
 

 

 

 

 

 (محددة نموذج تقييم التأثير البيئى للتصنيف )ب
Environmental Impact Assessment 

Scoped Form (B) 

 

 باستخدام الطاقة لتوليدلمحطة  تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية دراسة
 بخليج السويسيجاوات م 262.5 ةبقدر  الرياح

 المرفـقات

 

 الرياح ش.م.م لطاقةغارب  سرأشركة المالك : 

 2017مارس 
 

 

 

 

 



 

(:  ائمققب لققانين الب  نةلئلققب  نمالليققب روققم  نمدققرنل مققب التلققت  نان اققر  ناققم الققتت ا  نادققر  ا  1)مرفققر ر قق 
    نمن تار أن 

 نومدرنل ناخللط  ن ا  رولها خر لب منضح : )2مرفر ر   )

  نمدرنل أادلبمكناا  ن ن نمن ب  نصف كامل :(3مرفر ر   )

 (: نصف نوةلئب  نلةل لب ن نةلنننالب ن الاامارلب ن نثيافلب لماليب  نمدرنل.4مرفر ر   )

 ل  نمدرنلئ(: نصف كامل ناملب ةت 5مرفر ر   )

 الولل نواأثلر    نةلئلب  نملاموب نومدرنل فم كل مب مرلوام  إلاداء ن نادغلل (: 6مرفر ر   )

 ن نادغلل  إلاداء مرلوام أثااء ن الاامارلب ن نرصت  نةلئلب  الت رة خلب(: 7مرفر ر   )
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 (1مرفق رقم )

 

قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد 
 م الموادارقأتحددها التشريعات و الجوانب التى 
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 ومعايير المؤسسات المالية الدولية محليالاإلطار القانوني  1
نكذنك  ملوي نليت   ذ   نفصل نصف نإللار  نيااناي ن إلت ري نومدرنل  نميارح. كما لسرت  نين الب  ألساسلب روم  نمسانى 

ضافب إنم  نادر  ا   نمصر ب،  ن نمالولا   نتننلب ذ    نصوب لانمدرنل، نل رض  ناصار ح  نالزمب نوسماح ةاافلذ  نمدرنل. ن  
  ناز مه ااار إنم  ذ  –  نتننم نوةاك  ناافلذلب لانسلاسب  ألنرنبي إلراتة  إلرمار ن نااملب،لانةاك مالولا   ألت ء  نخاصب 

  ألخرى   نامن ل مؤسسا  مب  ن تلت مالولا  اوةم أاها للث ن الاامارلب  نةلئلب لانيضالا لا ور فلما –  نمصر ب لانادر  ا 
 .  نممكاب

 محليالاإلطار اإلداري والقانوني  1-1

نا تلالاه،  نخاص للمالب  نةلئب، نالئلاه  ناافلذلب روم ضرنرة إار ء ايلل  نألثر  نةلئي  1994نساب  4 نياانب ر    لاص
ن الااماري نومدرنرا   ناتلتة، نرات  نانسب في  نمدرنرا   نيائمب نااتلت ا.  نسولا   إلت ر ب  نمخاصب ةايللما   ألثر 

فإب  نسولا   4ر   ن نملافظا  نما نتلها مب صالللا  اافلذلب. لليًا نوياانب ر    نةلئي ن الااماري في مصر  ي  ننز 
 إلت ر ب  نمخاصب ملانلب لفلص  نمدرنرا ، ةلاما اانني  إلت رة  نمركز ب نايلل   ألثر  نةلئي ةاهاز دئنب  نةلئب مسئننلب 

ت رة مر ا ب ايار ر ايلل   ألثر  نةلئي ، ن اخاذ  نير ر    نخاصب ليةنل ايار ر ايلل   ألثر  نةلئي،   إلدر ف روم رمولب  نفلص، ن  
ةت ء  نرأي فلما لا ور ةنضب ميارلا  خاصب ةإار ء    ناخفلف.  ن  

 4 ي  لئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة. لاص  نياانب  اننلت  نكهرباء لاساخت    نر احلاناسلب نمللا   نسولب  إلت ر ب  نمخاصب 
لا   نلصنل روم ارخلص مب  ةل أفر ت أن دركب أن ماظمب أن  لئب اخضب ندرنط ملتتة، ناالور روم أب لو 1994نساب 

 ايلل  نواأثلر    نةلئلب  نملاموب.

 نسولا   إلت ر ب  نمخاصب  ي  ناها   نمسئننب رب إصت ر  نار خلص  نالزمب إلاداء نادغلل  نمدرنل. نلض  ذنك 
 نةلئي. ااننم  نسولا   إلت ر ب  نمخاصب مسئننلب  ساال  تر سا  ايلل   ألثر  نةلئي   نمدرنرا   ناي الااج إنم ايلل   ألثر

ن ناأكت مب  نم ونما   نماضماب في  نمساات    نما ويب لانمن ب، نمتى مالئماه ناداط  نمدرنل ن ناأكت مب أب  ذ   ناداط ال 
 ننز ر ب ذ    نصوب ةهذ   ناداط. ارسل  نسولب  إلت ر ب  لا ارض مب  ألادلب  نملللب، نأب  نمن ب ال لا ارض مب  نير ر  

 نمخاصب  نمساات   إنم اهاز دئنب  نةلئب نومر ا ب. نا ت  نسولا   إلت ر ب  نمخاصب  نن اهب  نرئلسلب نوا امل مب ميتمي 
  نمدرنل في اظا  ايلل   ألثر  نةلئي.

رتة ألر ف مخاوفب فإب مدرنل رأس غارر ناننلت  نلا ب لاساخت    سااات  إنم  نافا    نمالاتل ن نماا دا   ناي ت ر  مب 
دئنب  اهاز( نولصنل روم من فيب تتةمل   ت ا  اصالفه ال   نفئب "ر" نسنف للااج فيط إنم ايتل   السامارة )ر  نر اح

 .  نةلئب  نمصر ب
ر اح ا  التلت ا في  مللب لا بنرالنة روم ذنك فإاه مب  نها  لمكاب أب اذكر أب  ااك ل ض  نمالولا   نياانالب نةااء 

 . 326/1997نوادللت  نةااء ن نمرسن  ر    101/1996 نياانب ر   
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 كتننب لرف في  نم ا ت    نتننلب  نخاصب للمالب  نةلئب فإاه لا لب روم  نلكنمب  نمصر ب  الناز   لما لوي: 
 . 1994 افا لب  ناانل  نةلننناي،  -
 (، ن1997 افا لب لفظ أان ل  نللن اا   نةر ب  نمهاارة ) افا لب ةنب،  -
 (. AEWAنرنبلب  ألسلنلب  نمائلب  نمهاارة ) الافاق  نما ور لانلفاظ روم  نللنر  ألفر يلب  أل -
 

 التصاريح المطلوبة إلنشاء وتشغيل المشروع المقترح  1-2

 فلما لوي  ائمب لاناصار ح  نرئلسلب  نملونلب نةااء نادغلل  نمدرنل  نميارح: 
 

 المرافق الملحقة مالحظات القانون االساسى الجهة المعنية التصريح / الموافقة
اهاز ااظل  مرفر  اننلت  نلا ب

 نكهرباء نلمالب 
  نمساهوك 

 87 اانب  نكهرباء ر   
 2015نساب 

لار اسول  اصر ح 
 نةلئب إلت رة كهربب 

  نر ف  نمصر ب

 ال لالةر

نلتة  نلكنمب  نملولب  رخصب ةااء  نملااي
روم مسانى  نماليب / 
 نمركز = ملافظب 

  نللر  أللمر

 نياانب  نمصري 
نوملااي ر   

101/1996 

لمارت ايتل   نلور 
إنم نلتة  إلت رة ذ   
 نصوب سنف لساغرق 
إصت ر  ناصر ح 

 لنما  30لن ني 

 ال لالةر

 ناصر ح  نخاص 
 لانةلئب 

دئنب  نةلئب  اهاز
  نمصر ب

 نياانب  نمصري 
ندؤنب  نةلئب ر   

، نر   4/1994
9/2009 

ايلل   ألثر  نةلئي 
نمدرنل  ن أب اا  

مب  ةل  نمن فيب رولها 
اهاز دئنب  نةلئب رب 
لر ر  لئب  نلا ب 
 ناتلتة ن نمااتتة نمب 
 نمراح أب ادمل 
 ندرنط  نما ويب ةااء 

 نادغلل  نمدرنل

 ال لالةر

إت رة كهربب  نر ف  اننلت  نلا ب ارخلص
  نمصر ب

  87  اانب  نكهرباء ر  
 2015ن ا  

 ال لالةر 

 لئب  نلا ب  ناتلتة   افاق لر  الاافال
 ن نمااتتة

 ةل  نةااء ن نادغلل،  
سنف لكنب روم  لئب 
 نلا ب  ناتلتة 

 ال لالةر



رأس -توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 
  خليج السويس-غارب

 3 (1مرفر  )

 المرافق الملحقة مالحظات القانون االساسى الجهة المعنية التصريح / الموافقة
ن نمااتتة  نان لب روم 
 افا لب  اافال مب 

 نلرف  نرئلسي  
نومدرنل في للب اليم 

 موكلاها مب  نلكنمب
 

 : التصاريح المطلوبة لبناء وتشغيل المشروع المقترح والمرافق المرتبطة به1الجدول رقم 

 

 ام   لئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة لانااسلر مب  نسولا  م الب رتلتة فلما لا ور ةاخصلص  ألرض كما  ن منضح 
 لاناتنل  نااني:

 

 والمشروعات الفرعية  راس غاربوثيقة الصلة بمشروع  المحليةالتشريعات  1-3

  نادر  ا   نمصر ب  نما ويب لانان ار  نةلئلب: 

  نالئلب  105/2015 اانب  ن 2009نساب  9، ن نم تل لانياانب لدأب لمالب  نةلئب1994نساب  4ر      اانب 
 2015نساب  964، ن2012نساب  710، ن 2011نساب  1095ر     ناافلذلب  نم تنب لانير ر 

  ( 2) 22، 21(، 2) 20(، 1) 19 نةلئب  نخاصب ةايلل   ألثر  نةلئي،  نمن ت   إلرداتلب نمالولا  اهاز دئنب  ألتنب
 2009نساب  9 نم تل لانياانب  1994نساب  4في  نياانب 

  ار ء   ايلل   ألثر  نةلئي،  نلل ب  نثاالب  ألتنب  2010أكانبر  – إلرداتلب نملاتئ ن  

  نو مال  نمهالب نسالمب ن نصلب لدأب  2003نساب  12ر    اانب  ن مل   

 ن الب  نمرنر ناخللط  نمتب  

    2015نساب  87 اانب  نكهرباء ر 

 
  نادر  ا   نمصر ب  نما ويب لانان ار  الاامارلب :

 ار ء   ايلل   ألثر  نةلئي إلرداتلب نملا ن ألتنب إلرداتلب ناهاز دئنب  نةلئب  نخاصب ل مولب  نادانر  ن ا ،   ألتنب  تئ ن  
 في دأب مالولا  رمولب  نادانر  ن ا  6.4.3 نفيرة 

 في دأب الاق رمولب  نادانر  ن ا  6.4.3.1 نفيرة  -

 في دأب ماهالب رمولب  نادانر  ن ا  6.4.3.2 نفيرة  -

 في دأب انثلر ااائج رمولب  نادانر  ن ا  6.4.3.3 نفيرة  -
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  في دأب إلار  إلفصاح  ن ا  7 نفيرة 

  للازة  ألرض ن  راتة  نانللب  نيسري  

 في دأب  نماوس  نينمي نلينق  إلاساب  2003نساب  94 نياانب ر    -

 في دأب ازل  نموكلب نوماف ب  ن امب  1990نساب  10 نياانب ر    -

  السامالك أخرى   ن الب -

 في دأب اأسلس  نماوس  نينمي نلينق  إلاساب 2003نساب  94 نياانب ر   ،  لمالب لينق  إلاساب 

 2008نساب  119ن  اانب  1983نساب  117 اانب  لمالب  آلثار 

 المعايير الدولية 1-4

 الماثال , االور  ب لكنب  نمدرنل  نام سنف اين  ةامننه ,  نتننلب  نامن ل مؤسسب, مثل املب  نمؤسسا   نمانلب  نتننلبأب 
نفي ل ض  نلاال  اراب إنم  نم اللر  نتننلب   نملولب ن انملب ن  ناملب  نمالولا   نةلئلب ن الاامارلب ن نسالمب ن نصلب 

 ألخرى مثل انالها   الالات  ألنرنبي أن ماظمب  ن مل  نتننلب. كثلر مب  نةانك  ننلالب ن نتننلب االب إار ء   مؤسسب 
 . Equatorنمامنرب ةانك  نامن ل  نتننلب نمالولااها 

. 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وبنك االستثمار مشروعات  توجيهات مفوضية االتحاد األوروبي المنطبقة على 1-4-1
 األوروبي

لواز   نةاك  ألنرنبي إلراتة  إلرمار ن نااملب ةاةاي  نملاتئ ن نممارسا  ن نم اللر  نان ر ب  نةلئلب  نخاصب لاالالات  ألنرنبي. 
  ألساسلب ذ    نصوب.االتحاد األوروبي ا رض  نيائمب  ناانلب نصف مخاصر نانالها  

 نايلل   نةلئي  السار الاي( في دأب إتر ج  الرالار    نةلئلب رات  2001لسنة  42رقم  مفوضية االتحاد األوروبي توجيهات (
 إرت ت ناةاي  نخلط ن نةر مج  ناي اس م إنم ا ز ز  نااملب  نمسات مب. 

  لنل ايلل  اأثلر    2011تلسمةر  13لانةرنماب  ألنرنبي نماوس  نخاصب  2011لسنة  92توجيهات االتحاد األوروبي رقم
 (2014لسنة  52رقم ل ض مدرنرا   نيلارلب  ن ا  ن نخاص روم  نةلئب، نا تلالاه )

 :لمعايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدوليةكما لالور  نةاك  ألنرنبي إلراتة  إلرمار ن نااملب  الماثال 
 لر ب  ناياةلب ن الرار ف  نف ال لانلر في  نمفانضب  نامارلب  ن 

  نيضاء روم كافب أدكال  ن مل  نيسري أن إلالاري  

  إلنغاء  نف ال ن مانب  نلفل  

 نيضاء روم  نامللز فلما لا ور لانانظلف ن ألدغال  
 )ن  ان ب مصر روم  ذه  الافا لب( واتفاقية أرهوس الخاصة بالمعلومات البيئية
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 متطلبات األداء الخاصة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ومعايير األداء لمؤسسة التمويل الدولية 1-4-2

ادارك مالولا   ألت ء  نخاصب لانةاك  ألنرنبي إلراتة  إلرمار ن نااملب نم اللر  ألت ء نمؤسسب  نامن ل  نتننلب مب للث 
 ندكل ن نمضمنب. مالولا  أن م اللر  ألت ء مترمب مب  ةل  لال نانالها  إرداتلب خاصب مب ةلاها رتت مب  نانالها  

اتة  إلرمار ن نااملب نمؤسسب  نامن ل  نتننلب  ناي االةر روم مدرنرا  ةالاب. ا ت  إلرداتلب  نخاصب لانةاك  ألنرنبي إلر
 ذه  نانالها   إلرداتلب لمثالب مساات   مرا لب فالب الاني روم اماذج رامب ناماذج صاارلب خاصب نوممارسا   نصاارلب 

 ل  نتننلب، للااب إنم  سالفاء مالولا   ألت ء  نتننلب. مساثمرن ةالاب  نوذلب لس نب نولصنل روم امن ل مب مؤسسا   نامن 
 نخاصب  نخاصب لانةاك  ألنرنبي إلراتة  إلرمار ن نااملب نم اللر مؤسسب  نامن ل  نتننلب خالل كافب مر لل تنرة  نمدرنل لما 

 في ذنك مر لل  ناخللط ن إلاداء ن نادغلل نن ف  نادغلل.

