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-1

1-1

المقدمة

 1-1خمفية عامة
تهدف الحكومة المصرية إلي توليد  0044ميجاوات من الطاقة المتجددة في غضون السنوات الثالث
القادمة؛ منها  0444ميجا وات من منشآت الرياح متوسطة الحجم ،و 0444ميجا وات من منشآت

الطاقة الشمسية ،و 044ميجا وات إضافية من منشآت الطاقة الفوتوفولطية الصغيرة .وفى إطار هذا
السياق ،تم تأهيل شركة "ليكيال" لمشروع لطاقة الرياح بقدرة  054ميجا وات من خالل و ازرة الكهرباء
والطاقة المتجددة في مصر لمعمل بنظام  .BOOويناقش هذا التقرير ربط محطة الرياح التابعة لشركة
"ليكيال" بنظام  - BOOالبالغ قدرتها  054ميجا وات ،مع محطة محوالت رأس غارب القائمة التابعة
لمشركة المصرية لنقل الكهرباء والبالغ قدرتها  004/544كيمو فولت عبر خطوط نقل كهرباء هوائية

بطول  04كم ومحطة المحوالت المصاحبة لها.
يصنف المشروع من قبل جهاز شئون البيئة ضمن مشروعات الفئة "ب محددة" – والتي ال تتطمب

أنشطة تشاور مجتمعى.

 8-1أهداف دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية
تهدف دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية إلى ضمان استدامة المشروع وسالمته من الناحية
البيئية واالجتماعية ،وأيضاً التحديد المبكر ألية تأثيرات بيئية سمبية محتممة لكي تؤخذ في االعتبار قبل

البدء في تنفيذ المشروع .هذا باإلضافة إلى ضمان استيفاء المشروع لممتطمبات القانونية لمبيئة ،بحسب

قانون البيئة المصري رقم  0لسنة  4990والمعدل بالقانون رقم  9لسنة  0449ولوائحه التنفيذية :رقم
 003لسنة  4995والتي تم تعديمها بقرار وزاري رقم  ،0445 /4404ثم عدلت بالق اررات الو ازرية في
أعوام  0444و 0440و ،0445وطبقاً لدليل لمدليل اإلرشادى لتقييم التأثير البيئي الصادر من جهاز

شئون البيئة المصري عام .0449

هذا باإلضافة إلى متطمبات مؤسسات التمويل الدولية بما في ذلك وعمى وجه الخصوص معايير األداء
( )PSالصادرة من مؤسسة التمويل الدولية (.)IFC

 3-1نطاق الدراسة
تهدف دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشروع المقترح إلى تقييم التأثيرات البيئية

المحتممة بمنطقة تأثير المشروع ،وتحديد طرق لتحسين األداء البيئي أثناء م ارحل المشروع المختمفة من

خالل منع أو تقميل أو تخفيف التأثيرات البيئية السمبية المحتممة وتعزيز التأثيرات اإليجابية .وستغطي
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الدراسة المكونات المتعددة لممشروع في المراحل المختمفة والتي تشمل تجهيز الموقع واإلنشاء والتشغيل
التجريبي والتشغيل.

 4-1محتويات دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية
تتضمن الدراسة الحالية ما يمي:
الفصل (:)1
الفصل (:)8

مقدمة وخمفية عن المشروع وأهداف ونطاق الدراسة.
وصف لإلطار القانونى الوطنى ذو الصمة بأنشطة المشروع وكذلك معايير األداء
مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCالتى تنطبق عمي أنشطة المشروع.

الفصل (:)3

وصف مراحل إنشاء وتشغيل المحطة المقترحة لتوليد الطاقة من الرياح.

الفصل (:)4

وصف البيئة األساسية بمنطقة المشروع.

الفصل (:)5
الفصل (:)6
الفصل (:)7

انفايرونكس

مناقشة البدائل لمكونات المشروع المختمفة.
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اإلطار القانوني والتشريعي واإلداري
يعرض ىذا الفصل موج اًز لمنصوص التشريعية والموائح واإلرشادات البيئية ذات الصمة بالمشروع .وقد
تم تحديد الموائح ذات الصمة بناء عمى نوع النشاط المقترح (يعرض الفصل الثالث وصفاً تفصيمياً ليذا

النشاط) ،وطبقاً لموقعو الجغ ارفي والتأثيرات المتوقعة .وقد تم األخذ في االعتبار أوالً التشريعات

المصرية المتعمقة بتنفيذ تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية ،يمي ذلك األدلة اإلرشادية الخاصة بجيات

التمويل الدولية لممتطمبات البيئية ذات الصمة بالمشروع وكذلك متطمبات إطار الصحة والسالمة والبيئة

الخاصة بالشركة.

 1-2التشريعات المصرية المتعمقة بدراسة تقييم التأثير البيئي
طبقاً لمقانون  4لسنة  ،4994قانون البيئة ،ولوائحو التنفيذية ،المعدل بموجب القانون رقم  9لسنة
 ،9009يجب عمى صاحب المشروع أن يعد دراسة لتقييم التأثير البيئي ( )EIAووفقاً لذلك فإن

المتطمبات البيئية مدمجة في نظام الترخيص الحالي..

وفقاً لقوائم تصنيف المشاريع الصادرة عن جياز شئون البيئة ،4يتم تصنيف مشاريع محطة محوالت أو
مكثفات مع أبراج نقل الكيرباء ىوائية أو أرضية ضمن الفئة "ب" محددة.

عالوة عمى ذلك تم إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية فى ضوء األدلة اإلرشادية لتقييم التأثير البيئي
وبروتوكوالت الرصد لمشاريع تطوير محطات طاقة الرياح عمى طول مسار ىجرة الطيور لحفرة
االنيدام/البحر األحمر مع اإلشارة بوجو خاص إلى طاقة الرياح في دعم الحفاظ عمى الطيور الحوامة
المياجرة ( )MSBوالصادرة في عام .9042

وطبقا لمقانون رقم  4لسنة  ،4994المعدل بالقانون  9لسنة  ،9009ولوائحيم التنفيذية ،يتم تقديم دراسة
تقييم التأثير البيئي إلى الجية اإلدارية المختصة والتي يقع المشروع فى نطاق اختصاصاتيا .وبالنسبة

ليذا المشروع ،فإن الجية المختصة ىي الشركة المصرية لنقل الكيرباء – و ازرة الكيرباء والطاقة .وتقوم
الجية المختصة بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئي إلى جياز شئون البيئة لممراجعة وابداء الرأي خالل
مدة أقصاىا  20يوماً .ويعتبر عدم الرد خالل ىذه الفترة موافقة ضمنية عمى المشروع.

 1يمكه تحميل القوائم في الموقع السمي الخبص بجهبز شئون البيئة:
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-EIA/B-Scope.pdf
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 2-2الموائح البيئية المصرية ذات الصمة بالمشروع
 1-2-2نوعية الهواء

تعرض المادة  23من القانون  4لسنة  ،4994والمادة  23من الالئحة التنفيذية المعدلة

( )9049/340الحدود القصوى المسموح بيا لمعوادم المنبعثة من المعدات ،المحركات والمركبات.
وتعرض المادة  23من القانون  4لسنة  ،4994والمادة  24من الالئحة التنفيذية المعدلة الحدود
القصوى المسموح بيا لمموثات اليواء المحيط .وفيما يمي يعرض الجدول ( )4-9الحدود القصوى
المسموح بيا النبعاثات اليواء المحيط.

تطبق ىذه األحكام القانونية بشكل رئيسي عمى انبعاثات اليواء المحتممة أثناء مرحمة اإلنشاء .ووفقاً
لقانون البيئة المصري رقم  ،4994/4يتعين عمى المشاريع رصد جميع مصادر االنبعاثات لضمان
االمتثال لمشروط القانونية ،وتسجيل نتائج الرصد فى السجل البيئي لممشروع.
جدول ( :)1-2الحدود القصوى لمموثات الهواء المحيط
طبقا لممحق ( )5من الالئحة التنفيذية المعدلة والخاصة بقانون  4لسنة 1994
وكذلك وفقاً لألدلة اإلرشادية الدولية ()IFC

الحد األقصى لمتركيز

المموث

المنطقة

ثاني أكسيد الكبريت

المناطق الحضرية

200

المناطق الصناعية

230

-

-

-

90

المناطق الحضرية

20

40

-

-

المناطق الصناعية

20

40

-

-

20

40

-

-

المناطق الحضرية

200

-

430

30

المناطق الصناعية

200

-

430

00

400

-

430

-

المناطق الحضرية

-

-

920

493

المناطق الصناعية

-

-

920

493

-

-

920

90

(ميكروجرام/م)3

األدلة اإلرشادية الدولية ()IFC
أول أكسيد الكربون
(مجم/م)3

األدلة اإلرشادية الدولية ()IFC
ثاني أكسيد النيتروجين
(ميكروجرام/م)3

األدلة اإلرشادية الدولية ()IFC
الجسيمات العالقة الكمية
(ميكروجرام/م)3

األدلة اإلرشادية الدولية ()IFC
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الحد األقصى لمتركيز

المموث

المنطقة

الجسيمات الصدرية () PM11

المناطق الحضرية

-

المناطق الصناعية

-

-

-

-

(ميكروجرام/م)3

3-2

األدلة اإلرشادية الدولية ()IFC

ساعة

 8ساعة

 24ساعة

سنة

-

430

30

430

30

430

30

 2-2-2الضوضاء

تعرض المادة  49من القانون  4لسنة  4994والمادة  44من الالئحة التنفيذية المعدلة ()9049/340
الحدود القصوى المسموح بيا لشدة الصوت .وفيما يمي يعرض الجدول ( )9 -9الحدود القصوى
لمستويات الضوضاء.

تطبق ىذه األحكام القانونية بشكل رئيسي عمى مستويات الضوضاء المحتممة أثناء مراحل اإلنشاء

والتشغيل .ووفقاً لقانون البيئة المصري رقم  ،4994/4يتعين عمى المشاريع رصد جميع مصادر
الضوضاء المحتممة لضمان االمتثال لمشروط القانونية ،وتسجيل نتائج الرصد فى السجل البيئي
لممشروع.

جدول ( :)2-2الحد األقصى المسموح بو لمستوى الضوضاء في المناطق المختمفة طبقا لمممحق
( )7من الالئحة التنفيذية المعدلة لقانون 1994/4

الحد األقصى المسموح بو لمستوى الضوضاء المكافئة
ديسيبل (أ)

نوع المنطقة

نها ارً

(7ص – 11م)
المن ا اااطق الواقع ا ااة عم ا ااى ط ا اارق عرض ا اايا  49م

فأكثر ،أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفاة

وبيا بعض األنشطة األخرى

األدلة اإلرشادية الدولية

ليالً

(11م –  7ص)

30

30

71

71

 3-2-2المخمفات الصمبة

تختص المادة  23من القانون  9لسنة  ،9009المعدل لمقانون  ،4994/4والمواد  20و 29من
الالئحة التنفيذية المعدلة بتجميع ونقل المخمفات الصمبة.
وتنص المادة  29من القانون  4لسنة  4994والمادة  44من الالئحة التنفيذية المعدلة عمي اإلجراءات
االحت ارزية التي يجب اتخاذىا ،أثناء القيام بأعمال الحفر ،البناء ،اليدم أو نقل ما ينتج عن ذلك من

مخمفات أو أتربة وذلك لمنع تطايرىا ،وفقاً لما يمي:

انفايرونكس
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 المخمفات الناتجة عن اإلنشاءات بالموقع سيتم تخزينيا بحيث ال تعوق حركة المركبات والعاممين. المخمفات التي قد تسبب إنبعاثات يجب تغطيتيا لتجنب تموث اليواء. يجب تسميم المخمفات إلى مقاول مخمفات معتمد.ويعد القانون رقم  20لسنة  4933والمعني بالنظافة العامة ،والقانون رقم  403لسنة  9049المعدل
لعدد من مواد القانون رقم  ،20والئحتو التنفيذية (قرار 424لسنة  )4930ىو القانون األساسي الذي
ينظم إدارة المخمفات الصمبة فى مصر ،بما فى ذلك مخمفات البناء /اليدم .باإلضافة إلى ىذا ،تختص
المادة  23من قانون البيئة رقم  9لسنة  9009والممحق ( )44من الالئحة التنفيذية المعدلة (بموجب
القرار رقم  )9044/4093بجمع ونقل المخمفات الصمبة.

تطبق ىذه األحكام القانونية عمى مخمفات البناء وكذلك المخمفات الصمبة الناتجة أثناء مراحل اإلنشاء

والتشغيل ،مثل مخمفات الطعام ،الكرتون والورق ،البالستيك ،الزجاج ،العبوات المعدنية ،إلخ.
 4-2-2تموث التربة

ال يوجد حتى اآلن لوائح خاصة بتموث التربة في مصر .وبناء عمي ذلك يتم التعامل مع تموث التربة
من خالل األحكام العامة الواردة بالقانون المدني فيما يتعمق بمسؤولية الفاعل عن الضرر الناتج عن
أفعالو .باإلضافة إلي ذلك ،تنص األحكام الواردة بالصيغة المعدلة لالئحة التنفيذية لمقانون رقم
 4994/4المختصة بالتعامل واإلدارة السميمة لممواد الخطرة والمخمفات (المادة  22من الالئحة
التنفيذية) عمي أن صاحب المشروع أو المدير المسئول عن اإلنشاء ىو المسئول عن اإلنشاءات التي

ينتج عنيا مخمفات خطرة ،كما أنو ممزم بإزالة التموث من المنشأة والتربة والموقع في حالة نقل أو وقف
النشاط.

تطبق ىذه األحكام القانونية عمي االستخدامات السابقة لمموقع (إن وجدت) .إال أن ىذا ال ينطبق عمي
موقع المشروع نظ ارً ألن منطقة المشروع لم يتم تخصيصيا أو استخداميا في أي نشاط سابق.

 5-2-2المواد والنفايات الخطرة

تنص المادة  22من القانون  4لسنة  4994عمى اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة عند التعامل مع
المواد الخطرة سواء كانت في حالتيا الغازية أو السائمة أو الصمبة لتجنب حدوث أية أضرار بيئية.
وتحدد المادة  90من الالئحة التنفيذية المعدلة لقانون  4994/4المتطمبات الخاصة بإدارة المخمفات
الخطرة ،كاألتي:
 -تحديد المخمفات الخطرة :وذلك طبقاً لمقوائم الصادرة من الجية المختصة.

 -تقميل المخمفات الخطرة :العمل عمى الخفض الكمي والنوعي لممخمفات الخطرة المنتجة.

 فصل المخمفات :سيتم فصل المخمفات الخطرة عن األنواع األخرى من المخمفات الغير خطرة.باإلضافة إلى ذلك ،يجب عدم خمط األنواع المختمفة من المخمفات الخطرة ببعضيا.
انفايرونكس
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 التخزين بالموقع :يتم تخزين المخمفات الخطرة بمنطقة مخصصة لذلك ،ويجب أن تكون الحاوياتمصنعة من مواد مناسبة وتغمق بطريقة سميمة لتجنب أي تسربات أو إنسكابات في المنطقة
المحيطة.

 النقل خارج الموقع :يجب تسميم المخمفات الخطرة إلى مقاول المخمفات الخطرة المعتمد.وتحظر المادة  99من القانون  4994/4تداول المخمفات الخطرة دون الحصول عمى ترخيص من
الجية المختصة.

تطبق ىذه األحكام القانونية عمى المخمفات الخطرة المتولدة أثناء مرحمتي اإلنشاء والتشغيل ،مثل
الزيوت المستخدمة ،الدىون ،وغيرىا من مواد التشحيم.

 6-2-2بيئة العمل

ينظم قانون العمل المصري رقم  9002/49ظروف العمل وادارة عالقة العمل .كما يتناول القانون في
مواده المختمفة عقود العمل الفردية ،وشروط التوظيف واألجور واإلجازات ،والمفاوضات واتفاقيات العمل

الجماعية ،والمنازعات وكذلك تقديم التدريب الميني ،وذلك في أجزاء القانون من األول إلى الرابع.
ويتناول الكتاب الخامس متطمبات الصحة والسالمة المينية .وقد صدر عدد من الق اررات الو ازرية المنفذة
لتوضيح تفاصيل أحكام القانون المختمفة.
كما يتناول الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل رقم  9002/49والمواد  900إلى ،943
مسؤولية الشركات عن حماية العمال من المخاطر الناجمة عن التعامل مع المواد الكيميائية الغازية
والسائمة والصمبة .فيما يمزم القرار الوزاري  424لسنة  9002المؤسسات التي تقوم بتوظيف أكثر من
 30موظفاً بإنشاء إدارة لمصحة والسالمة المينية تكون مسئولة عن سالمة مكان العمل والعاممين
وتوفير المعدات الالزمة لقياس ورصد التموث في بيئة العمل .كما يوضح القرار الوزاري الصادر عن

وزير القوى العاممة  9002/944متطمبات منع المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية
في مكان العمل ،ىذا باإلضافة إلى االحتفاظ بسجالت اإلشراف الطبي لمعاممين.
وتمزم المواد  42و 43من القانون  4لسنة  4994والمواد  44و  43و  43و  43من الالئحة التنفيذية
صاحب المنشأة بتوفير ميمات الوقاية وجميع ما يمزم من إجراءات السالمة لمعاممين لمحماية من

الضوضاء والوطأة الح اررية واالنبعاثات الغازية داخل مكان العمل .كما تمزم ىذه المواد صاحب المنشأة
بتوفير نظام تيوية جيد في كل األماكن المغمقة وشبو المغمقة .عالوة عمى ذلك ،تناولت المادة  29من
القرار رقم  9002/944الوقاية من مخاطر الجيد العالي بمحطات إنتاج الكيرباء .فيي تصف تدابير
السالمة المينية عند مناولة وصيانة المعدات الكيربائية واألسالك والكابالت.

تطبق ىذه األحكام القانونية الخاصة بظروف بيئة العمل أثناء مرحمتي اإلنشاء والتشغيل.
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 7-2-2إدارة المخمفات السائمة

يحدد القانون  4939/92األحكام الخاصة بالصرف عمى الشبكات العامة لمصرف الصحي .فيما
يتناول القرار  9000/44الصادر من و ازرة اإلسكان والمعدل لموائح التنفيذية الخاصة بقانون
 ،4939/92الشروط والحدود القصوى المسموح بيا لمصرف عمى الشبكة العامة لمصرف الصحي.
من غير المرجح أن يمتد نظام الصرف الصحي إلي الموقع .ومع ذلك ،ينص القرار أيضاً عمي

الشروط العامة والمعايير الواجب توافرىا لمياه الصرف الصحي المعالجة التي يعاد استخداميا
لألغراض الزراعية  /المناظر الطبيعية (المادة .)43

تطبق األحكام القانونية المتعمقة بتصريف مياه الصرف الصحي الناتجة عن االستيالك اآلدمي خالل
أنشطة اإلنشاء والتشغيل.

 8-2-2التنوع البيولوجي

القانون رقم  4لسنة  1994المختص بحماية البيئة

يختص القانون رقم  4لسنة  4994والئحتو التنفيذية بحماية التنوع الحيوي .وتنص المادة  90بصيغتيا
المعدلة بالقانون رقم  9لسنة  ،9009والممحق رقم  4لالئحة التنفيذية لمقانون رقم  ،4994/4المعدلة
بموجب القرار الوزاري رقم  ،9044/4093عمي أنواع الطيور والحيوانات البرية التي يحظر صيدىا أو
قتميا أو اإلمساك بيا ،عمي النحو التالي:
أوال:
ثانيا:
ثالثاً:

صيد أو قتل او إمساك الحيوانات المحظور صيدىا من الطيور والحيوانات البرية والكائنات
الحية المائية أو أجزاء منيا ،أو نقميا أو تصديرىا أو استيرادىا أو االتجار فييا.
قطع أو إتالف النباتات المحظور تجميعيا أو حيازتيا أو نقميا أو استيرادىا أو تصديرىا أو
االتجار فييا كميا.
االتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية الميددة باالنقراض أو تربيتيا أو
استزراعيا في غير موائميا دون الحصول عمى ترخيص من جياز شئون البيئة.

يخمو الموقع من أنواع النباتات والحيوانات التي يشير إلييا القانون .وبالتالي ،تطبق األحكام القانونية

في المقام األول عمي مرحمة التشغيل التي قد تشكل مخاطر محتممة عمي الطيور المياجرة.
 9-2-2التراث الثقافي

يختص القانون رقم  4902/443الصادر بشأن قانون حماية اآلثار ،بصيغتو المعدلة بموجب القانون
رقم  ،9040/2بحماية اآلثار .حيث أنو القانون األساسي في مصر المختص بحماية المواقع األثرية

والتاريخية .وتعد و ازرة الدولة لشئون اآلثار ىي الجية المختصة باإلشراف عمي جميع الشئون والمواقع
األثرية بالدولة (المادة  .)3كما أنيا المسئولة عن أنشطة استكشاف اآلثار وجميع أنشطة التنقيب داخل
حدود األراضي المصرية .ويجب إخطار و ازرة الدولة لشئون اآلثار في حالة عثور أي شخص عمي أي
من المكونات أو العناصر غير المسجمة التي تعد ضمن التراث الثقافي أو الحضاري (المادة .)92
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وعمي الرغم من عدم وجود أي مواقع تراث ثقافي في محيط موقع المشروع ،سيشير تقرير دراسة تقييم
التأثير البيئي إلي الموائح ذات الصمة بالحاالت غير المحتممة لفرص العثور عمي أي من المكونات أو
العناصر األثرية عن طريق الصدفة.

تطبق األحكام القانونية في مرحمة اإلنشاء .غير أنو ،بناء عمي ما يمتمكو االستشاري من خبرة ومعرفة
لمنطقة المشروع ،لم يتم اإلشارة إلي أي من مواقع التراث الثقافي بمنطقة المشروع المقترح أو المناطق

المجاورة ليا.

 11-2-2السجل البيئي والسجالت األخرى

تنص المادة رقم  99من القانون رقم  4لسنة  4994والمادة  43من الالئحة التنفيذية بصيغتيا المعدلة
عمى أنو يجب عمى المنشآت االحتفاظ بسجل بيئي لألنشطة الجارية بيا .وتوضح المادة  43والممحق
( )2من الالئحة التنفيذية بصيغتيا المعدلة محتوى السجل البيئي ،كما تنص عمى ضرورة قيام صاحب
المنشأة بإخطار جياز شئون البيئة المصري بأية مخالفات بيئية.
عالوة عمى ذلك ،تختص المواد  93و  90و  99من الالئحة التنفيذية بصيغتيا المعدلة بقواعد
واجراءات إدارة المواد والمخمفات الخطرة .لذا يجب االحتفاظ بسجل لممخمفات الخطرة وكذلك سجل
لممواد الخطرة المستخدمة.
إضافة إلى ذلك ،تنظم المادة  944من قانون العمل رقم  9002/49والمادة رقم  24من قرار وزير
القوى العاممة رقم  9002/944المتطمبات الالزمة لمنع المخاطر الطبيعية والكيميائية والبيولوجية
والميكانيكية في أماكن العمل ،كما تنص عمى ضرورة قيام الشركات بإعداد سجالت وتقارير ولوائح
السالمة من المواد الكيمائية.

تطبق األحكام القانونية خالل مرحمتي اإلنشاء والتشغيل.

 3-2االتفاقيات الدولية
لقد كانت مصر من أول الدول التي اىتمت بشكل فعال بالحفاظ عمي التنوع البيولوجى والموارد
الطبيعية والتراثية .ففي عام  ،4923أصبحت مصر طرفاً في "االتفاقية الدولية لمحفاظ عمى الحيوانات

والنباتات في مواطنيا الطبيعية" (لندن  .)4922وأعقب ذلك في وقت الحق التوقيع والتصديق عمي

عدد من االتفاقيات والمعاىدات المتعمقة بالجوانب المختمفة لمحفاظ عمي التنوع البيولوجي .ومن ىذه
االتفاقيات التي من المحتمل أن يكون ليا صمة بالموقع ،ما يمي:
 oاتفاقية انشاء ىيئة مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق األدنى4939 ،؛
 oاالتفاقية اإلفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية4939 ،؛

 oاالتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ،باريس 4939؛
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 oاالتفاقية الدولية لتجارة الحيوانات والنباتات الميددة باالنقراض ( ،)CITESواشنطن 4933؛
 oاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات المياجرة ،بون 4939؛ و
 oاالتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ،ريو دي جانيرو .4999

 oاتفاقية حفظ الطيور المائية االفريقية-األسيوية المياجرة )9043 ،(AEWA

 4-2األدلة اإلرشادية لمؤسسات التمويل الدولية
باإلضافة إلى الموائح المحمية واالتفاقيات الدولية ،تم إعداد ىذا التقرير وفقاً لمتطمبات مؤسسات التمويل
الدولية .وفي ىذا السياق ،ونظ اًر ألن معايير األداء البيئي واالجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية ىي
األكثر شمولية ،كما أنيا المعايير المرجعية لمبنوك التي تتقيد بمبادئ خط االستواء ،سيتم النظر في

ىذه المعايير كمرجع رئيسي لدراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية.
وتمزم مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCالمشروعات بتطبيق معايير األداء ( )PSالخاصة بيا لضمان
االستدامة والسالمة من الناحية البيئية .وتطبق معايير األداء ( )PSفيما يتعمق بإدارة المخاطر
والتأثيرات البيئية واالجتماعية ،كما أنيا تحدد أدوار ومسئوليات الحاصل عمى التمويل فيما يخص إدارة
مشروعو ومتطمباتو .كما تتضمن المعايير ،اشتراطات المكاشفة بالمعمومات .وفيما يمي نص معايير
األداء ( )PSالخاصة بمؤسسة التمويل الدولية (:)IFC
معيار األداء  :1نظام اإلدارة ونظام التقييم االجتماعي والبيئي

يقوم معيار األداء رقم ( )4بإرساء أىمية ما يمي )i( :التقييم المتكامل لتحديد المخاطر والفرص واآلثار
االجتماعية والبيئية لممشروعات )ii( ،المشاركة الفعالة لممجتمع من خالل االفصاح عن المعمومات
المتعمقة بالمشروعات والتشاور مع المجتمعات المحمية حول األمور التي تؤثر فييا بشكل مباشر،
و( )iiiإدارة الحاصل عمى التمويل لألداء االجتماعي والبيئي طوال فترة المشروع.

ينطبق ىذا المعيار عمى أغمب المشروعات وعمى المشروع الحالي.
معيار األداء  :2العمال وظروف العمل

يقر المعيار رقم ( )9بتوازن النمو االقتصادي من خالل خمق فرص التوظيف وادارة الدخل يجب مع
حماية الحقوق األساسية لمعمال.

سااوف تناااقش الد ارسااة المقترحااة الجوانااب المتعمقااة بالعمالااة والتوظيااف أثناااء م ارحاال المشااروع المختمفااة.

باإلضافة إلى ذلك ،ستناقش أيضاً الجوانب المتعمقة بالسالمة والصحة المينية مع التركيز بشكل خااص
عمى العمل عمى ارتفاعات وتأثيرات المجاالت الكيرومغناطيسية.
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معيار األداء  :3منع التموث وتخفيف آثاره

يؤكد معيار األداء ( )2عمى أن األنشطة الصناعية غالباً ما ينجم عنيا مستويات متزايدة من التموث
سواء فى اليواء أو الماء أو األراضي ،وىو ما قد يكون لو تأثيرات سمبية محتممة عمى البيئة المحيطة.

بالنظر إلى نوع وطبيعة المشروع ،من المتوقع أن تكون التأثيرات البيئة الناجمة خالل مرحمة التشغيل

غير ذات أىمية .ومع ذلك ،سيتم مناقشة الجوانب المتعمقة باالنبعاثات والمخمفات (الصمبة والسائمة)
التي من المحتمل أن تنتج عن المصادر المختمفة ،السيما أثناء أنشطة اإلنشاء ،فى ىذه الدراسة.

معيار األداء  :4صحة وسالمة وأمان المجتمع

يقر معيار األداء ( )4أن أنشطة المشروع والبنية األساسية قد تؤدي إلى زيادة احتمال تعرض
المجتمعات لممخاطر واآلثار الناشئة عن حوادث المعدات واالنييارات الييكمية وانبعاث المواد الخطرة.

كما قد تتأثر المجتمعات بالتعرض لألمراض واالستعانة بموظفي األمن.

نظ ارً لطبيعة موقع المشروع وغياب األنشطة السكنية أو غيرىا من األنشطة البشرية ،من المتوقع أال
تكون التأثيرات المحتممة لممشروع عمى المجتمع ذات أىمية تذكر.
معيار األداء  :5امتالك األراضي واعادة التوطين القسري

يقر معيار األداء ( )3بأن ييدف تصميم المشروع إلى التقميل من التيجير االقتصادي والطبيعي ،وأن
يوازن بين التكاليف والفوائد البيئة واالجتماعية والمالية.

ال يتوقع أن يكون ىناك إعادة توطين غير طوعي أو تغيير في استخدامات األراضي ليذا المشروع.
لذلك ،ال تنطبق أحكام ىذا المعيار عمى المشروع المقترح.

معيار األداء  :6الحفاظ عمى التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية

يناقش ىذا المعيار كيف يمكن لممشاريع تجنب التيديدات الناجمة عن تشغيميا عمى التنوع البيولوجي

والتخفيف من آثارىا ،ىذا الى جانب اإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية المتجددة.

يقع موقع المشروع عمى طول مسار لميجرة ذو أىمية عالمية لمعديد من األنواع المحمية .لذا ،سيتم

مناقشة التأثيرات المحتممة لممشروع فى إطار ىذه الدراسة.
معيار األداء  :7السكان األصميون

ييدف معيار األداء رقم ( )3إلى تجنب التأثيرات السمبية لممشروعات عمى مجتمعات الشعوب األصمية
وتوفير الفرص التي تعود بفوائد تنموية.
ال ينطبق ىذا المعيار عمى المشروع المقترح نظ ار لعدم وجود مجتمعات لمشعوب األصمية بمصر
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معيار األداء  :8التراث الثقافي

ييدف ىذا المعيار إلى حماية التراث الثقافي والحضاري من التأثيرات السمبية ألنشطة المشروع ودعم

الحفاظ عميو.

سوف تتناول الدراسة اإلجراءات التي ينبغي اتباعيا في حالة العثور عمي من العناصر األثرية عن
طريق الصدفة.
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وصف المشروع

 0-3موقع المشروع
تيدف الحكومة المصرية إلي توليد  8744ميجاوات من الطاقة المتجددة في غضون السنوات الثالث
القادمة؛  6444ميجا وات من منشآت الرياح متوسطة الحجم ،و 6444ميجا وات من منشآت الطاقة
الشمسية ،و 744ميجا وات إضافية من منشآت الطاقة الشمسية الصغيرة .وفى إطار ىذا السياق ،تم
تأىيل شركة "ليكيال" لمشروع لطاقة الرياح بقدرة  694ميجا وات من خالل و ازرة الكيرباء والطاقة

المتجددة في مصر لمعمل بنظام  .BOOتعزم شركة "ليكيال مصر" إعداد تقرير دراسة تقييم التأثيرات

البيئية واالجتماعية إلنشاء وتشغيل الخطوط اليوائية لنقل الكيرباء ومحطة المحوالت المصاحبة ليا
بيدف ربط محطة الرياح التابعة لشركة "ليكيال" بنظام  - BOOوالبالغ قدرتيا  694ميجا وات ،مع
محطة رأس غارب القائمة التابعة لمشركة المصرية لنقل الكيرباء والبالغ قدرتيا  664/944كيمو فولت.

وتقوم شركة "ليكيال" بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لصالح الشركة المصرية لنقل
الكيرباء لتقديميا إلى جياز شئون البيئة ومؤسسات التمويل الدولية لمموافقة عمييا.
يقع موقع المشروع بالصحراء الشرقية عمي ساحل البحر األحمر ،شمال مدينة رأس غارب .يخدم

الموقع طريق رأس غارب /الزعفرانة السريع إلى الشرق حيث يمكن من خاللو الوصول إلى الموقع،
وكذلك طريق رأس غارب /المنيا إلى الجنوب .ينقسم مسار خطوط نقل الكيرباء اليوائية إلى مسارين
رئيسيين ،يمتد المسار األول تقريباً بموازاة طريق رأس غارب /الزعفرانة السريع بطول  59كم تقريباً،

ويتكون من  86برج تقريباً ،في حين يمتد المسار الثاني بموازاة طريق رأس غارب /المنيا بطول  59كم

تقريباً أيضاً ،ويتكون من  73برج .تقع خطوط نقل الكيرباء فى منطقة صحراوية غير مأىولة عمى
أراضى تابعة لمدولة ،وبالتالي لن يكون ىناك حيازة أراضي أو إعدة توطين قسرى.

أقرب منطقة سكنية ىي مدينة رأس غارب الساحمية ،وتقع عمي مسافة حوالي 63كم شرق الموقع.
ويوضح الشكل ( )5-7الوارد أدناه األنشطة المحيطة بموقع المشروع المقترح ،وكذلك المسار
االستداللي لخطوط نقل الكيرباء وموقع محطة المحوالت المقترحة.
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الشكل ( :)0-3موقع المشروع ،الطرق المجاورة واألنشطة المحيطة.
استخدامات األراضي الرئيسية داخل المنطقة وحوليا ىي صناعة البترول وما يرتبط بيا من بنية

تحتية .ويبدو أن الطرق المقترحة ،الموضحة في خريطة ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أدناه ومناطق

أراضي مشاريع مزارع الرياح بخميج السويس ،تقمل من التفاعل مع شركات البترول.
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الشكل ( :)8-3مزارع الرياح وأنشطة استكشاف البترول المحيطة
يقع الموقع جنوب مناطق امتياز شركات البترول ،التي شيدت طرق مؤدية لعممياتيا الخاصة.

 8-3مكونات المشروع
تتكون المكونات األساسية لممشروع من:
 0-8-3خطوط نقل الكهرباء الهوائية

كما ذكر أعاله ،ىناك مسارين لخطوط نقل الكيرباء العموية (اليوائية) .يمتد المسار األول بطول 59

كم تقريباً ،وىو خط  664كيمو فولت يربط محطة طاقة الرياح بمحطة محوالت مرحمية حيث يتم رفع
الجيد ونقل الطاقة الكيربائية المنتجة إلى محطة محوالت رأس غارب "بجيد  644/944كيمو فولت"
الموجودة والتابعة لمشركة المصرية لنقل الكيرباء عبر خطوط نقل الكيرباء " 994كيمو فولت" بطول
 59كم.
تكون الخصائص الكيربائية لمخط عمى النحو التالي:
 الفمطية االسمية ) (nominal voltageلنظام ثالثي األطوار )944 :(three-phase systemكيمو فولت
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 الفمطية األعمى لنظام ثالثي الطور 994 :كيمو فولت تصميم النظام بتيار الدائرة القصيرة ) 84 :(short circuit currentكيمو أمبير المقاومة الفولطية لمنبضة الصاعقة ):μs (peak) 94/5.6 (lightining impulse voltage 5994كيمو فولت

 التردد المقنن ) 94 :(rated frequencyىرتز درجة ح اررة موصل التشغيل القصوى 34 :درجة مئوية.

مسار التسرب )(Creepage Distance

تأخذ مسافة  creepage distanceلمعوازل فى االعتبار مستوي التموث فى المنطقة التي سيتم
تركيب الخط بيا .وتعد خطوط نقل الكيرباء اليوائية عرضة لمظروف التي تعتمد عمى المكان
التي سيتم تركيبيا بو .من الممكن أن يختمف العزل المطموب في نفس الخط ،بناءاً عمى

خصائص المنطقة التي تم دراستيا والخصائص المناخية بو.

سيتم دراسة المنطقة ( )IVكموقع لممشروع داخل ساحل البحر األحمر .وفى ىذا الصدد ،سيتم تصميم

العوازل وفقاً لمحد األدنى لمسافة الزحف األسمية البالغة  89مم/كيموفولت (nominal specific
) .creepage distanceوفيما يمي يقدم الجدول ( )5-7أدناه معايير اختيار مسافات الزحف.
الجدول ( :)0-3اختيار مسافة الزحف
المنطقة

رقم المنطقة

مستوي التموث
(موصمية الطبقة)

محدد
Max specific
leakage path
cm/kV

74

7,4

)(μs
نجع حمادي – أسوان .ال توجد أنشطة

I

أقصي مسار تسرب

صناعية.
المنيا ،أسيوط ،نجع حمادي ،الصحراء

II

الغربية ،القاىرة ،سيناء ،بعض األنشطة

79

7,9

جهد الصمود
Withstand
voltage

Umax/∛ 5.69

الصناعية القميمة.
III

الدلتا القاىرة

84

8,4

IV

تموث الساحل

94

8,9



مكونات األبراج

تتكوون المكونوات الرئيسوية لابوراج مون األسواس ،ابوراج مون الصومب )،(lattice steel structure
الموصالت ،العوازل واألسالك األرضية.

