 

 .الالحق التدوير عادةارسالها إلو حاويات في بعناية

 :الهواء جودة -8-2-5

 مواقع في الغبارتشييد ينجم أساسا من تصاعد ال مرحلة خالل المحيط الهواء جودة علىاآلثار  إن

 الصحةوفقا لتوجيهات  تخفيفها ويجب الحفر أعمال ثناءراء حركة المعدات والشاحنات أمن ج العمل

 .المهنية والسالمة

 :هي التخفيف تدابيرو

 الماءالتربة ب رش -

 باعتبار حركة الهواء العمالوقوف  يتم -

 .واقية أقنعةارتداء  -
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 :الكهرومغناطيسية والتداخالت الضوضاء -8-2-6

 تقل ال مسافات على الحفاظ طريق عن العمال فيها يعمل التي المواقع على وضاءالض آثار تخفيف يتم

 .والتشغيلتشييد ال مرحلة من كل على ينطبق وهذا المنطقة في قائم نشاط أي من متر 500 عن

 300 أي) متر 600 ممراتيجب الحفاظ على  السلكيةال اإلرسال إشاراتاآلثار السلبية على  لتجنبو

 يجب المواقع لتحديدو الرياح توربيناتبعيدا عن تأثير ( مستقيم خطعبى  وتقاس نبجا كل على متر

 فإن اإلرسال صواري بجوارتقع  المحمول الهاتف واريص أن وبما ،الدوار قطر نصف دائرة إضافة

 أيضا. االضطراب من المحمول الهاتف إشارات سيحمي الممر هذا

 :والثقافي والتاريخي األثري التراث -8-2-7

كبيرا،  المشروع منطقة من بالقربعاما  3500التي ترجع إلي  إخناتون مقبرة على األثرسيكون 

 كم 3 عن تقل ال مسافة على الهوائية التوربينات إبقاء خالل منبصري ال التلوث من التخفيف يتمو

 ،12/1991 رقم القانون بموجب وتعديالته 117/1983 القانونتطلبات م مع يتوافق وهذا المقابرمن 

 3إال إذا كانت على مسافة تزيد عن  األثرية المواقع فيتشييد ال تصاريح منح بعدم المتعلقة 20 المادة

 كم منها.

 :المرور حركة على األثر تخفيف -8-2-8

وهو سيكون أثرا طفيفا على  اإلقليمية الطرق على ضافيةاإل المرور حركة آثارتخفيض  كذلك يجب

أثناء المساء ) منخفضال المرور حركة ساعاتخالل  الثقيلة بالشاحنات قلالنكل حال ومع ذلك يمكن 

 والليل(.

على معدات التشييد الثقيلة  العاملين السائقين أن من لتأكدالمستقبليين كذلك ا مستثمرينال على جبوي

 لحوادثا مخاطر تقليل أجل منالقيادة اآلمنة لمعداتهم  على تدريب تلقوا قد( واللوادر الشاحنات مثل)

 .األمان سياراتالمعدات الثقيلة جدا مصحوبا ب نقلكون ي أن يجبو

 :البيولوجية البيئة-8-3
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 تخفيف تدابير اتخاذ تتطلبتشييد / إنهاء التكليف ال أنشطة عن ناجمة مهمة آثار أي تحديد يتم لم

 الموائل علىآثار ة أي لتقليل أو لتجنب عامة تدابير تطبيق فإن ذلك ومع ،التقييم عملية أثناء خاصة

 ومنها: األهمية بالغ اأمرتشييد ال أثناء والحيوانات والنباتات

 تجنب يجبو المساراتو الوصول وطرق والتخزينتشييد ال مناطق حدودفي  األنشطة جميع تقييد -

 .صارم بشكل المحيطة للمناطق استخدام أي

 يجب الكبيرة الرياح مزارع عن مةالناج المحلية والطيور المهاجرةالطيور  على اآلثار للتخفيفو