 االتفاقيات الدولية 1-5
 : االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر1رقم  جدول

 االتفاقيات البيئية متعددة األطراف الفئة البيئية 

 ناانل  نللني 
 ن نمن رت  نلةل لب 

  افا لب  ألر ضي  نرللب ذ    أل ملب  نتننلب خاصب كمنئل نوللنر )ر مسار( 

 نللن اا  ن نالااا  في ةلئاها  نلةل لب  افا لب في دأب  نلفاظ روم  

   الافا لب  نتننلب نلمالب  نالااا

  الافا لب  إلفر يلب  نخاصب لانلفاظ روم  نلةل ب ن نمن رت  نلةل لب 

 ةرنانكنل ا تلل  افا لب  ألر ضي  نرللب ذ    أل ملب  نتننلب خاصب كمنئل نوللنر

  نمهاارة مب  نللن اا   نةر ب )ةنب( افا لب  نلفاظ روم  ألان ل 

  افا لب  ناانل  نللني 

  افا لب  نلفاظ روم  نار ث  نثيافي ن نلةل ي  ن انمي

  افا لب  ألم   نمالتة نملاربب  ناصلر في  نةوت ب  ناي ا ااي مب  نافاف ن ناصلر خاصب في أفر يلا

  نةرنانكنل  نخاص لانماالر  نململب في  نللر  نمانسط 

  نةرنانكنل  نخاص لانماالر  نململب ن  ناانل  نللني في  نللر  نمانسط 

 نمن ت  نخلرة 
 ن نكلمانلا 

  الافا لب  نخاصب لماب نمكافلب  نمخالر  نمهالب  نااااب رب  نمن ت  نمسرلاب

  نمخوفا   نخلرة ن ناخوص ماها رةر  نلتنت  افا لب لازل لدأب  نالك  في ايل 

 ا تلال   افا لب لازل  نخاصب لمكافلب ايل  نمخوفا   نخلرة ن ناخوص ماها رةر  نلتنت

  افا لب  ساكهنن  لنل  نمونثا   ن ضنلب  نثاةاب

 نغالف  ناني 
 ناونث  نهن ء

  افا لب  ألم   نمالتة  إللار ب لدأب اغلر  نمااخ 

 ةرنانكنل كلنان

  افا لب فللاا نلمالب لليب  ألنزنب 

 ةرنانكنل مناار ال لنل  نمن ت  ناي اساازف لليب  ألنزنب 

 )ناتب(ا تلال  ةرنانكنل مناار ال لنل  نمن ت  ناي اساازف لليب  ألنزنب  
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 االتفاقيات البيئية متعددة األطراف الفئة البيئية 

 )كنباهااب(ا تلال  ةرنانكنل مناار ال لنل  نمن ت  ناي اساازف لليب  ألنزنب 

صلب نسالمب 
  ن مال

 الافا لب  نخاصب للمالب  ن مال مب  نمخالر  نمهالب في ةلئب  ن مل  نااامب رب اونث  نهن ء، ن نضنضاء 
 ن ال از ز   
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 )2مرفق رقم )

 

 للمشروع العام التخطيط عليها موضح خريطة



  خليج السويس-رأس غارب-توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 

  (2مرفر  )

 

 

 

 

 )كم/ساعة(رأس غارب اتجاه الرياح في  

كم 20  

 رأس غارب



  خليج السويس-رأس غارب-توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 

  (2مرفر  )

 

 
 المناطق المحيطة بالمشروع
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 (3مرفق رقم )

 

 المشروع أنشطةوصف كامل لمكونات و  
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 توصيف المشروع  1

 ن ن ااصر  نمدرنل أ ت ف ، ملاان   262.5 ليترة  . .ش  نر اح نلا ب غارر رأس دركب نمدرنل نصفا  نفصل  ذ  ليت 
 لاضمب.  نكهرباء ناننلت  نمساختمب ن ناكانننالا(  إلامانلب ن نس ب  نالالب ن نةالب  نمن ب ناصمل   نمكاب) نه  نمكناب  نرئلسلب

 . نمدرنل للاة تنرة أثااء  نمخاوفب نومر لل نصف ألضا  نفصل  ذ 

 نظرة عامة على المشروع 1-1

 لانمن  ب  نخاصب  نمالولا  كافب مب لاااسر ملاان   262.5 للا ب   نر اح لاساخت    نلا ب ناننلت غارر رأس مدرنل إب
 لانةلئب ضارة غلر اكانننالا روم نل امت  نتننب اااهاها  ناي  نااملب إسار الالب مب لامادم أاه كما  نمدار ب،  ذه مثل إل امب

 لكنب  فوب نلانااني  نسكالب  نماالر رب ل لت أاه كما ،( نكربنب  أكسلت ثااي غاز إال اثا  ااار مب  نةلئب روم  ناأثلر  ولل)
  نم اللر كافب فله اان فر  نمدرنل فإب نلاخاصار.  نادغلل رمولا  خالل لذكر اأثلر أي أن  نةااء رمولب أثااء كةلر اأثلر نه

 . نلن ل  نمتى روم  نمؤثرة  ن ن مل مب  نيولل نانت مب فائتة ذي  رالاره نلمكب  اللااةلب

 وصف المشروع 1-2

 مللب لا بملاان   نربلها لاندلكب  نملولب. ااكنب  262.5 ليترةل امت  نمدرنل روم لركب  نر اح ناننلت  نلا ب  نكهربائلب 
 مب  ن ااصر  ناانلب:  نر اح  نمزمب إادائها 

 

 
 األجزاء الرئيسية لتوربينات الرياح

 
 نر اح للث لين  ةالن ل  نلا ب  نلركلب  مللب لا ب: ل اةر  ذ   نازء مب أ    ألاز ء  نمكناب نتوربينات الرياح 

 نور اح إنم لا ب كهربائلب، أما لا ي أاز ء انربلاا   نر اح فهي كما لوي: 
  نةرج ن ألساس:   -1
مب أال ضماب  ساير ر انربلاا   نر اح اساخت  ركلزة أن  ارتة مسللب، ال ا ناماسك  ألرض أن  ناربب  ناي سنف ليا   

 رولها  ألساس. 
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ةااء  نةرج ال ل امت فيط روم المل نزب  نازء  نذي للنى  نانربلاا   نهن ئلب نر ش  نمرنلب ننكاه لار ألضا أب  إب
ل مل روم  ماصاص  أللمال  نساكاب  نكةلرة  نااااب رب  خاالف  نة  نر اح، نلصفب رامب لساخت  ةااء أاةنبي  ندكل 

 مب  نخرسااب أن  نلتلت  نمسوح في ةااء  نةرج. 
 

 ل مل  ألساس روم اثةل  انربلاا   نر اح في  ألرض. 
 

 
 أمثلة على ارتفاعات البر ج

 
 .  نتنر ب نر ش  نمرنلب: 2

  نازء  نتن ر  ن  نازء  نذي ل مل روم الن ل لا ب  نر اح إنم لركب ملكاالكلب ت ئر ب نذنك  لمسارتة ر ش  نمرنلب. 
 

 ندكل  ندائب  آلب نومرنلب لاكنب مب ثالث ر ش ن الرك روم ملنر أفيي ن م اصاب مب  نلالسالك  نمينى لأنلاف 
 نكربنب أن  نلالسالك  نمصانل مب  ألنلاف  نزااالب، إب دكل  نر دب لدله إنم لت كةلر  نمنانت في اااح  نلائرة ن ما 

ر  نسفوي مب  ناااح فإب  نهن ء  نمار لننت ضغلا رانلا ةلاما لننت لساختماب افس  نلر يب في لركب  نرفب: روم  نااا
  نازء  ألروم رمولب  نسلر نااسةر  ذه  نينى في لركب  نمرنلب إنم  ألما ، أي اتنر. 

 
 مقصورة التوربينات الهوائية ونظام الدفع:  -3

وم  نتنر ب لام لمكاها أب االب  اااه  نر ح الانى  ذه  نميصنرة روم املب أآل   نانربلاا   ناي لار أب اكنب  اترة ر
ن م مراللب لانةرج رب لر ر لن مل تن رة مب  نكر    نصولب. إب لر يب اصالب ميصنرة  نانربلاا  انضح كلف  رر 
 نصااب نضب أاز ء اظا   نتفب )رمنت  نتنر ب مب  نلن مل  نتن رة ناهاز ايل  نلركب ن نمننت ناهاز ربط أاز ء  الآل  

 فر مل( فنق لامل  ذه  آلنب. ن ن
 
 صندوق التروس:  -أ

في  نت ليب ن ن  نفب 1500في  نت ليب إنم ما ليرر مب  نفب 50-18ل مل صاتنق  نارنس روم الن ل  نلركب  نت ئر ب مب 
 نم تل  نذي للااج إنله  نمننت، نذ  فهن لنفر ةلب سررب تنر ب  نمرنلب  نلللئب مب نسررب  نمننت  ن انلب، نلصفب رامب فهااك 
 ن تلت مب  نخلن    ناي لين  ةها صاتنق  نارنس نواكلف ظرنف  نر اح  نماغلرة. في لانب  ساخت   مننت ما تت  أل لار فوب 

 لااب نصاتنق  نارنس. لكنب  ااك 
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 المولد:  -ب
لاناسلب نوانربلاا   ناي ا مل مب لا ب  نر اح  ن انلب لكنب مب  ألفضل  ساخت   مننت   اكنب فلها نفا   نماال  نمغااللسي 

لتلب ننفا   نملرك مافصوب رب ل ضها  نل ض، ن اا لمكب أب ااغلر سررب  نتنر ب إنم لت  ما ةخالف  ساخت    نمننت    نايو
 نغلر ماز ماب.  ااك مفهن  آخر لساخت   نمننت    نماز ماب  نلركب ن ن رلارة رب دلكب مب  نمننت    نماز ماب ا مل رب 
لر ر ملنال  نذنك لسةر ثلا  تنر اها. إب رلنر  ساخت   أاظمب الك  م يتة لياةوه كفاءة رمل  ندلكب نان فيها مب  نيلب 

  ألخرى. 
 
 اآللة والفرامل: الربط بين أجزاء  -ج

لسةر رز   نتنر ب  نكةلر فإب  نربط ةلب رمنت  نتنر ب  نرئلسي ناهاز ايل  نلركب لكنب ثيلال إنم لت كةلر، نذ  فإب انل 
  نفر مل ل امت روم ملكاالكلب  نالك  في ر ش  نمرنلب. 

 
 المعدات االلكترونية:  -4

نمننت ) اظر أروم( ناظا  اغذلب  ندلكب لانكهرباء نرتت مب أاهزة ااكنب  نم ت    النكارنالب مب انربلاا   نر اح مب  
 الساد ار  نمخاوفب. اساخت  أاهزة  الساد ار نيلاس تراب  نلر رة ن اااه  نر اح نسرراها نرتت مب  ألدلاء أن  ن ن مل 

  نملللب لميصنرة  نانربلاا  ناسارت روم  نالك  في  نانربلب نمر  ةاه. 
 
 رى: األجزاء األخ -5

أخلر  فإب انربلب  نر اح للانى روم أاز ء نماال ب  اااه  نر اح ن ناةر ت ن ناتفئب ن نلمالب مب  نصن رر  نانلب لاإلضافب إنم 
 رفب  نم ت   )مثل ر ف ا   لب  نغلار( نم ت   إلفاء  نلر ر. 

 
 مثل  ألاز ء  نكهربائلب ن/أن  نكهرنملكاالكلب مثل  نكالال  ن نملنال  نأاهزة الرياح محطة طاقةاألجزاء األخرى ل ،

الن ل  نالار  نملادر إنم الار مارتت لغرض ربط دلكب  نكهرباء نأاهزة الن ل  نفنن   نكهربائي نمفاالح  نكهرباء 
 نأاهزة  نالك    نمساختمب في  نالك  ناغللر مخراا  ماال  نلا ب  ندمسلب. 

  اناله  نلا ب  نماننتة مب ماال  نلا ب  ندمسلب لدلكب  نكهرباء  ننلالب.بط مع شبكة الكهرباءالر : 

 
 الرياح محطة طاقةاألجزاء الرئيسية ل
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 مكان المشروع:  2.3
ك  مب  نيا رة  280ك  نمسافب  212رب اانر درق  نسنلس لمسافب  2ك  38.9لل ت من ب  نمدرنل  نذي اةوغ مسالاه 

)مسافا  انلب(. ليب  نمن ب ضمب  نلتنت  إلت ر ب نملافظب  نسنلس.  نمسالب  نمخصصب نومدرنل ازء مب مسالب أكةر 
ب  ألر ضي ( ن م أرض صلر نلب ممونكب نهلئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة، ن ايس   نمن ب إنم رتة  لب م 2ك  220)

  نر اح.     مللا  لا بمخصصب امل ها نمدار ب 
 

 لنضح  ناتنل  نااني إلت ثلا   نمن ب، كما لنضح  ندكل  نذي لوله مكاب  نمن ب:
 

 إحداثيات المشروع
 خط العرض شماال خط الطول شرقا  النقطة 

 ’’33º 2’9.86” 28º 10’38.02 أ
 ’’33º 0’26.32’’ 28º 13’39.53 ر
 ’’32º 57’13.48” 28º 10’48.65 ج
 ’’32º 59’44.58’’ 28º 8’28.42 ت
 

 
 صورة باألقمار الصناعية لمكان المشروع
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 صورة لمكان المشروع بالنسبة لرأس غارب

 

 
 الرياح في رأس غارب طاقةإنتاج مشروع لالمنطقة المخصصة 
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 منظر لمنطقة المشروع

 
 المناطق المحيطة بالمشروع:  3.3

  ندكل  نااني  نماالر  نملللب لانمدرنل ن ناي ا  نصفها في  أل سا   نفررلب  ناانلب.لنضح 
  

 
 المناطق المحيطة بالمشروع
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 الرياح الموجودة والمكاتب التي تقوم بتشغيلها.  محطات طاقة
ن نذي اموكه  لئب رأس غارر   نر اح لا ب مللا ضمب ماليب  ش. .   نر اح نلا ب غارر رأس دركب سنف ليا  مدرنل

 ناي ال   نر اح لا ب مللا اانر  نماليب  نمذكنرة ن ااك ل ض  2ك  200 نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة ن اكنب مب مسالب اةوغ 
 از ل  لت  إلاداء. 

 

 
 التي ال تزال قيد اإلنشاء. الرياح طاقة محطاتبعض المنطقة المحيطة والتى توضح 

 

 
 الرياح محطة طاقةرسم تخطيطي للمنطقة القريبة ل 



رأس -توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 
  خليج السويس-غارب

 8   (3مرفر  )

 

 
 الحالية والمكاتب التى تقوم بتشغيلها الرياح محطة طاقة

 
 قيد اإلنشاء القريبة من المشروع الرياح محطة طاقة
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 الطرق القائمة: 

الرياح التي تؤدى إلى منطقة المشروع. كما يوضح الجدول التالي أقرب الطرق  محطات طاقة( يوضح طرق 21الشكل رقم )
 القائمة. 

 
المسافة التي يبعد  اسم الطريق م.

 عنها الموقع
 الحالة  عدد الممرات / االتجاه االتجاه

 نغرت ب /  أ
  إلسمارلولب

 ال   نادغلل  2 غرر  13.94

 مللا ضمب ماالر  18.93 لرق ت خولب  ر
  نيائمب   نر اح لا ب

 ال   نادغلل 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 طريق الزعفرانة   –العين السخنة  
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 الطرق الداخلية
  رأس غارب:

، نلليا إللصائلب  نا ت ت  ش. .   نر اح نلا ب غارر رأس دركب مدرنلك  اانر درق  19.5ايب روم ل ت ما ليرر مب 
 .      32.369 فيت ةوغ  نا ت ت  نسكااي 2006 نسكااي نمصر في را  

 

 
 رأس غارب

 التكنولوجيا المقترحة / التصميم:  4.3
 تكنولوجيا توربينات الرياح: 
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ثااي اااار  نلا ا   نمااتتة  الال اثا   نمونثب  ناي اااج مب مللا  اننلت  نلا ب  نلر ر ب  نايولتلب ن ناي  ت لال ث ماها 
أكسلت  نكةر   لكملا  كةلرة نأكاسلت  نالارنالب نثااي أكسلت  نكربنب. إب أكثر ما له  فلما لا ور لكل مب اننلت  نلا ب 

غاز   ظا رة  اللالاس  نلر ري  ألكثر ن ن ألت  لاساخت    نر اح ن نلا ب  ندمسلب  ن ااار  ال اث غاز ثااي أكسلت  نكربنب 
 لا انربلاا   نر اح الساخت مها في  نمدرنل، ن م ااكنب مب  ن ااصر  آلالب: دلنرا. ا   خالار اكانننا

 
 ماكس باور 1MWميجاوات  2.1 – 97جى  جاميس توربينات الرياح

   97  لر  نمرنلب
   71.5  رافال  نملنر 
    47.5 ر ش  نمرنلب 

 9:19 سررب  نر اح في  نادغلل )تنرة في  نت ليب(
 %5+ 2.1ملاان   إنم  2.0مننت انربلاا   نر اح  لر ر مننت كهربائيز اتة  نلا ب رب 

فاز "ثالثي  ألسالك"، ااف ملك   نغور، ما تت  نخلار    3 ملنل  نفنن   نكهربائي
 كلون فنن   35كلون فنن  ن 6.6لاناسلب نوفنن   نخارج ةلب 

 ABB AF2X50 or EATON DILH2XXX منتلل  نملنل 
 نلتة الك  مةرماب  ذ   اظا   نالك  

 GamesaWindNet  ناظا   الت رى 
 ألننم  نلليا نم اللر   نتراب نلت  أل صم نولمالب مب  اظا   نلمالب مب  نصن رر

 61400ن 62305 نوااب  نكهرنايالب  نتننلب أر ا  
 61024ن

نيلاس دتة  نر اح لانمناا  فنق  نصنالب مب  2D 1اهاز  أاهزة  ساد ار  نر اح 
ناهاز  لاس دتة  نر ح  1 لاس از مب  نسررب ن الاااه +

 كأسم  ندكل ناهاز ةلاب  ااا ها 
 المواصفات الفنية للتكنولوجيا المختارة
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 الرياح محطة طاقةتخطيط 

 
 ملاان   نكل ماها امات روم مسالب  نمدرنل.  2.1مب انربلاا   نر اح للا ب  125 نر اح مب  لا ب مللبااكنب 

 
سنف لا  افر غ  نلا ب  نماننتة رةر أااةلر اايل مب خالنها، ن ار أب انضح  اا أب  ذه  ألااةلر ايب خارج الاق ايلل  

كلون فنن   220 ألثر  نةلئي ن الااماري نهذ   نمدرنل. سنف اخضب رمولا  ةااء أةر ج خط ايل نسلر أسالك خط  نربط 
: ن  ندركب  نمصر ب نايا  نكهرباءدر ف كل مب  ندركب  نيالضب نكهرباء مصر كلون فنن   نفررلب نر الب ن    500إنم مللب 

إاداء  نهلاكل  نفنالذلب مب ل ض  ألساسا   نصغلر لما في ذنك أادلب  ن مل في  ألماكب  ن انلب ننضب أااةلر ايل  نلا ب، 
 كلون فنن .  500إال أاه ما ز ل لا لب التلت من ب  نمللب  نفررلب 

 
 نظرة عامة على مراحل المشروع وأهدافه:  5.3

 : ش. .    نر اح نلا بر غار  رأس دركب مدرنل فلما لوي مر لل النر
 

 االصر أألرمال  ناي سنف لا  اافلذ ا نمدار ب  نلا ب  نمننتة مب  نر اح فلما لوي: اإلنشاء والتركيب : 
أرمال  نلفر: أرمال  ناايلر ن نرت  ن نتمج نولرق نبااء  نيارتة  ألساسلب، لاإلضافب إنم لفر  نلفر ن نخااتق  -