األساسات:

سيتم إعداد مواقع األبراج المحددة قبل وضع األساسات .وسويتم تجنوب أي منواطق لمنباتوات ،إن وجودت،
عنوود اختيووار مواقووع األب وراج لمتقميوول موون الحاجووة إلووى إ ازلووة الغطوواء النبوواتي بووالموقع .باإلضووافة إلووى ذلووك،
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سو وووف يتجنو ووب المشو ووروع الوديو ووان ،وخاصو ووة وادي حواشو ووية .وس و وتكون األساسو ووات مو وون نو وووع المصو وواطب
خرسووانية والبوورج ) .(concrete pads and chimneyوسوويكون لكوول نوووع موون األب وراج التصووميم
ال ا
الخاص بو.
أبراج الكهرباء )(lattice steel structure

يتكون ىيكل البرج بصفة رئيسية من القضبان الحديدية المتشابكة .ويتم استيراد ىيكل البرج عبر ميناء
السخنة ،وينقل بالشاحنات إلى موقع المشروع .سيتم تصميم شكل البرج بشكل عمودي (vertical
) ،arrangementوسيتم استخدام أبراج مزدوجة الدائرة ذاتية الدعم (self-supporting double
) circuitمصنوعة من القضبان المعدنية المتشابكة.
يجب تحديد موقع الموصالت واألسالك األرضية عمى البرج مع مراعاة درجات الخموص (المسافات)
التالية:


درجات الخموص (المسافات) لارض والعوائق



درجات الخموص (المسافات) بين األجزاء الحاممة لمتيار ) (liveواألرضية في األرض



درجات الخموص (المسافات) بين الموصالت ،وبين الموصالت واألسالك األرضية فى منتصف

المدى ) (mid-spanواليواء الثابت ).(still air


زاوية وقاية األسالك األرضية )(earth wire's shade protection angle



درجات الخموص (المسافات) بين الموصالت فى اليياكل.

الموصالت ،العوازل ،األسالك األرضية
يتم تركيب ىذه المكونات عمى أبراج الكيرباء لعدة أغراض مختمفة.
العوازل ،يجب أن تكون وحدات عازل سمك التعميق والشد (suspension and tension insulator

) stringمصنوعة من الخزف أو الزجاج المقوي الذي يدعم الموصالت ويتحمل كل من فولطية
التشغيل العادية والزيادات المفاجئة المحتممة عن قطع وتوصيل التيار والصواعق.

الموصالت ىي المكونات الرئيسية التي تنقل الطاقة الكيربائية المتولدة بمحطة الرياح إلى محطة
المحوالت ،أو من محطة المحوالت إلى الشبكة .ومن المقرر أن تكون موصالت الخطAAAC 506 :

.mm2
األسالك األرضية ضرورية لتجنب ضرب الصواعق لموصالت الطور .واألسالك األرضية ستصنع من

األلياف الضوئية وتسمى ) .(Optical Power Ground Wire) (OPGWوسيتم تصميم تمك
األسالك بما يتفق مع معايير المجنة الكيروتقنية الدولية (.)IEC
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يتم تثبيت الفواصل بين الموصالت لمحفاظ عمى المسافة بين الموصالت حتى ال تتعرض لمتمف .ويتم

تصميم الفواصل لتوفير مسافة بين الحزمة تبمغ  894مم فى ظل جميع ظروف التشغيل العادية

والتحكم الفعال فى االىت اززات األيولية ) (Aeolian vibrationsوكذلك التذبذبات الفرعية

(sub

).span oscillations
مخمدات (مخمد االىت اززات) لمحد من التذبذبات واالىت اززات الناجمة عن الرياح.

الشكل ( :)3-3المكونات الرئيسية لمخط
 8-8-3محطة المحوالت ،المعدات الكهربائية واالتصال بالشبكة

محطة المحوالت ىي أحد الخطوات التي يجري استخداميا لرفع مستوي الفولت الخاص بالتيار
الكيربائي الوارد من محطة الرياح لتغذيتو إلى محطة المحوالت القائمة ،والبالغ قدرتيا  644/944كيمو

فولت ،حيث يتم رفع الفولت بشكل أكبر ،ويتم نقل الطاقة الكيربائية المنتجة إلى شبكة نقل الشركة
المصرية لنقل الكيرباء.
سيتطمب إنشاء محطة المحوالت ،إقامة طرق مؤدية دائمة تتصل بشبكة الطرق المحمية /الوطنية.
سيحتاج موقع محطة المحوالت الجديدة إلى إزالة الغطاء النباتي ،إن وجد ،وتسوية الموقع .بعد ذلك،
ستبدأ األعمال المدنية بما فى ذلك إقامة الطرق بالموقع ،الصرف الصحي ،حفر األساسات ،صب
الخرسانة ،وانشاء مساحات من األراضي الصمدة .بعد ذلك ،سيتم إنشاء مباني محطة المحوالت لوضع
المعدات والتخزين.
محطة المحوالت ىي فى األساس عبارة عن ىيكل يتضمن عدد من المكونات الكيربائية لرفع الفولت
إلى المستوي المطموب ،وتشمل:
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محوالت الطاقة الكيربائية



المفاتيح الكيربائية
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 معدات المحوالت

 الموصالت والعوازل
 العوازل
 قضبان التوصيل )(Busbars
 مانعات الصواعق الكيربائية )(lightening arresters


قواطع التيار )(circuit breaker



المرحالت )(relays



مجموعة المكثفات ) (capacitor banksوالمعدات األخرى.

 3-3المرافق والبنية األساسية
 0-3-3المباني


المباني المؤقتة (أثناء اإلنشاء)

من المقرر إقامة ساحة مؤقتة (لتخزين المواد وصيانة اآلالت) وانشاء مكاتب مؤقتة بموقع

المشروع .وستحتوي تمك المباني المؤقتة عمى مرافق معيشية.
يجب عمى المقاول توفير مرافق معيشية مناسبة لجميع العاممين بالموقع بما فى ذلك:
 منطقة طعام /مطعم.
مرحيض لمذكور واإلناث ،أن وجدوا ،قابمة
 جميع مرافق المعيشة بالموقع بما فى ذلك مرافق ا
لمغمق من النوع المتنقل.

 غرف لتغيير المالبس /االستحمام.
 منطقة لإلسعافات األولية؛ تتضمن معدات اإلسعافات األولية ،الخ.
 تركيب وتشغيل جميع إمدادات الطاقة المؤقتة
 مساحة مناسبة لموقف السيارات

 مساحة مناسبة لممكاتب المؤقتة ولحاويات التخزين لجميع مقاولي الموقع.
 إضاءة وخدمات المباني بالموقع
 وسائل االتصاالت بالمباني
 مناطق تخزين الوقود وغيرىا من المواد السائمة ،ومناطق التزويد بالوقود


التشغيل

سيتم إنشاء محطة المحوالت بما يتفق مع استيعاب عدد محدود من الموظفين (بحد أقصي 54
أفراد) والبنية التحتية الكيربائية الالزمة ألنشطة التشغيل والصيانة.
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باإلضافة إلى معدات رفع الجيد الكيربي ،يجب أن تتضمن محطة المحوالت ما يمي:


مساحة لممكاتب



منطقة لمتخزين



منطقة محاطة بسور لممواد والمخمفات المحتوية عمى زيوت ،ومنطقة لممواد الخطرة.



غرفة االتصاالت.



مراحيض لمذكور واإلناث وغرف لالستحمام ،ومنطقة لمراحة /االستجمام وفقاً لممتطمبات
التشريعية ذات الصمة.

يجب أن يحتوي مبني محطة المحوالت عمى مصدر دائم إلمداد المياه وشبكة تجميع الصرف
الصحي ونظام تجميع (بيارة) ،وكذلك جميع الخدمات (الكيرباء ،االتصاالت ،المياه ،الخ)
واألثاث.
 8-3-3صهاريج التخزين


خزان صرف صحي (بيارة)؛ سيتم إنشاء صيريج لجمع مياه الصرف الصحي ،يتيح معالجة
وترشيح مياه الصرف .عمي أن يتم نزح مياه الصرف بواسطة مقاولين مصرح ليم نقل مياه
الصرف ومعتمدون من المحافظة.



مولد الديزل والخزان المرتبط بو :سوف يستخدم مولد كيرباء ديزل لتوليد الكيرباء أثناء مرحمة



خزان لممياه الصالحة لمشرب :خالل مرحمة اإلنشاء ،من المقرر إمداد مياه الشرب من الخزانات.

اإلنشاء.

سيتم إنشاء الخزان من مادة الو PVCوالقيام بتدعيمو .ستكون سعة التخزين كافية إلمداد الكمية
المقدرة البالغة  94لتر لمفرد يومي ًا لالستيالك من المياه.

وأثناء التشغيل ،سيتم استخدام ىذا الخزان لتخزين المياه الالزمة لالستخدام اآلدمي .سيتم توفير

المياه من خالل مقاول يتم التعاقد معو من الباطن.
 3-3-3التدابير األمنية

ستتكفل الشركة المصرية لنقل الكيرباء باتخاذ التدابير األمنية الالزمة ،لضمان تأمين وحماية أصول
التشغيل والعاممين بطريقة مناسبة.

 4-3-3معدات السالمة

خالل مرحمة تصميم المشروع ،يحب األخذ بعين االعتبار العناصر التالية:
 عدد كافي من طفايات الحريق بمبني التشغيل والصيانة. -مرافق اإلسعافات األولية

 مأوي لمعمال أثناء اإلنشاء.إنفايرونكس
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 4-3أنشطة اإلنشاء
 0-4-3األنشطة األساسية والجدول الزمني
من المتوقع أن تستغرق أعمال اإلنشاء نحو  3أشير.
سيتم إنشاء المشروع بناء عمى التعاقد مع مقاول ( EPCاليندسة والشراء والبناء) أو نيج متعدد العقود.
قبل مرحمة اإلنشاء
 إعداد الطرق المؤدية لمموقع -إعداد موقع اإلنشاء

 إجراء الدراسات الجيوتقنية تصميم أساسات األبراج ومحطة المحوالت التصميم الكيربائي ،بما في ذلك عدد وأنواع األبراج ،التأريض ذو الصمة ،حسابات الشد ،مسافةالزحف ،الخ.

 الدراسة التفصيمية واختيار مواقع األبراج ومحطة المحوالت النيائي.أعمال اإلنشاءات
 -أعمال الحفر ووضع األساسات

 إنشاء أساسات محطة المحوالت واألبراج إنشاء (األعمال المدنية) مبني محطة المحوالت توريد األبراج والمكونات الكيربائية عبر ميناء السخنة. -تجميع أبراج خطوط نقل الكيرباء

 تركيب المكونات الكيربائية لابراج ومحطة المحوالت التشغيل التجريبي لمعدات الموقع واختبارىا؛ و إعادة الموقع إلي حالتو األصميةسوف تشمل معدات اإلنشاء

 رافعة متحركة (متنقمة) ورافعة ىيدروليكية حفار محدلة (أو مدماك) -ى اززات  /خالطات خرسانة
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بالنسبة لخطوط نقل الكهرباء ،من المتوقع أن تكون األبراج المستخدمة لنقل الكيرباء من األبراج
الحديدية المتشابكة ،ويتطمب كل برج أربعة أساسات خراسانية مسمحة .سيتوقف
المصنوعة من القضبان
ّ

عمق وتصميم األساسات عمى نتائج الدراسات الجيوتقنية .وسيأخذ تصميم األبراج واألساسات السيول
المحتممة بالموقع في االعتبار .باإلضافة إلى ىذا ،سيتم اختيار مواقعيا بما يتوافق مع تجنب خطوط

التصريف .ومن المتوقع أن يتطمب كل برج نحو  59م 7تقريباً من الخرسانة المسمحة ،وىو ما يعني أنو

سيكون ىناك حاجة إلى  6متر مكعب من المياه لعممية معالجة الخرسانة في كل برج .فيما لن يتم
توفير متطمبات المياه الالزمة إلعداد الخرسانة من قبل المشروع ،حيث سيتم توفير خرسانة جاىزة عبر
الشاحنات .يتم وضع الييكل الشبكي لمبرج فوق األرض .وسيتم تجميع أجزاء محددة بالقرب من موقع
البرج ،ورفعيا من مكانيا باستخدام رافعة ،وفقاً لممساحة المتاحة بالقرب من كل موقع من مواقع

األبراج .لذا ،يجب حساب جميع تفاعالت قاعدة البرج من أحمال تصميم الييكل (design structure
) .loadingكما يجب تحديد قدرة التحمل الفعمية من خالل عينات التربة بالموقع.
سيتم توتير الموصالت الهوائية ) (overhead conductor stringingباستخدام طريقة الشد .سيتم

وضع كالبة سحب (ونش) فى أحد أطراف المقطع الخطي ،وشداد بعجمة تدوير ( bullwheel
 )tensionerعمى الطرف األخر .ويتم ترحيل بكرة الموصل ) (reel of conductorخمف عجمة تدوير
الشداد .ويتم تعميق الكبل المصنوع من الفوالذ أو حبل اصطناعي (خط السحب) من كالبة السحب من

خالل كل كتمة توتير بين كالبة السحب والشداد بالطرف اآلخر .ثم يتم إرفاق نياية خط السحب إلى

نياية الموصل بعد أن يتم تمريره خالل الشداد (ذو عجمة التدوير) .أثناء عممية التوتير ،يتم سحب
الموصل خالل حزم التوتير حتى يصل طرفو إلى كالبة السحب .إن الشد القائم بين الشداد ذو عجمة
التدوير وكالبة السحب يقي الموصل من العوائق األرضية وغيرىا من العوائق التي قد تسبب ضرر.
عمى غرار خطوط نقل الكيرباء ،سيقتضي إنشاء محطة المحوالت وضع أساسات خراسانية مسمحة،

وسيتم توفير الخرسانة المسمحة الجاىزة من أحد محطات الخمط القائمة ونقميا إلى الموقع عن طريق

الشاحنات .بالتالي ،سيتم استخدام كميات بسيطة من المياه ،والتي يقتصر استخداميا في عممية خمط
الخرسانة فحسب .فيما تشمل األعمال المدنية األخرى أعمال البناء بالطوب والتشطيبات الداخمية
والخارجية .وسيتم استيراد المكونات الكيربائية عبر ميناء السخنة.
 8-4-3العدد التقريبي لمعمالة المطموبة:

تصوول القوووة العاممووة المباش ورة الالزمووة لممشووروع أثنوواء أعمووال اإلنشوواء إلووى ح ووالي  644عاموول تقريب واً فووى
ذروة مرحمة اإلنشاء ،بما في ذلك العمالة الماىرة والغيور مواىرة .وسوتقوم الشوركة المصورية لنقول الكيربواء

بتشجيع المقاولين عمى تعيين أغمب العاممين من المجتمعات المحمية.
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 3-4-3مدخالت المرافق ألعمال اإلنشاء


المياه

المياه لالستخدام اآلدمي

أثناء مرحمة اإلنشاء ،سيتم إمداد المياه الصالحة لمشرب والمستخدمة لاغراض اآلدمية (مثل
الشرب والغسيل والتنظيف) ،عبر ناقالت لممياه من خط مياه رأس غارب – الغردقة .كما سيتم

إنشاء خزان لممياه بالموقع إلمداد المياه الصالحة لمشرب لعمميات اإلنشاء.
أعمال الخرسانة

بالنسبة ألعمال الخرسانة ،سيكون ىناك حاجة قدر قميل من المياه لعمميات معالجة الخرسانة،

نظ اًر ألنو سيتم توفير الخرسانة في صورة خميط خراساني جاىز عن طريق شاحنات خالطة.

وفيما يمي يعرض الجدول ( )6-7االستيالك التقريبي لممياه لكل  WTGألنشطة اإلنشاء
المختمفة.
الجدول ( :)8-3االستهالك المقدر لممياه
النشاط
معالجة أساسات محطة المحوالت

الحد األقصي لمتطمبات المياه
متر مكعب لكل أساس فى اليوم الواحد ،حيث يفترض
أن  54أيام ستكون كافية لمعالجة األساسات.

معالجة أساسات األبراج


 6م 7لكل برج

مصدر الطاقة

خالل أنشطة اإلنشاء والتشغيل التجريبي ،سيتم تركيب مولد ديزل صغير متنقل لتوفير الطاقة
الالزمة لتنفيذ أعمال اإلنشاء.

 4-4-3اإلنبعاثات الناتجة عن اإلنشاءات والمخمفات

قد يتولد عن عمميات اإلنشواء انبعاثوات غازيوة ومخمفوات سوائمة وضوضواء ومخمفوات صومبة ،عموي النحوو

التالي:


الضوضاء

تتضوومن مصووادر الضوضوواء الرئيسووية أثنوواء مرحمووة اإلنش وواء المعوودات الثقيمووة ،الماكينووات ،وحركووة
المركبات.

إنفايرونكس

أغسطس 8108

دراسة تقييم التأثيرات البيئية ب محددة لخطوط نقل الكهرباء الهوائية ومحطة المحوالت  -بخميج السويس



08-3

انبعاثات الهواء

تتضمن انبعاثات اليواء أثناء مرحمة اإلنشاء عمى األدخنة ،وغازات العوادم ،واألتربة الناتجة عن
أعمال التسوية والحفر والردم واإلنشاء بالموقع وعن نقل مواد اإلنشاء.


مياه الصرف

سيتم جمع مياه الصرف الناتجة عن االستخدام اآلدمي خالل مرحمة اإلنشاء فى خزان لمياه
الصرف (بيارة) .وسيتم نزح مياه الصرف بواسطة مقاولين مصرح ليم بنقل مياه الصرف والتخمص

منيا بمحطة مرخصة لمعالجة مياه الصرف.


المخمفات الصمبة

ستشتمل المخمفات الصمبة غير الخطرة عمي:
 مخمفات التغميف المخمفات الخشبية والبالستيكية. -مواد اإلنشاء الغير مستخدمة ،بواقي المواسير والكابالت.

 مخمفات األعمال المدنية مثل الرمال ،األسمنت ،الطوب ،الركام ،أجزاء من حديد التسميح،األلمونيوم ،الخشب ،الخ.
 النفايات الصمبة المحمية الناتجة عن بيئة العمل والمكاتب والمباني اإلدارية.وسيتم جمع المخمفات الصمبة بواسطة مقاول معتمد لمتخمص منيا بطريقة أمنة في مواقع

معتمدة مخصصة لذلك الغرض .وسيتم فصل المخمفات غير الخطرة في حاويات مخصصة
ومجيزة ليذا الغرض.


المخمفات الخطرة

تشتمل المخمفات الخطرة المحتممة التي قد تنتج عن المشروع في المقام األول عمي الزيوت،

وزيوت التشحيم .وسيتم تخزين وتعبئة المخمفات الخطرة وفقا لما تنص عمييا النصوص التشريعية
المصرية السارية ،وتسميميا إلى أحد مقاولى إدارة المخمفات الخطرة المعتمدين.

وسيتم التخمص من النفايات الخطرة المحتممة (الزيوت) عن المشروع في نياية المطاف من خالل
شركة بتروتيد.

 5-3أنشطة التشغيل
 0-5-3العمالة:

سيتم منح األفضمية لمعمال من المناطق المجاورة ،بناء عمي توافر المؤىالت المناسبة.
أثناء التشغيل ،من المتوقع أن يكون عدد العاممين الدائمين بالموقع  54أفراد بحد أقصي.
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 8-5-3مدخالت المرافق ألنشطة التشغيل


المياه
المياه الصالحة لالستخدام اآلدمي

أثناء مرحمة التشغيل ،سيتم إمداد المياه الصالحة لمشرب والمستخدمة لاغراض البشرية (مثل

الشرب والغسيل والتنظيف) ،عبر ناقالت لممياه من خط مياه رأس غارب – الغردقة .كما سيتم

إنشاء خزان لممياه بالموقع إلمداد المياه الصالحة لمشرب لممباني .ومن المتوقع أن يبمغ االستيالك
اليومي لممياه أثناء أنشطة اإلنشاء حوالي  94لتر فى اليوم /شخص.
 3-5-3اإلنبعاثات الناتجة عن اإلنشاءات والمخمفات


مياه الصرف

يجب تصميم نظام معالجة مياه الصرف مع األخذ فى االعتبار عدد العمالة الدائمة والمؤقتة أثناء

عممية التشغيل .وسيتم نزح حمأة مياه الصرف بواسطة مقاولين مصرح ليم بنقل مياه الصرف

ومعتمدون من المحافظة.


المخمفات الصمبة

ستشتمل المخمفات الصمبة غير الخطرة بصفة أساسية عمي المخمفات الصمبة الناتجة عن
االستيالك اآلدمي من العمالة بالموقع ،المكاتب ،مباني اإلدارة .وسيتم جمع المخمفات الصمبة
الناتجة بواسطة مقاول معتمد لمتخمص منيا بطريقة أمنة في مواقع معتمدة مخصصة لذلك
الغرض .ومن المقرر أن تتعاقد الشركة المصرية لنقل الكيرباء مع مقاول معتمد لمتخمص من
المخمفات الصمبة.



المخمفات الخطرة

تشووتمل المخمفووات الخطوورة المحتممووة التووي قوود تنووتج عوون المشووروع فووي المق ووام األول عمووي مخمفووات

الزيوت وزيوت تبريد المحوالت والحاويوات البالسوتيكية والمعدنيوة المموثوة بزيووت التشوغيل والصويانة.
وس ويتم تخ وزين تمووك المخمفووات بصووورة مؤقتووة بمنطقووة مخصصووة لووذلك الغوورض داخوول الموقووع داخوول
براميل محكمة الغمق والتخمص منيا في نياية المطاف من خالل شركة بتروتيد.
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الظروف البيئية األساسية
ييدف توصيف البيئة األساسية إلي تقييم الحساسية البيئية بموقع المشروع المقترح و /أو ما يحيط بو
والمخاطر المحتممة بمنطقة الدراسة .وفى ىذا الصدد ،سيناقش توصيف البيئة األساسية القضايا التالية
عمى وجو التحديد:
-

البيئة الطبيعية

البيئة البيولوجية

الخصائص االجتماعية – االقتصادية

يقوم محتوي ىذا الجزء عمي الدراسة النظرية والزيارات الميدانية التي أجريت خبلل الفترات ٔٓ/ٜ
نوفمبر ٕ٘ٔٓ و ٔٙنوفمبر ٕ٘ٔٓ .وتعتمد الدراسة النظرية بشكل أساسي عمي مصادر البيانات
المتاحة لمجميور مثل الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ( )CAPMASوكذلك الدراسات
التخصصية التفصيمية السابقة التي أجريت بالمنطقة محل الدراسة بواسطة المكتب االستشاري

"إنفايرونكس" (إنفايرونكسٕٓٔٗ ،أ؛ ٕٗٔٓب؛ ٕٗٔٓج) .ىذا كما قد تم االستعانة بالتقارير الفنية
والدراسات الحديثة وصور األقمار الصناعية التي غطت المنطقة ذاتيا .فيما تم االستعانة بنتائج
الزيارات الميدانية لتنقيح واستكمال المعمومات الخاصة بموقع المشروع والمناطق المجاورة ذات

الحساسية .وقد استكممت المراجعات النظرية من خبلل التشاور مع األطراف المعنية الرئيسية.

 1-4البيئة الطبيعية
يعرض ىذا الجزء المعمومات اإلقميمية الخاصة باستخدام األراضي والظروف الجوية والطبيعة
الطبوغرافية والجيومورفولوجية والجيولوجية ،وكذلك المياه السطحية والجوفية ،مع التركيز عمي موقع
المشروع التابع لشركة "ليكيبل " والمناطق المحيطة بيا.
 1-1-4المناخ

عمي غرار بقية الصحراء الشرقية ،تتميز منطقة الدراسة تبعاً لمظروف المحيطة بظروف بالغة القحولة.

والمناخ بشكل عام دافئ وجاف ،باستثناء بعض الفيضانات /السيول النادرة والمتفرقة خبلل فصل
الشتاء .فيما يتسم فصل الصيف بكونو حار وجاف ،في حين قد يتساقط بعض رذاذ المطر في فصل
الربيع .ويتراوح متوسط درجات الح اررة في فصل الصيف ما بين ٖٓ ،°ٖ٘-بينما يتراوح في فصل
الشتاء ما بين ٕٓ .°ٕ٘-والرياح السائدة في المنطقة ىي رياح شمالية غربية .ويبمغ المتوسط السنوي

لتساقط األمطار حوالي ٔ ممم /سنة ،مع ارتفاع معدالت التبخر.
الرياح

الريااح الساائدة معظام شايور السانة ىاي ريااح شامالية غربياة – شامالية شامالية غربياة .وتوضاح األشاكال
الاواردة أدناااه وردة الرياااح وتوزيااع ساارعة الرياااح المتوقعااة لمموقااع .ووفقااً لمسااتندات المشااروع التااي قاادمتيا
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شركة "ليكيبل " ،فإن بيانات الريااح (الشاكل (ٗ )ٔ-والشاكل (ٗ ))ٕ-تساتند إلاى بياناات تام قياسايا عماى
ارتفااع ٓ ٛمتاار داخاال ٓٗ كاام مان الموقااع ،وقااد تاام التحقاق منيااا باسااتخدام بيانااات تحمياال ()MERRA
الصادرة عن اإلدارة الوطنية لممبلحة الجوية والفضاء (ناسا).

الشكل ( :)1-4وردة الرياح

المصدر :مستندات مشروع شركة ليكيال مصر

يوضح الشكل أدناه التغيرات الشيرية فى سرعة الرياح.

الشكل ( :)8-4تغيرات سرعة الرياح

المصدر :مستندات مشروع شركة ليكيال مصر
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 8-1-4نوعية اليواء

ال توجد مصادر النبعاثات اليواء بالمنطقة قد تسبب تأثي اًر عمي نوعية اليواء .كما أن حركة مرور
المركبات التابعة لشركات البترول منخفضة وليس ليا صمة بنوعية اليواء .وىذا ينطبق أيضا عمي

الطريق اإلسفمتي الرئيسي الممتد بين رأس غارب – الزعفرانة حيث الحركة المرورية منخفضة .وتشيد
المنطقة تدىور في نوعية اليواء أثناء األيام العاصفة ،والتي كثي اًر ما تشيدىا المنطقة .ونظ اًر لطبيعة
المنطقة الصحراوية ،يرتفع مستوي األتربة ومحتوي الرمال الناعمة في اليواء بدرجة كبيرة في حالة

وبناء عمي قياسات الرياح في المحطات
سرعات الرياح العالية التي تصل إلي ٘ٔ م/ث أو أكثر.
ً
القريبة ،من المتوقع أن تكون سرعات الرياح لمثل ىذه السرعات المرتفعة في حدود  %ٛمن الوقت.
تحتوي التربة الصحراوية عمي تركيز كبير من األمبلح ،وىو ما يرتفع في ظل الرياح القوية .عبلوة
عمي ذلك ،تيب نسبة حوالي ٓٔ %من الرياح من القطاع الشمالي ،وتمتص األمبلح عند مرورىا عبر
خميج السويس عمي مسافة حوالي ٗ كيمو متر.

وتشههيد المنط ههة تههدىور يهها نوعيههة اليهواء خههالل األيههام العاصههفةت والتهها كطيه ارً مهها تشههيدىا المنط ههة

ونظ ارً لطبيعة المنط ة الصحراويةت يرتفع مسهتوي األتربهة ومحتهوي الرمهال الناعمهة يها اليهواء بدرجهة
كبيرة يا حالة سرعات الرياح العالية

 3-1-4الضوضاء

لم يتم إجراء قياسات لمستوي الضوضاء المحيطة وذلك لعدم وجود مصادر واضحة النبعاثات

الضوضاء من صنع اإلنسان أو وجود المستقببلت ذات الحساسية داخل وحول موقع المشروع (ىيئة

الطاقة الجديدة والمتجددة .)ٕٖٓٔ ،ومن المحتمل أن تنتج المصادر الحالية لمضوضاء عن المستوي

الطبيعي لمضوضاء المحيطة داخل منطقة المشروع الناجمة عن سرعات الرياح العالية التي تحدث
بشكل متكرر .كما أن حركة المرور عمي الطريق اإلسفمتي المتجو إلي الشرق منخفضة لمغاية.
تعد انبعاثات الضوضاء الصادرة عن السيارات غير ذات أىمية مقارنة بمستوي الضوضاء الطبيعي.
 4-1-4الطبيعة الطبوغرايية والطبيعة الجيوموريولوجية

نظ اًر لمطبيعة الجبمية بمنطقة البحر األحمر ،فإن ارتفاع سطح األرض يصل إلى حوالي ٓ ٜٔٙمت اًر
فوق متوسط مستوي سطح البحر وينخفض إلى الصفر عمى ضفاف خميج السويس.

تكوين سطح البحر األحمر والصحراء الشرقية ىو نتيجة مزيج من الظواىر األصيمة والدخيمة .ويطرح
التاريخ التكتوني المعقد لمنطقة خميج السويس مجموعة فريدة من نوعيا من األشكال األرضية

(التضاريس) ،كما ىو مبين بالشكل (ٗ.)ٖ-
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الشكل ( :)3-4الطبيعة الجيوموريولوجية لمصحراء الشرقية
 5-1-4الطبيعة الجيولوجية والتربة

تمثل منطقة رأس غارب معظم التكوين الجيولوجي لمنطقة خميج السويس .ويتراوح القطاع الرسوبي من

حيث المقياس الزمني الجيولوجي من عصر ما قبل الكمبري إلي العصر الحديث .شكل ()4-4

يوضح الخريطة الجيولوجية التفصيمية لمنطقة الدراسة.

يقع موقع المشروع فى منطقة من رواسب رباعية غير متمايزة ،ويتسم بوجود المراوح الطميية ،رواسب
الوادي ،الرمال ،الحصي والرواسب الساحمية الحديثة .ويتكون سطح التربة من الحتات والرمال
والحصي داخل الطبقة التحتية ،التي تتكون من الرمال المتكتمة والحجارة الجيرية المرجانية.
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الشكل ( :)4-4الخريطة الجيولوجية لمنط ة الدراسة (مستمدة من الخريطة الجيولوجية لمصر)
 6-1-4حالة المياه السطحية

ال توجد مجارى أو مسطحات مائية عذبة دائمة فى المنطقة .غير أن ىناك مخرات سيول تجمع من
خبلليا مياه األمطار فى بعض األحيان عمى جبال الصحراء الشرقية حتى تصل إلى البحر .يمكن أن

تسفر السيول عن تأثيرات كبيرة عمي الحياة والممتمكات .فمقد تعرضت منطقة البحر األحمر لسيول
موسمية كارثية اتسمت بسرعتيا العالية ومدتيا القصيرة مع ذروة معدل تصريف حاد .وفيما يمي يعرض
الجدول (ٗ )ٔ-الوارد أدناه التاريخ المسجل الذي يدل عمي ىطول سيول شديدة من شأنيا التأثير عمي
المناطق الساحمية الواقعة عمي طول ساحل البحر األحمر .تيدد ىذه السيول األشخاص واليياكل

االصطناعية عمى طول مجارييا الرئيسية ومخرج مستجمعات المياه .والزيادة التدريجية لؤلنشطة

البشرية وتوسيع االستيطان عمى طول ساحل البحر األحمر يزيد من تأثيرات السيول وما ينتج عنيا من
تأثيرات اجتماعية واقتصادية.
الجدول ( :)1-4السجالت التاريخية لمسيول بالمناطق الساحمية عما طول البحر األحمر
التاريخ

المنط ة

المرجع

 ٔٛ-ٔٚيناير ٕٓٔٓ

عمي طول ساحل البحر األحمر

-

معيد بحوث الموارد المائية (.)WRRI

مايو ٜٜٔٚ

سفاجا والقصير

-

مركاز المعموماات ودعام اتخاااذ القارار بمحافظاة البحاار

نوفمبر ٜٜٔٙ

الغردقة ومرسي عمم

نوفمبر ٜٜٗٔ

سفاجا والقصير

انفايرونكس

األحمر.ٕٜٓٓ ،
-

الييئ ااة القومي ااة لبلستش ااعار ع اان بع ااد وعم ااوم الفض اااء

( ،)NARSSمحافظة البحر األحمر.ٜٜٔٚ ،
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المنط ة

أغسطس ٜٜٔٔ

مرسي عمم

ٕٓ أكتوبر ٜٜٓٔ

وادي الجمال بين مرسي عمم وشبلتين

ٖٕ أكتوبر ٜٜٔٚ

مرسي عمم والقصير
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المرجع
-

التق ا ااارير الصا ا ااادرة ع ا اان محافظا ا ااة البح ا اار األحما ا اار،

ٗ.ٜٜٔ
-

البيانات البيئية لمبحر األحمر.ٕٓٓٛ ،

أ) السيول

مخاطر السيول ىي المخاطر المرتبطة بفيض منطقة ما .ويمكن تقسيميا إلى مخاطر أساسية
تحدث بسبب االتصال بالماء ،تأثيرات ثانوية تحدث بسبب الفيضانات ،مثل تعطل الخدمات،
التأثيرات الصحية مثل المجاعة والمرض ،وتأثيرات من الدرجة الثالثة مثل التغيرات فى موقع

قنوات األنيار .ولتحديد التأثير المحتمل لمسيول عمى منطقة مزرعة الرياح ،تم استخبلص الرسم
التخطيطي األولي لشدة الفيضانات الموضح فى الشكل (٘ )ٗ-من الدراسة الييدرولوجية السابقة
لممنطقة (إنفايرونكسٕٓٔٗ ،أ) .ويبلحظ أن موقع المشروع ال يتقاطع مع مجرى السيول ،بل يقع
بالقرب من مجرى يقع عمى حدوده الشمالية والجنوبية.

الشكل ( :)5-4مجارى أحواض التصريف
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ب) مخاطر السيول

يمكن تقدير احتمالية حدوث فيضانات فى كل حوض من خبلل دراسة بعض العوامل المسببة.
ومن العوامل المسببة التي تم أخذىا في االعتبار ليذه الدراسة :الحد األقصى لمتساقط اليومي

لؤلمطار؛ المنحدرات الجانبية لمستجمعات المياه؛ وطبيعة التربة واستخدام األراضي .وفقاً لذلك،
تصنف خريطة مخاطر الفيضانات إلي أربعة مستويات :مرتفعة جدا؛ مرتفعة؛ متوسطة؛

ومنخفضة.

وفيما يمي يبين الشكل (ٗ )ٙ-مستوي مخاطر الفيضانات ألحواض التصريف التي تؤثر عمي
منطقة المشروع .ووفقاً لمخريطة المستمدة تقع مخاطر الفيضانات لموقع المشروع فى منطقة
متوسطة الخطورة ،ولكن قريبة جداً من منطقة مرتفعة الخطورة من مساحة سطحية محدودة.

الشكل ( :)6-4خريطة مخاطر الفيضانات لموقع المشروع والمنط ة األوسع
ج) شدة الفيضانات

شدة الفيضانات ىي معدل ىطول األمطار ،والفترة التي يستغرقيا ىطول األمطار عمى منطقة ما.

وىي أمر يعود إلى عمق الفيضانات وسرعة التدفق وفقاً لمطبيعة الطبوغرافية والتربة .وتشير الخريطة
المستمدة إلى أن موقع المشروع يقع بمنطقة تنخفض بيا شدة الفيضانات ،الشكل (ٗ.)ٚ-

انفايرونكس
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ال يتعارض انخفاض شدة الفيضانات مع مستوى مخاطر الفيضانات الذي يتراوح من متوسط إلى
مرتفع .وفى الواقع ،فإن مخاطر الفيضانات المرتفعة ىي مؤشر عمى ارتفاع كثافة ىطول
األمطار ،وارتفاع معدل انحدار الحوض ودرجة عدم نفاذية صخور الحوض .وعمى الرغم من

ارتفاع مخاطر الفيضانات عمى مستوي الحوض ،قد تكون شدة الفيضانات منخفضة .والسبب فى
ذلك ىو أن عرض المجري كبير ،وبالتالي سيكون عمق الجريان والسرعة صغيران .عبلوة عمى
ذلك ،فإن كثافة الفيضانات المنخفضة ال تعني أن منطقة الدراسة آمنة ضد الفيضانات.