 تشييد:وال التخطيط مرحلة أثناء التالية لتدابيراتخاذ ا

ذات عناصر شبكية ألنها تقدم أماكن لجلوس الطيور عليها  أبراجالمقامة على  التوربينات تجنب -

 .الطيور بها اصطدام خطر من يزيدإليها مما  الكبيرة الطيور ذبتتج وبالتالي

مناطق مزارع الرياح  إلى الطيورأنذ لك يؤدي إلي انجذاب  حيث الرياح توربينات إضاءة تجنب -

 المثال سبيل على) تماًما مطلوبة اتالتوربين إضاءة كانت إذاو االصطدام مخاطر زيادة إلى يؤدي مما

 البيضاء األضواء لعدد األدنى الحد استخدام فيجب( والعسكري المدني الطيران متطلبات لتلبية

 (.Drewitt & Langston 2006)منخفضة ال الكثافة ذات المتألقة طعةالمتق

 أرضية كابالت بواسطة المختلفة الرياحزارع م وبين الرياح مزرعة داخل الكهربائية الشبكة بناء -

 يجب( فكيلوفولت 220خطوط  المثال سبيل على) الهوائية الخطوط استخدام تجنب يمكن ال كان إذاو

 BirdLife International المثال سبيل على) المتاحة التوجيهية للمبادئ وفقا الخطوط هذه تصمم أن

 .بالكهرباءالطيور  صعق خطر تجنب أجل من( 2015

التدابير المذكورة أعاله وتطبيقها ليست هناك حاجة إلي مزيد من إجراءات التخففي  ةعاامروباستثناء 

 يتوقع وجود أية آثار متبقية لمزارع الرياح كما ال فيما يتعلق بالموائل والنباتات والحيوانات ألنه ال

 أن بوضوح تبين الطيور رصدتوجد حاجة إلي إجراءات تخفيف أخرى للطيور المهاجرة ألن نتائج 

 نوع هناككان و الربيع هجرة خالل مهددة أنواع ةأي تسجيل يتم ولم منخفضهجرة الطيور  نشاط

 .الخريف هجرة خالل لغايةل منخفضة أعدادمتواجد ب مهدَّد فقط واحد

 :االجتماعية البيئة -8-4
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 :والسالمة بالصحة المتعلقة اآلثار إدارة

 تلك هي المشروعتشييد  أثناء وأمنهالمحيط  المجتمع وصحة العمالصحة  على المحتملة اآلثار

 ذات دالموا ونقل الكبيرة المعدات واستخدام التربةتشييد أخر من جراء نحريك  مشروع بأي المرتبطة

 الصحة قضايا تشمل  ذلك إلى باإلضافةو ،وتركيبها الصناعية المنشآت وتشييد المتضخم الزائد الوزن

 .خنادقارتفاعات أو في  على العمل والسالمة

 :التخفيف تدابير

ً  سيكون -  مجموعةمراعاة توجيهات  على المقاولين إجبارالمتعاقد معهم  المستثمرين من مطلوبا

 المبادئمراعاة  جانب إلى أدنى كحد الدولي البنك مجموعة عن الصادرة  البيئةو والسالمة الصحة

 المبادئوخاصة  المجتمعيةوالصحة  المهنية والسالمة والصحة بالبيئة المتعلقة العامة التوجيهية

 ومبادئاح الري بطاقة الخاصة البيئةو والسالمة الصحةتوجيهات : الدولية التمويل لمؤسسة التوجيهية

 للبنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية. الكهربائية الطاقةبنقل وتوزيع  الخاصة المةالس

 العمالدريب ت يجب  2003 لعام 12 رقم المهنية والسالمة بالصحة المتعلقة العمل لقوانين وفقا -

 .والسالمة الصحة إجراءات حول

المخالفين  لمعاقبةمفوضا  والسالمة حةلصل ينمشرف تعيين الباطن من والمقاولين المقاول على يتعين -

 .والسالمة الصحة جراءاتإل

 مرافق يجعل أن عليه يجبتشييد وال أعمال بدء قبل والسالمة للصحة خطة المقاول يضعيجب أن  -

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

القريب  المستشفى إلى الطوارئ حاالت فيخالء لإل معدات لديه يكون أن جبوي المشروع موقع في

 من الموقع.