نألساس.  نم ت    ناي سنف لا   ساخت مها  ي  نلفار   ندالاا   نالملل  ألمامي نآال  امهلت  ناربب ندالاا  
  ن مل. اسنلب  ناربب. نب لا  ايل أن الملل أي من ت مب ماليب 

أرمال  نخرسااب  نمسولب نألساسا : للث أاه ال لنات ملاه فم من ب  ن مل فإاه مب  نمان ب  ساخت    نخرسااب  -
ال سنف لا  إلضار مكناا   نخرسااب ن نملاه  نم  نمن ب نخولها في مصاب  نميانل.    ناا زة، ن  

 أرمال اركلر اربلاا   نر اح لاساخت   أتن   رفب ألاا  كةلرة.  -
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  .نادغلل ن نصلااب: ادغلل  ألرمال لانمن ب نأرمال  نصلااب  نرنالالب  
  .إز نب  نم ت   مب من ب  ن مل: فك  نم ت   ن نمر فر  نمؤ اب ن  راتة لانب  نمن ب نما كاا  روله  ةل ةتء  ألرمال 

 
 انضح  نيائمب  آلالب رتت  ن مال  نملونبلب في مخاوف مر لل  نمدرنل: 

 
 ميجاوات 250لموقع   –عدد العمال   المرحلة

 200 ن    نذرنة  إلاداء

 < 160 في غلر ن    نذرنة 
 < 30   نادغلل ن نصلااب

 < 230 المجموع 

 
 مرحلة اإلنشاء: 

اةتأ  ذه  نمرلوب  ةل  نةتء في أرمال  ناركلر في من ب  نمدرنل ن م ادمل لور  نمن ت ن نم ت   نان لب  ن ينت مب ميانني 
 نلالب نا للب  ن امولب، كما ادمل إرسال  ن امولب ن نمن ت ن نم ت   إنم من ب  ن مل لاإلضافب إنم إرت ت  نمن ب نو مل ن ذ  

 ن ب نبااء مر فر  نمن ب نماها أماكب أ امب فر ر  ن مل. لالور ااظلف ناسنلب أرض  نم
 

سنف لا  ايل  نم ت    نثيلوب ن نيلب  ألخرى مب  نم ت   إنم من ب  نمدرنل مب ةت لب أادلب  نةااء مب أال  نةتء في أادلب 
 نم ت    نهلكولب روم أب اايل  ألرمال  نمتالب ناركلر  نم ت  . ا   ناخللط ندلب املب م ت    نةالب  نالالب ن نكهربائلب ن 

 ت  نمب  نميتر  ساخت    40لاندالاا  إنم  نمن ب لانةر روم لانلا ، أما  نمن ت ن نم ت   فسنف لا  ايوها في لانلا  س ب 
لانلب  مب كل مرلوب إاداء.  ت للااج كل مدرنل رتت كةلر مب مركلا   نةااء ن نم ت   مثل  نر ف ا  نما إنم ذنك،  600
 مركلا  نكل مدرنل.  5للااج ااملب كل مرفر إنم ما ليرر مب ن ت 

 
خالل فارة إرت ت من ب  ن مل سنف لا  انفلر  ن مانب  نملونلب نألمب ن ألرمال  نلتنلب ن نمتالب نايل  نلضائب ن نختما  

سنف ل مل  ش. .   نر احلا ب ن رأس غارر دركب  نمداةهب  ألخرى  مب سنف  ن مل  نملوم، نخالل  ذه  نفارة فإب مدرنل
 روم ااهلز فر ر رمل خاص لكوف لاألرمال  نملونلب. 

 
 سنف ادمل كل مرلوب ةااء نكل مدرنل روم  ألادلب  آلالب: 

 السلب لرق  ننصنل إنم  نلرق  نت خولب.  ادللت / 
  .اسنلب  ألرض إذ  ما  لااج  ألمر ذنك 
  ملنال  .  ناركلر أاهزة الن ل  نالار  نكهربائي ن 
  . ةااء  نمللا   نكهربائلب  نفررلب ن ألساسا 
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  .أرمال  نلفر ن نهلاكل  نم مار ب  نمنانتة ال  سلح  ألرض ننضب  ألسالك 
  .نضب انربلاا   نر اح 
  .ادللت  ألةالب مثل  نمخازب ن ننرش نأماكب  نلر سب 
  .إار ء  الخالار   ن نادغلل  ناار ةي نوم ت   ن نمدرنل لصفب رامب 
  .ااظلف  نمن ب 

 
ل ت نصنل أاز ء انربلاا   نر اح إنم من ب  ن مل سنف لين   نفاللب لاإلدر ف روم ااملب  نيلب ن خالار  نمرفر. سنف لا  

 نر اح في  ألماكب  ناي ا   ناخللط نها مسليا، نسنف لا  اخللط لر ر ار ةي رئلسي ألادلب  نةااء. إب  مللا  لا بإاداء 
نل روم مر لل سنف ليول مب اأثلر  ن ن  ر  نسلئب في لانب نانت أخلاء نا تلال  ملونلب خاصب فلما مفهن  ةااء  نمدر 

 لا ور ل مولب ااظل   نمرنر. 
 

رامل، ن ااك  س  مب  نمن ب سنف لساخت  كمخزب  350-250ليتر رتت  ن مانب  نملونلب أثااء فارة إاداء  نمدرنل للن ني 
 ن نغسلل ن نمر للض  نماايوب ن نلانلا .  ننضب  نم ت   نأماكب  إل امب

 
نب لكنب  ااك لااب ن مل أماكب إ امب نو امولب في من ب  ن مل للث أب  نمدرنل سنف ل مل روم انفلر أماكب إ امب 
نو امولب  نغلر ملوللب في أ رر مكاب نومدرنل  نسنف لكنب م ظمه  مب  ن مانب  نملولب.  نا للب ن ناراللا   نخاصب 

مانب سنف اكنب ازء مب خلط  نيائملب روم  نمدرنل ن ار أب اكنب مكموب نوخلط  ن امب  نما ويب لانمدرنل ككل روم لان 
 أب لا   نااسلر في كل ما لا ور ةها مب  نيائملب روم  نمدرنل في افس  نماليب.  

 
/ روم أب  2017في  نربب  نثااي مب را   ش. .  لا ب  نر احرأس غارر ن دركب مدرنلمب  نمان ب  نةتء في أرمال إاداء 

 دهر .   24، كما أاه مب  نمان ب أب  اساغرق مرلوب أادلب  نةااء لن ني 2019اساكمل أرمانه في  نربب  نثااي مب را  
 

 تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء  المرحلة
 2017لنالن  13 2017أةر ل  12  الاايال إنم من ب  ن مل

 في موقع العمل:التوريد والتسليم 
 2018لننلن  31 2017مالن  8  نر اح لا ب مللب

 2018لاالر  20 2017مالن  8  ألسالك نانصلل  الرضم
 2018لننلن  31 2017أكانبر  21 مننت انربلاا   نر اح 

 2018مالن  16 2017مالن  4 ماال ب  نمن ت  ناا صب:  نمن ت  ناي اساغرق ن   في دلاها 
 البناء: 

 2018انفمةر  11 2017مالن  3 لر ر  ننصنل 
 2018أكانبر  10 2017لنالن  19  نر اح لا ب مللب
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 تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء  المرحلة
ماال ب  نمن ت  ناا صب: ماليب  نمللب  نفررلب ن نملنال  

  نكهربائلب ناظا  سكات 
 2018سةامةر  13 2017لننلن  12

 2019مارس  31 2018مارس  5  نادغلل  ناار ةي
 الرياح محطة طاقةتابع الجدول الزمني لمرحلة بناء 

 . 2017ا  التلت  نمر لل  نساليب روم أساس أب رمولب  نةااء سنف اةتأ  رالار  مب  ألنل مب دهر أةر ل 
 مرحلة التشغيل والصيانة: 

 نر اح ناصلح  في لانب ادغلل فإاه مب  نمان ب أب لسامر رموها نمتة ردرنب راما اير لا.  لا ب مللبل ت أب لساكمل ةااء 
أرمال  نن الب ن نصلااب ن ألرمال  ناصللللب مب  ال  نلفاظ روم  نلصنل روم  كةر لا ب  مللبادمل  ألرمال  نلنملب نو

تمب لهتف إنم ماب  ألرلال  ةل ن نرها ن إللياء روم رمل ممكاب خالل فارة ادغلوها. االب أرمال  نصلااب  نن ائلب اتنل خ
في مسانى   نادغلل  ألمثل. ا امت  نصلااب  نن ائلب روم رتة رن مل مثل  ناكانننالا  نمخاارة ن نظرنف  نةلئلب نومن ب   نمللب

 نر اح نأاهزة  ندرنط  نضماب ن ناغلر    نمنسملب. فهي ااضمب روم سةلل  نمثال ل ض  ألادلب مثل صلااب انربلاا 
الن ل  نالار  نكهربائي ن ناأكت مب سالمب  نهلكل نلياء اركللب روم ما  ن. لا  إار ء  نصلااب  نن ائلب ةااء روم ما للتث مب 

 أرلال، ف وم سةلل  نمثال اصولح / اغللر  نم ت    ناانفب. 
 

نب  نما رة ندله  نما رة )مثل  نفاللب  نكهربائلب سنف اانفر  نكثلر مب فرص  ن مل خالل مرلوب  نادغلل، لما في ذنك  ن ما
 ن نملكاالكلب( ن ن مانب غلر  نما رة )مثل رمال  نصلااب نأفر ت  ألمب( روم متى رمر  نمدرنل. 

 
 مرحلة إخالء موقع العمل من كافة المعدات بعد استكمال األعمال: 

 سنف لا  إالال  نخلن    آلالب خالل مرلوب إخالء  نم ت   مب من ب  ن مل: 
  .ز نب انربلاا   نر اح  فك ن  
  .ايل  نمن ت  نملامل إراتة اصال ها نمر فر إراتة  ناصالب 
 .نم ت    نكهربائلب ) نملنال ( إما أب ل ات  ساخت مها في مدار ب / مر لل أخرى أن ل ات اصال ها  
 لال   نمنانتة ال   ألرض )إب نات( إلراتة اصال ها. إز نب  نكا 
  .إز نب أن إراتة  ساخت    نزنط نر ائر  نلاارة مب مت خل  نلرق نلرق ختما   نمن ب نأساسا  مكار  نلر سب 
 م من ب لاناسلب نوملااي، سلا  إز نب املب  نمن ت  نياةوب إلراتة  الساخت  ، ن نهلاكل  ناي ا   تمها ن ألاياض ناايل إن

 افالا   نةوتلب، كذنك سنف لا  إراتة إصالح  نماالر  نماضررة مب رمولب  إلاداء.    
 

ساب، نمب  نمان ب أب اا  رمولا   20 نر اح في اهالب  نمتة  نميترة نادغلوها ن م  لا ب مللب سنف لا  إز نب املب مر فر
أدهر، مب  نمفضل أب لكنب  ااك خلب داموب إلز نب املب مر فر نم ت    نمدرنل لللث ااا ش مب ذنى  9-6 إلز نب خالل 

  ن ال ب  ةل ساب روم  أل ل مب اار خ إز نب  نمر فر مب من ب  ن مل.
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 (4مرفق رقم )

 

تماعية والثقافية وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية واالج
 بمنطقة المشروع
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 المشروع بمنطقة والثقافية واالجتماعية والبيولوجية الطبيعية للبيئةالوضع الراهن  وصف

لاضمب  ذ   نفصل  ندرنط  نةلئلب ن الاامارلب  ألساسلب في  نماليب  ناي سنف ليا  رولها  نمدرنل. كما  ا   الساداري 
 لااللالل روم كل ما لا ور لانمدرنل مب م ونما  نمصاتر رامب ن ا  ةز ارة  نمن ب ن نماالر  نملللب له. 

 
 البيئة المادية

 الظروف المناخية
مب  نم رنف أب رأس غارر ااماب لمااخ صلر ني نمب  نااللب  الفار ضلب ال انات فله أملار خالل  ن ا  ننذ  ل اةر مااخ 

تراب  22.2نلصل م تل تراب  نلر رة  نسانلب إنم  Köppen-Geigerصلر ني  سان ئي ندله  سان ئي لليا ناصالف 
 م .  5مئنلب، كما لصل م تل ماسنر  لنل  ألملار ةها إنم 

 
م ، كما اار نح تراب  نلر رة لن ل  ن ا  لنل  3لصل ماسنر  لنل  ألملار ةلب  ندهنر  ألكثر افافا ن نمولئب لاألملار إنم 

تراب مئنلب، نفلما لوي ل ض  ناياط  نمفلتة رات  ر ءاك ناتنل  نمااخ: في كل دهر سنف اات ةلااا  رب م تل  14.9
( 1ب  نصغرى ن ن ظمم نتراب  نلر رة )تراب مئنلب ن فهراهال (. م ام  ندلر  ألنل: ) لنل  ألملار )م ( نمانسط  نترا

( 11( أكانبر، )10( سةامةر، )9( أغسلس، )8( لننلن، )7( لنالن، )6( مالن، )5(  ةر ل، )4( فةر لر، )مارس(، )2لاالر، )
 ( تلسمةر. 12انفمةر، )

 

 
 

 معدل الظروف المناخية في رأس غارب
 

 في رأس غارر رتت  نسارا   ناي اهر خالنها في  نساب مب  الاااه  نمدار إنله.  ةنر  نر اح لنضح 
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 هبوب الرياح في رأس غارب
 

 ال اهر  نر ح راتة مب اهب  نللر إال أاه راتما ازت ت تراب مونلب  ألرض لملل أنمااح ألب لكنب  اص. 
 ن ناتلر لانذكر أب  نظرنف  نلةل لب، خاصب في ن    نافاف ن ةنر  نر اح، الت مب  ناانل  نةلننناي نومن ب: 

 
  في  نسان    نيولوب  ناي اكثر فلها  ألملار فإب ملا ها ااامب في  نماالر  نماخفضب مما لؤتى إنم امن ل ض

 فاف مما لؤتى إنم  الكها.  نالااا  إال أب  ذه  نالااا  اا رض نفار   لن وب مب  نا
  او ر سررب  نر اح  ن انلب في  نمن ب تنر   اما في اآكل  ناربب ناغللب سلح  ألرض للليب مب  نلاارة ن نزنط

ناؤتى  ذه  نلليب إنم رت  اسرر ملاه  ألملار أن  نملاه  نماام ب إنم ت خل  ناربب. اؤتى سررب  نر اح إنم إز نب 
  ناي ااة  مب  نهلاكل  نخضر ء، ننذنك فإب فرصب الا   نةذنر نامن ا ا اةر ض لفب نوغالب.   نةذنر ن نالااا   ألخرى 

 
 الجيولوجيا والجيومورفولوجيا 

 نسهل  نسالوي روم  نللر  أللمر في مصر، نلانااني روم  ندالئ ن نخط  نسالوي، لخاوف مب مكاب إنم آخر في  ن رض 
 نغربي نخولج  نسنلس، لمثل  نسهل  نسالوي در ط ضلر مب  ألرض، فلما رت  ن نرن سر ن ناضار س. روم لنل  نااار 

ردر    ألماار في  ن رض، إال إذ  كاب ااار   ننتلاب  نغربلب مفانح روم  نخولج للث لصر في رأس غارر نلصل م تل 
كما منضح  )منرفنننالب ك . لدكل را  لمكب نصف درق  نتناا مب خالل  ننلت    ناانلب مب  نالن  30لنل  نسهل إنم  

 (:1962فلما لوي )س لت 

  ،ليب أسفل  لكل  نهضلب )الال  نللر  أللمر  نةونر ب( نسوسوب  ناالل صخنر ةونر ب نررة نصخنر كربنالب مسللب
 ن م ادغل  نازء  ألكةر مب ماليب درق  نتناا. 
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 ( نايب في  نازء  ناانبي  ندر ي مب  نماليب.  ضلب مب  أللاار  نرمولب نسهنل  نهلكولب ) 
  لنات في  ندمال سهنل سالولب م ظمها مب  ندن لئ  نرمولب نلللرة للالب، نفم  ناانر انات دن لئي رانلب مب

  أللاار ن ند ر  نمرااالب.  
  .لنات سهل  ر ر مب  ناهر 

 

 (1962الجيومورفولوجيا في الساحل الغربي لخليج السويس )سعيد، 
 

 نلمكب نصف  نماليب لما لوي :
  مب  نماليب( لايالب م ها ن تي ن لت صغلر 95 ي في  نغانر سهنل مالسلب في  نازء  ندماني )لن ني %

 نضلر. 
  مب  نمسالب(. 5ااكنب  نماليب مب  نغرر مب مز ج مب  ناضار س  نمامناب ن نسهنل )لن ني ٪ 
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 منظر عام لمنطقة المشروع
 

م ظ   نماليب مغلاة لانلاارة ن نلصم  نمضغنط مكناب ما للور روله "ترل  نصلر ء" ) اظر إنم  ندكل  نااني(، ن ةوغ لا  
  .  50م ، كما لارن ح مسانى ماليب  نمدرنل فنق سلح  نللر ما ليرر مب  50-30 نلصم لن ني 

 
 لحصى والحجارة في المنطقةا
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 خريطة جيولوجية للمنطقة 

 
 

ادلر  نصخنر  ن ار ب في  نماليب نما لللط ةها مب ماالر  نم مالر  نللارب  نلار ب  نمرالط  ل صر  نللاة  نلتلثب، 
نروم  نااار  ندر ي مب ماليب  نمدرنل انات  نيل اب  نللر ب نوللر  أللمر. سنف اا رض فلما ل ت لانافصلل نوصخنر 

 ار ب ةتأ لانيتل  ث   نلتلث.  ن 
 

 الصخور الكربونية 
مب  ل اب  نصخنر  نرسنبلب  نفااالب لراب اار خ  نصخنر  ن ار ب إنم  نيس   نااني نو صر  نكربناي ن م ادكل في  الساس 

 ) أللاار  نللالب ن نرمولب( مب ل ض  نلليا   ألرضلب  نغالب لانلار  نالري. 
 