الشكل ( :)7-4خريطة شدة الفيضانات لموقع المشروع والمنط ة األوسع
وفى الختام ،فإن موقع المشروع يقع فى منطقة تتراوح المخاطر بيا من منخفضة إلى متوسطة.
وبالتالي ،من حيث المخاطر ،ال تعد الفيضانات المحتممة ذات طبيعة مدمرة.
 7-1-4ىيدرولوجيا المياه الجويية
أ) الوحدات الييدروجيولوجية

يقع المشروع بمنطقة من الوادى تتكون فييا رواسب وتحيطياا طبقاات الميااه الجوفياة ذات اإلنتاجياة
العالية إلي المتوسطة بمعدل تغذية سطحية غير كبير ومعدل تغذية تحت سطحية محدود.

يبين الحصر األخير لآلبار والدراسات النظرية المتاحة أن آبار المياه الجوفية بالمنطقة األوساع تتركاز
داخاال وادي دا ار ( .)Wadi Daraويقااع ىااذا الاوادي عمااي بعااد ح اوالي  ٙٚكيمااو متاار جنااوب موقااع
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المشروع التابع لشركة " ليكيبل " .بماء عمى المعموماات التاي تام جمعياا مان عادد ٕٓ بئار ميااه جوفياة
باوادي دا ار أن عمااق اابااار يتاراوح بااين أقاال ماان ٓٔ أمتااار إلااي مااا يصاال إلااي ٖٓٓ متاار .فيمااا تشااير
عينات المياه الجوفية التي تم أخذىا من اابار الواقعة باوادي دا ار أن مموحاة الميااه تتاراوح باين ٕٓٓٛ

إلااي ٓٓٓ٘ جاازء فااي المميااون .والمياااه فااي الغالااب قميمااة المموحااة ،وماان نااوع كموريااد الصااوديوم .وتشااير
ىذه الخصائص الييدروكيميائية إلي أن تمك المياه ال تصمح سوي لري النباتاات التاي تتحمال المموحاة.
وتعتبر ىذه المياه الجوفية مصدر ذو قيمة .إال أنيا ذات إمكانات محدودة ومكمفة نظ اًر لعمقيا.
 8-1-4الزالزل
تقع األنشطة الزلزالية باألراضي المصرية عمي طول األحزمة /النطاقات التالية (الحديدي وآخرون

ٖٕٓٓ) ،كما ىو مبين بالشكل الوارد أدناه:
 خميج العقبة – البحر الميت؛ خميج السويس؛ طريق القاىرة  /السويس؛ شرق البحر األبيض المتوسط – القاىرة – الفيوم؛ نطاق التجريد (اإلزاحة) الساحمي لمبحر األبيض المتوسط؛ و -منطقة زالزل جنوب غرب القاىرة.

الشكل ( :)8-4مناطق الزالزل
انفايرونكس
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 8-4البيئة البيولوجية
يصااف ىااذا الجاازء البيئااة البيولوجيااة داخاال منطقااة المشااروع األوسااع (الجاازء ٗ )ٔ-ٕ-مااع التركيااز عمااي
منطقة المشروع ،بما في ذلك الموقع المحدد لممشروع والمناطق المجاورة لو (الجزء ٗ.)ٕ-ٕ-
 1-8-4النظام البيئا بالمنط ة األوسع

يستند ىذا الجزء عمي مراجعة الدراسات النظرية والدراسات المسحية الميدانية التي أجرتيا ىيئة الطاقة

الجديدة والمتجددة (ٖٕٔٓ) والمكتب االستشاري "إنفايرونكس" (ٕٗٔٓج) خبلل الفترة ٗ ٛ-أغسطس

ٕٗٔٓ ،وتغطي المنطقة األوسع مساحة ٖٖٓٔ كمٕ ،وتتكون بصفة أساسية من ثبلثة مناطق امتياز
بترولية ،كما ىو مبين فى الشكل أدناه.

الشكل ( :)9-4المنط ة األوسع لممشروع
وتبين الدراسات المرجعية والمسوحات الميدانية لمنطقة المشروع والمناطق البعيدة منو أن المنطقة تنقسم
بيئياً /إيكولوجياً إلي ثبلثة نظم بيئية أرضية رئيسية ،تقع عمي المحور الغربي الشرقي العمودي عمي
الساحل ،كما ىو موضح بالشكل (ٗ .)ٔٓ-وىذه النظم الثبلثة ىي الجبال الساحمية والسيل الساحمي
الصحراوي والحزام الساحمي بما في ذلك المستنقعات الساحمية المالحة.
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N
الحزام الساحلي

البيئة البحرية

منطقت انمذ وانجزر

تالل انرمبل

الجبال

السهل الساحلي الصحراوي

أرضيت انىادي

الشكل ( :)11-4التمطيل التخطيطا لممناطق البيئية بمنط ة الدراسة
أ) النباتات

في أغسطس ٕٗٔٓ ،قام المكتب االستشاري "إنفايرونكس" بإجراء دراسة مسحية تفصيمية لمحياة
النباتية بثبلثة مناطق امتياز .وتم مسح النباتات بمنطقة الدراسة من خبلل اختيار عشوائي لعدد

من األشجار ،كل منيا ٓ٘ × ٓ٘ متر (شكل ٗ ،)ٔٔ-لتمثيل مبلمح الحياة النباتية والموائل
المختمفة بمنطقة الدراسة.
وعمي الرغم من أن موقع شركة "ليكيبل مصر" يقع داخل حدود منطقة االمتياز ،لم يتم مسح
أشجار داخل الموقع نظ اًر لعدم وجود غطاء نباتي.

الشكل ( :)11-4المواقع التا تم مسحيا أطناء المسح الذي أجري يا أغسطس 8114
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وتشير نتائج المسح إلي ندرة الغطاء النباتي بالمنطقة مع تنوع منخفض لؤلنواع .حيث تم تسجيل
خمسة وعشرين نوع ( ٔٛنوع من النباتات المعمرة و ٚأنواع من النباتات الحولية) بالمنطقة.
من بين العدد اإلجمالي سالف الذكر أعبله ،ىناك خمسة عشر أنواع شائعة جداً مثل :نبات

السندر ""Amaranthus graecizans؛ الحنظل ""Citrullus colocynthis؛ شاي الجبل ربل
 /العرار المحزز " ،"Pulicaria incisaفي حين أن ىناك تسعة أنواع شائعة مثل :السنط
الممتوي ""Acacia tortilis subsp. raddiana؛ رغل ممحي ""Atriplex halimus؛ والروثا

القرميدية " ،"Salsola imbricataونوع واحد نادر وىو الرغل أبيض الفروع " Atriplex
."leucoclada
عبلوة عمى ذلك ،تشير نتائج دراسة تقييم التأثير االستراتيجي التي أجرتيا المكاتب االستشارية

" )ٕٓٔٚ( – "Lahmeyer International and Ecodaلمنطقة مزرعة الرياح بأكمميا
إلى أن الغطاء النباتي بمنطقة المشروع متناثر لمغاية ويقتصر وجوده عمى قنوات الصرف الوحيدة.
وبشكل عام ،فإن تنوع وكثافة الغطاء النباتي بمنطقة المشروع منخفض ،كما أن توزيعو غير
متجانس .وعادة ما تدعم األودية معظم النباتات بسبب ارتفاع مستويات رطوبة التربة بشكل عام.
وال يمكن أن تتواجد النباتات المعمرة إال في:
 oاألودية الصغيرة التي تعبر منطقة المشروع من الغرب إلى الشرق فى الجزء الشمالي منيا؛
 oوادي أم تناصيب فى وسط منطقة المشروع؛ و
 oوادى الحواشية فى الجزء الجنوبي من منطقة المشروع.
وكانت معظم النباتات الموجودة فى منطقة المشروع تقتصر فى األغمب عمى مجتمعات متفرقة
جداً من نبات القرضي (أو جردي توتية) " "Ochradinus baccatusوالبوال " Zygophyllum

 ."coccineumفيما تم رصد نبات النصي " - "stipagrostis plumoseنبات معمر من
الفصيمة النجيمية – فى المنطقة الجنوبية من منطقة المشروع .وال توجد أشجار أو شجيرات كبيرة
داخل منطقة المشروع .وجميع األنواع الموجودة داخل منطقة المشروع شائعة ومنتشرة فى

الصحراء الشرقية ،وبالتالي ،ال يعتقد أنيا عرضة لمخطر أو ميددة باالنقراض.
ب) الحيوانات

يستند وصف الحياة الحيوانية عمي الدراسات النظرية والمسوحات السابقة لمنطقة المشروع األوسع

(إنفايرونكسٕٓٔٗ ،ج؛ ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ٖٕٔٓ؛ المكاتب االستشارية

" ،)"Lahmeyer International and Ecodaفضبل عن المسوحات الخاصة التي أجراىا
فريق المكتب االستشاري "إنفايرونكس" خبلل الفترات  ٔٓ/ٜنوفمبر ٕ٘ٔٓ .وتضمنت المسوحات
األودية الرئيسية التي تفصل السيل الساحمي والمنطقة الساحمية .فيما تم إيبلء اىتمام خاص لوادي
الحواشية الذي يمتد مباشرة جنوب موقع شركة "ليكيبل ".
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الزواحف
وتضمنت الزواحف كبل من سقنقر الرمل الخشن " ،"Acanthodactylus boskianusسقنقر
منقط كبير " ،"Mesalina rubropunctataبرص رباعي النقط "،"Tarentola annularis
برص أبو كف " ،"Ptyodactylus hasselquistiiبرص حاد الذيل " Cyrtopodion

 ،"scabrumقاضي سيناء " ،"Pseudotrapelus sinaitusالضب المصري " Uromastyx
 ،"aegyptiaثعبان أبو السيور الجبمي (ىرسين) " ،"Psammophis schokariوحية مقرنة
(طريشة) " "Cerastes cerastesالشائعة جداً (بياء الدينٕٓٓٙ ،؛ ىيئة الطاقة الجديدة

والمتجددة .)ٕٖٓٔ ،واألخير ىو أحد الثعابين السامة لمغاية والتي قد تسفر لدغتيا عن وفاة
اإلنسان .ولقد تم رصد ىذه األنواع خبلل المسح الذي أجري في نوفمبر ٕ٘ٔٓ (الشكل ٗ.)ٕٔ-

الطيور

الشكل ( :)18-4حية م رنة (طريشة) ""Cerastes cerastes

الطيور المحمية

تتضمن الطيور القاطنة بعض األنواع الصحراوية مثل :األبمق الحزين "،"Oenanthe lugens

أبمق الصحراء /فقاقة البادية " ،"Oenanthe desertiقطا مرقط "،"Pterocles senegallus
قطا متوج " ،"Pterocles coronatusالمكاء " ،"Alaemon alaudipesقبرة الصحراء
" ،"Ammomanes desertiوطائر الجميل (أو الكروان العسمي) " ."Cursorius cursorفيما
قد رصد في السابق نوعان من األنواع التي تحظي باالىتمام ،وىما :صقر الغروب " Falco

 "concolorوالصقر المغربي " "Falco pelegrinoidesبالمنطقة األوسع (ىيئة الطاقة الجديدة
والمتجددة .)ٕٖٓٔ ،باإلضافة إلي ىذا ،تم العثور عمي العديد من طيور تمير وادي النيل
" "Anthreptes metallicusتحط وتقيم أعشاشيا عمي نبات السنط الممتوي ""Acacia tortilis
بالجزء الغربي لوادي الحواشية خبلل المسح الذي أجري في نوفمبر ٕ٘ٔٓ (الشكل ٗ.)ٖٔ-
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الشكل ( :)13-4عش عمى نبات السنط الممتوي " "Acacia tortilisبالجزء الغربا لوادي
الحواشية

تتأثر المنطقة الساحمية في رأس غارب بدرجة كبيرة باألنشطة البشرية .وىو ما ينعكس عمي
الحيوانات التي تتكون بصفة أساسية من األنواع المعايشة واالنتيازية .عمي سبيل المثال ،تتواجد
مستعمرة كبيرة من غراب البين " "Corvus ruficollisبالمنطقة (شكل ٗ .)ٔٗ-وىناك أيضاً
بعض الطيور الشائعة األخرى القاطنة بالمنطقة ،ومنيا العصفور الدوري " Passer

 ،"domesticusعصفور الجنة " ،"Hirundo rusticaوالحمام الجبمي "."Columba livia

الشكل ( :)14-4طيور غراب البين برأس غارب التا تتغذي عما مخمفات اإلنسان
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لذلك من الممكن أن يؤدي سوء اإلدارة المحتمل لممخمفات الناتجة خبلل تنفيذ أنشطة المشروع إلي
جذب الطيور المتعايشة واالنتيازية فضبل عن أنواع اافات إلي الموقع.
وتجدر اإلشارة إلى أنو خبلل الدراسة المسحية التي أجريت فى نوفمبر ٕ٘ٔٓ ،صادف فريق
"انفايرونكس" أحد األكواخ التي يستخدميا الصيادون لئليقاع بالصقور بصورة غير قانونية .وأبمغ
السائق المحمي الفريق أنو كثي اًر ما يصادف تمك األكواخ بالمنطقة.
الطدييات

تم توثيق عدد قميل من الثدييات بمنطقة الدراسة ،وىو ما يدل عمي انخفاض التنوع والكثافة بدرجة

كبيرة نتيجة الظروف المعيشية القاسية في الصحراء .إال أن ،معظم الثدييات المتوقع أن تتواجد
بالمنطقة تنشط خبلل أوقات الميل ،وىو ما قد يكون سبب أخر لعدد التسجيبلت المحدودة.
وتدل الجحور عمي وجود القوارض .ووفقاً لمدراسة النظرية والتسجيبلت السابقة بالمنطقة األوسع

(ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،)ٕٖٓٔ ،فقد تشتمل تمك القوارض عمي الجربوع المصري

الصغير " ،"Jaculus jaculusىذا إلي جانب كبل من اليربوع المصري الكبير " Gerbillus

 "pyramidumوالبيوضي " "Gerbillus gerbillusذات األعداد الوفيرة والواسعة االنتشار .فيما
أفادت التقارير أيضا إلي وجود أرنب الكاب " ،"Lepus capensisإال أنو قد يكون في حاجة إلي
مزيد من الغطاء النباتي عما تم العثور عميو في الوقت الحالي.
ىذا كما يتم رؤية أوكار ومسارات الثعمب األحمر " "Vulpes vulpesبانتظام في المنطقة
األوسع ،وقد شوىد الحيوان نفسو بين الحين واألخر أكثر من مرة .وشوىد أيضا ثعمب روبل

" "Vulpes rueppelliiولكن بصورة أقل ،ولعل ىذا يرجع إلي وجود أعداد قميمة منو ،أو قد يرجع
إلي طبيعة الحيوان لما يتمتع بو من مراوغة.

الشكل ( :)15-4أحد أوكار الطعالب بالجزء الغربا بوادي الحواشية
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 8-8-4النظام البيئا لمنط ة مشروع شركة ليكيال

تتضمن منطقة المشروع الموقع والمناطق القريبة المحيطة بو .وبناء عمي ذلك ،تشتمل منطقة المشروع
الجزء الشرقي لوادي الحواشية الواقع إلي جنوب موقع المشروع الخاص بشركة "ليكيبل مصر".
أ

النباتات

تربة موقع المشروع مكونة من ركيزة رممية قوية مغطاه بالحصى والحجارة والصخور .باالضافة
الى ذلك ،ال يوجد انخفاضات حيث قد تتراكم المياه سامحة لنمو الغطاء النباتي .ونتيجة لذلك،
فإن موقع ليكيبل خال تماما من الغطاء النباتي (الشكل ٗ.)ٔٙ-

الشكل ( :)16-4صورة موقع مشروع ليكيال مصر تبين الغياب التام لمغطاء النباتا
كما وجد الجزء الغرب ي لوادي الحواشية ،الذي يقع عمي مقربة من الحدود الجنوبية لممواقع ،خالي من
الغطاء النباتي ،كما ىو مبين فى الشكل (ٗ .)ٔٚ-وتختمف تربة الوادي عن موقع المشروع الموجود
فى السيل الساحمي .حيث تتسم التربة بالوادي بأنيا أقل صبلبة وتتكون بصفة أساسية من الرمال

وبعض الحصى والحصى الممساء.
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الشكل ( :)17-4الغياب التام لمغطاء النباتا يى الجزء الغربا من وادي الحواشية
ب الحيوانات

ىناك ثبلثة موائل رئيسية في المنطقة األوسع تتكرر من الشمال إلي الجنوب ،مما يوضح

الخصائص البيئية المماثمة .لذلك ،فإن األنواع المعروف عنيا التواجد بالمنطقة األوسع من
المحتمل أن تتواجد بموقع المشروع التابع لشركة "ليكيبل مصر" والمواقع المحيطة بو .باإلضافة
إلي ذلك ،نظ اًر لحركة تنقميم الكبيرة ،ال يمكن تحديد مواقع محددة لتواجد الحيوانات ،بل يمكن
العثور عمييم في مناطق وموائل مختمفة.

 3-8-4الطيور المياجرة

يجتذب البحر األحمر المئات من أنواع
الطيور الساحمية خبلل فصل الشتاء والطيور
المياجرة فضبلً عن العديد من الطيور

البحرية .وتصنف جمعيَّة الطيور العالميَّة
()BirdLife International

الشريط

الضيق البالغ ٓٓٔ كيمو متر الممتد عمي
طول خميج السويس – ساحل البحر األحمر
من رأس غارب في الشمال إلي خميج غبة
الجمسة ( )Ghubbet El Gemsaفي
الجنوب كمنطقة ىامة لمطيور المياجرة

انفايرونكس

تصنيف الطيور والمناطق ذات التنوع البيولوجا اليامة بمنط ة
المشروع

الفئة أ  :1األنواع الميددة عالمياً
يتضمن الموقع عادة أعداد كبيرة من األنواع الميددة عالمياً أو
أنواع أخرى ذات االىتمام العالمي لمحفاظ عمييا
الفئة أ  :4التجمعات

٘ ) موقع معروف أو يعتقد أنو يمثل عنق زجاجة ،حيث يمر بو
بشكل منتظم خبلل موسم اليجرة أكثر من ٓٓٓ ٕٓ0من المقالق
أو البجع أو الطيور الجارحة أو طيور الكوركي أو خميط من تمك

الطيور

أغسطس 8118
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(( )IBAالشكل ٗ )ٔٛ-وفقاً لمجموعة من المعايير التي وضعتيا أمانة جمعية الطيور العالمية ويمكن
اعتباره أحد مسارات ىجرة الطيور ذات األىمية العالية عمى الصعيد العالمي (بياء الدينٜٜٜٔ ،؛

بياء الدين ،اتصال شخصي).
تتواجد أعداد ىائمة من الطيور المحمقة المياجرة خبلل ىذا الشريط الساحمي فى رحمتي الربيع والخريف.
وتياجر بعض أنواع الطيور مثل الطيور الجارحة والمقمق وطائر البجع ،وعادة ما تحط أو تعشش
بالقرب من الخط الساحمي وعمى السيول الصحراوية والتبلل المحيطة بو .ويستخدم طائر المقمق عمى

وجو التحديد اثنين من الخمجان "غبة الزيت" و"غبة الجمسة" لمراحة واإلقامة باإلضافة إلى السبخة (أو
المستنقع الممحي) بسبخة رأس شقير .عبلوة عمى ذلك ،فإن تقريباً جميع األعداد اليائمة من المقمق

األبيض ( )Ciconia ciconiaالتي تياجر فوق جنوب سيناء فى الخريف (معظم طيور العالم) تمر
عبر ىذه المنطقة .بمغ العدد فى يوم واحد فى  ٚسبتمبر  ٜٜٔٛنحو ٓٓٓ ٘ٙمن المقمق األبيض

الب َجعة البيضاء
(بياء الدين .)ٜٜٜٔ ،كما يمر أيضا طائر المقمق األسود " "Ciconia nigraو َ
الكبيرة " "Pelecanus onocrotalusوالعديد من أنواع الطيور الجارحة عبر المنطقة بأعداد كبيرة.
ومن أكثر الطيور الجارحة التي تتواجد بالمنطقة عقاب السيول " ،"Aquila nipalensisالصقر
الحوام " ،"Buteo buteoحوام النحل " ،"Pernis apivorusالبيدق "."Accipiter brevipes

الشكل ( :)18-4موقع منط ة الطيور اليامة بجبل الزيت (المصدر :جمعيَّة الطيور العالميَّة)
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 1-3-8-4نتائج رصد المنط ة األوسع لممشروع

ونظ اًر لما تحظي بو الطيور من أىمية بالمنطقة ،قام المكتب االستشاري " Lahmeyer
 )ٕٓٔٚ( "International and Ecodaبإجراء دراسة مسحية تفصيمية لمطيور الموسمية لصالح

المركز اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،كجزء من دراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية
االستراتيجية والتراكمية لبرنامج إدارة التوربينات النشطة لمشروعات طاقة الرياح بخميج السويس التي

تستيدف منطقة التنمية ككل بما في ذلك موقع المشروع التابع لشركة "ليكيبل مصر".

ركزت الدراسة المسحية عمى أنواع الطيور المحمقة كبيرة الحجم (األنواع المستيدفة) حيث أن قدرة ىذه
الطيور عمى التحميق محدودة وقدرتيا عمى المناورة أقل ،فأحجاميا كبيرة وممتدة وبالتالي تعتبر أكثر

عرضة لممخاطر المحتممة عن مزارع الرياح من أنواع الطيور األخرى .وبالرغم من ذلك ،تم رصد أيضاً
أنواع الطيور األخرى المياجرة ،والطيور المحمية والجاثمة لتحديد مواقع التكاثر أو مواقع اإلقامة اليامة

وموائل األنواع المعرضة لمخطر أو الميددة باالنقراض.
جري رصد الطيور الرئيسية خبلل ثبلث فترات ىجرة مختمفة واستمرت من:
-

٘ٔ إبريل إلى ٕ٘ مايو ( ٕٓٔٙتضمنت النصف الثاني من فترة اليجرة ،ربيع .)ٕٓٔٙ

-

ٓٔ سبتمبر إلى ٓٔ نوفمبر ( ٕٓٔٙتضمنت ثمثي فترة اليجرة ،خريف .)ٕٓٔٙ

-

ٕٓ فبراير إلي ٕٓ مايو (تضمنت فترة ىجرة الطيور بالكامل فى ربيع .)ٕٓٔٚ

استندت دراسة ىجرة الطيور عمى عمميات الرصد القياسية من خبلل مواقع الرصد الثابتة .وفيما يتعمق
بمدى منطقة المشروع ،تم اختيار ما مجموعو ٗٔ موقعاً لمحصول عمى عينة تمثيمية لمطيور المياجرة
المحمقة الكبيرة داخل منطقة المشروع .استمرت عمميات الرصد لمدة ٖ٘ يوماً (ٕ٘٘ ساعة) فى ربيع

 ٘ٗ ،ٕٓٔٙيوم (ٖ ٜ٘ٓ.ساعة) فى خريف  ،ٕٓٔٙو ٚٚيوم (ٔ ٖٔ٘ٔ.ساعة) فى ربيع .ٕٓٔٚ

باإلضافة إلى ىذا ،تم خبلل فصمي الربيع والصيف فى عام  ٕٓٔٚعممية الرصد بطريقة تجمع ما بين
نظام القطاعات ونظام نقاط العد لجمع البيانات الخاصة بتواجد الطيور ومواقع تكاثرىا واقامتيا.
ويبين الشكل التالي موقع أماكن الرصد .ويرد أدناه موجز لمدراسة االستقصائية الموسمية لمطيور.
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الشكل ( :)19-4موقع مواقع الرصد داخل منط ة المشروع (معدلة من قبل Lahmeyer International and
Ecodaت  )8117موضحاً موقع شركة ليكيال مصر

نتائج الرصد بفصل الخريف

خبلل عمميات الرصد الميدانية القياسية التي أجريت فى خريف ٕ٘ٔٓ ،والتي استمرت من  ٕٙسبتمبر
إلى  ٛنوفمبر ،لم يتم رصد سوى عدد قميل جداً من الطيور الكبيرة عمى مسافات تصل إلى ٘ ٕ.كم
من موقع الرصد فى منقطة الفنار ٖٔٛ :طائر من األنواع المعنية .ومن الواضح أن تأخر بدء الدراسة

االستقصائية ىو السبب فى ىذه النتيجة.
خبلل فترة الدراسة فى خريف  ،ٕٓٔٙتم رصد ما مجموعو  ٕٖٗٚطائر من األنواع المستيدفة عمى
مسافات تصل عمى ٘ ٕ.كم من مواقع الرصد .كانت أنواع حوام النحل األوربي والمقمق األبيض
والبجعة البيضاء الكبيرة من أكثر أنواع الطيور عدداً ،حيث مثمت حوالي ٔ %ٜمن جميع الطيور
المسجمة .وسجل ما مجموعو  ٖٔٛتسجيل (طائر أو سرب) عمى مسافات تصل إلى ٘ ٕ.كم من

موقع الرصد .سجل حوام النحل األوربي فى معظم األحيان نسبة  %ٗٚمن إجمالي التسجيبلت .وعمى
النقيض ،لم يتم رصد طائر البجعة البيضاء الكبيرة والمقمق األبيض سوى ٖ و٘ مرات فقط ،عمى
التوالي.

سجمت نسبة ٗ %ٚمن الطيور و %ٗٛمن التسجيبلت عمى ارتفاعات فوق ٕٓٔ متر .وسجمت نسبة
ٕٗ %من الطيور و %ٖٛمن إجمالي التسجيبلت – عمى األقل بصفة مؤقتة – عمى ارتفاعات تتراوح
من ٖٓ إلى ٕٓٔ متر (تمثل تقريباً المساحة التي تغطييا توربينات الرياح) .ولم يتم رصد سوى عدد
قميل من الطيور /التسجيبلت المياجرة عمى ارتفاع أقل من ٖٓ متر.
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نتائج الرصد بفصل الربيع

وخبلل فترة الدراسة التي أجريت فى ربيع  ،ٕٓٔٙأي من ٘ٔ إبريل إلى ٕ٘ مايو ،تم رصد ما

مجموعو ٕٔٔ ٙٙطائر من  ٕٙنوع من األنواع المستيدفة عمى مسافات تصل إلى ٘ ٕ.كم من مواقع
الرصد الا ٗٔ .وكانت أنواع المقمق األبيض وحوام النحل األوربي وعقاب البادية والبجعة البيضاء الكبيرة
والحدأة السوداء ىي األنواع األكثر عدداً .حيث مثمت ىذه األنواع الخمسة  %ٜٚمن إجمالي الطيور
المسجمة .وش ّكل المقمق األبيض حوالي  %ٜٙمن جميع الطيور المسجمة ،وبالتالي كان أكثر األنواع

عدداً .تم تسجيل ما مجموعو ٓٔ٘ٔ تسجيل (طائر أو سرب) عمى مسافات تصل إلى ٘ ٕ.كم من
مواقع الرصد .كما سجل فى كثير من األحيان أنواع عقاب البادية (ٕٕ )%وحوام النحل األوربي

( )%ٔٚوالحدأة السوداء (ٖٔ .)%وخبلل فترة الدراسة ،سجمت أربعة أنواع ذات أىمية خاصة (نظ اًر
لحالتيا وفقاً لمقائمة الحمراء الصادرة عن االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة) فى منطقة الدراسة ،وىي:

الرخمة المصرية ( ،)ENعقاب سعفاء كبرى ( )VUعقاب السيول ( )ENوالعقاب الممكي الشرقي
( .)VUباإلضافة إلى ذلك تواجدت األنواع شبو الميددة المرزة الباىتة وصقر الغروب بمنطقة الدراسة
فى ربيع .ٕٓٔٙ
فى ربيع  ،ٕٓٔٙسجمت نسبة ٕ %ٙمن جميع الطيور و٘ %ٚمن جميع التسجيبلت عمى ارتفاعات
فوق ٕٓٔ متر .فيما سجمت نسبة ٖٔ %تقريباً من جميع الطيور و %ٜٔمن جميع التسجيبلت –
عمى األقل بشكل مؤقت – عمى ارتفاعات تتراوح من ٖٔ إلى ٕٓٔ متر .ولم يتم رصد سوي عدد قميل
من الطيور /التسجيبلت المياجرة عمى ارتفاع أقل من ٖٓ متر .وقد سجمت األنواع المصنفة ضمن

األنواع "الميددة باالنقراض" أو "المعرضة لمخطر" عمى ارتفاعات فوق ٕٓٔ متر ،وىي :الرخمة

المصرية (٘ ،)%ٛعقاب سعفاء كبرى (ٓٓٔ ،)%عقاب السيول (ٓ )%ٛوالعقاب الممكي الشرقي
(.)%ٕٜ
قد تكون ىجرة الطيور فى فصل الربيع عبر منطقة الدراسة ىي األعمى فى الظروف المواتية (مع
الرياح من االتجاىات الجنوبية (التي ناد اًر ما تحدث) أو مع سرعة الرياح المنخفضة) وىي األقل فى
الظروف غير المواتية (مع الرياح المتوسطة إلى القوية القادمة من االتجاىات الشمالية) .ومع ذلك،

نظ اًر ألن الرياح الشمالية ىي الغالبة عمى الساحل الغربي لمبحر األحمر وألن الطيور تحتاج لموصول
إلى مناطق التكاثر فى الوقت المناسب (فى أقرب وقت ممكن) ،تضطر الطيور إلى اليجرة حتى فى

ظل الظروف غير المواتية.

خبلل فترة الدراسة في ربيع  ،ٕٓٔٚأي من ٕٓ فبراير إلى ٕٓ مايو ،تم رصد ما مجموعو ٔٔٔٗٚٙ
طائر من أنواع الطيور المستيدفة عمى مسافات تصل إلى ٘ ٕ.كم من مواقع الرصد الا ٗٔ .وكان

طائر المقمق األبيض وعقاب البادية وحوام النحل األوروبي ىي األنواع األكثر عدداً .حيث مثمت ىذه
األنواع الثبلثة ٓ %ٜمن إجمالي عدد الطيور المسجمة .وش ّكل طائر المقمق األبيض حوالي ٖ %ٙمن
إجمالي الطيور المسجمة ،وبالتالي كان إلى حد كبير ىو األكثر عدداً .تم تسجيل ما مجموعو ٖٔٓٙ

تسجيل (طار أو سرب) عمى مسافات تصل إلى ٘ ٕ.كم من مواقع الرصد .فيما سجمت أنواع عقاب
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البادية ( )%ٕٚوعقبا السيول (ٖٕ )%والحدأة السوداء (ٔٔ )%وحوام النحل األوروبي ( )%ٛفى
كثير من األحيان .وخبلل فترة الدراسة ،سجمت أربعة أنواع ذات أىمية خاصة فى منطقة الدراسة،
وىي :الرخمة المصرية ،عقاب سعفاء كبرى ،عقاب السيول والعقاب الممكي الشرقي .باإلضافة إلى
ذلك تواجدت األنواع شبو الميددة المرزة الباىتة وصقر الغروب بمنطقة الدراسة فى ربيع .ٕٓٔٚ

في ربيع  ،ٕٓٔٚسجمت نسبة  %ٜ٘تقريباً من إجمالي الطيور و %٘ٛمن إجمالي التسجيبلت عمى

ارتفاعات فوق ٕٓٔ متر .وسجمت نسبة ٔٗ %تقريباً من إجمالي الطيور و %ٖٛمن إجمالي

التسجيبلت – عمى األقل بصفة مؤقتة  -عمى ارتفاعات تتراوح من ٖٓ إلى ٕٓٔ متر .ولم يتم رصد

سوي عدد قميل من الطيور /التسجيبلت المياجرة عمى ارتفاع أقل من ٖٓ متر .وقد سجمت األنواع
المصنفة ضمن األنواع "الميددة باالنقراض" أو "المعرضة لمخطر" عمى ارتفاعات فوق ٕٓٔ متر،
وىي :الرخمة المصرية (ٕٖ ،)%عقاب سعفاء كبرى (ٖٓ ،)%عقاب السيول (ٕٔ )%والعقاب الممكي

الشرقي (ٕٔ.)%

لمزيد من المعمومات التفصيمية الخاصة بالدراسة التفصيمية لمطيور الموسمية ،يرجي الرجوع إلى
المكتب االستشاري .)ٕٓٔٚ( Lahmeyer International and Ecoda
 8-3-8-4نتائج رصد منط ة مشروع شركة ليكيال
الطيور

باإلضافة إلى انشطة الرصد التي تمت لممنطقة األوسع ،قام المكتب االستشارى أنفايرونكس بعمل عدد

من الدراسات المسحية التفصيمية لمطيور الموسمية والتى تستيدف موقع مشروع شركة ليكيبل كااتى:
-

خريف ٕ٘ٔٓ ٔٙ ،أغسطس و٘ نوفمبر ٕ٘ٔٓ ،لمدة ٕ ٛيوماً (إنفايرونكس وحماية،)ٕٓٔٙ ،

-

ربيع  ٕٓ ،ٕٓٔٚفبراير و٘ٔ مايو  ،ٕٓٔٚلمدة ٘ ٛيوماً (إنفايرونكس وقطاع حماية الطبيعة،

-

خريف  ٔ٘ ،ٕٓٔٚأغسطس و٘ نوفمبر ،لمدة ٘ ٛيوماً (إنفايرونكس وقطاع حماية الطبيعة،

-

ربيع  ٔٓ ،ٕٓٔٙفبراير و٘ٔ مايو  ،ٕٓٔٙلمدة  ٜٙيوماً (إنفايرونكس وبياء الدين.)ٕٓٔٙ ،
ٕٓٔٚأ).

ٕٓٔٚب).

اتبعت المنيجية الميدانية وتحميل البيانات المستخدم في أنشطة المشروع الخطوط اإلرشادية لتقييم
التأثير البيئي وبروتوكوالت الرصد لممشاريع التنموية لطاقة الرياح والسيما فيما يتعمق بالطيور المحمقة

المياجرة (مشروع الطيور المحمقة المياجرة ٖٕٔٓ)؛ وىو ما اشتمل عمى الخطوط اإلرشادية التي
وضعيا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /جمعية الطيور العالمية لمشروع الطيور المحمقة المياجرة،
واعتمدىا جياز شئون البيئة.
وتتألف المنيجية من ثبلثة عناصر أساسية:

ٔ) الرصد الميداني البصري القائم بو المراقب من نقطة الرصد الثابتة ليجرة الطيور بمنطقة الدراسة؛
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ٕ) الدراسات المسحية لضحايا خطوط الطاقة الحالية وغيرىا من عمميات الرصد المتخصصة لحاالت
الوفاة داخل وحول منطقة الدراسة؛ و
ٖ) تحميل البيانات واعداد التقارير ،بما فى ذلك استعراض البيانات المتوافرة من الدراسات السابقة
وغيرىا من الدراسات ذات الصمة.

تم اختيار ستة نقاط رصد ثابتة إلجراء عمميات الرصد الثابتة بمواقع المشروع (الشكل ٗ )ٕٓ-أدناه.
وتم تحديد كل موقع رصد فى موقع مركزي داخل محيط كل قطعة من المناطق التابعة لشركة "ليكيبل

مصر" ،كل منيا عبارة عن دائرة نصف قطرىا حوالي ٕ كم ،وىي مسافة يمكن خبلليا رصد الطيور
وتحديدىا بدقة جيدة (كما ىو مبين فى الخطوط اإلرشادية لجياز شئون البيئة) .ويتم فصل كل نقطة
رصد عن أقرب نقطة مجاورة ليا بنحو ٖ ٕ.إلى ٗ ٗ.كم.

الشكل ( :)81-4موقع الدراسة موضحاً ن اط الرصد ودائرة رصد حول كل منيا نصف قطرىا 8كم
أجريت عمميات الرصد الميدانية عبر نوبتي عمل عمى مدار ٘ ساعات ،تبدأ األولي فى الساعة
السابعة صباحاً تقريباً وتنتيي عند الظير ،فيما تبدأ الثانية عند الظير وتنتيي فى تمام الساعة الخامسة

مساءاً تقريباً.