 .العمل لمهام خصيًصا مصمم للسالمة أولي لتدريب الموظفين جميع يخضع قبل من ذكر كما -

 

 :البدوي المجتمع على اآلثار تخفيف
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 الرغم على بدوية أرض اءالصحر يعتبرونوهم  الخاصة ثقافتهملهم  خاصة عرقية مجموعة هم البدو

 تطوير عند البدو مجموعات مصالح مراعاة يجبو منخفضة األرض لهذه االقتصادية القيمة أن من

 .الرياح طاقة مشاريع وتنفيذ

 وادي في القرى في يعيشون الذين المتعددين المصلحة ألصحاب بالنسبة للقلق مثيرة مسألة هذه كانت

 الميداني العمل خالل الستشاريل تبين كما المشروع منطقة حدود على الجديدة المزارع في أو النيل

 التوصيات يلي فيما، وتميزهم التي بهم الخاصة الفريدة ثقافتهم لديهم أن حقيقة وتقدير احترام وينبغي

 :الصلة ذات الرئيسية

 :التخفيفإجراءات 

 معمنها  أي ضتعار عدم لضمانطاقة الرياح  مشروعات تخطيط أثناء البدو استشارة يجب -

 .وتشغيله المشروع تنفيذ أثناء التشاركية التشاور أدوات استخدام يجبو المعقولة مصالحهم

 .العمل فرص مثل المحتملة الفوائداعتبار  يجب -

 تتضمن بيانات قاعدة بتطوير للبدء حاجة هناكو حقيقيًا تحديًا واإلحصاءات المعلومات غياب يمثل -

 .البدو استبعاد عدم وضمان المشروع فوائد لمراقبة ضروري أمر هذاو البدو مجتمع عن معلومات

 :العمل وظروف العمالة تدفقآثار  من التخفيف

 :التخفيف تدابير

ارشاد  يجبو المشروع منطقة من القريبة المحافظات خارج من العمال عدد بتقليص بشدة يوصى -

 هذامن  للمقاولينمزايا ال وتشمل نيلال وادي في القرى أقرب من البناء عمال بتوظيفالمقاولين 

 .للعمال والنقل السكن إلى الحاجة تقليل اإلجراء

 فرص عن المحلي مجتمعهم إعالم حيث من التوظيف عملية في المجتمع قادة يشارك أن يمكن -

 .االجتماعية التنمية موظف مسؤولية تحت هذا سيقعو العمل

توجيهات البنك األوروبي إلعادة  مع يتماشى بما لالعما وحقوق األساسية المبادئمراعاة  يجب -

 .الوطنية والعمالة العمل قوانينتوجيهات  ومع IFC PS2 و EBRD PR2 التعمير والتنمية
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 تقدير أقل وعلى وآمنة نظيفة تكون وأن مالئمة الموقع في المؤقتة اإلقامة مرافق تكون أن يجب -

ً  للعمال األساسية االحتياجات تلبي  والبنك الدولية التمويل مؤسسة في العاملين سكنيهات توجل وفقا

 .عادة التعميرإل األوروبي

 وآلية التظلم آلية وإنشاءالمتعلقة  المعلومات عن واإلفصاح والجمهور المصلحة أصحاب إشراك -

 هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. طريق عن التعويض

 رقية الفرعية:مناطق الرياح الش في الخاصة التخفيفإجراءات  -8-5

 :1منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

 تحديد تمفقد  ، الرياحمزارع  جميع على تطبيقها يجب التي العامة التخفيف تدابير جانب ىإل

)أنظر  محددة تخفيف إجراءات تتطلب التي 1الرياح الشرقية الفرعية  منطقة في خاصة خصائص