  رواسب العصر الطباشيري  
اظهر  نرن سر  نللادلر ب ةنضنح روم  نااار  نغربي ن ندماني  نغربي مب مكاب  نمن ب نادكل  نازء  ألسفل مب  ضلب 
االنب. كل مب  نيس   نساةر نفارة  نصخنر  نفااالب  نرسنبلب ن نصخنر  نللادلر ب  نللر ب، لليا نوميلاس  نالننناي نو صر 

 ساه. أت   ألللاث  نملت الب نوتر سا   نالليب  نم  نا رف روم ثالثب نلت   مب  نللادلري، اظهر في  نيس   نذي ام  تر 
  نصخنر، نفلما لوي نصف مناز نهذ   ننلت  ، مب  أل ت   نم  أللتث: 
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 سلسلة صخور المالحة
لب  نةلضاء  خالر  سوسوب صخنر  نمانلب ننصف  ن صر  نذي اوي  ن صر  نللادلري ن ناي ااكنب أساسا مب  أللاار  نرمو

لانغب  نت ب ن نللب  ناار .  مب خالل  نيس   نذي ام  تر ساه لاضح أب سوسوب صخنر  نمانلب امثل أ ت  صخنر  ن صر 
 نللادلري، ن م اغلم سوسوب الال  صلر  ناي ررف  مب ةت لب  ن صر  نار اسي ناغللها سوسوب الال االنب. اظهر  ذه 

 الل ماخفضب في  نخوفلب في مااصف  نماليب ) اظر  ندكل  نااني(.  أللاار  نرمولب ةنضنح في  نمن ب كا
 

 
 االحجار الرملية المنخفضة فى العصر الطباشيرى فى الموقع  

 
ليلب  نللاة  نيتلمب ن ن صر  نكربناي لانكامل ا اةر  ذه  نصخنر   ت   نرن سر  نام اظهر فم  نمن ب للث اظهر رن سر 

 خارج  نمن ب في  ناهب  ناانبلب ن ناانبلب  نغربلب. 
 

 التالي لرواسب العصر الطباشيري  القسم
ااكنب  ذه  نرن سر مب كال متماب مب  نصخر  نللاي ن نكربنب ن نللادلر نن  لا   نا رف رولها في من ب  ن مل للث أاها 

 لادلر ب  نماخفضب للنل  ضلب االنب  ندمانلب لام  ناهب  ندمانلب  نغربلب مب  نماليب. اغلم  نصخنر  نل
 

 رواسب العصر الجيولوجي 
اغلم  ذه  نرن سر كل ماليب  نمن ب اير لا ) اظر  ندكل  نااني( ن م ااكنب مب  نرمال ن نلصم ن نللب ن نكثلاب  نرمولب نما 
الموه  نر اح نار كمااها ن م اغلم م ظ  أاز ء  نماليب نااكنب أساسا مب رن سر  لب  نصخنر  نيتلمب  نمخاوفب  أللاا  
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خر  نضخ ". لاكنب ن تي  نرن سر مب از ئا  مخاوفب مب  نلصم ن نرمل ن نلمي ن م  نماكناب مب  نلمي ن ناومنت " نص
 منانتة في  نمسانك  نرئلسلب نألنتلب. 

 
 

 
 رواسب العصر الجيولوجي في موقع المشروع

 
 ا تحت سطح األرضالجيولوجي 

 نر اح في رأس غارر ااكنب مب رن سر  لا ب مللبمدرنل ادلر م ان   نالنننالا  نمنانت ال  سلح  ألرض أب ماليب 
ن سااات  إنم ااائج  ألللاث  ناي أار   ن خالار    نم امل فإب  ناكن ب  نمنانت ال  سلح  ألرض لاكنب  ، نن تي  نسالوي

 لصفب رامب مب  نلليا   ناانلب: 
 

  رواسب الوادي
 ااك لليب مب  نونب  نةاي  نملمر،  نغر لاي ن نللب  نرموي ن لب مب  نلار  نالري في لا   نلصم مب اسر مافاناب مب 

 2.10 نلصم ن نرمال  نللالب أن رمال مخونلب ةل ض  نلمي. امات  ذه  نلليب مب سلح  ألرض نلام رمر ةار نح ةلب 
   ال  سلح  ألرض.  6.00ن
 

 األحجار الرملية
 ااك لليب مب  نونب  نةاي  نملمر أن  نةاي مب  أللاار  نرمولب مب  لب مب  نرمال  ألسماالب ن/ن  نللب  نغر لاي كاب 

  ال  سلح  9.50ن 3.00 نمات خل. ا   ن ثنر روم لليب  أللاار  نرمولب ال  سلح  ألرض روم رمر لار نح ةلب 
  .  12.20ن 5.10 ألرض نل مر لار نح ةلب 
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 الطينيةاألحجار 
 ألاار للالب مب  نونب  نةاي  نملمر ل ون ا لليب صولب ماماسكب مب  نللب نالانى روم رمال للالب ن لب مب  السما . 

 
ال ااأثر  نماليب ةخلنط  نصتل  نالننناي، ناؤكت النننالا مصر ن نسلفلار نأمسارت   أب م تل   نزالزل  نض لفب في خولج 

. مب االلب  ن ن مل  ناي ا مل روم R ،1990كاا  ماخفضب: تر سا  س لت،  1981-1953 نسنلس خالل  نفارة مب 
الر ك  نيدرة  ألرضلب فإب خولج  نسنلس ليب ضمب  نماليب  نمسايرة في مصر، روم أي لال فإب اصمل   نالملل  نخاص 

ب اغلم  أللمال  نااامب رب لاناهت  نكهربائي نوانربلاا   ناي سنف اساخت  في  نمدرنل في  ذه  نماليب مب دأاها أ
  نزالزل. 

 
لصفب رامب فإب سلح  ألرض نانفها في  ذه  نماليب لؤكت الموها نمثل  ذه  نظرنف نأاها اصوح نةااء أساس  نةرج، فلما 
رت  ل ض  نالسلاا   نلسللب  ناي لار إار ء ا في  نماالر  ناي لصل فلها  نالس إنم لليا  سلح  ألرض، نال لااب 

   أكةر مب ذنك للث  ت اكنب ضارة لانةلئب. إلار ء 
 

 احتمال حدوث فيضانات
 إنم  نكدف رما لوي:   تر سب دكل  ألرض ناضار سها أت   ألللاث  نالنننالب نالولال   ننصف  ناغر في نوماليب ن

 
 نر اح مب رسنر  نصخنر  نيتلمب  نغالب لانرمال ن نلمي ن لب مب  لا ب مللبااكنب  ل اب  نصخنر في من ب  -1

  لانيرر مب سلح  ألرض،  10 نكربنب نخاصلب مساملب رانلب اسمح لاناسرر نامات  ذه  نرسنر إنم مسافب أكثر مب 
 ن ذ  ل ام أب  نلليا   نسلللب نوماليب نتلها  ترة كةلر روم  ماصاص كملا  كةلرة مب ملاه  ألملار. 

 
ليب من ب  نمدرنل في ماليب مافاناب  الرافارا   ندا يب مب نانت مالتر   في  الاااه  ندر ي ن الاااه  ناانبي  -2

 نر اح لام في  لا ب مللب ندر ي، ننذنك فإاه مب غلر  نمان ب لتنث فلضااا  في  ذه  نماليب  نميا  رولها مدرنل 
 مل مز ت مب  نتر سا  لنل  ذ   نمنضنل. لانب  لنل أملار غز رة نلانااني فال لااب ن 

 
 الضوضاء المحيطة ونوعية الهواء

 الضوضاء
ن  اارى تر سا  لنل  لاس مسانى  نضنضاء في  ذه  نماليب نذنك لسةر رت  نانت مصاتر  نضنضاء  ناي راتة ما 
لاسةر فلها  إلاساب نألضا رت  نانت مب لاضرر ماها، ن ت لكنب مصتر  نضنضاء  ننللت لراب إنم  ن ن مل  نلةل لب مثل 

 سررب  نر اح  ن انلب مب للب آلخر. 
 

  نملاموب في  ذه  نماليب ن ناي  ت لكنب  إلاساب سةلا فلها  ي ما لوي: مصاتر  نضنضاء 
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   رب أكن خ  ن ائال   نةتنلب.  4000 نضنضاء  نااااب رب مضخا   نملاه ن ناي ال ت لمسافب ما ليرر مب  -أ
رب  نماليب  ناي ك  مب  نلتنت  ناانبلب  14 نر اح ن ناي ايب روم ل ت ما ليرر مب  مللا  لا برمولا  ادغلل  -ر

 أار   رولها  نتر سب. 
 ك  مب  نلتنت  ناانبلب نوماليب  ناي أار   رولها  نتر سب.  17 نر اح  لت  إلاداء روم ل ت لن ني  لا ب مللبايب   -ج
غلار لركب  نمرنر ت خل ماليب  نمدرنل أن في  نماليب  نير لب ماه )لل ت  نلر ر  نسالوي ةلب  نغرت ب نلر ر  نسنلس  -ت

ك  روم  أل ل مب  نلتنت  ندر لب نماليب  نمدرنل(، نفلما رت  ذنك فال انات أادلب ااسةر في لتنث  13.2لمسافب 
 ضنضاء نلكنب  إلاساب نه تخل فلها.  
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 a.  b. 

 c.  d. 

 المسافة التي تفصل بين مصادر الضوضاء التي يتسبب فيها اإلنسان وموقع المشروع            
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فإاه مب  نمان ب أب لكنب  ااك ضنضاء ااااب مب انربلاا   نر اح، إال أاه نب لكب نها اأثلر    نلا بأثااء ادغلل مللب اننلت 
 نر اح نخصائص  نماليب، نلمكب  نالير مب ذنك مب خالل رمولب  نمسح  ناي  لا ب مللبكةلر  لسةر لامها نمن ب 

 روم  نماليب ملل  نتر سب.  2011أار   في را  
 

 نصاترة مب لتليب  نر اح كازء مب رمولب  نمسح  نمدار إنلها ةن سلب ةر مج ما ارف رولها نيلاس  ا   لاس  اادار  نضنضاء
، أنماالا،  ISO 9613-2 نر اح لاساخت   لسالا   لاس  نر اح  نيلاسلب   للا  لا بم اادار  نضنضاء  نصاترة رب 

، مب dB(A) 106.4 ال اثا   نضنضاء    نأ صم تراب مب مسانى  67 ن رافال  80فم  مب فلسااسملاان    2 نمامنرب
 نر اح نيلاس مسانلا   نضنضاء، نمب ذنك فيت  مللا  لا ب ساخت   مامنرب  لاس مكثفب نيلاس  نضنضاء  نصاترة رب 

 كاا  مامنرب  نيلاس  نمساختمب روم سةلل  نمثال فيط نال ل ات ةها لانمياراب ةااائج ايلل   نظرنف  نةلئي. 
 

   250رات مسافب  dB (A) 50.8نضلب في  ندكل  نااني للث كاب مسانى  نضنضاء  نملللب كاا   نااائج كما  ي م
لنل انربلاا   نر اح لما لان فر مب ت ئرة اصف  لر ا، نلانااني كاا   نضنضاء  نمال ثب أ ل ما لمكب للث كاب   رر مكاب 

 SAEماظمب ا ب  نر اح  نذي ادرف روله مدرنل رأس غارر الساخت   لك  مب  نازء  ناانبي ن 4سكام ليب روم ل ت 
 . dB (A) 50 نتننلب، ن م مسافب كافلب نواأكت مب أب مسانى  نضنضاء كاب أ ل مب 
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 )االختبار باستخدام مجموعة أجهزة معينة( 2011نتائج حسابات انتشار الضوضاء 

 
  نوعية الهواء

لسةر  نلةل ب  نصلر نلب نوماليب فإب مسانى  نغلار ن نرمال  ناارمب في  نهن ء لكنب مرافب ات  خاصب مب ز اتة سررب  نر اح 
 /ث. لليا نيلاسا  سررب  نر اح في  نمللا   نير لب فإاه مب  نمان ب أب اصل سررب  15ن ناها  ناي  ت اصل ألكثر مب 

ارج  نازء  ندر ي نماليب  نمدرنل فإب  نسوفا   ناي الاني روم غاز    نياةوب % في مثل  ذ   نن  . خ8 نر اح إنم 
نالدا ال اال ث مب رمولا   ناايلر ن إلاااج  ناي اين  ةها  نهلئب  نمصر ب  ن امب نوةارنل ناسةر في اصارت  ال اثا  

أن  نماليب  نمن ز ب نها فإاه مب % مب  نر اح اهر مب ماليب  نمدرنل 98لمضلب في  نماالر  نملللب، ننكب للث أب 
 غلر  نملامل نانت اأثلر روم ماليب  نمدرنل.  

 
% مب 10الانى  ناربب  نصلر نلب روم كملا  مركزة مب  ألمالح  ناي از ل ةن سلب  نر اح  نينلب، نرالنة روم ذنك فإب 

 20إنم  10لس روم مسافب اار نح ةلب  نر اح  ناي اأام مب  نيلال  ندماني الانى روم أمالح راتما امر ةخولج  نسن 



رأس -توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 
  خليج السويس-غارب

 13   (4مرفر  )
 

ك /ث. إب  نالالب  نكةلر في تراا   نلر رة  نلنملب لمكب أب لسةر  ناكثلف في أن ا   نصلاح  نلاكر مب  نهن ء  نذي للانى 
 .  (C4, ISO12944-2)روم  نموح. نروله لمكب اصالف  نةلئب روم أاها الانى روم مسانى رال مب  ناآكل 

 
 بيولوجيةالبيئة ال 2.4

 المناطق المحمية ومناطق الطيور الهامة 
ال لنات م ان  خاصب أن م رنفب اتل روم أب  نماليب ملل  نتر سب أن  نماالر  نير لب ماها لمكب أب ليال راها أاها ماالر 
ململب، نما لالةر رولها ذنك  ي ماليب  نللر  أللمر ن م   رر  نماالر نماليب  نمدرنل، للث أاها ايب دمال متلاب 

ر ململب لسةر نانت  نازر أن ماالر صغلرة لنات ةها أداار  نمااغرنف )أداار  نغرت ب، نا اةر ازر  نللر  أللمر ماال
 نر اح  نمزمب  لا ب مللب(. ال ادكل  ذه  نماالر  نململب أي ا ارض مب مدرنل 1976أفلسلالا  نللر ب( )كاساس نز ر ب 

 إ اماه في ماليب رأس غارر. 
 

ك  مب اانر درق  نماليب  نميارح إ امب  14لار ماللظب أب ات رم ماليب  نماللا   نير لب مب رأس ديلر، ايب روم ل ت 
 نمدرنل ةها،  ت نض ها روم  ائمب  نماالر  نميارح  رالار ا ماالر ململب، إال أب ذنك ال لدكل أ ملب  صنى لاناسلب 

 ماالر  ناي نب لكنب نها اأثلر روم  نمدرنل.  نر اح للث أب ايب في  ن لا ب مللبنمدرنل 
 

ن ااك ماليب أخرى ليارح أب اكنب ململب ن م ن تي  اا نايب غرر  نمدرنل  نمزمب إ اماه، إال أب اةل غارر ن نذي لةوغ 
   لفصل ةلب  ذه  نماليب نماليب  نمدرنل لمسافب كةلرة نلانااني اصلح ل لتة رب مايلب  نمدرنل.  1500 رافاره 

 

 
 المناطق المحمية الحالية والمستقبلية التي تحيط بمنطقة المشروع

 2030-2015 إلسار الالب نخلب  ن مل  –" ناانل  نةلننناي  2016 نمصتر: اهاز دئنب  نةلئب 
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افاير ماليب  نمدرنل إنم  ناانل  نةلننناي لصفب رامب نذنك لسةر اترة  نمن ت  نغذ ئلب أن  نمأنى نوللاة  نةر ب . ا اةر 
 نزن لف ن نثتللا  ن نالااا   ي  ناانل  نةلننناي  نامنذاي  نذي لنات في ماليب  نصلر ء  ندر لب.  ااك انل ن لت روم 

تة لاالاير ض  نم رنفب في  نماليب ن م سلولب  نضر  نمصر ب  نم رنفب لاس  )  نضر  أل ل مب  نزن لف  ن انملب  نمهت
روم أاها أكثر  ألان ل  نمهتتة  2010في  نيائمب  نلمر ء IUCN 1 نخوني( "أاظر  ندكل أتااه". اصاف  ذه  ألان ل لليا 

مل نانت  نكثلر مب  ذه  ألان ل في أماكب لاالاير ض ن م منانتة ضمب  نتر سب  ناي أار   لنل  ذ   نمنضنل. مب  نملا
 مداةهه ضمب  نماليب ملل  نتر سب در لب أب لا   ن ثنر روم افس  نانل مب  ألماكب  نلةل لب.  

 
 

إال أاه أثااء ز ارة  نمن ب ن  لا   ن ثنر روم زن لف أن أدخاص ن ذ  ل اي أب مب  نملامل أاها نلس  نفلرة في ماليب  نتر سب 
هي نلس  ملل   اما . ال لنات  ااك لام  آلب  ائمب لمر ء لاناسلب نوللن اا  ن نالااا   نمصر ب إال أب  ذه  ألان ل نلانااني ف

 ململب للك   نياانب. 
 