أجريت عمميات الرصد فى كل نقطة من نقاط الرصد الستة كل يومين أو ثبلثة أيام عبر جمسات رصد
صباحية ومسائية .بالتالي ،فى سياق دراسات المواسم المختمفة ،تم رصد كل موقع حوالي ٗٔ مرة
خبلل الجمسات الصباحية أو المسائية.
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نتائج الرصد بفصل الخريف

في خريف ٕ٘ٔٓ ،أجري ما مجموعو  ٜٙٙعممية رصد ،من خبلليا تم توثيق ما مجموعو ٕٖ٘ٗٛ

طائر ينتمون إلى  ٖٙنوع عمى األقل ،من بينيم ٖٗ٘ٔ من الطيور التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرة
ينتمون إلى ٘ٔ نوع .رصد من بينيم  ٔٙ٘ٓٚطائر داخل منطقة المشروع (من بينيم  ٙٔٙمن
الطيور التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرة) ،في حين تم رصد  ٖٖٚٛطائر فى المنطقة المجاورة (من

بينيم  ٙٔٙمن الطيور التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرة) .فيما كان إجمالي عدد الطيور المحمقة
داخل وخارج منطقة الدراسة ٖٕٕٔٔ طائر ،بمعدل ىجرة كمي ٕ ٕٙ.طائر/ساعة.
ساىمت أربعة طيور فقط فى حوالي  %ٜٚمن إجمالي الطيور المحمقة المسجمة .وكانت المقمق
األبيض أكثر األنواع عدداً (ٖٔٔٗٔ طائر بنسبة ٖ ،)%ٖٙ.يميو حوام النحل األوربي (ٕ ٜٜ٘طائر

بنسبة  ،)%ٕٚالمقمق األسود (ٓٓٓٔ طائر بنسبة ٕ )%ٕ.والبجع األبيض (ٗٓ٘ طائر بنسبة
٘ .)%٘.أما األنواع الا  ٔٚالمتبقية من الطيور فقد شكمت ٖ %من إجمالي الطيور.
فى خريف  ،ٕٓٔٚأجري ما إجماليو ٗٓ ٚعممية رصد لمطيور المحمقة داخل وخارج مواقع الدراسة،
أسفرت عن تسجيل ٕٖ ٕٕٚطائر ينتمون إلى ٕٗ نوع عمى األقل ،بمعدل ىجرة كمي قدره  ٕٛطائر/
ساعة .من بينيم ،أسفرت ٕ ٘ٛعممية رصد عن تسجيل ٖ ٔٚٗٚطائر ينتمون إلى ٕٓ نوع ،داخل

منطقة المشروع ،فى حين سجل  ٕٜ٘٘طائر فى المنطقة المجاورة ،خارج دائر الرصد التي يبمغ
نصف قطرىا ٕكم .بمغ معدل اليجرة الكمي ٕٕ طائر/ساعة ،حيث بمغ متوسط معدل اليجرة ٕٚ
طائر /ساعة فى األسابيع الثبلثة األولي من الدراسة.
في خريف  ٕٓٔٚوٕ٘ٔٓ ،وعمى غرار عمميات الرصد التي أجريت فى ربيع  ٕٓٔٚو،ٕٓٔٙ
سجمت نفس األنواع السبعة التي ساىمت بنسبة ٘ %ٜمن إجمالي الطيور المحمقة ،باستثناء المقمق
األسود ،الذي كان يمثمو سرب واحد كبير فى ٕ٘ٔٓ ولكن لم يرصد فى عام  .ٕٓٔٚىناك تباينات

طفيفة فى مساىمات كل نوع فى الحجم الكمي لميجرة ،لكن من حيث العدد والتنوع فقد كان ىناك اتساق
بشكل ممحوظ عمى مدار السنوات والمواسم ،مما يمقي بمستوى جيد من الثقة فى قدرتنا عمى رصد
وتحديد ىجرة الطيور بثبات ودقة فى المنطقة.
كان المقمق األبيض ىو أكثر األنواع عددا ( ٖٜٔٗٓطائر بنسبة ٗ ،)%ٖٙ.يميو حوام النحل األوروبي
(ٗ٘ ٚٚطائر بنسبة ٗ ،)%ٖٗ.والبجع األبيض (ٖ ٔٛطائر بنسبة .)%ٓ.ٛ

نتائج الرصد بفصل الربيع

فى ربيع  ،ٕٓٔٙأجريت ٕٓ٘٘ عممية رصد (داخل وخارج موقع الدراسة) ،أسفرت عن رصد مجموعة

كبيرة من الطيور بمغ عددىا  ٖٙٚ٘ٛطائر ،ينتمون إلى  ٘ٚنوع .من بينيم تم تسجيل ٖٓ٘ٗ من الطيور
التي ال تحمق عمى ارتفاعات كبيرة ،ينتمون إلى ٖٔ نوع .وأسفر ما إجماليو  ٕٜٜٓعممية رصد لمطيور
المحمقة عن تسجيل عدد  ٕٜٙٛٔطائر ينتمون إلى  ٕٙنوع عمى األقل ،بمعدل ىجرة كمي يبمغ ٘ٚ.ٛ

انفايرونكس

أغسطس 8118

دراست تقييم انتأثيراث انبيئيت (ة) محذدة نخطىط نقم انكهرببء انعهىيت ومحطت انمحىالث  -بخهيج انسىيس

85-4

طائر /ساعة .من بينيم ،تم رصد  ٖٔٙٓٚطائر داخل منطقة المشروع ،بينما تم رصد ٕٕٖٔٔ طائر فى
المنطقة المجاورة.
ساىمت سبعة أنواع من الطيور بنسبة ٘ %ٜمن إجمالي الطيور المحمقة المسمة .وكان طائر المقمق
األبيض ىو أكثر األنواع عدداً (ٓٔ٘ٓٗ طائر بنسبة ٓ٘ ،)%ٙٗ.يميو عقاب البادية (ٖٗٓٔٔ طائر

بنسبة  .)%ٔٛأما األنواع الا  ٜٔالمتبقية من الطيور المحمقة مجتمعة فقد شكمت حوالي ٘ %من إجمالي
الطيور.

فى ربيع  ،ٕٓٔٚأجريت  ٕٛٙٛعممية رصد (لكل من الطيور المحمقة وغيرىا ،داخل وخارج مواقع
الدراسة) ،أسفرت عن تسجيل  ٜٙٔٔٚطائر (عمما بأنو ،سجل ما يقرب من  ٖٙٚ٘ٛطائر فى ربيع

 ،)ٕٓٔٙينتمون إلى  ٙٙنوع .من بينيم ،سجل عدد ٕٕ٘ٓٔ من الطيور التي ال تحمق عمى
ارتفاعات كبيرة ،ينتمون إلى ٕٗ نوع.
الجدير بالذكر ،أن نفس األنواع السبعة التي ساىمت بنسبة حوالي ٘ %ٜمن إجمالي الطيور المحمقة
المسجمة فى ربيع  ،ٕٓٔٙساىمت بنسبة حوالي ٖ %ٜمن إجمالي الطيور فى ربيع  .ٕٓٔٚثمة تباينات
طفيفة فى مساىمات كل نوع فى الحجم الكمي لميجرة ،لكن فى األعداد والتنوع تتسق بشكل مثير لمدىشة،
مما يمقي بمستوى جيد من الثقة فى قدرتنا عمى رصد وتحديد ىجرة الطيور بثبات فى المنطقة.
كان المقمق األبيض ىو أكثر األنواع عددا (ٗٔ ٕٖٚطائر بنسبة  ،)%ٗٛيميو عقاب البادية (ٗٗٔٔٙ
طائر بنسبة  ،)%ٕٖ.ٙوحوام النحل األوروبي (ٕ ٖٓٚطائر بنسبة  .)%ٙأما األنواع المتبقية من
الطيور المحمقة مجتمعة فقد شكمت حوالي ٕٓ %من إجمالي الطيور.

تعرض الجداول (ٕٗ-أ) و(ٕٗ-ب) نتائج الرصد لممواسم المختمفة.
الجدول (8-4أ) :الطيور التا تم توطي يا داخل وخارج موقع الدراسة يى خريف  8117و8115
خريف 8117
األنواع

عدد

النسبة المئوية

الطيور

()%

Number
of obs.

خريف 8115
النسبة المئوية

عدد

النسبة المئوية

()%

الطيور

()%

Number
of obs.

النسبة
المئوية ()%

المقمق األبيض

ٖٜٔٗٓ

ٖٓٗٙ.

ٛ

ٖٔٔ.

ٖٔٔٗٔ

ٖٖٗٙ.

ٔٚ

ٕٗٓ.

حوام النحل األوروبي

ٗ٘ٚٚ

ٖٖ٘ٗ.

ٖٔٗ

ٚٓ.ٙٙ

ٕٜٜ٘

ٕٙ.ٛٙ

ٗٔٗ

ٜٗٗ.ٙ

المقمق األسود

ٓ

ٓٓٓ.

ٓ

ٓٓٓ.

ٓٓٓٔ

ٗ.ٗٛ

ٔ

ٕٔٓ.

البجع األبيض

ٖٔٛ

ٔٓ.ٛ

ٕ

ٖٖٓ.

ٗٓ٘

ٕ.ٕٙ

ٛ

ٓ.ٜٙ

الحدأة السوداء

ٖٕٔ

ٗ٘ٓ.

ٖ

ٖٕٙ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

الطيور الجارحة

ٖٙ

ٓ.ٕٛ

ٗٔ

ٖٕٓ.

ٕٖٜ

ٔ.ٓٚ

ٔٔٛ

٘ٔٔٗ.

مرزة المستنقعات

ٔٓٛ

ٓ.ٗٛ

ٛٙ

ٓٔٔٗ.

ٔ٘ٔ

ٓ.ٙٛ

ٔٔٚ

ٖٓٔٗ.

ٓ

ٓٓٓ.

ٓ

ٓٓٓ.

ٓٛ

ٓ.ٖٙ

ٕ

ٕٗٓ.

ٖٔ

ٗٔٓ.

ٖٔ

٘.ٓٛ

ٓ٘

ٕٕٓ.

ٗٙ

ٕ٘٘.

اْل ُغ ْرُنوق
العوسق

اإلجمالا
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88571
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88147
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الجدول (8-4ب) :الطيور التا تم توطي يا داخل وخارج موقع الدراسة يى ربيع  8116و8117
ربيع 8117
النسبة

ربيع 8116
النسبة

النسبة

النسبة

المئوية

Number
of obs.

المقمق األبيض

ٕٖٗٔ.ٚ

ٕٗٛ.

ٕ٘

ٕ.ٖٜ

عقاب البادية

ٗٗٔٔ.ٙ

ٕٖ.ٙ

٘ٗٙ

ٕٜٓ.ٚ

ٖٗٓٔٔ.

عقاب السيول

ٕٓ٘٘.

ٔ٘.

ٖٖ٘

ٕٗٔ٘.

ٕ.ٜٜٔ

ٖ٘.

البجع األبيض

٘ٔ.ٔٙ

ٖٕ.

ٙ

ٓ.ٕٛ

٘ٔ.ٚٚ

ٕ.ٛ

ٔٚ

حوام النحل األوروبي

ٕٖ.ٓٚ

ٕٙ.

ٖٖٔ

ٕٔٙ.

ٕٖ٘ٔ.

ٕٗ.

ٔٛ

ٖ.ٛ

الحدأة السوداء

ٕٔ.ٔٛ

ٗٗ.

ٕ٘ٛ

ٕٖٔٔ.

ٔ.ٜٗ٘

ٖٕ.

ٕ٘ٛ

ٖٔ.ٚ

البيدق

ٔ.ٖٕٙ

ٕ.ٚ

ٖٚ

ٓٔ.ٚ

ٖٔ.ٓٚ

ٔ.ٚ

ٓٔ

ٓ.ٗٛ

45 658

98 8

1493

69

59 858

95 3

1476

71

عدد الطيور

األنواع

()%

اإلجمالا

المئوية

المئوية

Number
of obs.

ٓٔ٘ٗٓ.

٘ٙٗ.

ٔٚ

ٖٗ.

ٔٛ

ٙٚٙ

ٖٕ٘.

ٖٖٙ

ٔٔٙ.
ٓ.ٛ

عدد الطيور

()%

()%

المئوية
()%

األنواع األخرى

خبلل الدراسة المسحية التي أجريت فى نوفمبر ٕ٘ٔٓ ،لم يكن ىناك ما يدل عمى وجود زواحف أو
ثدييات موجودة داخل موقع المشروع التابع لشركة "ليكيبل مصر" .إذ أن الموقع يتسم بتربة رممية صمبة
مغطاة بشكل عام بالحصى والحجارة والصخور ،وغياب المياه والغطاء النباتي ،والطبيعة الطبوغرافية
المسطحة .ونقص المياه والموارد الغذائية والمأوي المحتمل يجعل الموقع غير جذاب لمعظم الحيوانات

المقيمة فى المنطقة األوسع ،ومن المتوقع أال يتواجد سوي األنواع المارة فحسب .ومن الناحية األخرى،
تم تسجيل البراز والجحور مما يدل عمى وجود الحياة البرية بالجزء الشرقي من وادي حواشيو ،قريبة جداً
من الحدود الجنوبية لمموقع.

الشكل ( :)81-4ما عطر عميو من براز بالجزء الشرقا

الشكل ( :)88-4جحور ال وارض الموجودة بالجزء

بوادي حواشية

الشرقا بوادي حواشية

انفايرونكس
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يع اارض الج اادول (ٗ )ٕ-االفت ارض ااات الخاص ااة ب اااألنواع الت ااي ت اام رص اادىا بالمنطق ااة األوس ااع والت ااي م اان
المحتماال تواجاادىا بمنطقااة المشااروع .وتشااتمل منطقااة المشااروع عمااي موقااع المشااروع والمناااطق المجاااورة
المبلصااقة لااو (الجاازء الغربااي ماان وادي الحواشااية) .وتقااوم تمااك االفت ارضااات عمااي مجموعااة ماان المعااايير،

منيا:

 oنطاق األنواع؛
 oتواجد ووفرة األنواع؛
 oوجود الموائل المناسبة؛

 oوجود المصادر المحتممة لمموارد الغذائية؛ و
 oحكم الخبراء.
وتصنف احتمالية تواجد األنواع (التواجد المحتمل) إلي من غير المرجح ،ممكن ،من المحتمل ،مؤكدة.

ال توجد موائل ذات أىمية خاصة موجودة فى موقع مشروع ليكيبل  ،الذي يقع فى السيل الساحمي

الواسع وبالقرب من الحافة الشمالية لوادي حواشية .فيما يعد الجزء الغربي من الوادي ذات أىمية

خاصة ،نظ ارً ألنو يدعم غالبية التنوع البيولوجي لممنطقة ،وبالتالي يمكن اعتباره موئل حساس .وعمى
الرغم من أن ىذا الجزء من الوادي يقع بعيداً عن موقع المشروع ،فإن القيادة عمى الطرق الوعرة أثناء
تنفيذ أنشطة اإلنشاء والتشغيل قد تشكل تأثير محتمل عمى الوادي.

يقع موقع المشروع عمى طول مسار اليجرة ذات األىمية الدولية لمكثير من أنواع الطيور المحمية.
وبناء عميو ،فقد تم إجراء دراسة مسحية تفصيمية لمطيور المياجرة .وتشير النتائج إلى أن فصل الخريف

ىو األقل أىمية بالمقارنة مع فصل الربيع.

انفايرونكس
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الجدول ( :) 3-4أنواع الحيوانات بالمنط ة األوسع المحتمل تواجدىا بمنط ة المشروع والمناطق المحيطة المجاورة لو
االسم الشائع

االسم العمما

احتمالية
الوجود

عرض األسباب

الموقع المحتمل التواجد بو

الزواحف
Acanthodactylus
boskianus

مؤكدة

سقنقر منقط كبير

Mesalina
rubropunctata

من المحتمل

برص أبو أربع نقط

Tarentola annularis

ممكن

برص أبو كف

Ptyodactylus
hasselquistii

ممكن

برص حاد الذيل

Cyrtopodion
scabrum
Pseudotrapelus
sinaitus
Uromastyx aegyptia

ممكن

سقنقر الرمل الخشن

قاضي سيناء
الضب المصري
ثعبان أبو السيور
الجبمي (ىرسين)

حية مقرنة (طريشة)

انفايرونكس

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

واسااع االنتشااار ،وبأعااداد وفي ارة لمغايااة .يعاايش فااي مجموعااة متنوعااة ماان الموائاال .تاام العثااور عميااو فااي الحصااى

حواشية

والترب الصخرية.

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

من الزواحف غيار الشاائعة ،إال أناو واساع االنتشاار .تام العثاور عمياو بالودياان الكبيارة والسايل السااحمي .تام رصاده

حواشية

بين الحين واألخر في المنطقة األوسع.

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي
حواشية

تم العثور عميو بالموائل الصخرية واألودية الصحراوية المسطحة المفتوحة .أكثر شيوعاً جنوب منطقة المشروع.

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

ماان الزواحااف الشااائعة ،ولكاان عااادة مااا يوجااد بصااورة أكباار إلااي الجنااوب .تاام العثااور عميااو بالصااخور والساانحات

حواشية

الصخرية العمودية ،تحت الحواف وبالكيوف .يتغذي باألودية.

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

يوج ااد بأع ااداد كبيا ارة .وع ااادة م ااا يوج ااد بالموائ اال الحضا ارية عم ااي ط ااول الس اااحل .غي اار مع ااروف تواج ااده بالموائ اال

حواشية

الطبيعية ،إال أنو من المحتمل أن يتواجد بالموائل الصخرية .لديو قدرة استعمارية كبيرة.

ممكن

موقع المشروع

واسع االنتشار في الصحراء الشرقية بأكمميا ولكن بتوزيع غير متجانس .تم العثور عميو بالموائل الصخرية.

ممكن

وادي حواشية

تم رصد المستعمرات بالجزء الغربي لوادي حواشية .يتغذى بشكل رئيسي عمي النباتات.

Psammophis
schokari

ممكن

وادي حواشية

Cerastes cerastes

مؤكدة

من الزواحف الشائعة ،وواسع االنتشار فاي المنااطق القاحماة وشابو القاحماة التاي تحتاوي عماي بعاض الميااه بماا فاي
ذلك األراضي المنخفضة الصحراوية التي بياا غطااء نبااتي مبعثار وسافوح الجباال واليضااب .غالباا ماا يجاد ماأوي
تحت الحجارة وأنقاض المباني والجحور القوارض الميجورة .ويعد أكثر شيوعاً في المنطقة الساحمية.
موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي
حواشية

أحااد أكثاار الزواحااف حركااة بالصااحراء الش ارقية .لديااو القاادرة عمااي تحماال الظااروف القاسااية .شااائع وواسااع االنتشااار

بالموائاال الصااخرية والرمميااة بالصااحراء الشارقية .وفااي بعااض األحيااان يااأوي إلااي جحااور القاوارض أو تحاات العشااب
المتكتل أو الصخور المسطحة.

أغسطس 8118
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االسم الشائع

الطيور ال اطنة

االسم العمما

أبمق حزين
غراب البين

Corvus ruficollis

عصفور الجنة
حمام جبمي
تمير وادي النيل

الوجود

الموقع المحتمل التواجد بو

1

Oenanthe lugens

العصفور الوردي

احتمالية

عرض األسباب

Passer domesticus
Hirundo rustica

وادي حواشية

من المحتمل
من غير

وادي حواشية

المرجح
من غير

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

المرجح

حواشية

من غير

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

المرجح

حواشية

من غير

Columba livia

المرجح

Anthreptes
metallicus

مؤكدة

وادي حواشية
وادي حواشية

من الطيور القاطنة الشائعة بالصحراء الشرقية .تم رصده في الموائل المماثمة لتمك التي في منطقة المشروع.
رصد بمدينة رأس غارب وغيرىا من المناطق التي يتواجد بيا اإلنسان حياث يمكناو العثاور عماي المخمفاات وغيرىاا
من مصادر الغذاء.

ليس من األنواع الصحراوية .تم رصده بالمناطق السكنية الساحمية بالمنطقة.

يوجد في السواحل البحرية الصخرية ،المناطق البرية.
تام رصاده يعشاش ويحاط عماي أشاجار السانط باالجزء الغرباي مان وادي الحواشاية .غيار أناو ال توجاد أشاجار السانط
فى الجزء الشرقي من الوادي ،جنوب موقع المشروع.

الطدييات
جربوع مصري
صغير
اليربوع المصري
الكبير
بيوض (الجرذ)

1

Jaculus jaculus

من الممكن

وادي حواشية

Gerbillus pyramidum

من المحتمل

وادي حواشية

Gerbillus gerbillus

من المحتمل

وادي حواشية

ماان الثاادييات غياار الشااائعة .يوجااد فااي المناااطق الصااحراوية ذات الرمااال الناعمااة أو الصااخور .يفضاال المناااطق
الرممية القاحمة لحفر الحفر المولبية العميقة.
ماان الثاادييات الشااائعة واسااعة االنتشااار بالمنطقااة .رصااد جحااور الق اوارض فااي الجاازء الش ارقي ماان وادي الحواشااية،
جنوب شرق مواقع المشروع .يتغذى عمي النباتات والحشرات وبقايا النباتات بروث اإلبل.

لم يتم إدراج الطيور المهاجرة .لمعرفة التفاصيل الخاصة بالطيور المهاجرة المتواجدة بمنطقة المشروع ،يمكنك الرجوع إلي القسم (( )2-3-4ب) وإلي دراسة تقييم التأثيرات البيئة واالجتماعية التي أجرتها .NREA

انفايرونكس
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االسم الشائع
أرنب الكاب
الثعمب األحمر
ثعمب روبل
اين آوي الذىبي

انفايرونكس

االسم العمما

احتمالية
الوجود

عرض األسباب

الموقع المحتمل التواجد بو

من الثدييات الشائعة عمي الصعيد اإلقميماي ،إال أناو قاد يحتااج إلاي مزياد مان الغطااء النبااتي أكثار مماا ىاو عمياو

Lepus capensis

من الممكن

وادي حواشية

Vulpes vulpes

مؤكدة

وادي حواشية

من الممكن/

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

ماان األن اواع الصااحراوية التااي تعاايش فااي المناااطق الصااحراوية الصااخرية والرمميااة .وتاام تأكيااد وجااوده فااي المنطقااة

من المحتمل

حواشية

األوسع.

Vulpes rueppellii
Canis aureus

من غير

موق ا ا ا ا ا ا ااع المش ا ا ا ا ا ا ااروع و/أو وادي

المرجح

حواشية

في الوقت الحالي .يتغذى عمي أنواع النباتات المختمفة بما في ذلك السنط والشجيرات الموسمية.
من الثدييات الشائعة واسعة االنتشار .يقطع مسافات طويمة بحثاً عن الطعام.

تم رصده مرات قميمة بالصحراء الشرقية.

أغسطس 8118

دراست تقييم انتأثيراث انبيئيت (ة) محذدة نخطىط نقم انكهرببء انعهىيت ومحطت انمحىالث  -بخهيج انسىيس

3-4

31-4

البيئة االجتماعية االقتصادية
يقع موقع المشروع التابع لشركة "ليكيبل " بمنطقة صحراوية ال يوجد بيا أي مجتمعات أو مستوطنات
بشرية .وتقع أقرب مدينة ،وىي مدينة رأس غارب ،عمي بعد مسافة  ٕٛكيمو متر من موقع المشروع.
فيما تقع رأس شقير عمي بعد  ٕٛكيمو متر إلي جنوب مدينة رأس غارب (حوالي ٕ ٙكيمو متر من
موقع المشروع) ،في حين تقع قرية وادي دا ار عمي بعد حوالي ٓ٘ كيمو متر إلي جنوب مدينة رأس
غارب (ٕ ٚكيمو متر جنوب موقع المشروع) .وتقع قرية الزعفرانة عمي بعد حوالي ٓٓٔ كيمو متر إلي
شمال مدينة رأس غارب (٘ ٙكيمو شمال موقع المشروع) (الشكل ٗ.)ٕٖ-
وفيما يمي تقدم األقسام التالية عرضاً موج اًز لمنطقة رأس غارب ،مع التركيز عمي مدينة رأس غارب .وتستند
البيانات والمعمومات عمي المصادر الثانوية مثل الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ()CAPMAS

والوثائق التي تم الحصول عمييا من مجمس مدينة رأس غارب فضبلً عن الدراسة االقتصادية االجتماعية
التي أجراىا فريق المكتب االستشاري "إنفايرونكس" لمنطقة رأس غارب (ٕٗٔٓب).

الشكل ( :)83-4موقع المستوطنات األقرب لمنط ة المشروع

انفايرونكس
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 1-3-4السياق المحما
أ

استخدام األراضا والبنية التحتية

ٕ

تقدر المساحة اإلجمالية لمدينة رأس غارب بنحو ٖ٘ كم  ،وتشير التقديرات إلي أن إجمالي
المساحة المأىولة بالسكان داخل ىذه المنطقة تبمغ ٘ٔ كمٕ (حوالي ٖٗ .)%كما تشير التقديرات

إلي أن نحو ٖ٘ %من إجمالي المنطقة المأىولة بالسكان تؤول تبعية األراضي بيا لمدولة%ٖٓ ،
ىي أراضي تابعة لمجيش و %ٖٜأخري ىي أرض حق انتفاع لشركات البترول ،و٘ %تقريباً ىي

ممكية خاصة.

مدينة رأس غارب ىي مدينة صغيرة بيا الكثير من المسافات فيما بين المناطق السكنية .الطرق
في معظميا متوسطة االتساع ومميدة .كما أن المباني القائمة بوسط المدينة أغمبيا مكون من

طابقين .وتتضمن مدينة رأس غارب ثبلثة مناطق سكنية غير رسمية (عشوائيات) ،والتي ىناك
خطط لمنيوض بيا .ومع ذلك ،حتى اان ،لم تشيد أي من ىذه المناطق السكنية أعمال تطوير.
ويتم بالفعل إقامة المباني األحدث والجديدة واألكثر ارتفاعاً أو قيد اإلنشاء بالتوسعات الجديدة عمي
أطراف مدينة رأس غارب.

ب الطرق والمواصالت

تتوافر وسائل النقل العامة في جميع الطرق الرئيسية .وتربط المواصبلت العامة مدينة رأس غارب

مع العديد من المدن الساحمية وغيرىا من المدن الداخمية في مصر ،كما توجد محطات في معظم
المناطق السكنية الرئيسية تقريباً .باإلضافة إلي ىذا ،ىناك العديد من وسائل االنتقال الخاصة
العاممة بالمنطقة مثل التاكسي .ويقع المطار الرئيسي بالمنطقة في مدينة الغردقة عمي مسافة ٓٛ

كيمو متر جنوب مدينة رأس غارب.

ويعد الطريق الممتد فيما بين السخنة – الغردقة ىو الطريق الرئيسي المؤدي إلي منطقة المشروع.
غير أن ،ىناك جزء من السخنة لمسافة حوالي ٖٓ كيمو متر جنوباً ضيق إلي حد ما ومتعرج،

ومن المحتمل أن يمثل خطورة .وفي الوقت الحالي ،يجري إنشاء طريق مزدوج جديد ،طريق جبل

الجبللة ،السخنة-الزعفرانة ،ومن المتوقع أن يتم االنتياء منو وتشغيمو في أكتوبر  .ٕٓٔٙالطريق
مكون من ثبلثة مسارات (حارات) في كل اتجاه ،باإلضافة إلي اثنين من الوصبلت لربطو مع
الطريق السريع الساحمي القديم (القائم).
 8-3-4الخصائص االجتماعية السكانية
أ

الخصائص السكانية

يعيش الجزء األكبر من الكثافة السكانية بمدينة رأس غارب (حوالي  %ٜٛمن إجمالي الكثافة
السكانية) في المدينة محققين معدل توازن ذكور  /إناث (ٗ٘ .)ٗٙ/ويبمغ متوسط حجم األسرة

انفايرونكس
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خمسة أفراد .البقية (ٕ %أو ٘ٔٔ أسرة) ممن تعيش في المناطق الريفية التابعة لمدينة رأس
غارب (قري الزعفرانة ووادي دارا) تتكون في المقام األول من الذكور (ٔ ،)%ٛومن المتوقع أن
يكون ىناك مياجرين من الذكور (الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.)ٕٓٓٙ ،
بناء عمى توقعات معدل النمو ،من المتوقع أن تحقق الكثافة السكانية برأس غارب نمو من
 ٖٕ.ٖٜٙفي عام  ٕٓٓٙإلي  ٜٗ.ٚ٘ٚفي عام ٖٕٔٓ.
ب المستويات التعميمية

يشير المستوي التعميمي في رأس غارب إلي أن نحو ٔٔ %من إجمالي الكثافة السكانية ال

يجيدون القراءة والكتابة %ٖٗ ،يتمقون التعميم ما قبل المتوسط (يق أر ويكتب ،التعميم االبتدائي،
التعميم اإلعدادي) ،و %ٖٚيتمقون التعميم المتوسط ،وحوالي ٘ %من حاممي الشيادات الجامعية

(الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.)ٕٓٓٙ ،
 3-3-4الخدمات االجتماعية
أ

التعميم

يوجد بمدينة رأس غارب عدد ٖٔ مدرسة ابتدائي و ٜمدارس إعدادي وٖ مدارس ثانوي ،بسعة
إجمالية قدرىا ٕ ٕٚٚطالب ومتوسط كثافة الطبلب في كل فصل حوالي  ٖٖ-ٕٜطالب .كما
يوجد بالمدينة أيضاً عدد ٖ مدارس لمتعميم الفني ،ومدرستين لمتعميم التجاري ،وفصمين لمتمريض.
باإلضافة إلي ذلك ،ىناك  ٕٙروضة أطفال بسعة إجمالية قدرىا  ٜٚٛطفل ،بمتوسط كثافة يبمغ

ٖٓ طفل (و ازرة التربية والتعميم ٖٕٔٓ.)ٕٓٔٗ/
ب الرعاية الصحية

تفتقر رأس غارب إلي الخدمات الصحية بالمناطق الحضرية والريفية .فبل يوجد سوي مستشفي

مركزي واحد ،بنك دم واحد ،عدد ( )ٛأجيزة غسيل كمي )ٕ( ،غرفة عمميات )ٕ( ،وحدة رعاية

صحية )٘( ،وحدات لتنظيم األسرة )ٗ( ،وحدات إسعاف ،مكتب صحة واحد في المدينة .ىذا
باإلضافة إلي وحدة صحية ووحدة إسعاف في قرية الزعفرانة (و ازرة الصحة.)ٕٖٓٔ ،
ج األنشطة التريييية

يوجد بمدينة رأس غارب عدد (ٖ) مراكز شباب تشتمل عمي ثبلث مكتبات وعدد (ٕ) جياز
كمبيوتر فقط باإلضافة إلي ثبلثة أندية خاصة .األندية الثبلثة (العاممين ،عامر ،النصر) ىي

أندية تنتمي لمشركات العامة لمبترول بمدينة رأس غارب (و ازرة الشباب.)ٕٖٓٔ ،

انفايرونكس
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د

شبكات السالمة والضمان االجتماعا

ىناك ما إجمالية ٖ وحدات اجتماعية و ٖٛمنظمة غير حكومية (ٖٔ جمعية خيرية و ٚجمعيات
تيدف لتحقيق تنمية اجتماعية) بمدينة رأس غارب .باإلضافة إلي ىذا ،ىناك ٕٕ دار حضانة
وعدد (ٕ) نادي لكبار السن ،ومركز إلعادة التأىيل (إدارة الضمان االجتماعي.)ٕٖٓٔ ،

 4-3-4األنشطة االقتصادية
أ

التوظيف والبطالة

وفقاً لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ( ،)ٕٓٓٙحوالي ٔ٘ %من إجمالي الكثافة

السكانية ( )ٔ٘+بمدينة رأس غارب ضمن القوة العاممة ،وىو ما يمثل معدل بطالة يبمغ ٕٔ.%

وفيما يمي يعرض الجدول (ٗ )ٗ-وضع العمالة والتوظيف بمدينة رأس غارب.

الجدول ( :)4-4توزيع الكطاية السكانية ( )15+بحسب نظام التوظيفت الجياز المركز لمتعبئة

واإلحصاء ()8116
ذو مينة

عامل

عامل بدون

حرة

باألجر

أجر

ذكر

ٗٚ.

ٕ٘ٛ.

ٕٓ.

ٜ.ٜ

أنطا

ٔٔ.

ٚٙ.ٚ

ٓ.ٚ

ٕٗٔ.

ٕٕٖ.

مراىق

ٔٙ.

ٖٛٔ.

ٖٓ.

ٕٗٔ.

ٖ٘ٓ.

الجنس

عاطل

إجمالا ال وة

8

طالب

ربة منزل

مت اعد

غير ذلك

ٖٚ.ٛ

ٕٗٛ.

ٓٓ.

ٕٔ.ٛ

ٖٜٓ.

ٗٔٛ.

٘ٚٙ.

ٓ.ٛ

ٕٗ.

ٕٙ.ٛ

٘ٗ.ٜ

ٕٗ.

ٔٔٗ.

العاممة

ب طبيعة األنشطة االقتصادية

يشير التوزيع بحسب نوع النشاط االقتصادي إلي أن حوالي  %ٔٚيعممون في المين العممية

والفنية %ٔٗ ،يعممون في مجال الخدمات االجتماعية %ٖٔ ،في مجال التعدين والبترول%ٕٔ ،

في اإلدارة %ٔٓ ،في التجارة والتجزئة %ٛ ،في اإلنشاءات %ٙ ،في التصنيع %٘ ،في النقل

والتخزين وٖ %في مجاالت أخرى (الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.)ٕٓٓٙ ،
 5-3-4األوضاع السكانية والمرايق
أ

الحيازة الع ارية

في مدينة رأس غارب وقرية وادي دارا ،تعيش أغمب األسر في مساكن ممموكة (ٖ %ٚو%ٜٙ

عمي التوالي) .وفي قرية الزعفرانة ،حوالي ٖ %ٙمن األسر يمتمكون المساكن التي يقطنون بيا،
باإلضافة إلي  %ٖٚمن المستأجرين .وتشير التقديرات إلي أن حوالي ٖ %من األسر يعيشون في
مساكن بدون عنوان (الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.)ٕٓٓٙ ،

2

تتضمن هذه الفئت من هم من كببر السن غيز القبدرين علي العمل ،العبجزين عن العمل ،ومن هم ليس لديهم استعداد للعمل.

انفايرونكس
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ب نوع المسكن

تعيش غالبية األسر بمدينة رأس غارب في منازل /مباني (٘ ،)%ٙبينما يقيم الثمث (ٖٗ )%في
شقق سكنية .فيما يعيش ما يقل عن ٔ )%ٓ.ٚ( %من األسر بمدينة رأس غارب في غرف
مشتركة أو مساكن غير كافية .وفي قرية الزعفرانة ،تقريباً ٓ %ٙيعيشون في منازل /مباني

وٓٗ %المتبقية يعيشون في شقق سكنية ،في حين في قرية وادي دارا ،تعيش جميع األسر في
منازل /مباني (الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.)ٕٓٓٙ ،

ج المرايق

وفقاً لتعداد الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء لؤلوضاع السكنية في عام  ،ٕٓٓٙتستخدم

غالبية األسر في مدينة رأس غارب ( )%ٛٙالمصارف (الخنادق) كنظام رئيسي لتصريف مياه

الصرف الصحي.
فيما تصل المياه الصالحة لمشرب لغالبية األسر بمنطقة رأس غارب ،حيث يتم توصيميم بشبكة
المياه العامة .كما تستخدم غالبية األسر بمدينة رأس غارب ( )%ٜٜالكيرباء كمصدر لتوفير
اإلضاءة.

ي ع الموقع ضمن امتياز نفطا وقد خصص جزء كبير من المنط ة األوسع لممشاريع التنموية لطاقة

الرياح

ال توجد مستوطنات بشرية أو أنشطة لكسب العيش بالقرب من موقع مشروع شركة "ليكيبل مصر" .وتقع

أقرب مدينة ،وىي مدينة رأس غارب ،عمي بعد مسافة  ٕٛكيمو متر من موقع المشروع .وحالياً ،يشيد
الطريق الرئيسي المؤدي إلى الموقع حركة مرور منخفضة جداً .وفى بعض المقاطع ال تتوافر الخدمات

عمى النحو المطموب ،إال أنو مع إنشاء طريق جبل الجبللة الجديد ،من المتوقع أن تتحسن إمكانية

الوصول إلى الموقع بشكل كبير.
د

التداخل الكيرومغناطيسا

من الممكن أن تسبب توربينات الرياح تداخل كيرومغناطيسي مع رادار المبلحة الجوية وأنظمة

االتصاالت السمكية والبلسمكية (مثل موجات الميكروواف والتمفزيون والراديو) .وتتوقف طبيعة
التأثيرات المحتممة بصفة أساسية عمى موقع توربينات الرياح بالنسبة إلى المرسل والمستقبل.
يجري تشغيل رادار عسكري جنوب منطقة المشروع .وحيث أن و ازرة الدفاع قد قامت بتطيير
المنطقة قبل تخصيصيا لمشاريع طاقة الرياح بموجب قرار رئاسي ،فمن الممكن افتراض أنو من

غير المتوقع حدوث أي تدخل كيرومغناطيسي مع مشاريع تنمية طاقة الرياح .ويتم وضع برج/
صاري لبلتصاالت السمكية والبلسمكية لميواتف المحمولة وبرج /صاري لمراديو بطريق رأس غارب
– الشيخ فاضل جنوب غرب منطقة المشروع.