 (.1-8الخريطة 

ً  األكبر األودية -  ويمكن الصحراء في محددة عناصر تشكل متفرقة نباتات على حتويت التي حجما

 األربعة األودية أنظمة تقييم يجب ثم ومن ،المحلية للطيورو الحيوانات لبعض كموئل استخدامها

 ةالمناسب التخفيف اتإجراء( و1-8مشروعات الرياح )أنظر خريطة ل مالءمة أقلعلى أنها  المحددة

 المستطاع قدر األودية هذه فيتشييد ال أعمالاألودية الهامة وتليص  في التوربينات تركيب تجنب يه

 أقل مناطق في تنفذ التيالكابالت  وخنادقعبور الطرق الحصوية  على مقتصرةعلى أن تكون )

 (.حساسية

 االتصاالت بمرسالت يتعلق فيما مسبقًا المحددة إلى باإلضافة القيود من المزيد تطبيق يجب -

من  جانب كلعلى  ترم 300) ترم 600بعرض  ممرويجب الحفاظ على  وجودةالم االتجاهية

)أنظر  أسيوط – المنيا طريق من بالقرب الممر يقعو الرياح توربيناتالصواري( لمنع التداخالت مع 

 (.1-8خريطة 

 موقع لحماية إخناتون قبر من كيلومترات 3ال تقل عن  بمسافة االحتفاظ يجب ذلك على وعالوة -

 1.5 إلى الخلوص دائرة تصلو الرياح توربينات بواسطة الطبيعي المنظر تلوث من الوطني ثالترا

 (.1-8 خريطة انظر) 1الرياح الشرقية الفرعية  منطقة في كيلومتر
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 :2منطقة الرياح الشرقية الفرعية 

سمات  أي تحديد يتم لمف الرياحمزارع  جميع على تطبيقها يجب التي العامة التخفيف تدابير جانب إلى

 األراضي باستثناء - محددة تخفيف إجراءات تتطلب 2الفرعية  الشرقية حاريال منطقة في خاصة

من  استبعادها يتم التي 2منطقة الرياح الشرقية الفرعية  من السفلي الجنوبي الجزء في الزراعية

 .الرياحمشروعات مزارع 
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 اإلدارة البيئية واالجتماعية وخط المراقبة: -9

 الختيار مناقصةطرح ست أخرى مصرية هيئة أوهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  أن المفهوم من

 تشرفوس وات ميجا 50 قدرتها تبلغ التي الرياح طاقةشروعات لم الخاص القطاع من مستثمرين

 في تفكر أنهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  على يجبو المشروعات عمر فترة خالل المستثمرين على

 مع الالحق العقد وفي المناقصة مستندات في ةً لزاميجعل خطة المراقبة البيئية واالجتماعية إ

ة الجديدة هيئة الطاق ستقوم ، اإلشرافية المهمة هذه من وكجزء ،الخاص القطاع من مستثمرينال

ً والمتجددة   .مشروع كل عمر فترة خالل تظلم أي متابعةب أيضا

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

من  والشرق الغرب إلى كيلومترات 10 مسافة على الواقعة الصحراء أن بوضوح الدراستين كلتا

 هذا أن وحيث ،الخريف في وال الربيع في ال - الطيور لهجرة خاصة ميةأه لها ليس النيل وادي

 يلزم وال المستقبلي األثر لتقييم متاحة كافية أساسية بياناتهناك  فإننهائيا  اعتباره يمكن االستنتاج

 في الكهروضوئية الشمسية الطاقة أوإقامة مزارع الرياح  عند األساس خط دراسات من المزيد إجراء

 .النيل شرق منطقة

 من العديد وتشغيل تركيب عند المهاجرة الطيور على كبير تأثير أي حدوث يُتوقع الف ذلك على وبناءً 

 هذا اعتبار يمكن صارمة تقنية نظر وجهة منو ،الفرعية النيل شرق مناطق في الرياح طاقة مشاريع

ن إف ذلك ومع ،التقييم هذا من قللتحقتشييد ال بعد ما مراقبة يلزم ال وبالتالي جيد أساس على التقييم