  
 

 سحلية الضب المصرية
 

 نةلئا   نصلر نلب ن نماالر  نياةوب نوسكام ااترة ات  نررضه نواغلر    نهلكولب  ناي مب صاب  إلاساب مثل أرمال  نةااء 
 نخاصب لانمدرنل  نميارح. إب  نغلاء  نالااي  نمنانت في  ألنتلب لا ل  ذه  نماالر ذ    لمب كةلرة ن امب نإللياء روم 

 ألان ل  نةلنننالب  سامر ر  نةلئب  نصلر نلب نهذه  
 ن ناظ   نةلئلب. 

 

                                                           

 1 IUCN نولفاظ روم  نلةل ب  الالات  ن انمي ) www.iucn.org( 

 
 

http://www.iucn.org/
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ماليب مب  نماالر  نهامب نوللنر في مصر. ليب  نمدرنل في ماليب اةل  34 ناتلر لانماللظب أب اهاز دئنب  نةلئب لتت 
  نز   نلليا نماظمب للاة  نللنر  نتننلب فإب  ذه  نماليب ا اةر مب  نماالر  نهامب نوللنر روم لنل خولج  نسنلس ) اظر

  ندكل  نااني(. 
 
 

 
 

 المصدر: منظمة حياة الطيور الدولية
 المناطق المحمية المؤكدة والمناطق الهامة للطيور على طول خليج السويس 

 
 

 الحياة النباتية
ليب من ب  نمدرنل في ماليب  الوب ااسم  ليوب اانل  نالااا  نأان ل  نللن اا ، أاه ننلظ أثااء ز ارة  نمن ب نانت ل ض 

  ألردار  نلةل لب  نيولوب. 
 

 نر اح ن م االصر فيط في  نماالر  لا ب مللبلنات رتت  ولل مب أان ل  نالااا  في  نماليب  ناي سنف ليا  رولها مدرنل 
فضب ن ألنتلب.  نالااا   ناي ا   ن ثنر رولها في  نماالر  ناي خض   نومر  لب  الصر  فيط  في مامنرا  مافر ب مب  نماخ
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الا  يالوب  ناي ا لش في  نماالر  نمانلب ) ندكل ر( ن ارتي انالب ) ندكل أتااه( أن ل ض  نالااا   نمافر ب  ن نالااا   ن
 (.  نرمث صفصافي  نيرنب ) ندكل  نااني ج

 

 
 النباتات الموجود في موقع المشروع

 

 
 الحياة الحيوانية

، إال أاه ا  2016فلما رت   نيولل  نذي ا    افاءه، ن  لا   ن ثنر روم للن اا  ةر ب أن للنر أثااء ز ارة  نمن ب في تلسمةر 
 ماللظب نانت ل ض  ألان ل  نةر ب  نيولوب في  نماليب كما ذكر في  ناير ر ن نمسنلا   نساليب. 
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 اقتفاء أثر الثعالب فى منطقة المشروع    

 
 الثدييات

تن   نز ار    نملت الب نومن ب رب نانت أثار ننانت ث انر، نااملز ملافظب  نسنلس ةنانت  نث انر  نلمر ء، كما أنضل  
روم المل  ل ض  نايار ر  نخاصب لفرق رمل أخرى االب مدار ب أخرى في  نماليب رب نانت فئر ب رمولب ن نم رنفب ليتراها

تراا   نلر رة  ن انلب نايص  نملاه في  نماالر  نصلر نلب. ادمل  نثتللا   ألخرى  نمنانت في ملافظب  نسنلس أرار 
 نصلر ء  نةرى ن نفئر ب ذ    نذلل  نيصلر ن نضلب  نمخلط ن ننبر  نصخري "مب  نين رض". ال لنات ما لساتل ماه روم نانت 

ل، كما أاه مب غلر  نملامل نانت ا في مايلب  نمدرنل لسةر غلار  نةلئب  نم لدلب نها ن/أن  ذه  ألان ل في ماليب  نمدرن 
 نلمر ء ال لنات أان ل مب  نثتللا  مهتتة لاالاير ض في ماليب  نمدرنل ناملب  ألان ل  ناي  IUCNاترة  نغذ ء. نفيا نيائمب 

 نات  نلس  ذي أ ملب اذكر مب للث اأثلر ا روم  نمدرنل. 
 

  
 فأر الرمال     لمصري األحمر                   الثعلب ا  
 

 الزواحف والبرمائيات
ل اةر ةرص  نماازل ن نسلاني ن نث اةلب مب  نزن لف  ندائ ب في مصر. أان ل  ألةر ص  نمنانتة في خولج  نسنلس  ي ةرص 

ذي  نيت   نمرنللب نلرذنب  نللر  أللمر  نمصري  نذي لنات ماازل  نللر  نمانسط نل رف ألضا لانةرص  ناركي ن نةرص 
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روم لنل سالل خولج  نسنلس.  ااك انرلب مب  نث اةلب  ما  ألكثر دلنرا في  نماليب  ألف م  نيرااء  ن اكةنالب  نذار 
  خالل ز ارة  نمن ب  ناي نا رف لانوهاب  نمصر ب "انر دا" نث لاب رمال  نصلر ء. إال أاه ن  لاللظ نانت  نزن لف ن نةرمائلا

 . 2016ام  في تلسمةر 
 

  
 ث لاب رمال  نصلر ء      اكةنالب  نذار        ألف م  نيرااء  ن   

 
اظر  نما ل رف رب  نث اةلب مب أاه  مب  نزن لف  نسامب  ن ت ئلب، ن ن رأى غلر مةرر في  نغانر، فه  غانلا ما لكنان   تفا 

 نويال في  نماالر  نر فلب في مصر رات ظهنر   ألي دخص. 
 

 أنضل   نااائج أب أ ملب تر سب  نةلئب  نللن الب ال از ل ملتنتة. 
 

 الطيور
 نر اح ةها أن في افس  نماليب نذنك لسةر  ارة  نللنر  ناي امر ةهذه  لا ب مللبال لنات للنر في  نماليب  نمخلط إ امب 

 نماليب أثااء رلوب  اراها مب مكاب آلخر ن ت أثةا  رتة مسنلا  نهارة  نللنر لنل ماليب  نمدرنل ذنك.  ااك منسملب 
 مب  نهارة: 

 
 هجرة فصل الربيع

مالن( مب  ألماكب  ناي ال لاكاثرب فلها في مامنرا  كةلرة رةر  نللر  أللمر،  –اهاار  نللنر خالل فصل  نربلب )مارس 
ااامب  نللنر روم لنل  نااار  نغربي نخولج  نسنلس للث ا ةر  نللنر  نملويب  نخولج رات اةل  نز   )أضلر ايلب( إنم 

لااء لانيرر مب اةل  نلنر مرنر  ةتلر ساا  كاار ب إنم درق  نللر  نمانسط،  نااار  ندر ي نخولج  نسنلس رات اانر س
ةلاما افضل مامنرا  كةلرة مب  نللنر  نملويب  السامر ر في رلواها إنم  ندمال روم لنل  نااار  نغربي نخولج  نسنلس 

ر ب نخاصب  نللنر اأام مب أفر يلا نا ةر سلااء إنم  نللر  نمانسط مب خالل ماليب  نسنلس. رتت  ولل اسةلا مب  نمهاا
 ننسلم الور روم لنل اهر  نالل ناسامر في  الاااه  ندماني  ندر ي رةر  ااة  نسنلس إنم درق  نللر  نمانسط. )رةته، 

 (. 2011ن  2002، 2000، نآخرنب، Meyburg، 2010تةولن 
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 2طريق هجرة الطيور خالل فصل الربيع 

 

 هجرة فصل الخريف
اهاار  نللنر  نملويب خالل فصل  نخر ف )أغسلس إنم انفمةر( رةر  نااار  ندر ي نوللر  نمانسط مال ب خولج  ن يلب إنم 
دله از رة سلااء رب لر ر تلر ساا  كاار ب، سهل  نيال، إنم لتليب رأس ملمت  ننلالب للث ااامب في أرت ت كةلرة في 

اال لانيرر مب الل  نلنر لام اةل  نز   )للنر  نويانر ن نةاب ن نللنر  ااظار  نليس  نالت ن ةنر خولج  نسنلس دم
 ناارلب(. ل ض أان ل  نللنر  ناارلب مثل  ناسنر لفضل أب لللر دماال مب اانر سلااء لام  نااار  ندر ي مب خولج 

هر  نالل، نم ظمه  لالب افس  نسنلس إنم  نسنلس ث   نللر ب اهب  ناانر مرة أخرى إنم  نسنت ب لام أماكب اكاثر   رةر ا
 نلر ر ن ااك ل ض  نللنر  ناارلب اللر ملادرة إنم  نسنلس رةر دمال سلااء ناوايي مب  نللنر  ألخرى في  ناهب 

 (. 2011ن 2002، 2000، ملةرج نآخرنب، 2010 ناانبلب إنم أماكب اكاثر   ل ت اهر  نالل )رةته 
 

 

 

 

                                                           

 ، للاة  نللنر. INBICON ،2013ل ت  2015 نمراب: رةته ندهتي  2 
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 هجرة الطيور خالل فصل الخريف
 

لائر نماظمب للاة  نللنر  نتننلب فيت ننلظ نانت للنر  نةاب  نةلضاء ن أاهزة ماال ب  ارة  نللنر  ناال ب لليا نما رصتاه 
  نويور  ألةلض ذ    ألرال  نلن وب الور في من ب  نمدرنل نكال  نانرلب غلر مترالب ضمب  نللنر  نمهتتة لاالاير ض. 

 

  
 الطويلة اللقلق األبيض ذات األرجلطائر     شكل  طائر البجع الكبير  

 
 
 
 
 

 فلما لوي  ائمب لأان ل  نللنر  نرئلسلب  نمان ب مرنر ا لمن ب  نمدرنل روم  نرغ  مب أاه ن  لا  رصت ا. 
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 وضعه اسم الطير
 غلر ذي أ ملب   ناسر  ألنر سم  نصغلر

 ررضب نالاير ض   نلائر  ندر ي  نضخ 

 غلر ذي أ ملب اسر  نسهنل

 غلر ذي أ ملب لائر  نويور  ألسنت

 روم ندك  الاير ض ألت  نللنر  ناارلب  نمهاارة

 غلر ذي أ ملب اسر مناااان

 ررضب نالاير ض  ناسر  نمر ط  نكةلر

 غلر ذي أ ملب  نولسر  نمر ط

 غلر ذي أ ملب  نصير  ننكرى 

 مهتت لاالاير ض  نصفر  نلر

 غلر ذي أ ملب صير  نولسر

 غلر ذي أ ملب  ندا لب

 غلر ذي أ ملب  نلادر  ألنر سم

 غلر ذي أ ملب صير  نار ت

 روم ندك  الاير ض  نصير ألمر  نيتملب

 غلر ذي أ ملب  نكركم  النر سم

 روم ندك  الاير ض  ناسر  نموالي

 غلر ذي أ ملب اسر ار فنب 

 غلر ذي أ ملب  ن يار  ناساري أن  ندماط )للر اارح(

 ررضب نالاير ض اب ت نماسية

 غلر ذي أ ملب  نةاب  ألةلض  نكةلر
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 وضعه اسم الطير
 غلر ذي أ ملب لن    نالل  ألنربي )للر اارح(

 غلر ذي أ ملب  نلتأة  نسنت ء

 غلر ذي أ ملب صير لن ل  نسا لب

 
 أنواع الطيور المتوقع وجودها حول منطقة البحر األحمر

 المصدر: منظمة حياة الطيور الدولية
 

   نر اح ةرأس غارر.  لا ب مللبفي ماليب  2010مر  لب  نللنر في را  
 نر اح ةرأس غارر ناضما  رمولا   نماللظب  نملت الب خالل  ارة  لا ب مللبا  إار ء رمولب  نمسح في ماليب مدرنل 

 فصوم  نربلب ن نخر ف. 
 

 
 نقاط المالحظة لمراقبة الطيور
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لائر  نويور انرا مب  نللنر في  نماليب ملل  نتر سب، لمثل  27امثل  177ر516خالل فصل  نربلب ا  رصت ما مامنرب 
 % مب مامنل  نللنر  ناي ا  رصت ا. 38 ألسنت نصير  نسهنل لن ني 

 
نللنر  ناي ااامي إنم % مب مامنل  1في  نماليب ملل  نتر سب أكثر مب  2010كاب رتت  نللنر  ناي ا  مر  ةاها في ربلب 

% امثل  نلت 1انرا ) ذ   ن  نم لار  نذي اساختمه راتة ماظمب للاة  نللنر  نتننلب، نايلل  أ ملب ماليب: إذ  كاب اسلب  13
% مب للنر 15 ألتام فم  نماليب ملل  نمر  لب فهي ا اةر ماليب لار أب اكنب ذ   أ ملب تننلب(. ا  رصت أكثر مب 

% مب لائر نلفاا  لادر )مب  نللنر  ناارلب( ناسر  نسهنل ن نةاب  ألةلض ناسر  نمسلرة نصير 5 نويور نأكثر مب 
% مب  ناسر  نمصري صاف  امل ها رانملا في  نيائمب  نلمر ء روم أاها مب  نللنر  نم رضب 3 نسهنل، نأكثر مب 

(.  ااك ألضا رتت  ولل مب أرب ب أان ل مب 2006نكنكس نغلر      الالات  ن انمي نولفاظ روم  نلةل ب نمن رت انالاير ض )
 ن نمرزة  نلغثاء )مب  نللنر  ناارلب(  ناسر  إلمةر لنري  ندر ي ن  ناسر  نمر ط نللنر  نن   ب ال  افس  ناصالف ن م 

 نصير  نولسر. 
 

نرا ذ    نصوب في ا 22مب  نللنر  ناي ااامي إنم  25ر942خالل رمولا   نرصت  ناي ام  في فصل  نخر ف ا  اسالل 
% مب مامنل  نللنر، ن ناتلر لانذكر إب  ذه  ناسلب 54 نويور  ألةلض لن ني لائر  نماليب ملل  نتر سب، نمرة أخرى لدكل 

سربا فيط مب  ذ   نانل مب  نللنر مما لدلر إنم أب  نماليب ملل  نتر سب ال ايب ضمب لر ر  نهارة نهذ   نللر  17امثل 
لن    نالل  ألنربي )للر اارح( ننكب    ألان ل  ألخرى  ننللتة  ناي ا  رصت ا  ي  نةا ب  نةلضاء ن في فصل  نخر ف. كاا

% مب مامنل  نللنر  نمهاارة اامثل في ساب أسر ر فيط مما لدلر إنم  اخفاض لركب  نهارة 70لأرت ت  ولوب. أكثر مب 
 خالل م ظ  فار    نللث. 

 
% روم  نان ني نهذه  نللنر مب 12% ن3 نويور  ألةلض ن نةاب  ألةلض إنم نانت ادلر  ألر ا   نخاصب لكل مب لائر 

% )ن ن  نم لار  ندائب 1مامنل  نللنر، في للب ن  لصل مامنل  ألان ل  ألخرى مب  نللنر ملل  نتر سب ألكثر مب
)لليا ناصالف  نيائمب  نلمر ء نالالات  فلما لا ور لانلفاظ روم  نلةل ب نمساخت  نايلل  أ ملب أي ماليب(.  ااك ثالثب أان ل،  

نصير  نولسر ن نصير   نمرزة  نلغثاء )مب  نللنر  ناارلب((، تتواجد بأعداد قليلة وهى:  ن انمي نولفاظ روم  نلةل ب نمن رت ا
ماخفضب إنم لت  كةلر في  نماليب ملل  2010ذ    ألرال  نلمر ء ن ناسر  نمصري. نهذ  كاا  لركب  نهارة في را  

  نتر سب. 
 