ونظ ارً لممسافة الكبيرة والتي ال تقل عن  ٜكم يجب أال تعيق المشاريع التنموية لطاقة الرياح أي
إشارة من أي إرسال توجييي.
انفايرونكس
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 4-4اآلطار والتراث الط ايا
تشير الدراسة الخاصة بتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التي غطت مساحة قدرىا ٖٓٓ كيمو متر
مربع بخميج السويس والتي أجرتيا ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (ٖٕٔٓ) بشأن مشروعات تنمية
الرياح في الصحراء الشرقية ،عمي بعد حوالي ٘ٔ كم ب اًر من خميج السويس ،غرب مدينة رأس غارب،
إلي أنو ال توجد مواقع تراث أثري أو تاريخي أو ثقافي داخل أو بالقرب من منطقة الدراسةٖ.

ومن الناحية األخرى ،خبلل زيارة د /.كاستلٗ لوادي الحواشية ،الواقع عمي مقربة من الحدود الجنوبية
لمواقع المشروع ،في ٖ ٜٜٔو ٘ ،ٜٜٔالحظ في ذلك الوقت وجود آثار كربونات النحاس (الممكيت)
وبقايا النحاس في تكوين الحجر الرممي ،والتي قد تعزي إلي أنشطة التعدين القديمة .عبلوة عمي ذلك،

تضمنت العديد من المسارات عمي ضفاف الوادي عمي أجزاء من الجرانيت مما يشير إلي وجود
المحاجر في جبل قريب .ونظ اًر لضيق الوقت واالفتقار لمموارد ،لم يتمكن د /.كاستل من تحديد مواقعيا

(د /.كاستل ،اتصال ىاتفي ،ديسمبر ٕ٘ٔٓ).

باإلضافة إلي ذلك ،أفاد د /.تريستان٘ بأن ىناك احتماالت كبيرة بوجود مواقع أثرية في المنطقة .حيث
يقع موقع المشروع عند مدخل الطريق الروماني القديم "،)ٜٕٔ٘ ،Murray( "via Hadriana
ومن المحتمل أن يكون ىناك مواقع أثرية عمي مقربة منو .وال تتوافر بيانات ،لمفترات السابقة ،بما في

ذلك ما قبل التاريخ ،حول ىذه المواقع ،كما لم يتم إجراء أي مسح أثري منيجي لممنطقة (د /.تريستان،

اتصال ىاتفي ،يناير .)ٕٓٔٙ
يوعد أقرب مناطق ذات أىمية توجد عمي مسافة ٓ٘ كيمو متر أو أكثر من موقع مشروع مزرعة
الرياح .ولعل أبرزىا وادي الجرف ،دير األنبا أنطونيوس ،دير األنبا بوال ،وادي دارا ،جبل الزيت ،بير
أبو نخمة ،كما ىو مبين فى الشكل التالي.

3
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Dr Georges Castel, Institut français d’archéologie orientale (IFAO), Cairo, Egypt
5
Dr Yann Tristant, Senior Lecturer, Department of Ancient History, Level 5, W6A Building,
Macquarie University, NSW 2109, Australia
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تحميــل البدائــل
يستند تحميل البدائل إلى تقييم العديد من بدائل المشروع خالل مراحل التصميم ودراسة الجدوى المبدئية.
وعند تقييم البدائل ،تم التركيز بصفة خاصة عمى التأثيرات البيئية واالجتماعية وذلك لضمان أفضمية
البديل المختار من الناحية البيئية وتوافقو مع القوانين والموائح المصرية.

 0-5بديل عدم تنفيذ المشروع
تم استخدام بديل عدم تنفيذ المشروع المقترح "خطوط نقل الكيرباء ومحطة المحوالت" في دراسة تقييم
التأثيرات البيئية واالجتماعية وذلك ليكون سيناريو يمكن من خاللو المقارنة بين الوضع الحالي
والتأثيرات البيئية واالجتماعية عند إنشاء وتشغيل واغالق المشروع.
وجدير بالذكر ،أن المشروع سيتيح لمصر الفرصة لالستفادة من أحد مصادرىا الرئيسية لمطاقة
المتجددة ،من خالل ربط مشروع محطة الرياح بالشبكة الوطنية لمكيرباء .وعمى ىذا النحو ،سيساىم
المشروع في تمبية جزء من االحتياجات المتزايدة لمطاقة بشكل متواصل في مصر .ىذا باإلضافة إلى

مساىمتو في خفض انبعاث غازات االحتباس الحراري ،خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون (،)CO2
والتي كانت ستصدر لو تم توليد نفس كمية الطاقة من محطات تعمل بأنواع الوقود األحفوري .وىذه
المسألة تمثل أىمية بالغة السيما عقب اتفاق باريس  ،5102حيث تقرر أنو ينبغي عمي الدول ،بما في

ذلك مصر ،االلتزام بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويجدر اإلشارة أيضاً إلى أنو إذا تم اختيار بديل "عدم تنفيذ المشروع" ،فمن يكون من الممكن توصيل
الكيرباء المتولدة عبر محطات الرياح إلى شبكة الكيرباء ،مما يجعل مشروع مزارع الرياح األوسع عديم

الفائدة .عالوة عمى ذلك ،فإن األرض المقترحة لمتنمية ستظل تستخدم فى البنية التحتية لمشاريع الطاقة
المتجددة األخرى.
وبالنظر إلى نوع وطبيعة المشروع وما قد ينتج عنو من الحد األدنى من التأثيرات البيئية المحتممة ،لم
يتم إيالء بديل "عدم تنفيذ المشروع" مزيد من االىتمام بيذه الدراسة لعدم جدواه.

 8-5المسار البديل لخطوط نقل الكهرباء
يمر المسار المختار لخطوط نقل الكيرباء بموازاة الطرق القائمة ويعبر الجزء الشرقي من وادي
الحواشية ،مما يقمل من التأثيرات المحتممة عمى الجزء الغربي من الوادي ،والذي يمثل قيمة إيكولوجية
أعمي.
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 3-5الموقع البديل لمحطة المحوالت
يجب أن تقع محطة المحوالت بالقرب من مسار خط نقل الكيرباء وذلك حتى يمكن رفع الجيد إلى
مستوي محطة المحوالت األخرى الموجودة .باإلضافة إلى ىذا ،كما تم تجنب اختيار موقع وادي
الحواشية ،والذي يمثل أىمية من الناحية البيئية .ومع ذلك ،سيتم تحسين اختيار الموقع لمتقميل من
التقاطع مع مسارات السيول.

 4-5طريقة البديمة لنقل الكهرباء
تم اختيار النقل اليوائى لمكيرباء بدال من نقميا عبر خطوط تحت األرض نظ اًر ألنو يتيح سيولة

الصيانة والتحديث فى المستقبل (لتحميل مزيد من الطاقة) .ىذا باإلضافة إلى أن تكمفة النقل العموي

لمكيرباء أقل بكثير ،وتتطمب أعمال حفر أقل (حفر الخنادق).

 5-5موارد المياه البديمة
ال يعتبر استيالك المياه كبير فى أي من مراحل إنشاء أو تشغيل المشروع .وبالنظر إلي أن موقع
المشروع غير متصل بأي مصدر لممياه ،فإن الخيارات المحتممة ىي:
استخراج المياه الجوفية

وفقاً لما ىو مذكور فى جزء البيئة األساسية ،فإن آبار المياه الجوفية تتركز في وادي دارا .وتكشف
البيانات التي تم جمعيا من  51بئر لممياه الجوفية فى وادي دا ار أن عمق البئر يتراوح بين أقل من 01

أمتار حتى  011متر .سيتطمب إنشاء واستغالل آبار لممياه الجوفية استخراج تصاريح من و ازرة الموارد
المائية والري ،فضالً عن دراسة منفصمة لتقييم التأثير البيئي .وفي ىذا السياق ،تمثل إدارة اآلبار،
انسداد اآلبار المحتمل ،والتخمص من النفايات السائمة غير المعالجة (الماء المالح أو الناتج عن

الغسيل العكسي لعمود التنقية /إزالة التَّ َم ْع ُدن) عقبات رئيسية ستواجو خيار استخدام المياه الجوفية .ىذا
فضال عن أن تكاليف إنشاء اآلبار قد تكون كبيرة ،فى حين أن كميات المياه المطموبة قميمة.
وفى ىذا الصدد ،ال يفضل خيار استخدام المياه من اآلبار بالنسبة ليذا لممشروع.
نقل المياه إلى الموقع بالشاحنات

يمكن توفير المياه عن طريق نقميا بالشاحنات من خط أنابيب مياه النيل الخاص بالغردقة – رأس

غارب إلي الموقع .0حيث يمر خط أنابيب نقل المياه موازياً لطريق السويس – الغردقة .ويتوقف نقل
 1وفقا لدراسة تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية التي غطت مساحة قدرىا  011كيمو متر مربع بخميج السويس والتي تم إعدادهب بمعرفة
هيئة الطبقة الجديدة والمتجددة ()3112
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المياه عمي الكمية الالزمة من المياه لتنفيذ أعمال اإلنشاء واالستخدامات اآلدمية خالل مرحمة إنشاء
المشروع ،ىذا إلي جانب االستخدامات األدمية خالل مرحمة التشغيل .وكما تم ذكره في الفصل الثالث،
سيتم إنشاء خزان مياه لالستخدامات اآلدمية .وفي ىذا الصدد ،لن ينطوي ىذا الخيار "نقل المياه إلي
الموقع عن طريق الشاحنات" عمي وضع بنية تحتية إضافية.

فيما يتعمق باألعمال الخراسانية ،سيتم توفير الخرسانة في صورة خميط جاىز.
وبالنظر إلي مرونة وامكانية نقل المياه بالشاحنات إلي الموقع ،فيو الخيار األكثر مالئمة خالل مرحمة
التشغيل.
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تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية واجراءات التخفيف

 1-6المنهجيـــة
تـ إجراء التقييـ البيئي لتحديد التأثيرات البيئية المحتممة الناتجة عف المشروع عمي البيئة وكذلؾ تأثيرات
البيئة عمى المشروع .وتـ إجراء التقييـ مف خبلؿ ثبلث خطوات رئيسية ،عمى النحو التالي:
.1

تحديد التأثيرات المحتممة.

.2

تحميؿ وتقييـ التأثيرات مف حيث أىميتيا.

تحديد /اقتراح إجراءات التخفيؼ لتقميؿ التأثيرات السمبية ذات األىمية.

.3

 1-1-6تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية االقتصادية المحتممة

بناء عمى مصفوفة ليوبولد المعدلة ()Leopold matrix
يتـ تحديد التأثيرات المحتممة لممشروع المقترح ً
كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ ( .)1-6وقد تـ تصميـ المصفوفة بحيث تصبح التأثيرات المحتممة
الرئيسية المرتبطة بالمشروع واضحة عمى الفور .وقد تـ ترتيب التصميـ العاـ لممصفوفة عمى النحو

التالي:

 تمثؿ "الصفوؼ" قائمة باألنشطة طبقا لمرحمتي اإلنشاء والتشغيؿ .كما تشمؿ أيضا قائمة بالجوانبالمرتبطة بكؿ نشاط أو مجموعة مف األنشطة.
 وتمثؿ "أعمدة" المصفوفة الموارد والمستقببلت المتوقع تأثرىا والتي تـ تصنيفيا في مجموعاتتتمثؿ في بيئة طبيعية ،وبيئة بيولوجية ،وبيئة اجتماعية واقتصادية .وشممت الموارد و/أو
المستقببلت المحددة ما يمي:

إنفايرونكس



نوعية اليواء



مستوى الضوضاء



التربة



الموائؿ ،النباتات والحيوانات (باستثناء الطيور)



الطيور



الصحة العامة



العمالة والتوظيؼ



الصحة والسبلمة في بيئة العمؿ



البنية التحتية (الطرؽ)
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 2-1-6تحميل وتقييم التأثيرات

تـ تقييـ التفاعبلت المحتممة بيف أنشطة المشروع المختمفة والمستقببلت البيئية ،التي تـ تحديدىا مف
خبلؿ معمومات البيئة األساسية .وقد ينتج عف مثؿ ىذه التفاعبلت تأثيرات سمبية أو إيجابية .وقد تـ
تحديد األنواع المختمفة مف التأثيرات.
وبدراسة تحميؿ ظروؼ البيئة األساسية وطبيعة البيئة المستقبمة ،وجد أف بعض الجوانب ليس ليا صمة

بأنشطة المشروع محؿ الدراسة ،وقد أدرجت ضمف "تأثيرات غير ذات الصمة".
وقد خضعت التأثيرات المعنية المحتممة لعممية تقييـ التأثيرات ،استنادا إلى تحميؿ مكونات وأنشطة
المشروع المقترح ،وذلؾ لتحديد درجة تأثيرىا .وقد اعتمدت عممية التقييـ عمى المعمومات الميدانية التي

تـ تجميعيا في الموقع ،والدراسات السابقة ذات الصمة والمراجع المتاحة و/أو الخبرة الفنية لمفريؽ
االستشاري ىذا إلي جانب التشاور المجتمعي.
واعتمد تقييـ التأثيرات عمى معايير محددة مسبقا تشمؿ حجـ التأثيرات ومدتيا ،و إجراءات التخفيؼ
المقررة ،والمعايير التنظيمية ،وحساسية المستقببلت البيئية.

 3-1-6التأثيرات خارج النطاق

تـ تحديد التأثيرات المحتممة في مصفوفة ليوبولد بحسب تأثيرىا عمى المستقببلت البيئية .ومف شأف ىذه
الخطوة تسييؿ استبعاد التأثيرات خارج النطاؽ ،مع األخذ في االعتبار ما يمي:
-

نوع المشروع

-

خصائص البيئة المحيطة

-

حساسية المستقببلت أو أىميتيا :حسب طبيعتيا وقيمتيا وندرتيا ،الخ .وىناؾ ثبلثة أنواع مف

-

الموقع

المستقببلت:


مستقببلت داخؿ الموقع وتشمؿ التربة وبيئة العمؿ.



مستقببلت محيطة بالموقع ،مثؿ اليواء المحيط ،واالفراد ،والنباتات ،والحيوانات.



المستقببلت النيائية مثؿ المياه السطحية والجوفية.

وقد أظيرت دراسة الوضع البيئي لممنطقة وعمميات التشغيؿ أف التأثيرات التالية خارج النطاؽ:


التأثيرات عمى "نوعية المياه السطحية"" ،جودة المياه الجوفية" و "الحياة المائية":

وبناء عمي
ال توجد مياه سطحية عزبة أو مسطحات مائية بمنطقة المشروع .باإلضافة إلي ذلؾ،
ً
طبيعة المشروع لف يكوف ىناؾ أي تفاعؿ/تأثير عمى المياه الجوفية بالمنطقة خاصة وأف منسوب
المياه الجوفية عمي عمؽ كبير( ،يرجي الرجوع إلي فصؿ تقييـ البيئة األساسية) .عبلوة عمي ذلؾ،

لف يكوف ىناؾ تفاعؿ ألنشطة المشروع مع المياه الجوفية بالمنطقة خبلؿ مرحمتي اإلنشاء
والتشغيؿ.
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التأثيرات البصرية

تنشأ التأثيرات البصرية مف التغيرات في تكويف وطبيعة المناظر المتاحة لممستقبميف المتضرريف
مف التنمية المقترحة (عمي سبيؿ المثاؿ السكاف ومستخدمي المرافؽ الترفييية والسياح  ...إلي
أخره) .ويناقش تقييـ التأثير البصري استجابة المستقبميف ممف يعانوف مف ىذه التأثيرات ،كما

يناقش العواقب الكمية ليذه التأثيرات عمي مشيد الرؤية العاـ .وقد وجد أنو ال يوجد مستقبميف
بالقرب مف منطقة المشروع ،ويقتصر الوضع عمي السائقيف الماريف عمي طوؿ الطرؽ المجاورة.

عبلوة عمي ذلؾ ،لف يسيـ المشروع في إدخاؿ عناصر جديدة عمي ىؤالء السائقيف ،حيث توجد
بالفعؿ خطوط الجيد العالي عمي الطريؽ مف الزعفرانة إلي الغردقة ،فى حيف لف تشغؿ بنية محطة
المحوالت الكيربائية سوي حيز صغير ولف تشكؿ أي تدخؿ بصري .بالتالي ،فإف تأثيرات المشروع

البصرية غير ذات أىمية.


التأثيرات المترتبة عمي معالم التراث األثري والثقافي

وفقاً لمدراسة الخاصة بتقييـ التأثيرات البيئية واالجتماعية لممنطقة المحيطة عمى مساحة نحو 333

كـ ، 2ال توجد أي معالـ تراث أثري أو ثقافي مسجمة بمنطقة المشروع .عبلوة عمي ذلؾ ،ال توجد
أي آثار مسجمة داخؿ أو عمي مقربة مف موقع المشروع المقترح .ومع ذلؾ ،أشار كاستؿ

وتريستاف( iاتصاؿ شخصي في  )2316-2315إلي احتمالية أف يكوف ىناؾ بقايا أثرية بوادي
حواشية .لذلؾ ،في حالة العثور عمي أي مف المعالـ عف طريؽ الصدفة ،سيتـ تطبيؽ اإلجراءات
المتبعة في مثؿ ىذه الحالة والتي مف شأنيا وقؼ النشاط واحاطة المنطقة بالسياج مع إخطار
الجيات المعنية عمي الفور ،وفقا لما ينص عميو القانوف رقـ  117لسنة  1983المختص بحماية
اآلثار.
وفيما يمي يعرض الجدوؿ ( )1-6جوانب المشروع المختمفة خبلؿ مرحمتي اإلنشاء والتشغيؿ وتأثيراتيا
المحتممة (السمبية /اإليجابية) عمي العناصر البيئية ذات الصمة .كما يتـ تحديد أىمية كؿ تأثير سمبي
محتمؿ قبؿ وبعد تنفيذ إجراءات التخفيؼ ،سواء المتضمنة في تصميـ المشروع و/أو التي يتـ اتخاذىا

وتطبيقيا أثناء إدارة المشروع وتطبيؽ اجراءات الرصد.

 iيرجى مراجعت الفصل الرابع الظروف االجتماعيت واالقتصاديت
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جدول رقم ( :)1-6التأثيرات المحتممة /المتبقية
الخصائص البيئية
األنشطة

الجــوانب

(مصادر التأثيرات)

البيئة الطبيعية

1

االجتماعية االقتصادية

البيئة البيولوجية

نىعية
الهىاء

مستىي
الضىضاء

التربــة

المىائل

النباتات

الحيىانات
(باستثناء
الطيىر)

الطيىر

الصحة
العامة

التىظيف

الصحة
والسالمة
في مكان
العمل

البنية
التحتية
(الطرق)

مرحمــة اإلنشــاء
 العمالة

تسوية الموقع

األعماؿ المدنية

تركيب المعػدات (خطػوط الجيػد
العالي ومحطة محوالت)

األعماؿ واألجيزة الكيربية

التشغيؿ التجريبي

إقامة وانتقاؿ العماؿ

نقؿ المواد ،إلخ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

+

NA

NA

 انبعاثات األتربة

-

NA

NA

-

-

-

-

-

NA

-

NA

 االنبعاثات الغازية (مف الشاحنات والمعدات)

-

NA

-

-

-

-

-

-

NA

-

NA

NA

-

NA

NA

NA

-

-

NA

NA

-

NA

 مخمفات عممية اإلنشاء (شاممة المخمفات البمدية الصمبة والسائمة)

NA

NA

-

-

-

-

NA

-

NA

-

NA

 الحوادث (الشاحنات والمعدات)

NA

NA

-

-

-

-

-

-

NA

-

-

 االنسكابات (مف الشاحنات والمعدات)

NA

NA

-

-

-

-

NA

NA

NA

-

-

-

-

-

-

-

-

NA

NA

NA

-

NA

 الصرؼ الصحي مف العماؿ

NA

NA

-

NA

-

-

NA

NA

NA

NA

NA

 استيبلؾ المياه

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

-

العمالة

 الضوضاء (مف الشاحنات والمعدات)

 القيادة في الطرؽ الوعرة

مرحمــة التشــغيل
األنشطة المتعمقة بالعمالة



 النفايات المنزلية الصمبة

عممية التشغيؿ

1

()-

تأثيراث سلبيت

إنفايرونكس

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

+

NA

NA

-

NA

-

-

-

-

NA

-

NA

-

NA



استيبلؾ المياه

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-

NA

NA

-



الصرؼ الصحي الناتج

NA

NA

-

-

-

-

NA

NA

NA

NA

NA



القيادة في الطرؽ الوعرة

-

-

-

-

-

-

NA

NA

NA

-

NA



الضوضاء الناتجة مف المحوالت ومغيرات التيار

NA

-

NA

NA

NA

-

NA

NA

NA

-

NA

( )+تأثيراث إيجابيت

 NAال ينطبق
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 4-1-6إجراءات التخـفيف

يستيدؼ المشروع تحقيؽ تأثيرات بيئية إيجابية .وعادة ما تكوف إجراءات التخفيؼ إما مدمجة كجزء ال

يتج أز مف تصميـ المشروع أو تتـ مف خبلؿ اإلدارة البيئية واجراءات الرصد البيئي .وبتنفيذ ىذيف
النوعيف مف إجراءات التخفيؼ؛ تكوف التأثيرات المتبقية ،وىي تمؾ المحتممة المتبقية بعد تنفيذ إجراءات
التخفيؼ ضئيمة لمغاية /غير ذات أىمية  /مقبولة .وبقدر اإلمكاف ،يفضؿ تجنب ومنع التأثيرات عمي

التقميؿ أو التخفيؼ منيا أو التعويض عنيا .واستنادا إلى عممية تحديد التأثيرات والتقييـ؛ يتـ استبعاد

التأثيرات خارج نطاؽ عممية التقييـ ،ويتـ اقتراح إجراءات التخفيؼ لمتأثيرات اليامة ،في حيف يتـ دمج
التأثيرات الطفيفة ضمف خطط اإلدارة الخاصة بالمنشأة.

 2-6تقييم التأثير
بناء عمي التحميؿ األولي لؤلوضاع البيئية األساسية ،طبيعة البيئة المستقبمة وأنشطة المشروع ،يتضح
أف التأثيرات البيئية السمبية األساسية ستنتج خبلؿ مرحمة إنشاء المشروع ،حيث األعماؿ المدنية التي
تشتمؿ عمي استخداـ أنواع مختمفة مف مركبات اإلنشاء والمعدات الثقيمة وانشاء الطرؽ الداخمية والقوة

العاممة .فيما تعتبر التأثيرات السمبية المترتبة خبلؿ مرحمة التشغيؿ عمي الجوانب الطبيعية واالجتماعية

االقتصادية غير ذات أىمية وقد يتـ معالجتيا مف خبلؿ إجراءات وخطط اإلدارة.
 1-2-6التأثيرات اإليجابية


التوظيف

سيوفر المشروع فرص عمؿ خبلؿ مرحمتي اإلنشاء والتشغيؿ .وستكوف أولوية اختيار العمالة مف
المجتمع المحمي .وفي ىذا الصدد ،سيتوقؼ توافر ومدة الوظائؼ عمي الجدوؿ الزمني لتنفيذ
المياـ ومراحؿ اإلنشاء وطبيعة الوظيفة.
ومف الفوائد األخرى المباشرة التي ستعود عمي المجتمع المحمي ىو تقديـ التدريب "أثناء العمؿ".
وتشير التقديرات إلي أف المشروع خبلؿ مرحمة اإلنشاء سيوفر حوالي  233فرصة عمؿ مباشرة
لممجتمع المحمي .وأثناء التشغيؿ ،مف المتوقع أف يكوف عدد العمالة الدائمة بالموقع  13موظفيف

تقريباً.
ومف المتوقع أف تكوف الشركات المحمية متوسطة الحجـ قادرة عمي إمداد أغمب المكونات
المساعدة مثؿ السبللـ واألنابيب والمنصات وكذلؾ الصواميؿ والمسامير.
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سيتـ شغؿ ما يقرب مف  %43مف الوظائؼ المتاحة أثناء مرحمة اإلنشاء مف العمالة متوسطة
الميارة وغير الماىرة ،بينما ستتطمب الوظائؼ األخرى المتبقية والبالغة  %63عمالة ماىرة.2

وبالتالي ،سيساىـ المشروع خبلؿ مرحمة اإلنشاء في التأثيرات االجتماعية االيجابية بما في ذلؾ
التنمية المجتمعية وخفض نسبة البطالة بالمجتمع المحمي.

 2-2-6التأثيرات السمبية المحتممة

بعد استبعاد التأثيرات غير ذات الصمة وتحديد التأثيرات اإليجابية ،تـ تقييـ ما تبقى مف "التأثيرات
السمبية المحتممة" عمى أساس المعايير التالية:



حجم التأثير.



المدة الزمنية التي تستمر فييا التأثيرات.



إجراءات التخفيف :مدى توفرىا ،سواء كانت مدرجة ضمف تصميـ المشروع أو يتـ اتخاذىا



االلتزام بالمعايير التنظيمية وفقا لإلطار القانوني والتنظيمي المصري (السابؽ وصفيا في الفصؿ



االهتمام واإلدراؾ الشعبي.

وتنفيذىا ضمف إجراءات اإلدارة.
الثاني).

 1-2-2-6تأثيرات المشروع عمي البيئة الطبيعية


نوعية الهواء المحيط
مرحمة اإلنشاء

قد ينتج عف أنشطة اإلنشاء تأثير ضئيؿ وموضعي وقصير األجؿ عمى نوعية اليواء ،يتمثؿ في
غبار/أتربة أو الجسيمات العالقة نتيجة تسوية سطح التربة ،واالنبعاثات الصادرة مف معدات

اإلنشاء وشاحنات النقؿ .سيتطمب إنشاء كبل مف األبراج ومحطة المحوالت وضع أساسات
خرسانية مسمحة .كما سيكوف ىناؾ حاجة إلى األعماؿ المدنية العادية بالنسبة لمحطة المحوالت،
بما فى ذلؾ الخرسانة المسمحة وأعماؿ البناء .ىذا باإلضافة إلى التركيبات الكيربائية لممحوالت.
كما سيتـ تجميع األبراج بالموقع وتركيب الكاببلت الكيربائية وتوصيميا بمزرعة الرياح وشبكة
الكيرباء.
سيتـ استخداـ مولد ديزؿ صغير متنقؿ لتوليد الكيرباء أثناء أعماؿ اإلنشاء .ونتيجة لذلؾ،
ستحتوي انبعاثات اليواء في ىذه المرحمة عمى األتربة ،أكاسيد النيتروجيف ،أكاسيد الكبريت ،وأوؿ
أكسيد الكربوف.
2

مراجعة تقرير التأثير البيئي لمحطة الطاقة الفوتوفولطية دريناف بقدرة  93ميجا وات ،Eastern Cape Solaire Direct ،جنوب

إفريقيا .2314
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وتحدث مثؿ تمؾ التأثيرات لمدة قصيرة نسبياً ،ومف المتوقع أف تؤثر في المقاـ األوؿ عمى بيئة
العمؿ .ومف الناحية األخرى ،فمف غير المحتمؿ أف يكوف ىناؾ تأثيرات سمبية عمى الصحة
العامة ،ىذا ألف أقرب منطقة سكنية لمموقع ،وىي المدينة الساحمية رأس غارب ،تقع عمي مسافة

 28كـ إلي شرؽ الموقع المقترح .وبالتالي ،يعتبر ىذا التأثير طفيؼ.
إجراءات التخفيؼ

لمنع انبعاثات األتربة مف المركبات ،سوؼ يعمؿ مقاولي المشروع عمي التأكد مف تغطية جميع
المركبات التي تدخؿ أو تخرج مف الموقع وبيا حمولة قد ينتج عنيا أتربة ،فيما عدا أثناء التحميؿ

والتفريغ.
كما ستكفؿ الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء بأف يقوـ المقاوليف بتركيب وتشغيؿ والحفاظ عمي

اإلجراءات و /أو المعدات المستخدمة في إخماد األتربة بالمناطؽ التي مف المحتمؿ أف ينتج بيا
انبعاثات األتربة والتي تـ تحديد مخاطر بيا (مثؿ ناقبلت المياه المتنقمة المجيزة بمضخة ومرشات

إلخماد األتربة بالطرؽ المفتوحة أو منطقة التخزيف أو فى األياـ المتوقع أف تشيد نشاط لمرياح).
التأثيرات المتبقية

مف المتوقع أف تسيـ إجراءات التخفيؼ السابقة عمي نحو فعاؿ في خفض التأثيرات المحتممة.
لذلؾ فإف التأثيرات المتبقية ألعماؿ اإلنشاء عمى نوعية اليواء غير ممحوظة.
مرحمة التشغيل

سيتولد خبلؿ مرحمة التشغيؿ الحد األدنى مف االنبعاثات ،وذلؾ نتيجة نقؿ األشخاص واإلمدادات/
المخمفات ومتطمبات الصيانة المحتممة .ومع ذلؾ ،فبالنظر إلى طبيعة المشروع ،فإف ىذه األنشطة

بسيطة ،وتعتبر انبعاثات اليواء غير ذات أىمية.
التأثيرات المتبقية
ال توجد تأثيرات متبقية.


مستويات الضوضــاء المحيطة
مرحــمة اإلنشــاء

األنشطة التي قد تتولد عنيا الضوضاء ىي أعماؿ الحفر والخرسانة ومعدات البناء .وقد يتسبب

استخداـ معدات البناء في إحداث زيادة مؤقتة وموضعية في مستويات الضوضاء .ويعرض

الجدوؿ رقـ ( )2-6مستويات الضوضاء (بالديسبؿ) التي مف المتوقع أف تنتج عمي مسافات
مختمفة مف معدات اإلنشاء.
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ومف غير المتوقع أف ينتج عف الضوضاء التي تسببيا أنشطة اإلنشاء تأثيرات سمبية عمى
المناطؽ المجاورة (الطرؽ والمجتمعات القريبة) حيث أنيا تقع عمى مسافات بعيدة عف الموقع
حيث أف موقع المشروع يبعد بحوالي  28كيمومتر مف مدينة رأس غارب الساحمية .وبالتالي ،يعتبر
التأثير الناتج عف الضوضاء المحيطة التي تسببيا أنشطة اإلنشاء طفيؼ.

جدول رقم ( :)2-6متوسط مستويات الضوضاء الناتجة عن معدات اإلنشاء
نوع المعدة

المسافة من مصدر الضوضاء (ديسيبل)
11م

15,3م

51م

111م

ونش

72

-

58

52

بولدوزر

74

-

63

54

مولد كيرباء

76

-

62

56

حفار

79

-

65

59

خبلط خرسانة

-

85

-

-

مضخة خرسانة

-

82

-

-

ىزاز خرسانة

-

76

-

-

شاحنة

-

88

-

-

*بمضاعفت المسافت تقل شدة الضوضاء حوالى  6ديسيبل وبمضاعفت المسافت عشر أضعاف تقل شدة الضوضاء حوالي
3
 22دسيبل

إجراءات التخفيؼ
ستقوـ الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء والمقاوليف التابعيف ليا بإتباع اإلجراءات الرقابية التالية:


مطابقة اآلالت ومعدات البناء ألحدث التطورات التقنية المستخدمة.



الصيانة الدورية لآلالت والمعدات ذات محرؾ احتراؽ داخمي وفقاً لتعميمات الشركة المصنعة.

باإلضافة إلي ذلؾ ،إذا لزـ األمر سيتـ اعتماد آلية تظمـ لتقييـ الشكاوي المتعمقة بالضوضاء
الناجمة عف أنشطة اإلنشاء ،إف وجدت.
التأثيرات المتبقية
مف غير المحتمؿ أف يكوف لمضوضاء الناتجة أثناء تنفيذ أنشطة اإلنشاء أي تأثير عمى المجتمع
العاـ .إال أف التأثير الناتج عف أنشطة اإلنشاء عمى بيئة العمؿ مف المحتمؿ أف يكوف كبير .ولكف
3

فى الحالة الواقعية يشير قانوف التربيع العكسي إلى الحاالت المثالية حيث أنو يفترض انتشار الصوت بالتساوي بالظبط في جميع
االتجاىات .لكف إذا كاف ىناؾ أسطح عاكسة فى مجاؿ الصوت ستضاؼ األصوات المنعكسة إلى الصوت الموجو بما يتسبب في
المزيد مف الصوت فى الموقع عف ما ىو متوقع مف قانوف التربيع العكسي .واذا كاف ىناؾ حواجز ما بيف مصدر الصوت ونقطة
القياس فقد يتسبب ذلؾ في شدة ضوضاء أقؿ مف ما ىو متوقع مف قانوف التربيع العكسي .ومع ذلؾ ،يعتبر قانوف التربيع العكسي

ىو تقدير مبدئى منطقى لشدة الضوضاء عمى مسافة في منطقة مفتوحة نسبياً .تقدير مستويات الصوت مع قانون التربيع العكسي،
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/acoustic/isprob2.html
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مع تنفيذ إجراءات التخفيؼ السابقة واجراءات الصحة والسبلمة ،تعتبر التأثيرات المتبقية غير
ممحوظة.
مرحمة التشغيل

وفقاً لنتائج التقييـ البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتراكمي لبرنامج التحكـ الفعاؿ فى توربينات

الرياح ( )ATMPلمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خميج السويس ،والتقييـ البيئي واالجتماعي

االستراتيجي لممنطقة البالغ مساحتيا  284كـ 4بخميج السويس الذي تـ إعداده بواسطة المركز
اإلقميمي لمطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ( ،)RCREEEوكذلؾ استناداً إلى مراجعة الدراسات
النظرية السابقة ،تتراوح مستويات الضوضاء المتراكمة المحتمؿ أف تنتج عف محطات مزارع الرياح

(المشروع األوسع) مف  35إلى  65ديسيبؿ .عبلوة عمى ذلؾ ،تنص الخطوط اإلرشادية لمصحة
والسبلمة والبيئة الصادرة عف مؤسسة التمويؿ الدولية فيما يتعمؽ بنقؿ وتوزيع الطاقة الكيربائية

عمى أنو "يمكف فى األغمب سماع الضوضاء فى شكؿ طنيف أو أزيز حوؿ المحوالت أو خطوط
الكيرباء فائقة الجيد".
تعد مستويات الضوضاء العامة المسموعة المرتبطة بخطوط الجيد العالي ىي األعمى أثناء
تساقط األمطار الغزيرة .غير أنو ،نظ اًر ألف صوت تساقط قطرات المطر يساىـ فى ارتفاع
مستويات الضوضاء المحيطة وبالتالي يحجب الصوت الناتج عف الخط ،فإف أصوات الطقطقة

وأزيز التردد المنخفض المرتبطة بنقؿ الجيد العالي تعد ىي األكثر وضوحا بعد ىطوؿ األمطار
أو خبلؿ الطقس الضبابي .وتشكؿ مستويات ضوضاء الموصبلت الرطبة الناتجة عف خطوط نقؿ

الكيرباء ،ذات التصميـ القياسي  533كيمو فولت ،مصادر أولية لئلزعاج وليست مخاطر بيئية.
وتنـ معايير التصميـ عف أنو سينتج عف التشغيؿ العادي مستويات ضوضاء تبمغ حوالي 49
ديسيبؿ (فى حالة الموصبلت الرطبة) فى المنتصؼ ،و 46ديسيبؿ 5عمى حرـ خطوط النقؿ

 .ROWوتجدر اإلشارة ىنا إلى أف المشروع ال يتضمف خطوط فائقة الجيد ،ويقع فى مكاف
جاؼ إلى حد كبير.
وبالنظر إلي تمؾ المسافة الكبيرة مف المستقبؿ برأس غارب ،فما ستضيفو مزرعة الرياح لمستويات
الضوضاء المحيطة يعد طفيؼ .وبالتالي ،يعتبر تأثير الضوضاء المحتمؿ غير ذات أىمية.