 القيام األمر يتطلب قدو الدولية التمويل معاهد قبل من جيدة دولية ممارسة عتبرتشييد تال بعد مامراقبة 

 الدقيق النهج تحديد وينبغي النظام هذا نتائج من للتحقق التشغيلية الرياح مزارع فيه المراقبة هذ بمثل

 البيئي األثر تقييم سياق في حدة على حالة كل أساس علىييد تشال بعده المراقبة هذ مثل ونطاق

 المرئية المالحظاتتشييد ال بعد ما مراقبة تشمل قد المثال سبيل فعلى ،بالمشروع الخاص واالجتماعي

 .بها المرتبطة الطاقة وخطوط الرياح مزارع فيوأية طيور ميتة  المهاجرة للطيور

تشييد وال والتخطيط العطاءات تقديم مرحلة خالل إجراءات اتخاذ التخفيف تدابير تنفيذويتطلب 

 في ذلك تلخيص يمكنو المنطقة في إنشاؤها سيتم فردية رياح مزرعة لكل التشييد بعد ما ومرحلة

 في الرياح طاقة مشاريع جميع على اإلجراءات هذه تنطبقو التالية واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة

 .المشروعآثار  تقييم أثناء محددة بتدابير الضرورة عند لهااستكما وسيتم المشروع منطقة
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 واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة -1-9 جدول

مرحلة 

 المشروع

المتطلبات التريعية  السمات البيئية

ومتطلبات البنك 

 األوروبي

 إجراءات التخفيف

توجيهات البنك  التظلمات كافة المراحل

 & PR1األوروبي 

PR10  وأفضل

 اتالممارس

 حياة دورة خالل تطبق تظلم آليةإعداد 

 السلطة تديرها الرياحمشاريع مزارع 

 ختصة.الم المصرية

مرحلة المناقصة 

 والتخطيط

مخاطر الصحة 

 والسالمة

توجيهات البنك 

 & PR1األوروبي 

PR4  وأفضل

 الممارسات

 المبادئ في محددةال المعاييرجعل 

 والصحة للبيئة العامة التوجيهية

 مؤسسة عن الصادرة والسالمة

 وفي 2007 أبريل في الدولية التمويل

 والسالمة والصحة البيئة إرشادات

 أغسطس في الشمسية بالطاقة المتعلقة

 في االلتزام من األدنى الحد 2015

 مشروع. لكل المناقصة مستندات

 والسالمة لصحةل مهندس تعيينجعل    

 التشييد مرحلة خاللالزاميا  والبيئة

وشروط مستندات من أحكام 

 .المناقصة

جعل تطبيق توجيهات الصحة    

والسالمة والبيئة شرطا في مستندات 

 المناقصة.

جعل ضرورة توفير معدات السالمة    

 شرطا في مستندات المناقصة.

تطبيق إجراءات  

 للتخفيف

توجيهات البنك 

 PR1األوروبي 

 وأفضل الممارسات

جعل تحديد إجراءات التخفيف أثناء 

حلة التشييد والتشغيل إلزاميا مر

للمقاولين عند تقديم عروض مزارع 

 ميجاوات 50الرياح بقدرة 
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مترا من  150جعل االحتفاظ بمسافة  مسافات السالمة 

 حدود المنطقة الزاميا.

اآلثار على  

الموائل الطبيعية 

والنباتات 

 والحيوانات 

توجيهات البنك 

 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

على  الرياح توربينات تطبيق تجنب

 .أبراج بعناصر شبكية

 .الرياح توربينات إضاءة تجنب

 األودية فيتشييد ال أعمال تجنب

 .اإلمكان قدر المحددة األربعة

 مثل) معينةسمات  على التأثير تجنب

 تشكل قد التي( الشقوق أو الكهوف

 أخذها يجب) للحيوانات مناسبًا موئالً 

 البيئي ثراأل تقييم في االعتبار في

 (.بالمشروع الخاص واالجتماعي

 الحساسة الموائل جوديجب اعتبار و

 األثر تقييم في أصغر نطاق على

 .لمشروعل واالجتماعي البيئي

يجب تشييد الشيكة الكهربية داخل   

 الرياح مزارع وبين الرياح مزرعة

 تحت كابالت باستخدام المختلفة

 تجنب يمكن ال كان إذاو ،األرض

 فيجب الهوائية الخطوط اماستخد

 المتاحةتوجيهات لل فقًاها وتصميم

 BirdLife المثال سبيل على)

International 2015.) 