أب  نماليب ملل  نتر سب كاا  روم تراب كةلرة مب  أل ملب لاناسلب نهارة  2010أنضل  رمولب  نمسح  ناي أار   في را  
  ل أ ملب لاناسلب نهارة فصل  نخر ف. فصل  نربلب نأ

 
 نصير اب  نت نماسي )مب  ألان ل  نياةوب نالاير ض(، ن ن ناسر  نمر ط  نكةلر ن نة  ناسر  إلمةر لنري  ندر يا  إتر ج كل مب 

 نماظمب لل   نلر )مب  ألان ل  نمهتتة لاالاير ض ( مب أان ل  نللنر  ناي لان ب ان ات ا لنل ماليب  نللر  أللمر لليا ناي
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( نن  لا  رصت ا أثااء أادلب  نمر  لب نوماليب ملل  نتر سب للث أب  ل ب 15 نتننلب نللاة  نللنر )لرام  نرانل نواتنل ر   
 مدرنل رأس غارر الساخت   لا ب  نر اح كاا  ازء مب رمولب  نايلل .  ألرض  نمخصصب ن

 
 التراث الثقافي 3.4

 لا ب مللبأن  نماالر  نير لب ماه أن ماليب ال لنات ار ث ثيافي ت خل ماليب مدرنل رأس غارر الساخت   لا ب  نر اح 
 . 2ك  200 – نر اح لأكموها 

 
 الخصائص االجتماعية واالقتصادية 4.4

 لبيانات االجتماعية واالقتصاديةمنهجية جمع ا
 ذ   نيس  مب ايل   ألثر  نةلئي للانى روم نصف ألساسلا  خصائص  نثيافب  الاامارلب نوةلئب  الاامارلب نماالر  نمدرنل 
 نمزمب إ اماه. ا  ايلل  ننصف  نظرنف  الاامارلب ن ال اصاتلب  ألساسلب  نيائمب مب خالل مز ج مب  نتر سا   نثاانلب 

 ولا   نم الب نأصلار  ن ال ب. ن نز ار   ملت الب، ن نادانر مب  نس
 

 سااات  إنم مامنرب مب  نةلااا   ألساسلب  ناي ا  ام ها مب من ب  ن مل ن ألللاث  نثاانلب  ناي ا   اللالل رولها، لما في 
 يس  سنف لويم  نضنء روم ما لوي: ذنك  نةلااا   إللصائلب، فإب  ذ   ن

  .م ونما  أساسلب رب ماالر  نمدرنل 
   إلت ر ب.  نماالر 
  .نخصائص  نتلمنغر فلب نخوفلب رب  نااملب  نلدر ب  
  .ااانل نوختما   ألساسلب نخوفلب رب  ألمنر  نصللب نمسانى  ننري ن نخصائص  ال اصاتلب 
  .نانر ت   ن نختما   نامن الب  
  .نختما   نصاارلب  ن نلرق ن نمن صال  ن نسلالب ن ندرلب نختما   ألمب  

 
 نمخاوفب نماهالب ااملب  نم ونما  نااني مر لل ن نمصاتر  لوخص  نازء 

 لا لب روم  الساداري  نيلا  لما لوي: 
  .نيلا  ل وملب  نرصت ن نماال ب مب خالل ز ارة  نمن ب ن نماالر  نماانرة نه  
  .ريت  نميالال   ندخصلب مب ممثوي  ناها   نم الب مثل  نلكنمب ن نهلئا   نمداركب في  نمدرنل 
 لولل  نايار ر  نساليب ن إللصائلا   ننلالب ن نمصاتر  نرسملب  ألخرى. ا 

 
 تحديد منطقة المشروع

 نر اح في ملافظب  نسنلس، كما ايب املب من  ب  نمدرنل في أرض صلر نلب، أ رر  نماالر  نسكالب  ي  لا ب مللبايب 
ك (.  ا  فر ر  ن مل  نمكوف ةإار ء  نتر سب ةز ارة  نمدرنل ن نذي  15.5ك ( نرأس غارر )روم ل ت  4 نماازل  نةتنلب نال ت )

 ليب في  نماالر  نصلر نلب  نيالوب. 
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 للب  الاامارللب ةالتلت ماليب  نمدرنل كما لوي:  ا   ألخصائ

  .ملافظب  نللر  أللمر  ي  ننلتة  إلت ر ب  نذي ليب فلها  نمدرنل 
  .أ رر  نماالر  نسكالب  ي  نماازل  نةتنلب نرأس غارر 

 

 
 المنطقة التي يقع فيها المشروع

 معلومات أساسية حول موقع المشروع

% مب مسالب مصر، نامات للنل 11.8 ، ن ن ما لمثل2أنف ك  119ملافظا  مصر، اةوغ مسالاها ملافظب  نللر  أللمر  م إلتى 
ك  لملاذ ة سالل  نللر  أللمر در ًا، ةتءً  مب ملافظام  نسنلس ن نالزة دمااًل، نصناًل إنم امهنر ب  نسنت ب اانلًا، نللت ا مب  1080

 م اهب  3 أل صر، نللت ا مب اهب  ندرق  نللر  أللمر، نمتلاب رأس غارر اهب  نغرر ملافظا : ةام سن ف،  نمالا، أسلنط،  اا،
 .، نل رض  ناتنل  ناانم  ساخت    ألر ضم لانملافظب2ك  7.2 الخاصاص  إلت ر ب  نام اساضلف  نمدرنل ، ناةوغ مسالب رأس غارر 

 

 

 

 

 

                                                           
3 الموقع الرسمى للمحافظة على االنترنت  –معلومات عامة عن محافظة البحر األحمر   www.redsea.gov.eg 
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 البحر األحمر -1 الوحدة المساحة
 119.100 2ك  المساحة الكلية

 71 2ك  اآلهلة بالسكان المساحة
 67 2ك  المساحات السكنية 

 4.05 2اسمب/ك  1000 الكثافة السكانية بالمساحات اآلهلة بالسكان
 0.002 2اسمب/ك  1000 الكثافة السكانية بالمساحة الكلية

النسبة المئوية للمساحة اآلهلة بالسكان من 
 المساحة الكلية

% 0.06 

 (2010، وصف محافظات مصر بالمعلومات 2007 –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  -وصف مصر بالمعلومات  –)المصدر: الوصف  

 استخدام األراضى بمحافظة البحر األحمر

 

 التقسيم اإلدارى

 

اامب ماام م، متلاب " نغرت ب"  م راصمب  22 ر ب، ن 14( نلتة ر فلب ملولب، اض  12( متب رئلسلب، ن)6اايس   نملافظب إنم )
اسمب، نا اةر متلاب "رأس غارر"  م ثاام أكةر متلاب ل ت  ن اصمب، نليتر رتت سكااها ةق  160746 نملافظب، ن ةوغ رتت سكااها 

 ناتنل  ناانم ايسل   نسكاب مب للث رتت  نذكنر ن إلااث فم  نمتب  نس   نرئلسلب لانملافظب، ن ناسلب اسمب اير لًا، ن نضح  34000
 نمئنلب نه  فم كل متلاب، للث ا اةر  نغرت ب أكةر  نمتب مب للث رتت  نسكاب، ةلاما أصغر  نمتب  م متلاب "مرسم رو ". ناض  متلاب 

 لب. رأس غارر  ثالب مب  ننلت    نر فلب  نملو

 الخصائص الديموجرافية األساسية

 الخصائص السكانية 
% مب رتت سكاب مصر، ن م 0ر3اسمب، ن ن مالمثل  288000 – 2006نفيا نا ت ت  -لةوغ إامانم رتت سكاب ملافظب  نللر  أللمر 

%، نا اةر 39 نمئنلب نإلااث لن نم %( فم  نماالر  نلضر ب، اةوغ  ناسلب 95كثافب سكاالب ضئلوب، ل لش م ظ   ؤالء  نسكاب )لن نم 
 ذه ماخفضب لاناسلب ناسلب  نذكنر، خاصب رات ميارااها ةإامانم رتت سكاب مصر، نلدمل  الاااه  نتلمنار فم رتت كةلر مب  ن مال 

" نم ازة"،  ن ن ائال   نمهاارة مب ملافظا   نان ر مب  ناهب  ندر لب، ن نات رتت  ولل مب  نسكاب  ألصوللب، ن نةتن مب  لائل
% مب 13اسمب مب غلر  نمصر لب نلمثونب  38000ن" نلدالرة"، ن" ن لاةتة"،  نذلب سكان   نصلر ء ماذ زمب ل لت، كما لنات ألضًا لن نم 

 سكاب  نملافظب.

 

 توزيع العمرى ال 
% اير لًا مب  نسكاب 77إذ أب  انز ب  ن مرى نمامنل سكاب ملافظب  نللر  أللمر أب  نماامب  ااك  ن ماامب دلاةم مااامم، نلؤكت 

% مب رتت  نسكاب، نمب  نن ضح أب  نانز ب 12ساب لن نم  45- 15ساب، نامثل  نفئب  ن مر ب مب  15ال   نفئب  ن مر ب أ ل مب 
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فئب  نينى  ن مرى ل كس  نفئب  نسكاالب  نام ا لش  ااك، فه  أساسًا مب  نمهاار ب إنم  نملافظب للثًا رب رمل، ن   أساسًا لاامنب ن
 ساب. 45–15 ن اموب ال   نفئب  ن مر ب مب 

 معدل الزيادة الطبيعية 
فم  ألنف، ن ذ  لويم  6.8، نم تل  ننفلا  ةلب  نمن نلت رانم اسةلًا، إذ لصل إنم 31.7م تل  نمن نلت  ألننم لملافظب  نللر  أللمر  ن 

 .24.9 نضنء روم م تل  نامن  نلةل م لانملافظب ن نذى ليتر ةق 

 األحوال المعيشية

 حجم األسر المعيشية وكثافتها 
رلب ا ر ف  ألسرة  نم لدلب  ن "أفر ت  ألسرة )أن  نذلب اللاامنب نألسرة(  نذلب لاداركنب مكاب  إل امب نسةل  ن لش، نل مونب كنلتة  ااما

 نمسانلا   ن رفلب نوم ان   نتلمنار فلب ن  اصاتلب ن لتة"، ن التت لا   ألسر  نم لدلب ناكن اها فم أى ماامب سكاام مب خالل 
فرتً ، كثافب  ألسرة  3.8لاإلضافب إنم  ن ات   ن نايانلت  نام الك  أاماط  ن لش. مانسط لا   ألسرة لملافظب  نللر  أللمر لن نم 

 (.2012  -فرت/ لارة )من ب  ناهاز  نمركزى نوا ةئب  ن امب ن إللصاء 1.14 نم لدلب 

 اءالحصول على الكهرب 
(، ن راب 2010%( )اير ر  نااملب  نلدر ب نمصر را  99.0اسلب رانلب مب  نسكاب لانناه  نيةوم نتله  إمكاالب  نلصنل روم  نكهرباء )

ذنك فم  ألساس نولرص روم السلب  أللن ل  نم لدلب نومصر لب نالتلتً   نلصنل روم  نلا ب  نكهربائلب، لام  نماالر  ن دن ئلب 
لب  نالالب فم م ظ   نلصنل روم  نكهرباء لغض  ناظر رب نض ه  مب  نااللب  نرسملب ن نياانالب، مما لةلب  ساير ر  نةانتلها إمكاالب 
  ذه  نماالر.

% مب إامانم رتت  نسكاب، إال أب 94.1أظهر  نا ت ت أب م ظ   ألسر  نم لدلب لساختمنب  نكهرباء كمصتر رئلسم نإلاارة ن   لمثونب 
  نالار  نكهربم نلس مرضلًا لاناسلب نسكاب  نماالر  نر فلب. سامر ر نانت 

 مصدر مياه الشرب والصرف الصحى
 ( مب سكاب  نناه  نيةوم روم أب نتله 2010% )اير ر  نااملب  نلدر ب نمصر را  96.9ا امت  نملافظب روم ملاه  نالل، نل امت لن نم 

 إمكاالب  نلصنل روم ملاه  ندرر.

ختما  صرف مااسلب فم ملافظا   نناه  نيةوم اسلب ضئلوب، فاسلب  نسكاب  نذلب نتله  إمكاالب  نلصنل روم اسلب  نلصنل روم 
 %.37.2صرف صلم مااسر 

 مالمح التنمية البشرية

 التعليم 
 نللر  أللمر  ساب( لملافظب 15أب اسلب  إلنما  لانير ءة ن نكاالب ةلب  نكلار )فنق سب  2010ذكر اير ر  نااملب  نلدر ب نمصر را  

%، إامانم رتت 96.3(،  ناسلب  نمئنلب نوميلتلب لانا ول   ألساسم ن نا ول   نثاانى 2007/2008% )ادلر  ذه  ناسلب إنم رامم 87.3
 .4450فم  ألنف مب إامانم رتت  نسكاب، نرتت  نمساولب لفصنل ملن  ألملب  29.9 ألمللب 
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 رأس غارب -2 ر األحمرالبح-1 الوحدة التعليم قبل الجامعى )العام(
 50 285 مترسب ن س  رتت  نمت رس ن أل سا 

 327 2.01 فصل تر سم 1000 رتت  نفصنل
 8.17 57.46 لانر 1000 رتت  نلالر

 إلااث ) % مب إامانم رتت 
  نلالر(

% 47.64 46.53 

 776 4.08 مترس 1000 رتت  نمترسلب
  28.59 لانر/فصل تر سم  نكثافب  نفصولب

  14.09 لانر/مترس  نلالر نكل مترسرتت 
 ناسلب  نمئنلب نومت رس 

  نمزنتة لانكمةلنار
% 93.68  

 6 30 مترسب رتت  نمت رس  نفالب
 2 32 مترسب رتت  نمت رس  نخاصب

 (2010، وصف محافظات مصر بالمعلومات 2007 –مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  -وصف مصر بالمعلومات  –)المصدر: الوصف  

 

 مدينة رأس غارب –توزيع المدارس بمحافظة البحر األحمر 

 

 وضع العمالة 
 

 .2010رتت  نسكاب نذنك نفيا ناير ر  نااملب  نلدر ب نمصر را  % مب إامانم 30.6امثل  نينى  ن اموب لملافظب  نللر  أللمر 

 مصر محافظة البحر األحمر معلومات عن التوظيف
ساب  15 ناسلب  نمئنلب نوينى  ن اموب فنق 

 لاناسلب إلامانم  نسكاب
30.6 32.4 

 15 ناسلب  نمئنلب نوينى  ن اموب مب  إلااث فنق 
 ساب لاناسلب إلامانم  نسكاب

6.9 23.9 

 توزيع القوى العاملة على أساس القطاع
 15 ناسلب  نمئنلب نو امولب ليلال  نزر رب فنق 

 2007 –ساب 
7.9 31.7 

 15 ناسلب  نمئنلب نو امولب ليلال  نصاارب فنق 
 2007 –ساب 

39.8 22.1 

 15 ناسلب  نمئنلب نو امولب ليلال  نختما  فنق 
 2007 –ساب 

52.3 46.2 
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 الحرفيين والفنيينالعاملين 
 ن امولب  نلرفللب ن نفاللب ) ناسلب  نمئنلب نوينى 

 2007 –ساب(  15 ن اموب فنق 
28.0 18.7 

 سنة( 15العاملين باألجر )النسبة المئوية للقوى العاملة فوق 
 56.6 81.2 2008 – إلامانم 

 39.8 85.5 2008 – إلااث 
 سنة( 15العام، وقطاع األعمال العام )النسبة المئوية للقوى العاملة فوق العاملين التابعين للمحافظة، والقطاع 

 25.6 51.1 2008 – إلامانم 
 30.5 75.8 2008 – إلااث 

 (2010)المصدر: تقرير التنمية البشرية لمصر  

 وضع التوظيف بمحافظة البحر األحمر ومصر

 

 % مب  إلااث.16.1% ماها 2.0ن نم ةوغ  ااك ل نااملز ملافظب  نللر  أللمر لااخفاض م تل  نللانب، فيت

ل  ن رافب م تل  نللانب فم  نماالر  نر فلب، نااادر  نللانب فم أنساط خر ام  نا ول   نثاانى  نصاارم، ةلاما ال ل اام خر ان  نا ول  ا
  نثاانى ن ناام ا  مب مدكال   نللانب  ناسلمب.

 

 مصر رمحافظة البحر األحم معلومات عن البطالة
 8.9 2.0 2007 إلامانم فم 

 18.6 16.1 2007 إلااث فم 
 11.7 2.0 2007فم  نماالر  نلضر ب فم 

 7.0 0.0 2007فم  نماالر  نر فلب فم 
 4.8 0.0 2007 نا ول  ال   نثاانى فم 

 62.4 100.0 2007 نا ول   نثاانى فم 
 32.8 0.0 2007 نا ول   ناام م فم 

 أللتى  ن اموب فم  اسلب  السا اضب رب
  نمسايةل

245.3 289.0 

 (2010)المصدر: تقرير التنمية البشرية  
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 وضع البطالة فى محافظة البحر األجمر ومصر

 الرفاهية االقتصادى 
 7691.5أب  ناااج  نملوم  إلامانم نوفرت فم ملافظب  نللر  أللمر  ت ةوغ  2010ذكر اير ر  نااملب  نلدر ب فم مصر  نصاتر را  

 االه مصرى فيط .  7024.0االه مصرى، ن ن م تل أروم اسةًلا مب  ناااج  نملوم  إلامانم نوفرت فم مصر رمنًما ن نذى لصل إنم 

 األنشطة االقتصادية 

    م  نسلالب ن نزر رب ن نصاارب.ااركز  ألادلب  ال اصاتلب فم ملافظب  نللر  أللمر فم ثالثب مااال

نللث أب  نملافظب  م منلب نوكائاا   نللر ب ن نللنر ن نللن اا   نةر ب ن نالااا   نلةلب  نااترة، فكاب مب  نضرنرى إاداء ململب 
 .فاظ روم  ذه  نثرنة مب  الاير ضلةل لب نول

كز ةها أرت ت كةلرة مب نا ت ملافظب  نللر  أللمر  م  نمافذ  نرئلسم نوصاتر   ن نن رت    نام انزل روم ملافظا   نص لت  نام اار 
  نسكاب.  

نا اةر  نملافظب أغام  نملافظا  مب للث  نمن رت  نم تالب للث اان فر ةها  لالالا  ضخمب مب  نم اتب ن نخاما  غلر  نم تالب إنم 
 % مب إاااج مصر.75ار ألاار  نز اب ن نافط  نذى لدكل اا

 

المناطق الصناعية والجمعيات التعاونية 
 اإلنتاجية 

 محافظة البحر األحمر 

 ال لنات نلتة 
 50 مادأة رتت  نمادآ   نصاارلب  نمساوب

 نمادآ   نصاارلب رتت  ن مال فم 
  نمساوب

 4120 رامل

 0 ماليب رتت  نماالر  نصاارلب
 5 ام لب رتت  نام لا   نا انالب  إلاااالب
رتت أرضاء  نام لا   نا انالب 

  إلاااالب
 363 رضن

 (2010)المصدر: وصف محافظات مصر بالمعلومات  

 الجمعيات اإلنتاجية –المناطق الصناعية 

 نسكاب لانزر رب نااارة  نملاصلل  نزر رلب.  نل ت  ناداط  نزر رم مب ضمب  نيلارا   نمهمب  نماادرة لماليب إ امب  نمدرنل، إذ ل مل
 فت ب فيط. 10.1رنرب فم رأس غارر أنف فت ب، ةلاما ادكل  نسمالب  نمز  15.23نامثل  ألر ضم  نمزرنرب أكثر مب 
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افظب فاتق نماااب. نل مل م ظ   نمهاار ب إنم  نمل 305نا ت  نسلالب ن لتة مب  نمهب  نام لماهاها سكاب  نملافظب، للث لنات 
 ليلال  نسلالب لصفب رئلسلب.