وبالنسبة لمستويات الضوضاء داخؿ بيئة العمؿ ،تعتبر التأثيرات المتبقية غير ممحوظة ،إذا تـ
تنفيذ إجراءات التخفيؼ المشار إلييا ،وتطبيؽ إجراءات فعالة لمسبلمة والصحة المينية بما في
4

5

Strategic and Cumulative Environmental and Social Assessment Active Turbine Management
Program (ATMP) for Wind Power Projects in the Gulf of Suez, on the Strategic Environmental and
Social Assessment for the Area of 284 km2 at the Gulf of Suez, March 2018
500 kV INTERNATIONAL TRANSMISSION LINE NSP-TR .1 Forbes, Minnesota to Manitoba,
Canada Northern States Power Company U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 1979
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ذلؾ حظر الوصوؿ إلى منطقة المحوالت ،وتزويد عماؿ الصيانة بميمات الوقاية الشخصية وتقميؿ
فترات التعرض لمضوضاء.
إجراءات التخفيؼ
مف الممكف تطبيؽ إجراءات التخفيؼ التالية أثناء عممية التشغيؿ لتقميؿ التأثيرات المحتممة
لمضوضاء:
 تصميـ اآلالت والمعدات المحتمؿ أف يصدر عنيا ضوضاء بحيث تتوافؽ مع الموائح الخاصة
بمستويات الضوضاء.

 وضع عوازؿ حوؿ كافة المعدات التي ينتج عنيا ضوضاء مثؿ مغيرات التيار والمحوالت.
 تزويد العامميف بميمات الوقاية الشخصية المبلئمة باألماكف التي بيا أالت ومعدات مسببة
لمضوضاء.
التأثيرات المتبقية
مف غير المحتمؿ أف يكوف لمضوضاء الناتجة عف أنشطة التشغيؿ تأثير سمبي عمى المجتمع .أما
تأثيرىا عمى بيئة العمؿ فيكاد يكوف ال يذكر مع تنفيذ إجراءات التخفيؼ السابقة واجراءات الصحة
والسبلمة.


التربــة

مرحمة اإلنشــاء

بشكؿ عاـ ،مف غير المحتمؿ أف تتسبب األنشطة التي يتـ تنفيذىا في مرحمة اإلنشاء في تموث

التربة بصورة تستمزـ القياـ بأنشطة إزالة التموث والتنظيؼ في المستقبؿ.

قد تنتج التأثيرات المحتممة أثناء مرحمة اإلنشاء مف إدارة الصرؼ الصحي ،تخزيف المواد
والمخمفات ،اإلنسكابات العارضة مف الماكينات ،والتسريبات المحتممة مف مولدات الديزؿ وزيوت

التشحيـ.

إجراءات التخفيؼ
سيتـ جمع المخمفات المتولدة بواسطة مقاوؿ معتمد والتخمص منيا في مواقع الدفف الصحي
المقررة والمخصصة لذلؾ الغرض .وتنطوي إجراءات التخفيؼ في المقاـ األوؿ عمي إجراءات إدارة

الموقع وأعماؿ نظافة الموقع واإلجراءات السميمة إلدارة المخمفات .أما المخمفات األخرى الناتجة
عف عمميات اإلنشاء فسيتـ تخزينيا بشكؿ آمف لبعض الوقت بالموقع وسيتـ التخمص منيا بصفة
دورية عف طريؽ مقاوليف معتمديف.
كما سيتـ إلزاـ المقاوليف بتنفيذ تمؾ المياـ مف خبلؿ ترتيب ونظافة الموقع وتأميف التجييزات
والخدمات أثناء اإلنشاء مف خبلؿ الشروط التعاقدية وعف طريؽ تعييف ميندسيف لئلشراؼ عمي
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تنفيذ تمؾ األنشطة وذلؾ لضماف التخمص المناسب مف النفايات الصمبة ومياه الصرؼ الصحي،
لتجنب أو لجمع انسكابات الزيوت المستخدمة والشحوـ والديزؿ إلي أخره .ىذا ومف المقرر تخزيف
وقود الديزؿ المستخدـ في حاويات لمتقميؿ مف احتمالية تسربو إلي التربة .أما المخمفات األخرى

الناتجة عف عمميات اإلنشاء فسيتـ تخزينيا بأماف ولبعض الوقت بالموقع وسيتـ التخمص منيا

بصفة دورية عف طريؽ بيعيا لممقاوليف ،إذا أمكف.
عبلوة عمى ذلؾ ،سوؼ تشتمؿ العقود التي ستُوقع أثناء مرحمة اإلنشاء مع مختمؼ المقاوليف عمي
متطمبات الفحص الدوري لممعدات والماكينات وىو ما سيساىـ في التقميؿ مف حجـ االنسكابات
والتسريبات لمحد األدنى .وسيقوـ مسئوؿ البيئة والسبلمة بالموقع بمتابعة تنفيذ العقود والتأكد مف
التزاميـ بشروط البيئة والصحة والسبلمة المنصوص عمييا بالعقد.
كما سيتـ إنشاء خزاف (بيارة) لمياه الصرؼ الصحي الناتج عف االستخداـ اآلدمي .وسيتـ عزلو
ببطانة مف البيتوميف لمنع التسريب وتفريغ محتوياتو بانتظاـ والتخمص منيا في أقرب محطة
معالجة صرؼ صحي عمى فترات منتظمة مناسبة مف خبلؿ مقاوؿ معتمد.
ومف الجدير بالذكر ،أف ترتيب ونظافة الموقع وتأميف التجييزات والخدمات مف الممكف أف تحد

مف بعض المخاطر المحتممة ببيئة العمؿ ،كما تعمؿ عمي خمؽ بيئة عمؿ تساعد عمي تنفيذ

المياـ عمي نحو آمف وبالطريقة الصحيحة .وتنطوي اإلدارة الفعالة لمممتمكات وتأميف التجييزات
والخدمات عمي:
-

تنظيؼ بيئة العمؿ بصفة دورية

-

الحفاظ عمى األسطح والممرات والسبللـ نظيفة ومنظمة.

-

تخزيف المواد واألدوات والمعدات بشكؿ منظـ ومرتب.

-

السيطرة عمي التسربات وتنظيفيا.

-

جمع والتخمص مف المخمفات بصفة دورية.

بالتالي ،تعتبر التأثيرات المحتممة عمي التربة الناتجة عف األنشطة المختمفة متوسطة.
التأثيرات المتبقية
مف المتوقع أف تكوف التأثيرات المترتبة عمي التربة أثناء تنفيذ أنشطة اإلنشاء غير ذات األىمية إذا

تـ تنفيذ اإلجراءات المناسبة لمعناية بنظافة الموقع وادارتو بطريقة سميمة.
مرحمة التشغيل

أثناء مرحمة التشغيؿ ،قد تنتج التأثي ارت المحتممة عمى التربة جراء اإلدارة الخاطئة لممواد الكيميائية
والصرؼ الصحي المنزلي والتسربات العرضية مف اآلالت والتسربات المحتممة مف مولدات الديزؿ
وزيوت التشحيـ.
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بالتالي ،تعتبر التأثيرات المحتممة عمي التربة متوسطة.
إجراءات التخفيؼ

كجزء مف خطة اإلدارة البيئية ،سيقوـ المشروع بإعداد نظاـ إلدارة المخمفات يتوافؽ مع الموائح
والتشريعات المصرية فضبل عف التحقؽ مف سبلمة بيارة الصرؼ الصحي .باإلضافة إلي ذلؾ،
ينبغي أف تشتمؿ خطة االستجابة لحاالت الطوارئ عمي التعامؿ مع حاالت االنسكابات.
وسيتـ إمداد أو تغيير الزيت أو مواد التشحيـ أو المواد الييدروكربونية لممركبات بمحطات الوقود.
ولف يتـ القياـ بأي مف تمؾ األنشطة بالموقع .وسيكوف ىناؾ رقابة صارمة مف قبؿ المسئوؿ عف
اإلشراؼ عمي الموقع.
فيما سيعمؿ المقاوليف عمي توفير الحماية الفعالة لمتربة في جميع األوقات ،وتحمميـ المسئولية عف
أي أضرار الحقة.
سيتـ جمع مياه الصرؼ الصحي الناجمة عف االستيبلؾ األدمي بالموقع في نظاـ داخمي معزوؿ
وتصريفيا في خزاف أسمنتي مبطف (بيارة) حتي يتـ تفريغيا بصفة دورية بواسطة شاحنات

مخصصة لذلؾ الغرض.
التأثيرات المتبقية

عقب تنفيذ إجراءات التخفيؼ ،تعد التأثيرات المحتممة عمى التربة جراء عمميات التشغيؿ غير ذات
أىمية.



الميـــاه

في حيف سيتوقؼ استيبلؾ المياه خبلؿ مرحمة التشغيؿ عمي االستخداـ اآلدمي ،سيكوف

االستيبلؾ المقدر لممياه أثناء أنشطة اإلنشاء أقؿ مف  1متر مكعب /يوـ (عمى افتراض 43
لتر/شخص /يوـ –  13أشخاص).
سيتـ تحقيؽ المستوي األمثؿ مف االستخداـ ،ولف يكوف ليذه الكمية تأثير ممحوظ عمى مصادر
المياه .باإلضافة إلي ذلؾ ،ستقوـ الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء بتنفيذ أنشطة الصيانة الوقائية
لآلالت لتجنب تسربات أو فقداف المياه ورصد االستخداـ الجيد لممياه بالمراحيض ،وتجنب
التسريبات ،واالستخدامات الزائدة ،إلي أخره.
تأثير ىذا المشروع عمى استيبلؾ موارد المياه يعتبر ضعيفاً.
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 3-2-6التأثير عمى البيئة البيولوجية

تقع مواقع المشروع عمي السيؿ الساحمي الواسع ،وتتكوف مف طبقة سفمية (ركيزة) مف الرماؿ الصمبة

مغطاة بالحصي والحجارة والصخور مع طبقة محدودة مف الغطاء النباتي تقتصر عمي حدود المسارات
والودياف الساحمية الطفيفة .وقد سجمت بضع األثار التي تدؿ عمي وجود الحيوانات داخؿ حدود
الموقع .ولكف نظ اًر لكثرة تنقؿ األنواع المعروؼ عنيا التواجد بالمنطقة األوسع ،ال يمكف تحديد وجود

الحيوانات في مواقع بعينيا ،بؿ ومف الممكف تواجدىا بموقع المشروع والمواقع المحيطة .ويتقاطع الجزء
الشرقي مف وادي الحواشية مع موقع خط النقؿ ،فى حيف يقع موقع محطة المحوالت جنوب الوادي.
وتجدر اإلشارة إلى أف الجزء الغربي مف وادي الحواشية ،الذي يقع عمي خارج حدود الموقع ،يمثؿ
منطقة االىتماـ ألنو األكثر ثراء بالتنوع البيولوجي ،وقد سجمت األنواع التي تمثؿ جميع المستويات
الغذائية لميرـ اإليكولوجي بالمنطقة ضمف مسافة قريبة جداً .وفي ىذا الصدد ،قد تتضرر تمؾ األنواع

نتيجة أنشطة اإلنشاء والتشغيؿ الخاصة بالمشروع.


مرحــمة اإلنشـاء

الموائل

قد يتسبب المشروع عمي فقداف مباشر لمموائؿ نتيجة مسارات خطوط الطاقة ،تخزيف اآلالت
الثقيمة ،وغيرىا مف المنشآت التقنية.

كما سيشتمؿ إنشاء محطة المحوالت واألبراج عمي أنشطة التعبئة والتفريغ ،وسيتـ إزالة وتدمير
جزء مف طبقة السطح العموي لمتربة إلي جانب بعض طبقات التربة العميقة .ومع ذلؾ ،فإف
استخداـ األراضي إلنشاء محطة المحوالت واألبراج يعد صغير إلى حد ما ،مما يقمؿ مف التأثير
المحتمؿ.
عبلوة عمي ذلؾ ،يقع أغمب موقع المشروع داخؿ حدود السيؿ الصحراوي الساحمي األوسع الشائع
والمنتشر مف الشماؿ إلي الجنوب عمي طوؿ ساحؿ البحر األحمر .ويتميز ىذا النظاـ اإليكولوجي
بغياب شبو تاـ لممياه ،وبناء عميو ،فإف الغطاء النباتي بسيط جداً ،وتتواجد الحياة الحيوانية بصفة
أساسية في األودية.

إجراءات التخفيؼ
 فقداف الموائؿ و/أو التعديؿ ىو أمر دائـ وال يمكف التقميؿ منو .ومع ذلؾ ،ووفقاً لما ذكراألرضي
أعبله ،فإنو مف المتوقع أف يكوف ىذا األمر طفيؼ ،نظ ار ألف ما سيتـ استغبللو مف ا

إلنشاء محطة المحوالت واألبراج ىي مساحة محدودة لمغاية ،ولـ يتـ العثور عمي لموائؿ

حرجة بتمؾ المنطقة ،ىذا باإلضافة إلي الخصائص اإليكولوجية لمسيؿ الساحمي والذي
يتضمف تنوع بيولوجي محدود لمغاية.

إنفايرونكس

أغسطس 8102

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (نموذج ب) محددة لخطوط نقل الجهد العالي ومحطة المحوالت  -بخميج السويس

14-6

 يمكف الحد مف تجزئة الموائؿ عف طريؽ التقميؿ مف إقامة الطرؽ وغيرىا مف عناصر البنيةالتحتية إلي الحد األدنى مف المتطمبات .عمي سبيؿ المثاؿ ،تفادي إقامة طرؽ وغيرىا مف
عناصر البنية التحتية باألودية (وباألخص وادي الحواشية).

 الحد مف القيادة عمي الطرؽ الوعرة داخؿ مواقع المشروع وحظر القيادة في الودياف ،السيماوادي الحواشية ،لتجنب انضغاط التربة.
 تجنب وادي الحواشية ،أثناء تحديد موقع أبراج الضغط العالي.التأثيرات المتبقية
تعتبر التأثيرات المتبقية الناجمة عف أنشطة اإلنشاء عمي الموائؿ منخفضة.
النباتات

تتسـ مواقع المشروع بندرة الغطاء النباتي بدرجة كبيرة ،فضبل عف تناثره خبلؿ المساحات
الشاسعة .بالتالي ،يمكف ألنشطة المشروع تفادي التأثيرات المترتبة عمي الغطاء النباتي بسيولة.
باإلضافة إلي ذلؾ ،لـ يتـ تسجيؿ وجود أي نباتات نادرة أو ميددة باالنقراض أو نباتات متوطنة
داخؿ حدود منطقة المشروع.

قد يؤدي دمؾ التربة إلي تدمير مخزوف البذور المحمي والتقميؿ مف المبلئمة لنمو النباتات .ومع
ذلؾ ،نظ ار ألف قدرة النباتات عمي النمو في ىذه المنطقة البالغة القحولة محدودة جداً ،يعد التأثير
المترتب طفيؼ .عبلوة عمي ذلؾ ،وكما ذكر أعبله ،فإف المنطقة المتضررة محدودة جداً ،وسيتـ
اإلبقاء عمي معظـ المنطقة خالية مف أي تدخبلت.

ستقتصر انبعاثات األتربة عمي مساحة صغيرة جداً ،وفترات قصيرة إلي حد ما .ومف المتوقع أال
يكوف ىناؾ أي تأثيرات ىامة عمي النباتات نتيجة انبعاثات األتربة.

لف يكوف لممخمفات الناجمة عف أعماؿ اإلنشاء أي تأثيرات ىامة عمي النباتات .إال أنيا قد تتسبب
في تموث مساحة أكبر إذا ما دفعتيا الرياح القوية بعيداً.
إجراءات التخفيؼ
 ينبغي عند تركيب محطة المحوالت واألبراج ،تفادي المناطؽ التي يتـ العثور عمي غطاءنباتي بيا وذلؾ لتجنب إزالتو.
 الحد مف القيادة عمي الطرؽ الوعرة داخؿ حدود مواقع المشروع إلي جانب حظر القيادةبالودياف.

 إزالة المخمفات مباشرة مف الموقع وتخزينيا بو أو بالقرب منو بالطرؽ السميمة حتى يتـالتخمص منيا بصورة نيائية.
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التأثيرات المتبقية
مف المتوقع أف تساىـ إجراءات التخفيؼ المذكورة أعبله بصورة فعالة في التقميؿ مف التأثيرات
المحتممة .بالتالي ،فإف التأثيرات المتبقية الناجمة عف أنشطة اإلنشاء عمي النباتات غير ممحوظة.
الحيوانات (باستثناء الطيور)

سوؼ تقمؿ منشآت المشروع مف الموائؿ المتاحة لمحيوانات بالمنطقة .ومف الناحية األخرى ،فإف
أىمية مواقع المشروع كموئؿ لمحيوانات تعد محدودة ،وقد سجمت معظـ األنواع في وادي

الحواشية ،وبالتحديد فى األجزاء الجنوبية مف الوادي.
وقد تتضرر الحيوانات بالمنطقة نتيجة االضطرابات المثارة أثناء مرحمة اإلنشاء .كما أنو مف
المرجح أف تيجر الثدييات األصمية الكبيرة (ثعمب روبؿ والثعمب األحمر) التي تستغؿ المنطقة
بشكؿ متقطع نتيجة االضطرابات المثارة بسبب أعماؿ اإلنشاء .إال أف تأثير االضطراب سيقتصر
عمي مساحة صغيرة نوعا ما .وبالتالي ،يمكف لمحيوانات المحمية العثور عمي موائؿ بديمة أثناء
عممية اإلنشاء .عبلوة عمي ذلؾ ،تقتصر أعماؿ اإلنشاء عمي فترة زمنية محدودة ،ويمكف أف تعاود

الحيوانات االنتشار بالمنطقة مرة أخرى عقب مرحمة اإلنشاء .ومع ذلؾ ،يجب تجنب األنشطة
البشرية في وادي الحواشية.
الضب المصري ىو النوع الوحيد الياـ الذي سجؿ سابقاً داخؿ حدود المنطقة (ىيئة الطاقة الجديدة

والمتجددة .)2313 ،فى المقابؿ ،قاـ المكتب االستشاري "إنفايرونكس" بإجراء دراسات مفصمو
بالموقع في فبراير  2316تيدؼ إلي تقييـ التواجد الحالي لمحيوانات داخؿ حدود الموقع ،ولكف لـ
يتـ خبلليا العثور عمي الحيواف ولـ يتـ تأكيد احتمالية التواجد.
باإلضافة إلى ىذا ،قد تجذب المخمفات الصمبة العضوية المتولدة أثناء أنشطة المشروع أنواع
اآلفات مثؿ الحشرات والقوارض والكبلب الضالة والقطط ،والتي قد يكوف ليا تأثير عمي األنواع
المحمية .وتتنافس الكبلب الضالة مع الحياة البرية بالمنطقة ،ومف المعروؼ مساىمتيا في
انخفاض الحيوانات البرية نظ ار لما تشيده مف منافسة عمى الغذاء والتيجيف المحتمؿ مع األنواع
البرية.
عبلوة عمي ذلؾ ،قد يتـ إدخاؿ بعض أنواع البيئات الحضرية والريفية الغريبة إلي المنطقة إلي
جانب مواد البناء والحاويات .األمر الذي يجب تفاديو بقدر اإلمكاف ،ألف األنواع الغريبة توثر في
كثير مف األحياف عمي األنواع األصمية.
إجراءات التخفيؼ
 الحد مف القيادة عمي الطرؽ الواعرة داخؿ مواقع المشروع وحظر القيادة بالودياف؛ تنفيذ إجراءات إدارة المخمفات؛إنفايرونكس
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 اقتصار أنشطة العمؿ عمي أوقات النيار ،نظ ار لنشاط معظـ الحيوانات خبلؿ أوقات الميؿوفي الصباح الباكر؛
 التقميؿ مف األنشطة قدر اإلمكاف خبلؿ الفترات ذات الحساسية مف العاـ (مثؿ مواسـالتعشيش)؛

 تنفيذ إجراءات التخفيؼ الخاصة بانبعاثات اليواء والضوضاء لمحد مف التأثير واالضطرابالمترتب عمي الحياة البرية.
التأثيرات المتبقية
مف المتوقع أف تساىـ إجراءات التخفيؼ المذكورة أعبله بشكؿ فعاؿ في الحد والتقميؿ مف التأثيرات
المحتممة .لذلؾ ،تعد التأثيرات المتبقية الناجمة عف أنشطة اإلنشاء عمي الحيوانات غير ممحوظة.
الطيور ()Avifauna

ليس مف المتوقع أف تتأثر الطيور المياجرة خبلؿ رحمتيا أثناء مرحمة اإلنشاء .وقد تتسبب
انبعاثات األتربة والضوضاء بمواقع اإلنشاء المميزة فى تغيير الطيور المياجرة لمسارىا ،إال أف

ىذا التأثير ال يمكف اعتباره تأثير ىاـ.

قد تؤدي أعماؿ اإلنشاء أيضاً إلى تعديؿ أو فقداف موائؿ الطيور المحمية نتيجة استغبلؿ بعض
المناطؽ لوضع األبراج ومحطة المحوالت ،الطرؽ الدائمة المؤدية لمموقع ،مسارات خطوط
الكيرباء ،مواقع تخزيف اآلالت الثقيمة ،وغيرىا مف المنشآت التقنية إلي أخره .ومع ذلؾ ،نظ اًر ألف

مجتمع الطيور بالمنطقة فقير جداً مف حيث األنواع ،كما أنو كثافتو منخفضة لمغاية ،فإف التأثير
المترتب عمي الطيور بالمنطقة نتيجة أعماؿ اإلنشاء داخؿ المنطقة التي تناولتيا دراسة التقييـ ال

يعد ذات أىمية.
عبلوة عمي ذلؾ ،فإف أعماؿ اإلنشاء محدودة ،وتقتصر عمي فترة زمنية قصيرة نوعا ما .ومف
الممكف لمطيور إعادة شغؿ المنطقة عقب مرحمة اإلنشاء.
قد تنجذب الطيور بالمنطقة إلي الموقع إذا كاف ىناؾ أكواـ قمامة بالموقع أو مياه مفتوحة أو تـ
تشييد مباني تشتمؿ عمي غطاء نباتي .كما أف الزيادة في أعداد الطيور قد تزيد مف خطر

االصطداـ أثناء تشغيؿ التوربينات .وبالتالي ،يجب تجنب جذب الطيور أثناء مرحمتي اإلنشاء
والتشغيؿ مف خبلؿ اإلدارة الفعالة لممخمفات وازالتيا فى الوقت المناسب.
إجراءات التخفيؼ
وضع وتنفيذ وتحديث خطة إدارة المخمفات الصمبة لتشمؿ جمع وتخزيف ونقؿ والتخمص مف
المخمفات بطريقة مستدامة مف الناحية البيئية.
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مرحـمة التشــغيل

الموائل

ليس مف المتوقع أف يكوف ىناؾ تأثيرات عمي الموائؿ خبلؿ مرحمة التشغيؿ ،فيما عدا الدمؾ
المحتمؿ لمتربة جراء سير المركبات عمي الطرؽ الوعرة خبلؿ فترات الصيانة.

إجراءات التخفيؼ
ستقتصر القيادة خبلؿ فترات الصيانة عمي الطرؽ القائمة بالفعؿ.
التأثيرات المتبقية
مف المتوقع أف تساىـ إجراءات التخفيؼ المذكورة أعبله بشكؿ فعاؿ في الحد والتقميؿ مف التأثيرات
المحتممة .لذلؾ ،فإف التأثيرات المتبقية الناجمة عف تشغيؿ خطوط نقؿ الكيرباء ومحطة المحوالت

عمي الموائؿ تعد غير ممحوظة.
النباتات

مف غير المعروؼ أف يكوف لتشغيؿ خطوط نقؿ الكيرباء ومحطات المحوالت تأثير عمي النباتات

أو نمو النباتات .إال أنو ،قد تؤثر األنشطة البشرية والقيادة عمي الطرؽ الوعرة عمي النباتات
بالمنطقة خبلؿ فترة الصيانة.
إجراءات التخفيؼ
ستقتصر القيادة واألنشطة البشرية خبلؿ فترات الصيانة عمي الطرؽ القائمة بالفعؿ ومواقع
التخزيف.
التأثيرات المتبقية
مف المتوقع أف تساىـ إجراءات التخفيؼ المذكورة أعبله بشكؿ فعاؿ في الحد والتقميؿ مف التأثيرات
المحتممة .لذلؾ ،تعد التأثيرات المتبقية الناجمة عف التشغيؿ عمي النباتات غير ممحوظة.
الحيوانات (باستثناء الطيور)

الضوضاء الناتجة عف تشغيؿ خطوط نقؿ الكيرباء ومحطة المحوالت محدودة في المساحة ومدة

التشغيؿ .وبالتالي ،مف غير المتوقع أف يكوف لتشغيؿ المشروع تأثير عمي الحياة البرية التي ىي

بالفعؿ محدودة جداً.

ىناؾ بعض العوامؿ قد يترتب عنيا اضطراب بعض األنواع ،بسبب العامميف بالموقع ،القيادة عمي
الطرؽ الوعرة ،المخمفات الناجمة عف قطع الغيار المستخدمة.

 -ستقتصر القيادة عمي الطرؽ القائمة بالفعؿ مع تجنب القيادة عمي الطرؽ الوعرة.
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التأثيرات المتبقية
مف المتوقع أف تساىـ إجراءات التخفيؼ المذكورة أعبله بشكؿ فعاؿ في الحد والتقميؿ مف التأثيرات
المحتممة .لذلؾ ،تعد التأثيرات المتبقية الناجمة عف التشغيؿ عمي النباتات غير ممحوظة.
الطيور


تقييم منطقة المشروع األوسع

مف المحتمؿ أف يكوف لمرحمة التشغيؿ تأثير كبير عمي الطيور المياجرة .وفى ىذا الصدد ،قد

أعدت ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة دراسة لتقييـ التأثير االستراتيجي لمزارع الرياح بأكمميا

بالمنطقة (منطقة المشروع األوسع) بما فى ذلؾ التأثيرات التراكمية عمى الطيور
(.)Lahmeyer International and Ecoda, 2018
مخاطر االصطدام الصعق

وفقاً إلرشادات البيئة والصحة والسبلمة الصادرة عف مؤسسة التمويؿ الدولية فيما يتعمؽ بنقؿ

وتوزيع الكيرباء" ،مف شأف ارتفاع أبراج نقؿ الطاقة الكيربائية وأعمدة التوزيع والكيرباء التي

تحمميا خطوط النقؿ والتوزيع أف يشكبل سوياً مخاطر مميتة لمطيور والخفافيش نتيجة لبلصطداـ

بيا والتعرض لمصعؽ الكيربي .ومف الممكف أف تقع حوادث اصطداـ الطيور بخطوط الطاقة
بأعداد كبيرة إذا كانت تقع في طريؽ الطيراف اليومي لمطيور أو مسارات ىجرتيا ،أو في حالة
طيراف مجموعات الطيور ليبلً أو في ظروؼ اإلضاءة المنخفضة (في حالة وجود ضباب كثيؼ،

عمى سبيؿ المثاؿ) .عبلوة عمى ذلؾ ،قد يؤدي اصطداـ الطيور والخفافيش بخطوط الطاقة إلى

انقطاع الكيرباء ونشوب حرائؽ".
طبقا لمشروع الطيور الحوامة6تعتبر خطوط الجيد المتوسط والتى تتراوح ارتفاعتيا بيف 15-5

متر وبذلؾ فيى أقؿ ارتفاعا مف أبراج الجيد العالى .تكوف احتمالية الصعؽ أكبر فى خطوط
الجيد المتوسط فى حيف تكوف مخاطر االصطداـ ىى األكثر احتمالية فى خطوط الجيد العالى.

باإلضافة إلى ىذا ،وفقاً لممعرفة المحمية الحالية ،ال تتركز الطيور المياجرة مف األنواع ذات
األىمية البسيطة (العصفوريات بشكؿ رئيسي) فى مناطؽ معينة ،بالتالي لف يشكؿ خطر اصطداـ

مصدر قمؽ كبير.
فصل الخريف

ال تمثؿ منطقة المشروع األوسع أىمية خاصة لمطيور الكبيرة المحمقة المياجرة فى فصؿ الخريؼ.

فعمى مدي فترات كبيرة بفصؿ الخريؼ كاف نشاط الطيور المياجرة مف األنواع المعنية منخفضاً.
وكاف نشاط اليجرة الممحوظ يقتصر عمى أياـ بعينيا ،ويشير بصفة أساسية إلى أسراب أكبر مف

Guidance on appropriate means of impact assessment of electricity power grids on migratory soaring 6
birds in the Rift Valley / Red Sea Flyway.
 _http://migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/sites/default/files/msb_guidanceimpact_assessment_of_power_grids.pdf
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ثبلثة أنواع؛ وىي" :حواـ النحؿ األوربي ،المقمؽ األبيض ،البجعة البيضاء الكبيرة" ،وال يعتبر أي
منيا ميدداً أو وشيؾ التيديد .ونتيجة لذلؾ ،ال يفترض أف يشكؿ خطر االصطداـ مع خطوط
وأبراج نقؿ الكيرباء خط اًر كبي اًر عمى الطيور المحمقة فى فصؿ الخريؼ .ومع ذلؾ ،قد تقع حاالت
اصطداـ فردية حتى أثناء اليجرة فى فصؿ الخريؼ ،إال أف معدؿ االصطداـ المتوقع لف يثير

تأثيرات كبيرة عمى مجتمعات الطيور .لذلؾ ،ال يعتقد أف يكوف لحاالت اصطداـ الطيور مع داخؿ
منطقة المشروع أثناء فصؿ الخريؼ تأثير كبير عمى الطيور المياجرة.
فصل الربيع

سجمت أعداد كبيرة جداً مف الطيور الكبيرة المحمقة فى منطقة المشروع خبلؿ فصؿ الربيع.
وبالتالي ،ال يمكف استبعاد أف تسبب معدالت االصطداـ التي تؤدي إلى وفيات إضافية محتممة
تأثيرات كبيرة عمى مجموعات بعض األنواع ،وىو ما ينطبؽ بشكؿ خاص عمى عقاب السيوب،

وأيضاً البجعة البيضاء الكبيرة ،المقمؽ األبيض ،حواـ النحؿ األوربي ،الحدأة السوداء ،الرخمة
المصرية (أو العقاب المصري) ،عقاب الثعابيف ،البيدؽ (أو الباشؽ المشرقي) ،عقاب المسيرة

الصغرى .وعمى الرغـ مف أف ىجرة الطيور مف األنواع المعنية كانت منخفضة خبلؿ فترات أكبر،

كاف ىناؾ نشاط ىجرة مرتفع جداً فى أياـ معينة .كما تـ رصد عدد مف األنواع "الميددة" أو
"المعرضة لمخطر" بالمنطقة .ومف ثـ ،تـ تقييـ أىمية منطقة المشروع لمطيور المحمقة الكبيرة فى

فصؿ الربيع بأنيا عالية.
إجراءات التخفيؼ
يتـ حاليا التنسيؽ بيف مشروع الطيور الحوامة والشركة المصرية لنقؿ الكيرباء لدراسة تطبيؽ
اإلجراءات المحتممة لتقميؿ التأثيرات عمى الطيور الحوامة مف مشروعات طاقة الرياح وخطوط نقؿ
الكيرباء.7

فيما يمى تقترح إجراءات التخفيؼ التالية لممشروع ،بناء عمى دراسات الطيور الموسمية (فصمي
الربيع والخريؼ) التي أجراىا المكتب االستشاري "إنفايرونكس"باإلضافة إلى األدلة اإلرشادية التى
تـ إعدادىا مف خبلؿ مشروع الطيور الحوامة:8
تحديد مسارات خطوط النقؿ بحيث تتفادى بقدر اإلمكاف مسارات ىجرة الطيور
-

تركيب أدوات تؤدي إلى تحسيف رؤية خطوط الطاقة مثؿ الكرات اإلرشادية أو موانع أو

-

الحفاظ عمى مسافة تباعد قدرىا  1.5متر ( 63بوصة) بيف المكونات الحية والمعدات

مبعدات الطيور (الخطوط اإلرشادية لمؤسسة التمويؿ الدولية).

المؤرضة أو – فى حالة عدـ إمكانية إيجاد مسافة تباعد مف الناحية العممية – تغطية
األجزاء المفعمة بالطاقة والمعدات.

7
8

اجتماع مع مشروع الطيوو الحوامة 2318/7/3
http://migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents

إنفايرونكس
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إعادة تجييز أنظمة (شبكات) نقؿ أو توزيع الطاقة القائمة بوضع مجاثـ مرتفعة لمطيور،
عزؿ حمقات التوصيؿ ،وضوع موانع تعيؽ جثـ الطيور عمى الخطوط (باستخداـ إطارات
معزولة عمى شكؿ حرؼ  ،Vعمى سبيؿ المثاؿ) ،وتغيير أماكف التوصيؿ ،و/أو استخداـ
واقيات لمطيور الجارحة (الخطوط اإلرشادية لمؤسسة التمويؿ الدولية).

-

طبقا لطبوغرافية المنطقة وطبيعتيا ،يمكف دراسة إمكانية وضع خطوط النقؿ عمى مستوى
أقؿ مف ارتفاع طيراف الطيور

-

دراسة تركيب خطوط تحت األرض لنقؿ وتوزيع الطاقة فى المناطؽ الحساسة (مثؿ الموائؿ

-

إجراء رصد لمطيور النافقة ،كجزء مف المراقبة الشاممة.

-

الحفاظ عمى عدـ جذب الموقع لمطيور المياجرة .ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ الحظر الصارـ ألي

الطبيعية اليامة)( .الخطوط اإلرشادية لمؤسسة التمويؿ الدولية).

نوع مف أنواع الزراعة أو زراعة المساحات الخضراء فى الموقع أو حولة؛ منع تراكـ القمامة
أو غيرىا مف المخمفات الصمبة او السائمة داخؿ الموقع أو بالقرب منو.

-

تقميؿ استخداـ نظاـ الخطوط الرأسية واستخداـ نظاـ الخطوط األفقية لتقميؿ االرتفاع الكمى
لمبرج مما يقمؿ مف مخاطر االصطداـ .جدير بالذكر أف النظاـ العاـ المستخدـ فى مصر
لخطوط نقؿ الكيرباء ىو النظاـ األفقىhorizontal cross arm configurations .9

-

9

ستقوـ الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء بتركيب روادع (مواد طاردة) لمطيور وعبلمات عمى

خطوط الكيرباء كما ىو موضح فى المثاؿ أدناه لتقميؿ احتماالت تصادـ الطيور.

بناء عمى التواصؿ مع شركة نقؿ الكيرباء
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الشكل ( :)1-6روادع الطيور المقترحة
 4-2-6تأثيــر المشروع عمي الجوانب االجتماعيــة االقتصادية
 تأثير المشروع عمي ظروف العمل
مرحــمة اإلنشــاء

قد تنتج التأثيرات المحتممة أثناء مرحمة اإلنشاء مف الضوضاء واالنزالقات العرضية لمعماؿ

والمخاطر الناجمة عف التعرض لؤلتربة واالنبعاثات عند تداوؿ المواد .وفي ىذا السياؽ ،يمكف

اعتبار التأثيرات المحتممة ببيئة العمؿ متوسطة.
إجراءات التخفيؼ

ستعمؿ الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء عمى إلزاـ المقاوؿ ،مف خبلؿ العقود ،بتنفيذ اإلجراءات
التالية ،وسيتـ متابعة تنفيذىا:

إنفايرونكس
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االلتزاـ بجميع الموائح الوطنية الخاصة بالسبلمة والصحة المينية ،بما فى ذلؾ قانوف
.2333/12

-

توفير ميمات الوقاية الشخصية وتقديـ التدريب المناسب عمى مختمؼ األنشطة.

-

تنفيذ المياـ المسندة إليو ببراعة وعمي أكمؿ وجو واإلدارة السميمة لمممتمكات وتأميف

-

الصيانة الدورية لممعدات وفقاً لمجدوؿ الزمني لمشركة المصنعة.

التجييزات والخدمات أثناء اإلنشاء مف خبلؿ الشروط التعاقدية وعف طريؽ تعييف ميندسيف
-

لئلشراؼ لمتأكد مف إدارة المخمفات بالشكؿ السميـ.

تعييف ميندس مسئوؿ عف تنفيذ إجراءات الصحة والسبلمة ومنحو كافة الصبلحيات إلصدار
التعميمات الخاصة بالصحة والسبلمة.