مخاطر الصحة  مرحلة التشييد

 والسالمة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

توجيهات الصحة والسالمة جعل 

وتوجيهات  IFC 2007لمزارع الرياح 

والبيئة لمزارع الصحة والسالمة 

حد أدنى،  -2015أغسطس  –الرياح 

 EBRD 4هذا مع االمتثال لتوجيهات 

 الخاصة بالصحة والسالمة.
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توجيهات البنك   

&  PR4األوروبي 

EP3  وأفضل

 الممارسات

يجب على المقاول تعيين مهندس 

للصحة والسالمة والبيئة مفوضل 

العطاء توجيهات الصحة والسالمة 

 والبيئة.

هات البنك توجي  

&  PR4األوروبي 

EP3  وأفضل

 الممارسات

إعداد متطلبات الصحة والسالمة 

 والبيئة قبل البدأ في أي نشاط.

توجيهات البنك   

&  PR4األوروبي 

EP3  وأفضل

 الممارسات

توفير أدوات ومعدات الصحة 

والسالمة والبيئة وتدريب العاميلن 

 عليها.

توجيهات البنك   

&  PR4األوروبي 

EP3  وأفضل

 الممارسات

 إقامة مرافق صحية بالموقع.

توجيهات البنك   

&  PR4األوروبي 

EP3  وأفضل

 الممارسات

إيقاف العمل في حاالت الظروف 

الجوية الغير مواتية مثل العواصف 

 الرملية.

التأكد من أن األعمال على تركيب    

التوربينات تتم من جانب فنيين 

متدربين على الصحة والسالمة 

 لمتعلقة.ا

حماية موارد  

 المياه

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 اآلبار لحماية المياه خزاناتركيب ت

 :االستخدام في اإلفراط من

حطة خلط الخرسانة م في واحد خزان

 مع يتوافق الذي الحجم من أدنى لحدب

 الخرسانة لصنع المياه على الطلب
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 ألساس توربينة واحدة.

 حدب المياه إمداد بئرعند  حدواخزان 

 شاحنة أكبر يعادل لحجم أدنى

 .صهريج

 .المياه استهالك تقليل

توجيهات البنك  حركة المرور 

&  PR4األوروبي 

EP3  وأفضل

 الممارسات

يتم القيام بنقل المعدات ذات األحجام 

واألوزان الكبيرة في ساعات الحركة 

المنخفضة للمرور )أثناء المساء أو 

 مع مرافقة سيارات األمن لها.الليل( 

توجيهات البنك  التلوث 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

مع مراقبة ضمان العمل بنظام ونظافة 

مشرفين لتقليل المخلفات السائلة 

 والصلبة وللتخلص الصحيح منها.

التخلص من  

المخلفات غير 

 الخطرة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

فصل و بأمان تخزينهاخلفات والم جمع

ودفن  التدوير إلعادة قابلالجزء ال

 البيولوجي للتحللالجزء القابل 

 مواقع) المتبقية والمخلفات والرماد

 كان إذاو( النفايات ومدافن المعالجة

فيجوز دغنها  عمليا ممكن غير ذلك

بالرمال  التغطية معفي الصحراء 

 (.متر 1.5 عن قلي البعمق 

التخلص من  

 المخلفات الخطرة

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

تجنب انسكاب الزيوت والوقود 

والشحوم على التربة ويجب جمعها 

 وإعادة تدوريها.