 رأس غارب البحر األحمر البند
 1 305 رتت  نفااتق ن نمااا ا 

 1 35 اان  5
 0 78 اان  4
 0 88 اان  3

 0 54 اامااب نأ ل
 0 52 ال اتخل ضمب  ناصالف

 (2010)المصدر: وصف محافظات مصر بالمعلومات  

 المنشآت السياحية

 

 مرافق الرعاية الصحية 

 

ا  التلت مامنرب كةلرة مب  نمر فر  نصللب فم  ننثائر  ننلالب، للث انات مسادفم ن لتة اال ب ننز رة  نصلب إنم ااار خمسب 
مسادفلا  رامب، كما انات مسادفم ماخصصب ن لتة لانملافظب. ن نات مسادفم را  ن لت ةرأس غارر، ن ااك خمسب مسادفلا  

 .  خاصب ايت  ختمااها نسكاب  نملافظب

المستشفيات التابعة لوزارة 
 الصحة والهيئات األخرى 

 رأس غارب البحر األحمر الوحدة

رتت  نمسادفلا   ناال ب 
 ننز رة  نصلب

 0 1 مسادفم

رتت  نمسادفلا   ن امب 
 ن نمركز ب

 1 5 مسادفم

  589.46 ميل /سر ر رتت  نميلملب نوسر ر  نن لت
 31 295 لةلر رتت  ألللاء  ن امولب

رتت  نميلملب  نذلب ل اناه  
  نلةلر  نن لت

  1,238.86 ميل /لةلر

 5 33 لةلر أسااب رتت أللاء  ألسااب  ن امولب
 7 52 صلتنم رتت  نصلاتنب  ن امولب

 47 393 ممرضب رتت ألي   نامر ض
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المستشفيات التابعة لوزارة 
 الصحة والهيئات األخرى 

 رأس غارب البحر األحمر الوحدة

رتت  نميلملب  نذلب ااننم 
 ررالاه  ممرضب ن لت

  929.39 ميل /ممرضب

 0 5 مسادفم مسادفلا   نيلال  نخاص
 (2010)المصدر: وصف محافظات مصر بالمعلومات  

 الخدمات الصحية فى محافظة البحر األحمر ورأس غارب 

 الخدمات االجتماعية 

 

 لت  ماالر  نمدرنل، نالتلًت  رأس غر ر، مب  اادار  نختما   الاامارلب، للث لنات ةها ثالث نلت    اامارلب. نلاناسلب نوماظما  
أنف من لب فم  1.76ماظمب ةرأس غر ر. ناغلم مظوب  نضماب  الاامارم  24ماظمب مب ةلاها  239 أل ولب، لنات لانملافظب 
ضافًب إنم ذنك، ل مل لانملافظب أ 265 نملافظب، ةلاما للظم  أنف مدرنل  12.79نف دخص لانضماب  الاامارم فم رأس غارر. ن  

 ما ور لملاترة  ألسر  نماااب.

 رأس غارب البحر األحمر الوحدة البند
رتت نلت    نختما  

  الاامارلب
 3 22 نلتة

رتت  نسكاب  ناال لب ننلتة 
  نختما   الاامارلب  نن لتة

  17.13 /نلتة1000

 24 239  نام لا  رتت  نام لا   أل ولب
رتت  نسكاب  ناال لب نام لب 

 أ ولب ن لتة
 1.76 1.58 /  نام لب1000

رتت  نمسافلتلب مب  نضماب 
  الاامارم

 لانب 265 1.76 لانب 1000

 نملانغ  نمافيب مب أمن ل 
  نضماب  الاامارم

 214.26 1430 االه 1000

روم  لمب  نملانغ  نمافيب 
  نمسافلت  نن لت

  816.88 االه/لانب

رتت مدرنرا   ألسر 
  نماااب

  12.79 مدرنل 1000

 (2010)المصدر: وصف محافظات مصر بالمعلومات  

 الخدمات االجتماعية فى محافظة البحر األحمر ورأس غراب
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 وصف لمنطقة جبل الزيت التي يقع فيها المشروع:      

سولا  ملافظب  نللر  أللمر في  نازء  ندماني ماها نلانيرر مب متلاب رأس غارر. اةوغ ايب ماليب  اةل  نز   ضمب 
. ااملز خصائص أرض اةل  نز   نماليب 2ك  38.9لن ني مدرنل رأس غارر الساخت   لا ب  نر اح  نمسالب  إلامانلب ن

لأاها أرض صلر نلب مب  نلصم ن نصخنر  نر ح  لا ب مللب لئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة  ناي سنف ليا  رولها مدرنل 
  نمضغنلب. 

 
 

 
 الطبيعة الصحراوية لمنطقة المشروع
 (2016)التقطت أثناء زيارة المشروع في ديسمبر 

 
 نر اح، نااكنب ماليب  نمدرنل مب ممر   صلر نلب نلرق غلر  لا ب مللبال لنات ماالر سكالب لانيرر مب ماليب مدرنل 

 ممهتة. 
 

 لئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة  نر اح في  نماليب  ناي لتتاها  للا  لا بماليب  نمدرنل مدار ب أخرى نملنات لانيرر مب 
نمدار ب لا ب  نر اح. لمكب رؤلب سن لل  نللر  أللمر درق  نماليب للث اارى  نمدار ب  ال اصاتلب  نخاصب لانصلت 

ك ل ض  نماالر  ناي ايب روم سالل  نللر  أللمر ا اةر ماالر رسكر ب، أما ن ناايلر رب  نافط، نرالنة روم ذنك فهاا
  نااار  نغربي مب  نمدرنل فهن رلارة رب صلر ء مب نانت ل ض  نمساكب  نةتنلب  نيولوب. 

 



رأس -توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 
  خليج السويس-غارب

 34   (4مرفر  )
 

روم  نرغ  مب أب ماليب  نمدرنل غلر مأ ننب إال إاه لنات  ن تلت مب  نماام ا   نير لب ماها اامثل في  نماالر  نر فلب 
 ن نلضر ب: 

  ك  اهب  ندمال.  15.5ال ت متلاب رأس غارر للن ني 
  ك  در ا روم  ندر ط  نسالوي نوللر  أللمر.  24ايب  ر ب رأس ديلر روم ل ت 
  ك  اهب  ندمال.  106.5اا روم ل ت ليب ماااب أنان 

  مدرنل رأس غارر الساخت    ك  اانر ماليب 130ايب متلاب  نغرت ب راصمب ملافظب  نللر  أللمر روم ل ت
 . لا ب  نر اح

ادارك  نماالر  نير لب مب  نمدرنل في  نلر ر  نسر ب  نذي لربط  نغرت ب لاإلسمارلولب ن ن لر ر لاكنب مب أرب ب لار   نال 
لنات روله زلا  مرنري إال ليتر ملتنت، نفم افس  نن   فهن  نلر ر  نرئلسي  نذي لساختمه سكاب  ذه  نماالر أن 

  نسائللب  نذلب لاايونب إنم  ألماكب  نسلاللب اهب  ناانر مثل أناناا ن نغرت ب أن مرسم رو . 

 السمات الديموغرافية لجبل الزيت: 
ماليب صلر نلب غلر مأ ننب إال أاه ليب لانيرر ماها  ن تلت مب  نماام ا   ناي ال لز ت  ا اةر ماليب اةل  نز   في م ظمها

 دخص.   35000 مامنرها روم
 

 م ظ   ذه  نماام ا  في  ألساس مب  ألدخاص  نذلب ل مونب في  ألادلب  ال اصاتلب س لا نر ء  نزرق، مثل: 
  .لفر لينل  نايط 
  .ألرمال  نزر رلب  
   ن نتن اب. رري  نمادلب 
  .نصلت  
  .نسلالب  

 
م ظ   ذه  نماام ا  مب  ن مانب  نمهاارة مب  نملافظا   ألخرى في مصر  ن ولا ) اا / سن اج(، نااكنب  ناركللب 
 الاامارلب مب  نةتن نغلر  نةتن نادمل  ناركللب  نيةولب نوةتن  نياتملب مب  نغرت ب نرأس غارر نمصر  ن ولا.  ااك ألضا 

 ألكن خ  نذلب  اارن  نو مل مب مصر  ن ولا ن   في  ألساس مب ملافظا  ب مب غلر  نةتن  نذلب لسكانب ل ض  نسكا
 4أسلنط نسن اج ن اا

 
 ناام ا   نسكاالب في ماامب اةل  نز   غلر ماسانلب للث لز ت رتت  نذكنر رب رتت  إلااث، نمب  االلب أخرى فإب  ناساء 
ن ن ائال   وما ااايل إنم  ذه  نماالر لسةر ايص  نمر فر  نللنلب  ناي انات فيط في متب رأس غارر ن نغرت ب. ارالط فرص 

                                                           
 .2013خالل ايلل   ألثر  نةلئي في لاالر  نثااي را  ةااء روم  الاامارا   نخاصب لانمدرنل  ناي أار    4
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ليب  ناي ا امت أساسا روم  ن مانب  نلنملب ن ن مانب غلر  نما رة  نذلب ل مونب في  ألادلب  ن مل لاألادلب  ال اصاتلب في  نما
 نزر رلب نررم ناربلب  نمادلب نأادلب  ناايلر رب  نافط نأادلب  نا تلب نانفلر  ألمب. تنر  نمرأة في  ذه  نماام ا  تنر 

 سولب. مسارت للث ال ادارك  نمرأة في  اخاذ  نير ر نال ااماب لأي 
 

 ل ت الولل ا ر ف  ناأثلر   نأ ملاها لمكااا اسولط  نضنء روم ما لوي:
  .ل اةر  ناأثلر  ن ا  روم  نمدرنل غلر ذي أ ملب 
  لا ب مللبلاناسلب نواأثلر    اللااةلب فإب  نمدرنل سنف ل مل روم انفلر فرص  ن مل، نلاناظر إنم مدرنل 

  نر اح لصفب رامب فإب  ناأثلر  ال اصاتي روم  نماليب سنف لكنب إلااةي إنم لت  كةلر. 
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 (5مرفق رقم )

 

 المشروعبدائل وصف كامل لجميع 
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 المشروع لئبد لجميع كامل وصف 1
 مقدمة 1-1
مولنب اسمب ل لش   90إنم ما لز ت  ولاًل رب مولنب كولنمار مربب، ن ةوغ رتت سكااها  امهنر ب مصر  ن ربلباصل مسالب  

كلونمار مربب. ننتلها اظا  ر سخ إلمت ت    40.000م ظمه  لانيرر مب ضفاف اهر  نالل في مسالب ال اا تى الن 
ننب رب إاااج  نلا ب  نكهربائلب، نايوها نانز  ها، ؛ كما انات ل ض ئي  نمس نكهرباء اتلره  ندركب  نيالضب نكهرباء مصر، ن 

 ملاان  .  32.015مر فر ناننلت  نكهرباء لتلر ا  نيلال  نخاص. نلصل إاماني  ترة مللا  اننلت  نكهرباء إنم 
ل  ناكانننالا  نمساختمب في . ن نسائت لاناسلب نان 20013/14الاان   في  نسارب مب  نكهرباء في   168,050ا  إاااج فيت

لنضح انز ب إلاماني  نكهرباء  ناانم اننلت  نكهرباء  ن  نمللا   نلر ر ب  ناي اساخت   نغاز  نلةل ي أن  نمازن . ن ندكل 
 لاناسلب إنم انل  ناكانننالا  نمساختمب.   نمننتة

 
انز ً ا نمامنرا   نمساختملب.  ناانم  مساختمن  نلا ب  نرئلسلنب    رمالء  نماازل ن نصاارب ن نااارة. نليت   ندكل  نل اةر

نلظهر ز اتة ثاةاب في  نلور  إلاماني، نا زن  ذه  نز اتة إنم لت كةلر إنم رمالء  نماازل. نمب  نمان ب إنم لت كةلر أب 
 سانلا في  ن يت  نيات  روم  أل ل.  %7لرافب  نلور روم  نلا ب نالن 

 
 
 

 حصص التكنولوجيا بالنسبة المئوية 2013/14 النوع
  ناال ب نودركب  ندركا  مننت   ةخار ب

  نيالضب نكهرباء مصر
62,971  

 14,154  نيلال  نخاص
  10,790 انربلب غازى 

  65,034 تنرة مركلب
 91,0 152,949 إاماني  نمننت    نلر ر ب

 7.9 13,352 مائلب لا ب مااتتة 
 0.9 1,332 ر اح

 114 دمسلب/لر ر ب
  167,747 إاماني  ندلكا 

 241 م زننبمللا  
 0.2 62  ا  در ءه مب مااج مسايل نولا ب

 100 168,050 اإلجمالي
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الحصة بالنسبة  % 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 االستخدام

 المؤوية في
2013/14 

 26.10 37320 39887 42098 40702 38916 الصناعة
 4.42 6310 6230 5560 4927 4834 الزراعة
 4.17 5962 5904 6010 5759 5555 المرافق

 3.98 5692 6210 6537 6186 7050 اإلنارة العامة
 5.80 8297 7664 6385 5977 5443 الهيئات الحكومية

 43.34 61962 59757 56664 51370 47431 سكني
تجاري وأنشطة 

 أخرى 
9674 10238 10715 14605 17392 12.16 

  142935 140257 133969 125159 118903 المجموع
 

 العمالء قطاع جانب من الكهرباء استخدام نمو

نناوةلب  ذه  نز اتة  نسر  ب روم  نلور، لار أب لا  إضافب  تر   اننلت أساسلب اتلتة إنم  ناظا ، مب ااار  ندركب  نيالضب 
سانًلا نو يت  نميةل نربما لام را   %7نكهرباء مصر ن نيلال  نخاص. ناةوغ  نز اتة  نضرنر ب  نمان  ب في  ترة  ناننلت الن 

2035. 

 ‘المشروعتنفيذ عدم ’ بديل 1-2

  ندلكب  نينملبملاان   ملاموب نويترة  ناتلتة إنم  262.5، فإب  نمدرنل  نميارح نب ُلافذ ننب ُلضاف ةتلللمنار  ذ   ن
. ن ذ  ةتنره لؤتي إنم افا    ن از  نيائ  لانف ل في  ترة اننلت  نكهرباء  إلامانلب  ناي  ي سةر إايلارا   نالار  كهرباءنو

سوًلا روم املب  ن مالء، مب رمالء  نماال  نصااري/  ناااري ‘ اافلذ  نمدرنلرت  ’ ةتلل نكهربائي  نملوي. نسنف لؤثر 
نر لاه ؛ نلمكب أب ااأثر أاظمب ةالب الالب للنلب )مب  نمسادفلا  لام إمت ت    إنم رمالء  نماازل. نسلضر ةرفاه  نسكاب

 نملاه  نمازنلب( ةإايلارا   نالار  نكهربائي نسالااج إنم ز اتة  ساخت   مننت   كهرباء  لالاللب؛ كما سااأثر  نااملب 
" )أي ال اافلذ  نمدرنلنهذ   نسةر، فإب "رت   . نصاارلب ن نااار ب ألب  ذه  نماالر نب اكنب ااذلب نالساثمار    ناتلتة

  سولًما.ةتلالإضافب نيترة اننلت إضافلب( نلس 
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 البديل التكنولوجي 1-3
اساخت  مصر مز ًاا مب اظ  اكانننالا اننلت  نكهرباء كما  ن مةلب آافا. نلسنت لانًلا  ساخت    نمننت    نلر ر ب.  ن ذ  

 ب )ا مل لانمازن  ن نغاز  نلةل ي كن نت( متراة نويور نلس أساسا لسةر ات رلااه  الرامات  نلاني روم  نمننت    نلر ر 
 السار الالب ن ال اصاتلب فلسر، ةل ألسلار ةلئلب مولب )روم سةلل  نمثال لؤثر روم أ ت ف  نلت مب  ال اثا   نكربنب في 

 الرامات  نلاني ن نسلاار ن ا   نمسايةولب  مصر ةناه را (. ل ور اهاز ااظل  مرفر  نكهرباء نلمالب  نمساهوك روم  ذ 
  نملاموب السامر ر  الرامات روم  نن نت  إللفنري روم  نالن  نااني:

ادلر  نتر سا  إنم، أاه رغ   ماالك مصر  لالاللا مب من رت  نلا ب  ألننلب؛ فإاها سان اه راز  في اغللب مالولااها مب ""
نها نز اتة اكانلف  ساخر اها. ادلر  نان  ا  إنم أب  اللافاظ لانان زب ةلب إاااج  نافط  ذه  نمن رت لسةر  الساخت    نسر ب 

( سان   لمكب أب لالير ل ت  ناغور روم  نالتلا   ال اصاتلب  ناي ان اه  لال 3ن نغاز  نلةل ي ن ساخت مهما في غضنب )
نما أضلف رولها مب التلث لام را   2030ن ا   نافط ن نغاز  نلةل ي. نمب ذنك، للسر  سار الالب  نلا ب  نمصر ب 

( سان   مب ةت لب  ن يت  نثانث مب 10، مب  نمان ب أب اصلح مصر مسانرت  ااما نوافط ن نغاز  نلةل ي خالل ردر )2035
لا ب  ذ   نيرب. نلمثل  ذ   ننضب التلًا إضافلًا نال اصات  نمصري  نذي سلصلح أكثر ررضب نايولا   ألس ار في أسن ق  ن

 ن انملب، ن ناي ال لمكب  نااةؤ ةها أن  نالك  فلها. رالنة روم ذنك، سلؤتي إنم فيت ب مصر نو مال   ألااةلب ن اخفاض  نيترة 
 نااافسلب نال اصات  ننلاي. نذ ، لار أب لان فر اانلب نمن رت  نلا ب ناليلر أ صم  تر مب  نفن ئت مب  ساخت    نمن رت  نملولب 

س ار مسامرة نمسايرة مثل  الساثمار في اننلت  نكهرباء مب  نمن رت  نمااتتة  ناي اغااي ةها مصر. ) نمصتر/  ناي ااملز لأ
 "")من ب اهاز ااظل  مرفر  نكهرباء نلمالب  نمساهوك