-

االلتزاـ الصارـ باإلشراؼ عمي إجراءات الصحة والسبلمة التي تتخذىا شركات األعماؿ
المدنية المحمية ،التي قد يستعيف بيا المقاوؿ الرئيسي.

-

وضع خطة الصحة والسبلمة لموقع اإلنشاء.

-

التأكد مف وقؼ أعماؿ التركيب أثناء الظروؼ الجوية السيئة.

التأثيرات المتبقية
مف خبلؿ تنفيذ إجراءات التخفيؼ المذكورة أعبله ،يعتبر التأثير المتبقي المتوقع عمي صحة
العماؿ غير ذات أىمية.

مرحــمة التشــغيل

مخاطر السبلمة والصحة المينية المحتممة أثناء مرحمتي تشغيؿ ووقؼ تشغيؿ خطوط نقؿ الجيد

العالي ومحطة المحوالت ال تختمؼ كثي اًر عف تمؾ المخاطر المحتممة أثناء مرحمة اإلنشاء.
ومف المتوقع أف تكوف مخاطر السبلمة والصحة المينية المحتممة طفيفة ،إذا وضع ونفذ برنامج
الصحة والسبلمة عمي النحو المناسب.

 تأثير المشروع عمي المجتمع
أثناء اإلنشاء

مف المقرر توظيؼ عمالة لمقياـ بأعماؿ اإلنشاء .ومف المتوقع أف يقيـ ىؤالء بالمناطؽ المجاورة

والمجتمعات القائمة.

ومف الممارسات الشائعة لمقاولي األعماؿ اليندسية والمشتريات واإلنشاءات (مقاولي التنفيذ)
العامميف في مصر توظيؼ عمالة مف المجتمع المحمي بالوظائؼ التي ال تتطمب ميارات كبيرة،

نظ اًر لعددىـ الكبير وألف ذلؾ يعد مجدي مف الناحية االقتصادية .في حيف أف الوظائؼ التي
تتطمب ذوي الميارات قد ال يتـ توظيؼ عمالة بيا مف المجتمع المحمي.
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وبما أف عدد العمالة البلزمة بسيط ،وفى ضوء المدة الزمنية المحدودة ألنشطة اإلنشاء ،فإف
الضغوط المحتممة عمي الموارد والمرافؽ المتاحة نتيجة تدفؽ العمالة إلي المنطقة تعد ضئيمة/غير
ذات أىمية.
 تأمين الموقع

فيما يتعمؽ بالتدابير األمنية ،مف المقرر أف تقوـ الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء بالتعاقد مع شركة
أمف بصفة سنوية لتوفير خدمات األمف لمباني الموقع .وستقوـ شركة التأميف بتوفير حراس األمف
فى الموقع ،وتبادؿ نوبات العمؿ .وقد يكوف لتواجد حراس األمف تأثير سمبي عمى المجتمع إذا لـ

يتـ تدريبيـ وتجييزىـ ومراقبتيـ بالشكؿ السميـ.
إجراءات التخفيؼ
سيتـ تدريب أفراد األمف تدريباً مناسباً ،والزاميـ بالتحمي بالسموؾ المناسب تجاه العماؿ والمجتمعات
المحمية والتصرؼ وفقاً لمقوانيف السارية فى ىذا الشأف .عبلوة عمى ذلؾ ،سيتـ تطبيؽ آلية لمتظمـ

إلتاحة الفرصة لممجتمع المحتمؿ تضرره لمتعبير عف شواغمو إزاء الترتيبات األمنية وسموكيات أفراد

األمف.

التأثيرات المتبقية
ليس مف المتوقع أف يكوف ىناؾ تأثيرات متبقية.
 5-2-6تأثير المشروع عمي حركة المرور

سيكوف مف الضروري استخداـ شاحنات مختمفة األحجاـ لنقؿ جميع المكونات الخاصة بالمشروع .ىذا

باإلضافة إلي انتقاؿ العماؿ وغيرىا مف اإلمدادات إلي الموقع خبلؿ فترة اإلنشاء .غير أنو ،وفقاً
لمدراسة الخاصة بتقييـ التأثيرات البيئية واالجتماعية لممنطقة المجاورة التي غطت مساحة قدرىا 333

كـ ، 2تعد جميع الطرؽ الرئيسية بالمنطقة ككؿ ذات أبعاد جيدة لمغاية في ظؿ حركة المرور المنخفضة.
وبالتالي ،ليس مف المتوقع أف تؤثر حركة المرور اإلضافية ،الموزعة طواؿ فترة اإلنشاء البالغة 8

أشير ،بشكؿ كبير عمى الطرؽ الحالية.
ومف الناحية األخرى ،لف يكوف ىناؾ تقريباً أي حركة مرور مرتبطة بالمشروع أثناء مرحمة التشغيؿ،

باستثناء السيارات الصغيرة المستخدمة في أنشطة الصيانة أو حاالت النقؿ االستثنائية لقطع الغيار
الضخمة في حاالت اإلصبلحات الثقيمة.

 6-2-6التأثير الحقل الكهرومغنطيسي ()Electromagnetic Field

قد ينتج عف ىالة موصبلت خطوط نقؿ الكيرباء العموية وتيارات التردد العالي بخطوط الجيد العالي

ضوضاء إذاعية (تشوش إشعاعي).
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يوجد رادار عسكري جنوب منطقة المشروع .ولكف بما أف و ازرة الدفاع ىي مف قامت بتطيير المنطقة
قبؿ تخصيصيا لممشاريع التنموية لمزارع الرياح بموجب مرسوـ رئاسي ،فمف الممكف افتراض أنو مف
غير المتوقع أف يكوف ىناؾ تداخؿ مع المشاريع التنموية لمزارع الرياح .ويتـ وضع برج (ساري)

لبلتصاالت البلسمكية لمتميفوف المحموؿ وأخر لربط أنظمة الراديو بطريؽ رأس غارب  -الشيخ فاضؿ
جنوب غرب منطقة المشروع.

نظ اًر لممسافة الكبيرة التي ال تقؿ عف  9كيمو مترات ،مف أقرب أجيزة اإلرساؿ التوجييية ،فميس مف
المتوقع أف تحجب مشاريع مزارع الرياح ككؿ أي إشارة.

 7-2-6تأثير البيئة عمى المشروع
 تأثير األنواع السامة

نظ اًر لكثرة تنقؿ األنواع المعروؼ عنيا التواجد بالمنطقة األوسع ،ال يمكف تحديد وجود الحيوانات
في مواقع بعينيا ،بؿ ومف الممكف تواجدىا بموقع المشروع والمواقع المحيطة .وفي ىذا الصدد ،قد

تتضرر أنشطة المشروع ،وعمي وجو التحديد السبلمة ببيئة العمؿ ،نتيجة احتمالية وجود أنواع
سامة بالمنطقة وىو ما قد يشكؿ خطر محتمؿ عمي العامميف بالموقع .وحيث تنتشر العقارب

واألفاعي في جميع أنحاء المنطقة ،فمف المحتمؿ وقوع حوادث تسمـ.

فيناؾ عمي األقؿ ثعباف ساـ كبير في كؿ منطقة .ولقد سجمت الحية المقرنة (طريشة)
" "Cerastes cerastesتواجد بوادي الحواشية ،ومف المعروؼ أف المدغة منيا قد تسبب الوفاة.

وعادة ما تقوـ تمؾ الحية بمدغ اإلنساف عندما تكوف مدفونة في الرماؿ ،بصورة يصعب رؤيتيا،

حيث تقترب مف الشخص الذي ال يتوجس الخطر وتقوـ بمدغو.
وىناؾ أيضا ثعباف ىرسيف " ،"Psammophis schokariومف المحتمؿ أف يتواجد بالمنطقة ،واف

كانت المدغة منو غير مميتو ،إال أنيا مؤلمة وقد تسبب جرح ثانوي موضعي.

وىناؾ أيضا عدد مف أنواع العقارب الموجودة بمنطقة الدراسة ،وغالباً ما تتواجد بأعداد كبيرة.

وعم ي الرغـ مف أف المدغة مف ىذه العقارب قد تكوف مؤلمة لمغاية ،إال أنيا ال تشكؿ خط ارً عمي
حياة البالغيف.
إجراءات التخفيؼ
ينبغي اعتماد إجراءات التخفيؼ التالية لتجنب وقوع حوادث تسمـ أو لمتعامؿ مع حاالت التسمـ
المحتممة:
-

ينبغي عمي العامميف بموقع المشروع عدـ تحريؾ أي صخور أو أحجار بأيدييـ العارية أو

وضع اليد أو القدـ داخؿ صدع أو حفرة حيث قد يختبئ بيا ثعباف أو عقرب؛
إنفايرونكس
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-

تجنب السير في المناطؽ التي يوجد بيا حشائش طويمة؛

-

ارتداء المبلبس الواقية بالموقع؛

-

نصب الخياـ في المناطؽ التي يقؿ بيا احتمالية تواجد الثعابيف .وعدـ إقامة مخيمات بالقرب

-

توخي الحذر عند االقتراب مف ثعباف تعتقد أنو قد يكوف ميت ،وعدـ لمسو.

-

تدريب وتوعية العامميف لمعرفة أشكاؿ الثعابيف التي قد تكوف موجودة بالمنطقة ،واإللماـ

-

مف األخشاب /الجذوع الكبيرة أو المناطؽ الصخرية أو الحشائش الطويمة.

بعاداتيـ.

شراء أنواع محددة مف مضادات السموـ قبؿ البدء في أنشطة المشروع ،لتكوف متاحة في

موقع المشروع وخبلؿ المسح السيزمي.
-

يجب أف يتواجد بالموقع شخص مدرب عمي كيفية التعامؿ مع لدغات الثعابيف و/أو العقارب
وخبلؿ األنشطة الميدانية.

 تأثير الفيضانات /السيول

أشارت التحاليؿ الييدرولوجية إلي أف منطقة الدراسة ربما تكوف أكثر المناطؽ تضر اًر بالفيضانات/

السيوؿ مف سمسة األودية النشطة .وفي حيف تعد مخاطر الفيضانات /السيوؿ متوسطة إلي عالية،
تعد شدتيا منخفضة إلى متوسطة.
إجراءات التخفيؼ

قد يكوف ىناؾ حاجة إلي إجراءات لموقاية مف السيوؿ أثناء تنفيذ المشروع .لذا يجب األخذ بعيف

االعتبار إجراءات الوقاية التالية لتجنب مخاطر السيوؿ المحتممة عمي الحياة البشرية ،وكذلؾ،
البنية التحتية لممعدات.


االلتزاـ بحدود الودياف القائمة وتجنب تركيب ىياكؿ ثابتة داخؿ الودياف (وضع أبراج نقؿ



يجب إجراء تحميؿ ىيدرولوجي وىيدروليكي مفصؿ لتحديد عمؽ المياه وسرعتيا داخؿ منطقة

الكيرباء خارج األودية النشطة) أو عمي طوؿ محيطيا (الشكؿ )2-6؛
المشروع؛


بناءاً عمي نتائج التحميؿ الييدروليكي ،يتـ تصميـ محطة المحوالت وأساسات األبراج وكذلؾ
اليياكؿ المناسبة لموقاية مف السيوؿ.
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الشكل ( :)2-6مناطق الفيضانات /السيول (المناطق اآلمنة ،المحظورة وغير اآلمنة) داخل الوادي.
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 -7خطــة اإلدارة البيئيــة
تتكون خطة اإلدارة البيئية لممشروع من مجموعة من إجراءات التخفيف والرصد واإلجراءات المؤسسية
التي يجب تنفيذىا أثناء مرحمتي اإلنشاء والتشغيل لضمان األداء البيئي السميم لممشروع .وتتضمن
الخطة أيضاً الممارسات العممية المطموب اتباعيا لتنفيذ ىذه اإلجراءات .وييدف ىذا بشكل عام إلى

تقديم وصف حول خطط المشروع لتنفيذ إجراءات التخفيف واإلدارة الواردة بتقرير دراسة تقييم التأثيرات
البيئية واالجتماعية.
أىداف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMPىي:


ضمان االلتزام المتواصل بكافة الموائح والقوانين المصرية واألدلة اإلرشادية الدولية وسياسات



توضيح االجراءات التي سيتم من خالليا إدارة التأثيرات المحتممة المحددة بتقرير دراسة تقييم

المشروع؛

التأثيرات البيئية واالجتماعية؛


تقديم ما يضمن تمبية متطمبات الجيات الرقابية وغيرىا من األطراف المعنية فيما يتعمق باألداء



ضمان تنفيذ الرصد المناسب ،من خالل وضع خطة لمرصد؛



وضع إطار لبرامج المراجعة البيئية بما في ذلك االلتزام والتفتيش من شأنو ضمان تحقيق أىداف

البيئي؛

المشروع المتعمقة باألداء البيئي.
ما أن يتم تعيين مقاولي األعمال اليندسية والمشتريات واإلنشاءات ( ،)EPCسيتم وضع خطط اإلدارة
البيئية واالجتماعية عمى نحو مفصل بواسطة مسئولي المشروع والمقاولين التابعين لو .ىذا مع األخذ
في االعتبار أن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ىي بمثابة وثيقة تشغيل أو "وثيقة قابمة لمتحديث"
ينبغي تحديثيا بانتظام من قبل فريق العمل لتوضح األنشطة المنفذة بموقع المشروع.
تتكون خطة اإلدارة البيئية لممشروع مما يمي:
.1

ممخص التأثيرات.

.2

إجراءات التخفيف لتحديد تدابير فعالة ومجدية من الناحية االقتصادية من شأنيا التقميل من

.3

خطة الرصد أثناء تنفيذ المشروع لتوفير المعمومات الخاصة بالجوانب البيئية الرئيسية لممشروع،

انفايرونكس

التأثيرات البيئية السمبية المحتممة إلى المستويات المقبولة ،كما تم مناقشتيا في الفصل السادس.
وخاصة فيما يتعمق برصد التأثيرات البيئية لممشروع وفعالية إجراءات التخفيف.

أغسطس 8118
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 1-7إجراءات التخفيف
فيما يمي يتم تقديم ممخص مختصر إلجراءات التخفيف خالل مرحمتي اإلنشاء والتشغيل التي سبق
مناقشتيا في الفصل السادس .وتتناول إجراءات التخفيف إما الجانب البيئي (عمى سبيل المثال
المساىمة في منع /تجنب /التقميل من حدوث التأثير) أو التعرض المحتمل لمتأثير .وسوف يتم إعداد

خطة اإلدارة البيئية الخاصة بالمنشأة بما يتفق مع القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصمة.
سيتم إلزام مقاولين االنشاء بالمشروع باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيئة والعاممين كما تم ذكره في
الفصل الثاني .وسوف يضمن المشروع التزام المقاولون بتنفيذ التدابير الالزمة لمتقميل من التأثيرات إلى

الحد األدنى .وسوف ُيدرج ىذا االلزام في نطاق أعمال المقاول (العقد) وخطة إدارة المقاولين .وسيتوافق
ىذا مع ما ورد بالفصل الثاني (مواقع العمل واإلنشاء) من القرار الوزاري رقم  211لسنة  2003والمنفذ
لقانون العمل رقم  12لسنة  2003وكذلك إرشادات مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالصحة والسالمة
المينية والبيئة واإلجراءات والمعايير الخاصة بإعاشة العاممين.

ويعرض الجدول ( )1-7ممخص لمجوانب البيئية واالجتماعية  -االقتصادية واجراءات التخفيف
والتأثيرات المتبقية التي تم تقييميا بمختمف م ارحل المشروع.

انفايرونكس
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دراسة تقييم التأثيرات البيئية (نموذج ب) محددة لخطوط الهوائية لنقل الكهرباء ومحطة المحوالت  -بخميج السويس

الجدول ( :)1-7ممخص التأثيرات
النشاط

نوع التأثير

ممخص تدابير التخفيف

(غير ذات أهمية ،طفيف ،متوسط ،كبير)

التأثير المتبقي

مرحمة اإلنشاء
 -1نوعية الهواء الخارجي


انبعاثااات احت اراق الوقااود ماان



انبعاثات األتربة أثناء أنشاطة

مولدات الديزل؛

طفيف





اإلنشاء.



صيانة المعدات والمركبات؛

غير ذات أىمية /غير ممحوظ

وضع حد أقصى لمسرعة داخل الموقع؛

استخدام أساليب مناسبة الخماد األتربة ،عند الحاجة إلى ذلك؛ و

تغطية المواد الناتجة عن أنشطة الحفر ،كمما كان ذلك ممكناً ،لمحد من احتمالية تطايرىا.

 -8الضوضاء الخارجية



المعدات واآلالت

أعمال الحفر

طفيف





الحفاظ عمي المعدات واآلالت في حالة تشغيل جيدة،

غير ذات أىمية /غير ممحوظ

قد يتم تقييم استخدام مزيد من تدابير الحد من التأثيرات (مثل سدادات األذن).

إذا لاازم األماار ساايتم اعتماااد آليااة لمااتظمم لتقياايم الشااكاوي المتعمق اة بالضوضاااء الناجمااة عاان

أنشطة اإلنشاء ،إن وجدت.
 -3التربة



البيارات

انسكابات الوقود وتسربات

متوسط




الزيت




اإلدارة المناسبة لمياه الصرف الصحي والمخمفات الصمبة.

اإلدارة السميمة لموقود المستخدم لمتقميل من تسربو لمتربة.

غير ذات أىمية

االحتواء الثانوي لصياريج التخزين وتوافر /التدريب عمى التعامل مع االنسكابات.

عند وقف التشغيل سيتم وضع خطة إلعادة الوضع إلي أصمو.

 -4البيئة البيولوجية
 سالمة الموائل الطبيعية
انفايرونكس

طفيف



الحد من إقامة الطرق المؤدية لممشروع وغيرىا من عناصار البنياة التحتياة إلاى الحاد األدناى

غير ذات أىمية /غير ممحوظ
أغسطس 8118
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ممخص تدابير التخفيف

(غير ذات أهمية ،طفيف ،متوسط ،كبير)

التأثير المتبقي

من المتطمبات.



تجنب إقامة الطرق المؤدية لممشروع وغيرىا من عناصر البنية التحتية داخل الوديان



الحد من القيادة عمي الطرق الوعرة داخل مواقع المشروع وحظر القيادة داخل الوديان،



اختيار مواقع األبراج لتجنب الوديان ،وباألخص وادي الحواشية.



الحد من القيادة عمي الطرق الوعرة داخل مواقع المشروع وحظر القيادة داخل الوديان؛

(وعمي وجو التحديد وادي الحواشية).

وباألخص وادي الحواشية ،لتفادي انضغاط التربة.



إزالة المخمفات مباشرة وتخزينيا بصورة مؤقتة بالموقع أو بالقرب منو لحين التخمص النيائي



تجنب إزالة الغطاء النباتي عند اختيار مواقع األبراج؛

غير ذات أىمية /غير ممحوظ

منيا بالطرق المناسبة.

 الحياة النباتية والحيوانية

طفيف

 الطيور

متوسط



اقتصار أنشطة العمل عمي أوقات النيار نظ اًر لنشاط معظم الحيوانات في أوقات الميل وفي



الحد من األنشطة خالل الفترات الموسامية الحساساة مان العاام (مثال مواسام التعشايش) قادر



إدارة الموقع وادارة المخمفات

الصباح الباكر.
اإلمكان.





تركيب معدات مرئية لتحذير وأبعاد الطيور

غير ذات أىمية /غير ممحوظ

إجراء رصد دورى لتواجد ىياكل الطيور

تصميم االبراج بحيث تكون الكابالت فى  horizontal planeلتقميل مخاطر االصطدام
الحرص عمى اال يتواجد فى الموقع ما يجذب الطيور مثل الزراعة او القمامة ،إلخ...

 -5القوة العاممة والصحة والسالمة ببيئة العمل

انفايرونكس
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نوع التأثير

ممخص تدابير التخفيف

(غير ذات أهمية ،طفيف ،متوسط ،كبير)

 الصحة والسالمة ببيئة العمل

5-7




سيتم اعتماد سياسة الصحة والسالمة طوال مراحل المشروع مع جميع المقاولين.

غير ذات أىمية

االلتزام بالموائح الوطنية الخاصة بالسالمة والصحة المينية ،قانون رقم .2003/12



إعداد وتنفيذ إجراءات البيئة والصحة والسالمة بالميام ذات الصمة ،السيما فاي العمال عماى



ت ااوفير مع اادات الوقاي ااة الشخص ااية المناس اابة والت اادريبات واجا اراء فحوص ااات الس ااالمة بش ااكل



إجراء الصيانة الدورية لممعدات وفقاً لمجدول الزمني المقترح من الشركة المصنعة.



توفير فرص عمل لممجتمعات المحمية وغالباً ما تكون أثناء مرحمة اإلنشاء.

متوسط

التأثير المتبقي

أبراج خطوط نقل الكيرباء.

مستمر

 -6االجتماعية االقتصادية
 التوظيف والعمالة

إيجابي

 تدفق واقامة العاممين



اإلدارة المناسبة لمصادر المياه



خطة اإلدارة المرورية



سيتم تدريب أفراد األمن تدريب مناسب

لمعمال تفصل إجراءات التخفيف.

 موارد المياه المستخدمة خالل

طفيف

 المرور :التأثيرات الناتجة عن

طفيف

أنشطة اإلنشاء



فااي حالااة وجااود إقامااة العاااممين فااي الموقااع ،سااوف يطمااب ماان المقاااول عماال خطااة إقامااة

إيجابي

طفيف
إذا تـــــــم اســـــــتخدام خمـــــــيط مـــــــن
الخرســـــانة الجـــــاهزة لـــــن يكـــــون
التأثير كبير

حركة المرور الزائدة.

 أمن الموقع

طفيف لممشروع الواحد



سيتم تطبيق نظام الشكاوى

غير ذات أىمية

التشغيل

انفايرونكس
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ممخص تدابير التخفيف

(غير ذات أهمية ،طفيف ،متوسط ،كبير)

التأثير المتبقي

تأثيرات الضوضاء
خطوط نقل الكيرباء ومحطة



غير ذات أىمية

المحوالت



سيتم وضع موانع صوتية لممعدات التي تصدر ضوضاء مثل المحوالت  ،كمما كان ذلك



سيتم توفير ميام الوقاية الشخصية المناسبة لمعاممين عمي اآلالت والمعدات التي يصدر



إذا لزم األمر سيتم اعتماد آلية لمتظمم لتقييم الشكاوي المتعمقة بالضوضاء المصاحبة

ممكناً.

غير ذات أىمية

عنيا ضوضاء.

ألنشطة التشغيل ،إن وجدت.

التربة
البيارات



طفيف

تسربات الزيت










اإلدارة السميمة لمياه الصرف الصحي والمخمفات الصمبة

اإلدارة السميمة لموقود المستخدم لمتقميل من التسرب إلي التربة.

غير ذات أىمية

عند وقف التشغيل سيتم وضع خطة إلعادة الوضع إلي أصمو.
فحص سالمة بيارات الصرف الصحي

إجراءات النظافة العامة وترتيب الموقع؛ و

وضع خطة لالستجابة لحاالت الطوارئ بما في ذلك التعامل مع حاالت االنسكابات.

 -8التأثير عمي البيئة البيولوجية
 الموائ ا ا ا ا اال والحي ا ا ا ا اااة النباتي ا ا ا ا ااة



طفيف



والحيوانية

 الطيور

انفايرونكس

اقتصار القيادة واألنشطة البشرية عمي الطرق القائمة ومواقع التخزين.



تنفيذ وتحديث خطة إدارة المخمفات لتتضمن خطوات تجميع وتخزين ونقل والتخمص من



إدارة الموقع

المخمفات بطريقة أمنة بيئياً وذلك لتجنب جذب الحشرات

متوسط



تركيب أدوات تؤدي إلى تحسين رؤية خطوط الطاقة مثل الكرات اإلرشادية أو موانع /

غير ذات أىمية

غير ذات أىمية
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ممخص تدابير التخفيف

(غير ذات أهمية ،طفيف ،متوسط ،كبير)

التأثير المتبقي

مبعدات الطيور (الخطوط اإلرشادية لمؤسسة التمويل الدولية).


إجراء رصد لمطيور النافقة أثناء مواسم اليجرة.

 -3القوة العاممة والصحة والسالمة ببيئة العمل
 الصحة والسالمة ببيئة العمل 

طفيف






سيتم اعتماد سياسة الصحة والسالمة طوال مراحل المشروع ومع جميع المقاولين.

االلتزام بالموائح المحمية الخاصة بالسالمة والصحة المينية ،قانون رقم .2003/12

توفير ميمات الوقاية الشخصية المناسبة ،واجراء الفحوصات بشكل مستمر.
تركيب نظام لكشف ومكافحة الحريق.



إجراء الصيانة الدورية لممعدات وفقاً لمجدول الزمني المقترح من الشركة المصنعة

 التوظيف والعمالة



إيجابي



توفير فرص عمل لممجتمعات المحمية.

 تدفق واقامة العاممين



طفيف لممشروع الواحد



من المتوقع عمل  10عمال أثناء مرحمة التشغيل .وفاي حالاة إقاماة العااممين باالموقع ،سايتم

 -4االجتماعية االقتصادية

 المرور :التأثيرات الناتجة عن 
حركة المرور الزائدة.

انفايرونكس

طفيف

غير ذات أىمية

أخذ أقامتيم في الحسبان في مباني التشغيل والصيانة التي تم إنشاؤىا.

إيجابي
غير ذات أىمية
غير ذات أىمية
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 8-7الترتيبات المؤسسية
طبقاً لمتطمبات القرار الوزاري رقم  2003/134الصادر عن و ازرة القوى العاممة تنفيذاً لمقانون رقم
 ،2003/12ومعايير  OSHAS 18001و  ،ISO 14001سوف يمتزم المشروع بوضع سياسة

الصحة والسالمة والبيئة ( .)HSEكما يتعيد جميع المقاولين والمقاولين من الباطن بااللتزام الدائم
بالموائح المحمية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة ،ومبادئ خط االستواء والخطوط اإلرشادية لمؤسسة
التمويل الدولية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة فى جميع األوقات.
وتتماشى سياسة الصحة والسالمة البيئية مع أفضل الممارسات الدولية والمحمية .وتتمخص الخطوط
العريضة لمتطمبات ىذه السياسة الخاصة بمشروع محطة خطوط نقل الكيرباء ومحطة المحوالت ،عمي
النحو التالي:


ضمان والتزام المقاول ،وكذلك جميع المقاولين من الباطن ممن سيتم تعيينيم لمعمل بالمشروع،



سيقوم العميل بتعيين فريق مسئول عن البيئة والصحة والسالمة لممشروع ،يتعين عميو البقاء بشكل

بتنفيذ نظام إدارة الصحة والسالمة.

دائم بالموقع لرصد ومراجعة تنفيذ خطط الصحة والسالمة الخاصة بالمقاول نيابة عن العميل.


بناء عمي نوع األنشطة المقرر تنفيذىا وعدد العمال /المقاولين بالموقع ،قد يطمب العميل من
ً
المقاول والمقاولين من الباطن تعيين:


مسئول لمصحة والسالمة،



مسئول لممراقبة البيئية،



مسئول لتقييم المخاطر



ينبغي تحديد تفاصيل واشتراطات مسئولية جميع التعيينات بخطة الصحة والسالمة ،ووصفيا



عمي المقاول والمقاولين من الباطن توفير كافة الوثائق المطموبة بموجب القانون المحمي ،وتحديثيا

بالييكل التنظيمي المناسب.

كمما تغير النشاط ،مع االحتفاظ بنسخة منيا بالموقع ،وتوافرىا لممفتش أو خالل الجوالت التفتيشية
التي يقوم بيا العميل .وتتضمن ىذه الوثائق ما يمي:





ممف الصحة والسالمة



خطة الصحة والسالمة



تقييم المخاطر



خطة اإلدارة البيئية

يمزم العميل كال من المقاولين والمقاولين من الباطن بتطبيق نظام إلعداد التقارير يتضمن سجل

حضور العمال وسجل المركبات ومحاضر االجتماع وتقرير المراجعة وسجل مبادرات الصحة
والسالمة والبيئة وتقارير الحوادث.
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 1-8-7سياسات الصحة والسالمة
تحديد وتقييم المخاطر

يتعين عمي المقاول والمقاولين من الباطن المسئولين عن تنفيذ أعمال اإلنشاء ،إجراء تقييم لممخاطر،

قبل الشروع في أي من أعمال اإلنشاء وخالل أعمال اإلنشاء ،وذلك من خالل شخص مؤىل
ومتخصص يتم تحديده كتابياً.
فيما ينبغي أن تشكل عمميات تقييم المخاطر جزء من خطة الصحة والسالمة التي من المقرر تطبيقيا

بالموقع ،كما ينبغي أن تتضمن عمي األقل:

 .1تحديد وتعريف المخاطر واالخطار التي قد يتعرض ليا العاممين؛
 .2تحميل وتقييم المخاطر واألخطار التي تم تحديدىا؛
 .3توثيق إجراءات العمل اآلمنة لمتخفيف أو الحد أو السيطرة عمي المخاطر واألخطار التي قد تم
تحديدىا؛

 .4خطة لمرصد؛
 .5خطة مراجعة.
تيدف دراسات تقييم المخاطر إلي تحديد والتعرف عمي المخاطر واألخطار واقتراح إجراءات التخفيف
المناسبة لمحد من تمك األخطار .والتي من خالليا تقدم طريقة التنفيذ وصف حول الكيفية التي سيتم بيا

تنفيذ ىذه الميام لتطبيق إجراءات التخفيف الالزمة.
فيما يتوجب عمي القائم عمي تمك العممية تحديد المخاطر واألخطار التي قد يتعرض ليا العاممين و/أو

الممتمكات من إصابة أو أضرار وخالفو والتي يجب أن تكون الحافز لتوفير الضوابط والتدابير الوقائية.
وما أن يتم تحديد المخاطر ،ينبغي عمى الشخص المؤىل تقديم التدابير المناسبة لمقضاء عمى أو
التقميل من المخاطر المحتممة.
ويجب الحد من المخاطر ،عندما يكون ذلك ممكناً ،والتقميل منيا من خالل التوعية والتدريب ،التحكم
اليندسي ،استخدام ميمات الوقاية الشخصية و/أو أجيزة الرصد .ويجب عمي األشخاص المؤىمين

(المشرفين) االستعانة بسجل تقييم المخاطر لمراجعة المخاطر التي يتم تحديدىا بشكل يومي قبل بدء
العمل بالموقع وخطط التخفيف التي تم وضعيا لمسيطرة عمي تمك المخاطر.
كما يجب عمي األشخاص المؤىمين رصد إجراءات التحكم القائمة والتدابير الوقائية لضمان الدقة
والتنفيذ  .وينبغي عمي الشخص المؤىل أن يستمر في مقارنة األعمال الفعمية بالتقييم عمى أن يتم

تعديل التقييم عند حدوث أي تغييرات .فيما ينبغي عمي العاممين أن يكونوا عمي دراية بعممية تقييم
المخاطر واستخدام إجراءات التحكم القائمة والتدابير الوقائية عند تنفيذ الميام المسندة إلي كل منيم
وتقديم البيانات لممشرفين لمتأكد من أن إجراءات تقييم المخاطر تتضمن جميع المخاطر التي تم
تحديدىا.
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وسوف تقوم الشركة المصرية لنقل الكيرباء باتخاذ مجموعة من اإلجراءات ضد المقاولين في حالة:


الحوادث التي قد ينتج عنيا إصابات بالغة /حاالت وفاة لمموظفين التابعين لممقاولين؛



االنتياكات الخطيرة والبالغة الخطورة في مجال الصحة والسالمة التي أبرزتيا عمميات التفتيش



تقدير مراجعة أداء السالمة دون التقديرات العتبية الموضوعة بنظام تصنيف المورد أو نظم

التي أجريت بالموقع؛

االختبار المماثمة حيثما يتنطبق ذلك.
عالوة عمي ذلك ،تعتمد الشركة المصرية لنقل الكيرباء سياسة "إيقاف العمل" ،حيث يمتمك كل موظف،
بصرف النظر عن منصبو الوظيفي أو أقدميتو أو دوره الوظيفي ،الحق وااللتزام بالتدخل وايقاف أي من
األنشطة التي يرى أنيا قد تعرض صحة وسالمة العاممين إلي الخطر.
 8-8-7سياسة الموارد البشرية

بموجب سياسة الموارد البشرية بالشركة المصرية لنقل الكيرباء ،سيتم تزويد الموظفين بالمعمومات
المتعمقة بحقوقيم بموجب قانون العمل المصري ،بما في ذلك حقوقيم المتعمقة باألجور واالستحقاقات.

وستكون ىذه السياسة واضحة ومفيومة لمموظفين .وبناء عمى ذلك ،فإن سياسة الموارد البشرية تغطي
المواضيع التالية:


استحقاق األجور ودفعيا واالستقطاعات المتعمقة باألجور المسموح بيا؛



أجر العمل اإلضافي بما يتضمن ساعات العمل والحدود القانونية القصوى ذات الصمو بالعمل



الحق في الحصول عمى اإلجازة لقضاء العطالت أو المرض أو اإلصابة أو الوضع أو ألسباب

اإلضافي؛
أخرى؛



الحق في العالوات واألرباح والزيادات السنوية؛

حق العمال بتشكيل واالنضمام لمنظمات العمال التي يختارونيا دون أي تدخل أو عواقب تتعمق
بالعمل ،والتفاوض جماعياً مع صاحب العمل؛



الحقوق واإلجراءات التأديبية وانياء الخدمة؛



شروط العمل؛



السالمة المينية والنظافة والتأىب لحاالت الطوارئ؛



متطمبات واجراءات الترقية؛



فرص التدريب الميني؛



عمالة األطفال وتكافؤ الفرص؛



خطط خفض النفقات.

وفيما يتعمق بالعمال المتعاقد معيم ،ستضمن الشركة المصرية لنقل الكيرباء أن تمتزم األطراف الثالثة
التي تشرك ىؤالء العمال بمتطمبات إدارة البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالمشروع من خالل خطة
إدارة المقاولين .وسوف يتم إدراج ذلك في نطاق عمل المقاول (العقد) .وينبغي أن يشمل ذلك ضمان
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االعاشة والسكن المناسب لمعاممين أثناء اإلنشاء و /أو التشغيل ،عند الحاجة .1وفي ىذا السياق،
ستقوم الشركة المصرية لنقل الكيرباء بوضع سياسات واجراءات إلدارة ومراقبة أداء الطرف الثالث.
ومن أجل اإليفاء بااللتزامات الواردة بيذا المستند ،ستعمل الشركة المصرية لنقل الكيرباء عمي تحديد
عمميات التفتيش المناسبة لضمان تنفيذىا ورصدىا من خالل خطط العمل.

 3-7خــطط اإلدارة
في إطار االلتزام بضمان حماية البيئة والمحافظة عمى فعالية األداء البيئي فضال عن السالمة
االجتماعية ،سوف يقوم المشروع بإعداد خطط متنوعة لإلدارة البيئية واالجتماعية تتناول الجوانب
البيئية واالجتماعية المختمفة ،عمي النحو المذكور بالقسم ( .)4-2وسيتم دمج ىذه األبعاد البيئية
المختمفة طوال فترة تشغيل المشروع .وفي ىذا الصدد ،ستتناول الخطط البيئية التي سيتم وضعيا:
 -إدارة المواد الخطرة

 إدارة المخمفات الخطرة إدارة المخمفات الصمبة الصيانة الوقائية والتصحيحية -نظافة والترتيب العام لمموقع

 إدارة الحيوانات الخطرة /السامة خطة مكافحة الحرائق خطة إدارة الطوارئ مستندات الصحة والسالمة المينية النقل وحركة المركبات التدريب والتوعية سالمة المجتمع -تنمية المجتمع

 خطط إغالق المشروعومن المتوقع أن يتم التعاقد مع شركات محمية مناسبة ومعتمدة لتوفير الخدمات التالية:
 -التأمين

 أعمال اإلنشاء إدارة المخمفات تأجير المركبات صيانة المحول1

أقامة العاممين :العمميات والمعايير ،مذكرة توجييية من قبل مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير2009 ،

انفايرونكس

أغسطس 8118

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (نموذج ب) محددة لخطوط الهوائية لنقل الكهرباء ومحطة المحوالت  -بخميج السويس

18-7

وتعرض األقسام التالية تفاصيل الخطط المختمفة لإلدارة البيئية.
 1-3-7إدارة المواد الخطرة

يجااب عمااي المقاااول التأكااد ماان ت اوافر مكااان لتخ ازين الوقااود والزيااوت والم اواد المتفج ارة والم اواد الكيميائيااة

بالموقع بحيث:

 oمتوافق مع متطمبات الجيات المختصة
 oمغطي (بو سقف)
ويجااب ت اوافر جميااع صااحائف بيانااات السااالمة الخاصااة بااالمواد الكيميائيااة فااي المخااازن وبحيااث يساايل
الوصول إلييا بمنطقة العمل.