معالجة مياه  

 الصرف الصحي 

توجيهات البنك 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 بسيطة الهوائية معالجة محطة إنشاء

 المعالجة ياهالمتصريف و مرحلتين من

 بعد ما لمرحلة صحراوي حصى إلى

 .المعالجة

تشييد يجب أن يجعل ال أعمال نهاية فيتوجيهات البنك   
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 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 مرتبة ظروف فيالمقاول الموقع 

 يتم وأن الحفر ردم يتم أن يجبو

 يتم وأن الحفر مواد أكوام تجميع

 صحيح بشكل النفايات من التخلص

ثار على اآل 

الموائل والنباتات 

 والحيوانات

توجيهات البنك 

 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 مناطق حدودفي  األنشطة جميع تقييد

 وطرق التخزين ومواقعتشييد ال

 أي تجنب يجبو المساراتو الوصول

 بشكل المحيطة للمناطق استخدام

 األعمال تتجنب أن يجبو صارم

 وجدت نإ حساسة موائل أي اإلنشائية

 البيئي األثر تقييم في تحديدها يتم)

 (بالمشروع الخاص واالجتماعي

توجيهات البنك   

 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 البيئات من جديدة أنواعاحضار  تجنب

 على) المنطقة إلى والريفية الحضرية

 البناء مواد مع المثال سبيل

 (.والحاويات

 المادة في المحددة مةباألنظ االلتزام التشريعات الوطنية  

. رقم المصري القانون من 28

 بالقانون المعدل البيئة لحماية 4/1994

 .9/2009 رقم

العمالة وظروف  

 العميل

توجيهات البنك 

 PR7األوروبي 

 وأفضل الممارسات

 من ممكن قدر أكبر توظيفيجب 

 من أي لمناطقأقرب ا من البناء عمال

 .النيل واديفي  القرى أقرب

هات البنك توجي  

 ,PR2األوروبي 

PR7, PR2 

 وأفضل الممارسات

 األساسية والحقوق للمبادئ االمتثال

 تلبي التي اإلقامة ومعايير للعاملين

عادة إل األوروبي البنك متطلبات

 التمويل ومؤسسة( PR2)التعمير 

 والعمالة العمل وقوانين( PS2) الدولية

 .الوطنية

 مؤقتة إقامة مرافق أي تكون أن جبيتوجيهات البنك   
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 PR7األوروبي 

 ضل الممارساتوأف

 نظيفة تكون وأن مناسبة الموقع في

 األساسية االحتياجات تلبيةمع  وآمنة

 .للعمال

مرحلة التشغيل 

 والصيانة

مخاطر الصحة 

 والسالمة

توجيهات البنك 

 PR4األوروبي 

 وأفضل الممارسات

التأكد من أن عمال تشغيل وصيانة 

لين ومتدربين على مزارع الرياح مؤه

 أمور الصحة والسالمة. 

توجيهات البنك  المخلفات الخطرة 

 PR3األوروبي 

 وأفضل الممارسات

في حالة التوربينات التي تشمل 

صناديق تروس وتتطلب التغيير 

المنتظم لزيوتها فيجب تجنب انسكاب 

هذه الزيوت ويجب جمعها وارسالها 

 العادة التدوير.

يهات البنك توج التراث الثقافي 

 PR8, IFCاألوروبي 

PS8 

 والتشريعات الوطنية

يجب تطبيق قواعد معينة بالنسبة 

لألثريات التي يتح اكتشافها أثناء 

 أعمال الحفر.

يجب تدريب المقاولين ومقاوليهم من 

 الباطن على تطبيق هذه اإلجراءات.

مرحلة إنهاء 

 التكليف

استخدام 

األراضي 

 والالندسكيب

توجيهات البنك 

 PR6األوروبي 

 وأفضل الممارسات

يجب إزالة تركيبات مزارع الرياح في 

نهاية عمرها وإعادة الالندسكيب 

لحالته األصلية وتسوية التربة وردم 

 الخنادق.
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