 8-3-7إدارة المخمفات الخطرة

تتضمن المخمفات الخطرة في المقام األول الزيوت المستيمكة في المعدات .وسيتم تجميع تمك الزيوت
وتخزينيا بشكل مؤقت لحين نقميا خارج الموقع .وطبقاً لنظام إدارة الزيوت المستعممة في مصر ،يتم
جمع ىذه الزيوت بواسطة شركة "بتروتريد" أو بواسطة المورد .ثم يتم بعد ذلك إرسال ىذه الزيوت

إلعادة تدويرىا بواسطة شركة متخصصة في إعادة تدوير ىذه الزيوت.
 3-3-7إدارة المخمفات الصمبة

سيتم وضع إجراء لتداول وتخزين ونقل والتخمص من المخمفات المتولدة عن أنشطة اإلنشاء التقميدية،
أنشطة الصيانة المستقبمية أو المخمفات البمدية وفقاً لمقانون المحمي والمتطمبات التالية:

-

اليدف األول ليذا اإلجراء ىو التقميل من التأثيرات السمبية لما ينتج من المخمفات واداراتيا عمى

صحة اإلنسان وعمى البيئة ،لذا ينبغي أن ييدف إلي الحد من استخدام الموارد والي تفضيل
التطبيق العممي لمتسمسل اليرمي لممخمفات ( :)waste hierarchyالمنع واعادة االستخدام

والتدوير واالسترجاع (مثل استعادة الطاقة) والتخمص.
-

منح األفضمية لممواد التي تقوم عمى أساس حيوي أو المكونات القابمة إلعادة التدوير أو إعادة
االستخدام والمواد المعاد تدويرىا ،وفي االستخدام العام لمموارد في أقصي قدراتيا طوال دورة حياة
المورد.

-

تحديد األماكن المخصصة لتخزين مختمف أنواع المخمفات مثل المخمفات التي ال يعاد تدويرىا

-

يجب فصل المخمفات بالمصدر وازالتيا من قبل مقاول مصرح لو بنقل المخمفات.

-

يجب أن تحمل المناطق المخصصة وصناديق القمامة عالمات واضحة لضمان رؤيتيا

والمخمفات الخطرة.

لممستخدمين .ويجب أن تكون تمك الصناديق سيمة التمييز ،كما يجب أن تتيح إمكانية فصل

المواد القابمة إلعادة التدوير.
-

يجب أن يكون لصناديق القمامة أنظمة مثل األغطية أو أغطية المشمع لمنع تطاير القمامة وتراكم
المياه.
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-
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يجب أن توضع المخمفات الخطرة داخل منشأة بيا سقف ومستوفية تماماً لجميع تدابير احتواء

التموث .ويجب وضع العالمات التحذيرية مثل عالمات الخطر بأماكن تخزين المخمفات الخطرة.

كما يجب وضع جميع صناديق المخمفات الخطرة عمي أسطح من الخرسانة ،أو غيرىا من

األسطح غير النفاذة ،وذلك لتجنب أي نوع من تموث التربة .فيما يجب الحفاظ عمي المنطقة

المحيطة بمنطقة التخزين نظيفة ومرتبة في جميع األوقات.
-

يجب استخدام حاوية احتواء تحت أي مادة مخزنة يمكن أن تؤدي إلى تموث التربة.

-

يجب تطبيق نظام بالموقع لرصد المخمفات واعداد التقارير في ىذا الشأن.

-

ينبغي عمى جميع العاممين تقديم تقرير عن جميع انسكابات المموثات ،بما في ذلك انسكابات
الزيوت واالنسكابات الكيميائية ،الخ ،في أقرب وقت ممكن لمشرفييم.

 4-3-7الصيانة الوقائية والتصحيحية

اليدف الرئيسي من صيانة خطوط نقل الكيرباء أو محطة المحوالت ىو تحقيق أقصى قدر من

االستفادة من المعدات في ظروف التشغيل.
الصيانة المقررة
سيتم تنفيذىا بالتوافق مع:
 المقترحات الموصي بيا من قبل الشركة المصنعة لممعدات.
 التفتيش طبقاً لمجدول الزمني ووفقاً لممارسات الصيانة السميمة.
 برامج واجراءات الصيانة المعدة في ىذا الشأن.
الصيانة الوقائية
إرشادات الصيانة الوقائية مبنية عمى:

بناء عمييا تم جدولة جميع أنشطة الصيانة.
 خطة الصيانة الشاممة والتي ً
 سيتم إجراء معاينة بصرية منتظمة لخطوط الجيد العالي وكذلك مكونات محطة المحوالت ونظام
التأمين وذلك لكشف العيوب القائمة والمحتممة.
خطة الصيانة التصحيحية ومدة االستجابة

تقمل الصيانة الوقائية من تكرار األعطال ولكن ال تتفادى حدوثيا .فيما تتضمن الصيانة غير المخططة
صيانة تصحيحية واصالحات الطوارئ نتيجة مشاكل في األجيزة أو المعدات بسبب األعطال أو
العيوب .ما أن تحدث المشكمة ،يقوم موظفي الصيانة بالمشروع والمدربين بكفاءة باإلصالحات في وقت
استجابة سريع بيدف العودة إلى مستويات التشغيل العادية .وقد تتضمن الصيانة التصحيحية مشاركة

مقاولين صيانة مختصين.
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 5-3-7إجراءات اإلدارة الداخمية والنظافة العامة

سيتم إجراء فحص دوري لضمان اإلدارة الداخمية الجيدة والنظافة العامة لمموقع .وتشتمل الممارسات
الجيدة لإلدارة الداخمية والنظافة العامة عمي:
 االستخدام األمثل لممياه في أغراض التنظيف. -إجراء قياس لمضوضاء في األماكن ذات الصمة ضمن نطاق المشروع.

 6-3-7إدارة الحيوانات الخطرة /السامة

يجااب عمااي المقاااولين والمقاااولين ماان الباااطن األخااذ بعااين االعتبااار الخطاار الناااجم عاان الحيوانااات ،مثاال
الثعابين والزواحف والعناكب والحيواناات البرياة بخطاة الطاوارئ واتخااذ جمياع اإلجاراءات المقبولاة لتجناب

ذلك.
 7-3-7خطة مكافحة الحريق

يمكن أن تنشأ مخاطر الحريق من المعدات الكيربائية واألساالك والكاابالت .ويعاد نظاام األمان والساالمة

ماان المخاااطر الكيربائيااة المصاامم جيااداً ماان أىاام العواماال التااي تحمااي العاااممين والمشااروع ماان مخاااطر
الحريق .ويشتمل نظام السالمة عمي المكونات األساسية التالية:
 إجراء تقييم لممخاطر الكيربائية. توعيااة وتاادريب العاااممين عمااى المخاااطر المحتممااة وعمااى تشااغيل أجيازة تااأمين غمااق الماكينااة واعااادةتشغيميا ( )Lockout/tagoutوعمى العالمات التحذيرية.

 اختبار العاممين والتأكد من أنيم "مؤىمين" لمعمل عمى معدة معينة. اختيار وتوفير ميمات الوقاية الشخصية المناسبة لمعاممين. توفير أجيزة إنذار ضد الحرائق بمحطة المحوالت. توفير طفايات حريق ثابتة وشبو ثابتة تعمل بالبودرة الجافة بمحطة المحوالت. 8-3-7خطة إدارة الطوارئ

يجااب أن يااتم إعااداد خطااة لالسااتجابة لحاااالت الطاوارئ بواسااطة المقاااول الرئيسااي .عمااي أن تكااون خطااة

االساتجابة لمطاوارئ جااىزة قبال البادء فاي أنشاطة اإلنشااء ،وتقاديميا إلاي الشاركة المصارية لنقال الكيرباااء
لمموافقة عمييا.
يساعد التحضير لمطاوارئ عماي التقميال مان المخااطر التاي قاد يتعارض لياا الابعض فضاالً عان الخساائر
االقتصادية التي قد تنتج عن حاالت الطوارئ .ويجب أن تتضمن منيجية وضع خطة الطوارئ التالي:

 .1تحديد المخاطر


التقييم األولي

 .2تحديد وتطبيق إجراءات الطوارئ.

انفايرونكس
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 .3المعمومات والتدريب


المعمومات والتعميمات



التدريب

 .4إدارة الخطة

يجااب أن تتضاامن وتياادف خطااة الط اوارئ إلااي تقياايم الحااد األدنااى ماان المحتويااات التاليااة .كمااا يجااب أن
تكفل خطة الطوارئ مساعدة وانقاذ العاممين في كل حالة ،بما في ذلك اإلصابة فاي األمااكن الضايقة أو
في منطقة بعيدة.

 .1معمومات عامة
 .2السمات العامة والمخطط العام
 .3المنطقة المعرضة لمخطر
 .4إدارة الطوارئ

 .5منشآت الطوارئ العامة المحمية
 .6الفريق المسئول عن االستجابة لحاالت الطوارئ
 .7المعمومات والتدريب
 .8تدريبات عمي التعامل مع حاالت الطوارئ
 .9المعدات المستخدمة في حاالت الطوارئ
 .10إجراء االستجابة لمطوارئ
 9-3-7مستندات السالمة والصحة المهنية

ينبغااي عمااي المقاااولين والمقاااولين ماان الباااطن تقااديم كافااة المسااتندات المطموبااة بموجااب القااانون المحمااي،

وتحااديثيا كممااا تغياار النشاااط مااع االحتفاااظ بنسااخة منيااا بااالموقع ،واتاحتيااا لممفااتش أو خااالل عمميااات
التفتيش التي تجرييا الشركة المصرية لنقل الكيرباء .ومن ىذه الوثائق:
 ممف الصحة والسالمة خطة الصحة والسالمة تقييم المخاطر خطة اإلدارة البيئية إلجراءات التشغيل 11-3-7وسائل النقل وحركة المركبات

االنتقا ااال ببيئا ااة العما اال ىا ااي أي أنشا ااطة تتضا اامن المركبا ااات المسا ااتعممة بمكا ااان العما اال .وما اان األنشا ااطة

والعمميات التي قد ينتج عنيا الخطر في المقام األول ىي:


االنتقال من والي الموقع



االنتقال داخل وخارج الموقع



انفايرونكس
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وبالتااالي ،إلدارة االنتقااال ببيئااة العماال عمااي نحااو فعااال ،ىناااك ثالثااة مجاااالت رئيسااية لتقياايم المخاااطر تاام
تناولياا بخطاة الصاحة والسااالمة والبيئاة :ساالمة الموقاع (التصااميم والنشااط) ،ساالمة المركباات ،وسااالمة
سائقي المركبات.
 11-3-7التدريب والتوعية

يتعااين عمااي كاال ماان المقاااول والمقاااول ماان الباااطن ضاامان تمقااي جميااع العاااممين الب ارامج التدريبيااة ذات
الصاامة ،وأن يكااون لاادييم شاايادة تدريبيااة مختصااة صااالحة ،الساايما فااى العماال عمااى ارتفاعااات .وعمااي
المقاول وضع نظام تادريبي ياتم تنفياذه أيضاا بواساطة المقااولين مان البااطن ،مان شاأنو أن يكفال مشااركة
العاااممين المي ارة بالمشااروع مماان لاادييم القاادرة عمااي تأدياة جميااع األعمااال بالطريق اة التااي تكفاال منااع وقااوع

حوادث.

توجيه الصحة والسالمة والبيئة

ثمة ضرورة لتوافر توجيو فيما يخص الصحة والسالمة والبيئة بالموقع قبل البدء بالعمل ودخاول الموقاع.
ومن األمور التي يجب تناوليا خالل توجيو الصحة والسالمة والبيئة:
 إجراءات مجابية الطوارئ بالموقع القيود (عمي سبيل المثال ،منع التدخين) -نظافة وترتيب الموقع

 القواعد /السموكيات المتبعة بالموقع ميمات الوقاية الشخصية المستخدمة بالموقع -إجراءات إعداد التقارير

 مناولة المخمفات والتخمص منيا.كما ينبغي أن يتضمن توجياو الصاحة والساالمة والبيئاة باالموقع المتطمباات والتوقعاات المنصاوص عميياا
بيذه الوثيقة وبرنامج الصحة والساالمة والبيئاة الخااص بالمقااول .واذا ماا ثبات عادم امتثاال العااممين ،أو

ثبت عدم فيميم لمتطمبات الصحة والسالمة والبيئة أو ثبت أنيام غيار كافء فاي االلتازام بخطاة الصاحة
والسالمة ،سيمزم إعادة التدريب بخصوص ىذا الشأن.
برامج التدريب األخرى الالزمة

يجااب تاادريب جميااع العاااممين عمااي القيااام بالميااام المسااندة إلااييم ،وفقااً لمااا ياانص عميااو القااانون المحمااي.

وبناء عمي ماا قاد يتعارض إلياو العااممين مان بعاض مخااطر فقاد يتطماب األمار بارامج تدريبياة أخارى ،قاد

يكون من بينيا:

 حماية الجياز التنفسي الوقاية من السقوط ميمات الوقاية الشخصية -التصاريح الالزمة لدخول األماكن الضيقة

انفايرونكس
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 سالمة أعمال الحفر الرفع الميكانيكي (بما في ذلك ،تجييزات أبراج الروافع ،حبال الرافعات )... الرفع اليدوي-

القوس الكيربائي /السالمة الكيربائية

 عمميات التفجير شيادات في عمميات تشغيل األوناش والرافعات الشوكية العمل عمي مستوى مرتفع وسبل اإلنقاذ إدارة المواد الكيميائية والمواد الخطرة اإلسعافات األولية مكافحة الح ارئق استخدام المنشار الكيربائي 18-3-7سالمة المجتمع

في سياق ضمان تأمين وحماية الممتمكات والموظفين بطريقة قانونية ،سوف تقوم الشاركة المصارية لنقال
الكيرباء بتقييم المخاطر والتأثيرات المترتبة عمى العاممين والمجتمعات المحمية داخل وحول منطقة تأثير

المشروع.
وسااوف يضاامن المقاااول الاادخول األماان وتااأمين الموقااع ،ىااذا إلااي جانااب سااالمة جميااع ال ازوار والعاااممين

بالموقع.

ولإلج ا اراءات األمني ا ااة ،س ا ااوف تق ا ااوم الش ا ااركة المصا ا ارية لنق ا اال الكيرب ا اااء بالتعاق ا ااد م ا ااع إح ا اادى الش ا ااركات
المتخصصة في مجال تقديم الخدمات األمنية .وستقوم ىذه الشركة بتاوفير حاراس أمان باالموقع بوردياات

عمل متناوبة ،ومن المقرر أن يتواجد الحراس بشكل رئيسي بحدود الموقع.

سيتم تدريب موظفي األمن ،ممن لم يسبق تورطيم في أي أعمال غير قانونية من قبل ،عمى السموك
الالئق مع العاممين والمجتمع والتصرف وفقاً لما ينص عميو القانون .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تفعيل

نظام لشكاوى األشخاص المتضررين من التعبير عن قمقيم أو شكواىم من التدابير األمنية ومن
تصرفات موظفي األمن.

 13-3-7المكاشفة ومشاركة األطراف المعنية

لضمان تحقيق مستوى جيد من المشاركة من قبل األطراف المعنية ،سيقوم مشروع "مزارع الرياح"

األوسع بإعداد خطة واستراتيجيات لالتصال ،اليدف منيا إحاطة األطراف المعنية الرئيسية بالمعمومات
المتعمقة بالمشروع بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب .وعادة ما ينطوي إشراك األطراف المعنية عمي ما

يمي:

انفايرونكس

المكاشفة عن المعمومات،
أغسطس 8118

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (نموذج ب) محددة لخطوط الهوائية لنقل الكهرباء ومحطة المحوالت  -بخميج السويس



التشاور مع المجتمعات المتضررة،



وضع نظام لمشكاوى.
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سيتم المحافظة عمى تمقي اتصاالت المجتمع من خالل نظام يعمل بفعالية يكون بمثاباة جازء مان عممياة
االتصال.
نظــام تمقى الشكاوى

باإلضافة إلى ذلك ،سيقوم المشروع بإعداد نظام لتمقي الشكاوى يتيح لألطراف المعنية /العمال التعبير
عن تعميقاتيم وشواغميم وشكواىم .ويعتبر الييكل التنظيمي المبين في الشكل التالي مثاالً لميياكل
الرئيسية الممثمة ليذا النظام.

شكل ( :)1-7مثال لمهيكل التنظيمي لنظام الشكاوى

المصاادر :دلياال تصااميم وتنفيااذ أنظمااة تمقااي الشااكاوى لمشاااريع التنميااة ،مكتااب استشاااري التظممااات ( )Ombudsmanمؤسسااة التموياال
الدولية.2008 ،

انفايرونكس
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يجب إحاطة جميع الموظفين بيذا النظام عند التوظيف أو في موعد أقصاه قبل الشروع في أي عمل
بالموقع .ويجب أن يشتمل ىذا النظام عمي قناة اتصال تضمن السرية مثل "صندوق االقتراحات".
وينطوي النظام عمى إدارة الموقع ،وسوف تبحث القضايا واالىتمامات عمي وجو السرعة .وسيتم بحث
جميع القضايا من خالل عممية تتمتع بالشفافية وتوفر مرجعية في الوقت المناسب عند االقتضاء،

ودون عقاب.
وفيما يمي يتم وصف نظام الشكاوى لكل من العاممين والمجتمع المحمي.


يتم تمقي الشكاوى ،سواء كانت مجيولة أو معمومة االسم والمصدر .ويتم تتبع جميع الشكاوى

المتمقاه باسجل خاص بالشكاوي ،وتحديد الشخص المسئول عن ىذا الشأن .ومع أن مدير المشروع
ىو المسئول النيائي عن كافة الشكاوى المقدمة ،إال أنو قد يتم إحالة أمر ما /قضية ما إلي مدير
الموقع أو مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة أو مدير الجودة وفقاً لما تقتضيو الضرورة (وقد

يكون نفس الشخص).


سيتم وقف التشغيل عمي الفور إذا تم تمقي شكوى تشير إلى وجود خطر عمي حياة اإلنسان أو
أضرار بيئية جسيمة أو فساد ،حتى يتم البت في ىذا األمر.



يتم التحقيق بالشكوى المقدمة .وسيتم تقييم جميع الشكاوى واإلجراءات المقابمة ليا التي يجب
االتفاق عمييا في غضون  72ساعة.



بالنسبة لجميع الشكاوى المتعمقة بالمجتمع ،سيتم إدراج اإلجراء المتفق عميو في جدول أعمال

مقرر لالجتماعات اإلعالمية أو التقارير .وبالنسبة لجميع الشكاوى المتعمقة بالعمال ،فيجب
توضيح اإلجراء المتفق عميو من خالل رئيس العمال إلي جميع العاممين أصحاب الشكاوى في
أقرب فرصة ممكنة.


ما أن يتم االنتياء من اإلجراء المتفق عميو يتم إغالق القضية /الشكوى واصدار اإلشعار النيائي.

وبالنسبة ألي شكوى يتم إثارتيا بشأن فساد محتمل أو انتياك إلجراءات األمن والسالمة أو غيرىا من
الشكاوى الرئيسية المحتممة ،يحق ألي فرد بالموقع إيقاف العمل ورفع األمر إلي مدير الموقع.

عالوة عمي ذلك ،تدرج جميع الشكاوى واإلجراءات المقابمة ليا بالتقارير التي يتم رفعيا لإلدارة وفقا لما
ىو محدد بوثيقة المشروع ونماذج التقارير ذات الصمة.
 14-3-7خطط غمق المشروع

المقصود بإغالق المشروع ،ىو وقف عمميات التشغيل وازالة المعدات والمباني واليياكل وتنظيف الموقع

ومعالجتو إذا لزم األمر .ويتراوح العمر االفتراضي المتوقع لممشروع بين  25-20عاماً ،قابمة لمتجديد
لو تم إجراء عمميات الصيانة الوقائية المناسبة وعمميات التجديد والتطوير الالزمة .وفيما يمي
الموضوعات الرئيسية التي تناولتيا خطة غمق المشروع:

 إعداد خطة غمق المشروع في ضوء الخطوط اإلرشادية الدولية وأفضل الممارسات. إجراءات اإلزالة لجميع المنشآت واليياكل القائمة فوق سطح األرض بالموقع. تفكيك مكونات المشروع.انفايرونكس
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 4-7خطــة الرصـد
ما أن يتم االنتياء من تحديد وتقييم المخاطر ،وفقاً لمنتائج التي تم الحصول عمييا ،سيتم تحديد عدد
من اإلجراءات لمتقميل من تمك المخاطر أو إزالتيا .ومع اعتبار تمك المعمومات مرجع يمكن االستناد
إليو ،سيتم التحكم في كل من المخاطر التي تم تحديدىا وتقييميا.

إلي جانب ذلك ،سيتم وضع اإلرشادات الفنية الخاصة برصد وقياس األنشطة التالية:
 التقييم الطبي -مراقبة ميمات الوقاية الشخصية

 مسئول /أخصائي الصحة والسالمة عمميات التفتيش االمني 1-4-7رصد بيئة العمل

مراجعة الصحة والسالمة والبيئة

سيتم تطبيق نظام لضمان الرصد المستمر لمستوي الصحة والسالمة والبيئة بالموقع.

 مراجعااات :يتعااين عمااي مساائولي السااالمة والبيئااة التااابعين لممقاااول القيااام بأنشااطة المراجعااة الدوريااةلمموقع (بحد أدني مارتين أسابوعين) لمتحقاق مان تنفياذ خطاة الصاحة والساالمة وخطاة اإلدارة البيئياة
لإلجراءات التشغيمية .عمي أن يتم مراجعة المستندات بصورة مشتركة.
 ساايقوم فريااق الصااحة والسااالمة والبيئااة التااابع لمشااركة المصاارية لنقاال الكيرباااء ب ااإجراء المراجعاااتالدورية لمموقع والمستندات .فيما يتعاين عماي المقااول التأكاد مان التوصال إلاي قارار فاوري بشاأن أي
عدم التزام يتم اكتشافو.

 عممياات التفتاايش :يتعاين عمااي المقاااول والمقااولين ماان البااطن التأكااد ماان إجاراء المعاينااات البصاريةلألدوات والمركبات بصفة يومية ،أو قبل بداية كل وردية.
 -يجب إجراء عمميات تفتيش وتوثيقيا لألدوات والمعدات والمركبات شيرياً.

 يتعااين عمااي المقاااول والمقاااولين ماان الباااطن إج اراء معاينااات بصارية يوميااة لبيئااة العماال عمااي النحااوالذي يتطمبو المشروع لتحديد المخاطر المحتممة والتحقق من سير العمل.
 اجتماعااات الصااحة والسااالمة والبيئااة :يتعااين عمااي المقاااول عقااد اجتماااع أساابوعي لبحااث القضاااياالمتعمقة بالصحة والسالمة والبيئة ،في وجود ممثمين من الشركة المصارية لنقال الكيربااء والمقااولين

من الباطن ،وذلك من أجل إدارة األنشطة الجارية ،وتجنب أي تداخالت.
 -يجب عقد اجتماع الصحة والسالمة والبيئة كمما بدأ مقاول جديد العمل.

انفايرونكس

أغسطس 8118

دراسة تقييم التأثيرات البيئية (نموذج ب) محددة لخطوط الهوائية لنقل الكهرباء ومحطة المحوالت  -بخميج السويس

81-7

الضوضاء في بيئة العمل
أثناء اإلنشاء

أثناء مرحمة اإلنشاء ،سيعمل المشروع عمي التكفل بأال يزيد مستوى الضوضاء الصادر عن جميع
المعدات عن الحدود المسموح بيا والمنصوص عمييا في القانون رقم  4لسنة  1994خالل ساعات
عمل الوردية ( 8ساعات) ( 90ديسبل) .وفي حالة زيادة مستوى الضوضاء عن ىذه الحدود ،يتم تنظيم

فترات التعرض طبقاً لمفترات المشار إلييا في الممحق رقم ( )7من القانون رقم  4لسنة  .1994وعالوة
عمى ذلك ،يتم توفير سدادات األذن لمعاممين في المواقع التي تزيد بيا مستويات الضوضاء .وسيتم

عمل قياس لمستوى الضوضاء كل ثالثة أشير.
أثناء التشغيل

تنتج الضوضاء داخل المحطة في المقام األول من خطوط الجيدالعالي والمحوالت والمفاتيح الكيربائية
بمحطة المحوالت .وسيتم مقارنة مستويات الضوضاء التي تم قياسيا بالحدود المنصوص عمييا في
الممحق ( )7من القانون رقم  4لسنة  .1994وفي حالة زيادة مستوى الضوضاء عن ىذه الحدود
القصوى ( 90ديسيبل) ،يتم تطبيق فترات التعرض طبقاً لفترات التعرض المشار إلييا في القانون رقم 4

لسنة  .1994وستجرى عمميات الرصد مرتين سنوياً بأماكن التعرض المباشر لممعدات .عالوة عمى
ذلك ،سيتم توفير معدات الوقاية الشحصية لمعاممين فى المواقع التي تزيد بيا مستويات الضوضاء.
رصد صحة العمال
يتعين عمي المقاولين التأكد من حصول جميع العاممين التابعين ليم عمي شيادة لياقة طبية صالحة
تتناسب مع أعمال اإلنشاء التي سيتم القيام بيا صادرة من قبل األخصائيين في قطاع الصحة المينية.
ميمات الوقاية الشخصية
يتعين عمى جميع الزوار والعاممين بموقع اإلنشاء ارتداء ميمات الوقاية الشخصية المناسبة .فيما يتعين
عمي المقاولين والمقاولين من الباطن التأكد من ارتداء العاممين لميمات الوقاية الشخصية وفقاً لما ىو

منصوص عميو باألعمال المحددة التي يقوم بتنفيذىا ،والمخاطر المحتممة التي يتعرض ليا الشخص
وخصائص الوظيفة .ويجب عمي جميع العاممين (بما في ذلك المشرفين) ارتداء قميص بأكمام طويمة
وسراويل طويمة في جميع األوقات .فيما ال يسمح بارتداء السترات الرياضية والقمصان بال أكمام
والسراويل القصيرة .كما يحظر ارتداء المالبس الفضفاضة أو المينة عند تدوير أو نقل المعدات .فيما
يجب إزالة الخواتم والسالسل وأي مجوىرات فضفاضة.
ويجب توفير ميمات الوقاية الشخصية بالموقع لمزوار .ويجب أن تكون تمك المعدات في حالة جيدة.
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وفيما يمي قائمة بالحد األدنى المطموب من المعدات الشخصية والتي ينبغي تعديميا وفقاً لنتائج عممية

تقييم المخاطر.
-

وقاية الرأس

-

وقاية العين

-

وقاية القدم

-

وقاية األيدي

-

وقاية السمع

أخصائي الصحة والسالمة ،العمالة المؤىمة
سوف يقوم المشروع بتعيين فريق مختص في مجال الصحة والسالمة والبيئة لممشروع .ومن المقرر أن
يقيم ىذا الفريق بصفة دائمة بالموقع لرصد ومراجعة تنفيذ خطط الصحة والسالمة الخاصة بالمقاولين.
 8-4-7رصد نوعية الهواء
أثنــاء اإلنشــاء:

من المقرر رصد اليواء في بيئة العمل كل ثالثة أشير وذلك لمكشف عن االنبعاثات الناتجة عن
المعدات .حيث تصدر االنبعاثات من عوادم معدات اإلنشاء ومحركات الشاحنات فضالً عن الجسيمات

الناتجة أثناء تنفيذ األعمال بالموقع .وسيتم مقارنة نتائج الرصد بالحدود المسموح بيا الواردة بالقانون
رقم  4لسنة  1994الموضحة في الفصل الثاني من ىذه الدراسة.
فيما سيتم قياس المؤشرات التالية:
-

أول أكسيد الكربون CO

-

ثاني أكسيد الكبريت SO2

-

أكاسيد النيتروجين NOx

-

الجسيمات الصمبة PM10

 3-4-7المخمفات الصمبة والمخمفات الخطرة

سيتم تسجيل المخمفات الصمبة غير الخطرة في السجل البيئي لممحطة .كما سيتم إعداد سجل لممخمفات

الخط ارة طبق ااً لمقااانون رقاام  4لساانة  .1994عمااي أن يتضاامن ىااذا السااجل الخاااص بالمخمفااات الخط ارة

معمومات عن أنواع وكميات ىذه المخمفات ،وطرق تخزينيا والتخمص منيا.
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الجدول ( :)8-7ممخص خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
الجوانب البيئية

األنشطة

المؤثر

مؤشر االنتهاء

الجهة المنفذة لمنشاط

التكمفة التقديرية

الوقت المطموب
لالنتهاء

مرحمة اإلنشــــاء

إنبعاثات األتربة
نوعية اليواء

ظروف عمل الماكينات
الضوضاء

-

الحد من سرعة سير المركباات المساتخدمة

-

ضا اامان ظا ااروف عما اال جيا اادة ما اان خا ااالل

-

ضا اامان ظا ااروف عما اال جيا اادة ما اان خا ااالل

المياه

الفحص الدوري لكل معدات اإلنشاء
فحص المعدات

توفير ميمات الوقاية الشخصية

-

ت ااوفير ميم ااات الوقاي ااة الشخص ااية الالزم ااة

نظافة وترتيب الموقع

-

إعااداد وتنفيااذ خطااة إلدارة الموقااع وخطااة إلدارة

لمعمال

المخمفات الصمبة
-

التربة

االحتا ا ا اواء الث ا ا ااانوي لجمي ا ا ااع حاوي ا ا ااات تخا ا ا ازين
المخمفااات  /الماواد التااي تحتااوي عمااى زيااوت إذا

إدارة المخمفات /الصرف الصحي

تسربت.
-

تا ا اوافر خط ا ااة لالس ا ااتجابة لح ا اااالت االنس ا ااكاب،
التدريب ،ومعدات االستجابة.

انفايرونكس

مقاول اإلنشاء

-

في مرحمة اإلنشاء
ظروف عمل الماكينات

مسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتوى

-

رش المياه بواسطة جيااز ماوفر الساتيالك

خطة الرصد

سيتم تحديدىا فى

قياسات نوعية اليواء

العقد

سجالت الصيانة

تكمفة الصيانة

طوال مرحمة
اإلنشاء

مقاول اإلنشاء
مقاول اإلنشاء

قياسات الضوضاء وسجالت
الصيانة

مقاول اإلنشاء
مقاول اإلنشاء

-

المستثمرين (يشمل بنود في
عقود اإلنشاء.

المستثمرين لضمان التزام
المقاولون)

العقد .وتكمفة الصيانة

اإلنشاء

عق ا ا ا ا ا ااد إدارة المخمف ا ا ا ا ا ااات  -جا ا ا ا ا اازء ما ا ا ا ا اان إدارة

الص ا ا اامبة/الخطا ا ا ارة ومي ا ا اااه

أنشطة اإلنشاء.

مستندات متابعة المقاول

والا ا ا ا ا ااتخمص ما ا ا ا ا اان

الصرف.
-

سيتم تحديدىا فى

طوال مرحمة

 تكمفا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة نقا ا ا ا ا ا ا ا ا االالمخمفات

طوال مرحمة
اإلنشاء
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األنشطة

المؤثر
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مؤشر االنتهاء

الجهة المنفذة لمنشاط

الوقت المطموب

التكمفة التقديرية

لالنتهاء

مرحمة اإلنشــــاء
الصحة والساالمة

المينية

خطااط االسااتجابة

لحاالت الطوارئ

العاممين بالموقع وبيئة العمل

سالمة العاممين بالموقع وبيئة العمل

تنفيا ا ااذ إج ا ا اراءات الصا ا ااحة والسا ا ااالمة

والبيئ ا ا ااة طبقا ا ا ااً لممتطمب ا ا ااات المحمي ا ا ااة

المقاول

تنفيذ إجراءات االستجابة لمطوارئ

المستثمر

ومعايير مؤسسة التمويل الدولية

-

النصا ااوص الخاصا ااة بالصا ااحة
والسا ا ااالمة والبيئا ا ااة فا ا ااي عقا ا ااود

تكاليف اإلنشاء

اإلنشاء

قبل أنشطة اإلنشاء

قبل التشغيل

خطة االستجابة لحاالت

المبدئي لممشروع

الطوارئ

 تجنب الودياان ذات الحساساية أثنااء اختياارمواق ااع األبا اراج وأثن اااء القي ااادة عم ااى الط اارق
الوعرة.

البيئة البيولوجية

 -إدارة المخمفات

جزء من أنشطة

-

 -التقميل من إزالة الغطاء النباتي

 -تجنب أنشطة العمل بأوقات الميال والصاباح

وض ا ا ااع وتنفي ا ا ااذ خط ا ا ااة إدارة الموق ا ا ااع

وخطة إدارة المخمفات الصمبة

الباكر.

مقاول اإلنشاء والمستثمر

المقاول المسئول عن إدارة
المخمفات

-

خطة الرصد

عقد إدارة المخمفات
الصمبة

 -تجنا ااب أنشا ااطة العما اال خا ااالل فت ا ارات ذات

اإلنشاء

-

تكمفة نقل

طوال مرحمة

والتخمص من

اإلنشاء

المخمفات

الحساسية من العام (مثل مواسم التعشش)

التراث الثقافي

العثااور عمااي أي ماان القطااع األثريااة عاان طريااق -

الصدفة

انفايرونكس

وقا ا ا ااف األنشا ا ا ااطة واخطا ا ا ااار الجيا ا ا ااة

المختصة عمي الفور.

مقاول اإلنشاء

اإلجراءات المتبعة عند العثور
عمي أي من القطع /المواقع
األثرية عن طريق الصدفة

طوال فترة اإلنشاء
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مؤشر االنتهاء

الجهة المنفذة لمنشاط

التكمفة التقديرية

الوقت المطموب
لالنتهاء

مرحمة التشغيل
اس ا ااتيالك ما ا اوارد

المياه

رفاىي ا ا ااة وحق ا ا ااوق

العمال

التدريب والتوعية

الصحة والساالمة

المينية

استيالك المياه في عممية التنظيف

-

المستثمر

معدات التنظيف

ظروف العمل

إعداد سياسة الموارد البشرية

المستثمر

العقود (مع العاممين)

كفاءة العاممين بالمشروع

تدريب العاممين وفقاً لممسئوليات المحددة

المستثمر

خطط التدريب

سالمة العاممين بالموقع وببيئة العمل

-

-

طبق ااً لممتطمبااات الوطنيااة ومعااايير مؤسسااة

التمويل الدولية

-

انفايرونكس

القيادة عمي الطرق الوعرة واألودية

إدارة المخمفات
إزعاج الطيور

استخدام معدات تنظيف فعالة

إع ااداد إجا اراءات الص ااحة والس ااالمة والبيئ ااة

البيئة البيولوجية

تدريب العاممين

تدريب العاممين عمى استخدام

وض ا ا ااع وتنفي ا ا ااذ خط ا ا ااة إدارة الموق ا ا ااع

وخطة إدارة المخمفات الصمبة

-

تركيب أدوات تؤدي إلى تحسين رؤية

خطوط الطاقة مثل الكارات اإلرشاادية

أو موانع أو مبعدات الطيور

المستثمر

إعداد واختيار معدات التنظيف

إعداد سياسات الصحة
والسالمة والبيئة

المستثمر

المقاول المسئول عن إدارة
المخمفات

-

خطة الرصد

عقد إدارة المخمفات
الصمبة

تكمفة التشغيل

تكمفة التشغيل

طوال فترة عمر
المشروع

طوال فترة عمر
المشروع

طوال فترة عمر
المشروع

تكمفة التشغيل

تكمفة التشغيل

قبل تشغيل
المشروع

طول فترة عمر
المشروع
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الجوانب البيئية

األنشطة

المؤثر

االسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتعداد

واالس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتجابة إدارة مخاطر التشغيل

لمطوارئ
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-

إتباع إطار احتمالي لتقييم المخاطر
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الجهة المنفذة لمنشاط

المستثمرين

مؤشر االنتهاء

خطة االستجابة لمطوارئ

التكمفة التقديرية

الوقت المطموب
لالنتهاء

تكمفة التشغيل
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