ت  ذه  نلا ب نا ت مننت    نلا ب  نكهرنمائلب  ي  نمصتر  نثااي  نولا ب   ألكثر أ ملب لانلا في اننلت  نكهرباء. نلياصر اننل
روم اهر  نالل ن ا   ساغالل إمكااا   ذه  نلا ب  ساغالاًل كةلًر . نل ت أ صم لمل انفره  نستنت  نخمس ) نست  ن اني؛ أسن ب 

 ملاان   ناسا   لانف ل لأ صم  تراها في إاماني إمت ت    نلا ب  نكهربائلب.  2995؛ إساا؛ ااب لماتي(  ن 2؛ أسن ب 1

لام  آلب مصر ل لنات ال نمب االلب أخرى ماليلب.  كةت ئلنولا ب  ناننلب ناظ  اكانننالا  نلا ب  نمااتتة  ن ذ  لارك  نماال
مفارل انني اااري نن  اؤت  نملانال   ن تلتة إلللاء ةراامج متاي  تل  إلاااج  نلا ب  ناننلب إنم النر مومنس؛ ا   ناخوي 

ملاان   في  نضل ب ل ت لاتث ادرانبل نُليال أب  نمن ب أُغور  1000في  نةت لب رب خلط إاداء مللب نولا ب  ناننلب ليترة 
 ألخلرة كاا   ااك خلن   اتلتة نالن ر  نلا ب  ناننلب، نا  ان لب مذكرة افا   نالن ر  رير ن نل  لااااا . في  آلناب

مدار ب  نلا ب  ناننلب  نااار ب ةلب  نسولا   نمصر ب ا  ان ل ها أثااء ز ارة نفت  نمؤسسب  ناننلب  ننلالب  نصلالب في مصر 
 .2015ب  ناننلب في مالن ( ندركب  نصلب  ننلال2015نبلب رنز ان   نرنسلب )في فةر لر 

 ناكاننناي  ألفضل لانلا، السلما لا ب  نر اح  نللر ب ن نةر ب نمللا   نلا ب  ةتللا ت اظ  اكانننالا  نلا ب  نمااتتة  ي  ن
اتتة . نكما أنضل   أل سا   نساليب، ال لا   ساخت  إاااج  نلا ب  نمااألنن ح  نفنانفوللب ندمسلب  نلر ر ب ن نلا ب  ندمسلب ل
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األنن ح روم الاق ن سب في  نن    نر  ب في مصر. رغ  ذنك، ا  ايلل  إمكاالب  ساخت   لا ب  نر اح ن نلا ب  ندمسلب ل
 .األنن ح  نفنانفوللبنمادآ  اننلت  نكهرباء  نصغلرة ن نضخمب نُلتت  من  ب لا ب  نر اح ن نلا ب  ندمسلب ل  نفنانفوللب

مب  نكهرباء مب مصاتر  نلا ب  نمااتتة للونل را   %20ضب نكهرباء مصر  ن انفلر نل ت  نهتف  ن ا  نودركب  نيال
ملاان   مب  نلا ب  2,800مب  نكهرباء(؛ ن ترة  %12ملاان   مب لا ب  نر اح )انفر  7,200، ليترة اةوغ 2020

في  سةامةر   مب  نكهرباء(. %2ملاان   مب  نلا ب  ندمسلب )انفر   1320مب  نكهرباء(؛ ن ترة %6 نكهرنمائلب )انفر 
 4300ن في   نلكنمب  نمصر ب روم ا ر فب  ناغذلب )ةراامج ا ر فب  ناغذلب(  نمدار ب  نكهرباء ليترة إامانلب اصل إنم  2014

. نلدمل  ذ   نهتف  ترة 2027( نلا  اافلذ ا را   ألنن ح  نفنانفوللبملاان   لاساخت   مصارت  نلا ب  نمااتتة ) نر اح ن 
ملاان   نومادآ   2000كلونن  ، ن 500 أل ل مب  األنن ح  نفنانفوللبنومادآ   نصغلرة نولا ب  ندمسلب ل ملاان   300

ملاان    2000ملاان  (، مب  نماليي مب  50كلونن   لام  500)ليترة مب  األنن ح  نفنانفوللب نضخمب نولا ب  ندمسلب ل
 ملاان  . 50ملاان   لام  20ب  ناي ااأنف مب مادآ  لا ب  نر اح ليترة م

نمثل  ذ   نانل مب  نمدار ب. فيت صتر  ترنة نوايت  نواأ لل نمدار ب   نمساثمر بن ةتن أب  ااك   اماًما كةلًر  مب ااار 
ة لور نمدار ب  نلا ب ةإاماني  تر  185، أسفر  رب ايتل  2014(، في أكانبر  ألنن ح  نفنانفوللب نلا ب  نمااتتة )  نر اح ن 

) نمصتر:  ناير ر  نساني نودركب  نيالضب  األنن ح  نفنانفوللبنمللا   نلا ب  ندمسلب ل 10000ملاان   نور اح ن  3000
  نمدار ب.  مساثمري إنم  ا  اخصلصهامن ب في ةالاب  41( ن ااك 2013/14نكهرباء مصر 

 ن ننكانب  نتننلب نولا ب  نمااتتة  ناأكلت روم نانتفلما لا ور للا ب  نر اح فإاه لا لب روم كل مب ألوس  نر اح في مصر 
 منرت لا ب ر اح روم الاق ن سب نمرافب روم لنل خولج  نسنلس لدكل خاص. 

 ألمر   2014ملاان   را   610إب مصاتر لا ب  نر اح  نمنانتة ال اساخت  لدكل كامل للث دكو   ترة لا ب  نر اح 
 ائمب  نتنل  ناي نتلها مادآ  نلا ب  نر اح، كما أب مخلط "فل "  الااولزي روم  32 نذي لضب مصر في  ناصالف ر   

ن نذي لهتف إنم ادالب  إل لال روم مامنرب مب  ناكانننالا  ناننلت  نكهرباء  نمااتتة ماخفضب  نكربنب روم الاق صغلر 
 ااك   اما  كةلر لانالنر    ناتلتة. سنف لكنب لافز  ننانت  نمز ت مب مادآ   نلا ب  ناي ا امت روم  نر اح في مصر ن 

 
ايب  نر اح في مصر،  مللا  لا بليب ةااار ن لتة مب أكةر  ش. .  نر اح  رأس غارر نلا ب دركب إب من ب مدرنل

 نلا ب  ناتلتة  مب أر ضم  المالاز  ناال ب نهلئب 2ك  630 ليرر مبمسالب ما  رومرأس غارر نور اح  لا ب مللب
 ن نمااتتة. إب من ب مدرنل رأس غارر ل اةر مااسر ناركلر مز ت مب انربلاا   نر اح ألسلار فالب نماتلب. 
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 مصدر الرياح واالستخدامات المحتملة في مصر
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ن ااك ايلب ملل   اما  اا ور لمادآ  لا ب  نر اح، نربما ألضا لانمادآ   ناي ا امت روم  ألنن ح  ندمسلب ذ    نن ج 
 ن اني ن م  ارة  نللنر مب أنرنلا إنم أفر يلا رةر مصر، للث أب ماليب خولج  نسنلس ا اةر مسار  نللنر  نمهاارة مب 

 ت فئب في درق ننسط أفر يلا في  نخر ف نا نت في فصل  نربلب.       أنرنلا  ندر لب ن نغربلب إنم  نماالر  ن
 

انرا مب  نللنر  نم رنفب في مصر م ظمه  مب  ألان ل  نمهاارة  ناي ال ااكاثر ن م ادمل  470لدكل را ،  ااك أكثر مب 
 نللنر  نةلضاء ذ    نذلل ادمل ماليب  امب نوللنر في  نةوت ن م  34انرا الظم لا اما   ن ان  نولفاظ رولها، ن ااك  16

 ) نمصتر: ماظمب للاة  نللنر  نتننلب(.  نلن ل ن ناي راتة ما اهاار رةر مصر روم لنل ن تي  نالل 
 

 
  نلر ر  نرئلسي نوهارة في مصر

 ) نمصتر: ماظمب للاة  نللنر  نتننلب(
 

لئب ن نمركز  إل ولمي نولا ب  نمااتتة نكفاءاها نلسةر ذنك نض   كل مب  لئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة ناهاز دئنب  نة
 ل ض  السار الالا  نوايولل مب مخالر ايص أرت ت  نللنر. 

 
 بدائل الموقع:  1.2

نكما ذكر أراله فإب أرض من ب  نمدرنل  ي ازء مب أرض أكةر ا  اخصلصها نهلئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة )اصل 
إل امب مدار ب  نلا ب  نمااتتة. ننهذ  ا اةر  ذه  نماليب مااسلب نةااء مادآ  اننلت ( 2ك  630 مسالاها إنم ما ليرر مب

  نلا ب  نمااتتة مثل رأس غارر، ن م ادمل:
 

  نانت مسالب أرض كةلرة غلر مساختمب نلمكب  السالن ذ رولها لسهننب )في  ذه  نلانب سنف لا  اخصلص  ألرض
 نهلئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة(. 
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  رسال إدارة إنم  ن صر اهاز أن خولب  اترة روم  السااالب نوضنء ن نلر رة، أن غلر ا مب  نمؤثر    نخارالب ن  
  نلسي. 

  .ال ت  نماليب لمسافب كافلب رب  نماالر  نسكاالب نإل الل مب  ناأثلر    الاامارلب 
  ت   لاإلضافب إنم رتت كةلر مب أاز ء ليب  نمن ب روم ميربب مب دلكب الرق مالنرة اسمح ةايل ك  كةلر مب  نم

  نم ت   ن آلال . 
  نمن ب  ر ر مب دلكب الن ل  نكهرباء نلانااني لمكب انصلوه لاندلكب لسهننب ةتنب أي اأثلر ةلئي أن  ااماري 

 لذكر، كما أاه نب لكنب نه اأثلر سوةي روم  ساير ر  ندلكب. 
 لها كل  ذه  إلمكاالا . إب  ألرض  ناي ا  اخصلصها في رأس غارر لان فر ف

 
 البدائل التشغيلية:  2.2

إب  ارتة ةااء مللا  اننلت  نلا ب  نكهربائلب لاساخت    نر اح أمر في غالب  نسهننب للث أاها ااكنب مب ليل مب  نانربلاا  
نم الار مارتت، منصوب مب ل ضها  نل ض روم دكل ماسوسل أن مان زي نمنصولب ةاهاز أن أكثر نالن ل  نالار  نملادر إ

االنل لا ب  نر اح  نلركلب ملادرة إنم  كهرباء لا  انز  ها فلما ل ت روم دلكب  نكهرباء في أ رر متلاب. إب مللب اننلت 
  نكهرباء لاساخت    نر اح مثوها مثل أي مللب لا ب كهربائلب الااج إنم صلااب مب للب آلخر. 

 

 
 الرياح طاقة محطةملخص لتشغيل 

 
فإب أفضل خلار فاي  ن   نر اح ش. .   نلا ب رأس غارر دركب نمن صفا   نماليب  ناي سنف ليا  فلها مدرنللليا 

 .تال  سررب  نر اح في  ذ   نماليب ساخت   انربلاا   نر اح ناننلت  نكهرباء نذنك لسةر  رافال م 
 

 نر اح، خاصب في ماليب  نةر  أللمر، أب  ذه  ناكانننالا  ي  نخلار  ألمثل ناننلت  مللا  لا بأنضل   نخةرة في ماال 
  نكهرباء تنب أي اأثلر لذكر أثااء رمولا   نادغلل. 
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 (2010-2008 الساخت    نملامل نوماليب روم أساس سررب  نر اح ) نمركز، 

 

 االستنتاجات 1-1

ملاان   لاااسر مب كافب  نمالولا   262.5للا ب    نر اح لاساخت    نلا ب ناننلت غارر رأس مدرنلكما ذكراا ساليا فإب 
 نخاصب لانمن  ب إل امب مثل  ذه  نمدار ب، كما أاه لامادم مب إسار الالب  نااملب  ناي اااهاها  نتننب نل امت روم اكانننالا 

أكسلت  نكربنب(، كما أاه ل لت رب  نماالر  نسكالب غلر ضارة لانةلئب ) ولل  ناأثلر روم  نةلئب مب ااار إال اثا  غاز ثااي 
نلانااني فوب لكنب نه اأثلر كةلر أثااء رمولب  نةااء أن أي اأثلر لذكر خالل رمولا   نادغلل. نلاخاصار فإب  نمدرنل اان فر 

 متى  نلن ل. فله كافب  نم اللر  اللااةلب نلمكب  رالاره ذي فائتة مب نانت  نيولل مب  ن ن مل  نمؤثرة روم  ن
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تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع فى كل من مرحلتى 
 اإلنشاء والتشغيل
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 تقييم األثر البيئي واالجتماعي 1

 المقدمة والمنهجية 1-1

 نالولل  ندامل نآلثار  نةلئلب ن الاامارلب أ ملب لانغب في افاصلل خلب إت رة نمر  لب ف انب ن ن ما مب دااه أب ليول مب لمثل 
  آلثار  نسوةلب نا ظل   إللااةلا .

ات ةلر  ناخفلف نولت مب  آلثار  ننذنك فإب إ ار ح التلت نماب  آلثار  نملاموب، ن ايلل  إب  أل ت ف  نرئلسلب نهذ   نايلل   ن 
 .مب أ   مخراا   ذه  نتر سب  نمكادفب  ةل ةتء  نمدرنل

رلارة رب مصفنفب "  نسةر ن ناالاب"  ناي ا  ا تلوها  ESIA نةلئي ن الااماري   ألثرنا ت ماهالب ايلل   ألثر  نم امتة نايلل  
ل   آلثار. نادمل ماهالب ايلل   ألثر  نةلئي  نايلل  دله  نكمي  نذي مب  ةل نلنبننت. نم اللر ةلرنز  نماكاموب ذ    نصوب نايل

 لر ري ما لوي: 

 لامانلب  آلثار  
 ي  نالاق  نمكااي ن نزماا  
 )دتة  آلثار ) نذي لر ري كذنك لساسلب  نمسايلال ، ن نلةل ب  الا كاسلب نهذ   ألثر 

، للث لا  ايلل  مر لل ) ألادلب(  نمدرنل فلما لا ور لانخصائص ن نظرنف  نةلئلب  نلانلب  ناي  ألل اتن ذه  نمصفنفب ثاائلب 
  ت ااأثر أثااء اافلذ اوك  إلار ء  .  

 تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية 1-1-1

 نالزمققب نوادققغلل  ن نصققلااب  لب ألساسققن سققااات  إنققم الولققل  ألادققلب  نمان  ققب ناافلققذ  نمدققرنل، مثققل إرققت ت  نماليققب، نباققاء  نةالققب 
 ، فيت ا  التلت  آلثار ناصالفها  نم: اننلت  نكهرباء لاساخت    نر اح نصللللب نمللب 

  نما ويب لما لوي:والبناء  الموقع تحضير و نقل العمالة والمعدات الى الموقع مرحلة آلثار خالل 

  ايل من ت نم ت    نةااء 
 لرق نممر    إاداء 
 ألرض ننضب  نهلاكل امهلت ن  رت ت  
  اسن ر  نماليب نوسللرة روم  نتخنل 
   ااملب  نهلاكل 
 نضب  نةالب  نالالب  نمؤ اب 
 نةالب  نالالب  إاداء  
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  نما ويب لما لوي: والصيانة التشغيلمرحلة  آلثار خالل 

 ادغلل  نمللب ناننلت  نلا ب 
 صلااب  نمللب 

 

  نما ويب لما لوي: فك المعدات آلثار خالل 

  افكلك  نمللب 
 نما كاا  روله ألرض  إراتة 

  أهمية اآلثار التي تم تحديدها 1-2

، أثار   ألكثرل ت  نا رف روم  آلثار، اةلب مصفنفب أ ملب  آلثار نفيا نكل مرلوب رب أب مرلواي  إلرت ت ن نةااء  ما  نمرلوالب 
ايقاس روقم القن كمقي   آلثقارأب  ن ال ا   نت خوب في  ذه   آلثار. ناةلب أ ملب نإلدر فنفيا نوماهالب، آثار خاض ب  أاهما، إال

 ةل ض  نصفا  مثل  المات ت نانل  ناأثلر ن نثلا  ن نار ك ،  نخ .   ألثرنفيا نتراب  نلتنث أن دتة  ناغللر  ناااج، نانصلف 

 ( فقي مخاوقف  أللمقال  نمقؤثرة روقم -خصائصقه  نااف قب )+( أن  نضقارة ) إنقم، أن مظا ره ادقلر  ألثر: إب رالمب العالمة
مخاوف  ن ن مل  نمأخنذة في  الرالار. ن ااك  لامال أب لدمل ذنك، فقي ل قض  نلقاال   نملقتتة  نمةقررة ن نمثلقرة نواقتل، 

مقب خقالل  إال نمسقالال   نخاصلب  نثانثب )*( ن ناي ا كس  آلثقار  نمراللقب لظقرنف خقارج  نادقاط، لاقم أاقه ال لكقنب مقب
 ضارة أن مفلتة للةل اها.   آلثاركاا   ذه  إذ أب ل رف ما   آلثارتر سب داموب ناملب 

 
 الشدة (IN) لدلر  قذ   نمصقلوح إنقم تراقب اقأثلر  نف قل روقم  ن امقل، فقي  نماقال  نم قلب ملقل  ناافلقذ. نسقلكنب ميلقاس :

، ةلامقا  ألثقررقب رامقل  ناقتملر  ندقامل فقي  نماليقب  ناقي للقتث فلهقا  12فله ل ةقر  نميلقاس ن ، 12ن  1 ناصالف ما ةلب 
 . نا كس  نيل   نن   ب ةلب  ذلب   نر ملب  لاال  مانسلب.   ناأثلررب  نلت  ألتام مب  1ل ةر 

ماقققالر  نمدقققرنل ن / أن نااقققتر  إلدقققارة إنقققم أب لقققا   قققذ   نايلقققل  روقققم أسقققاس  ناسقققلب  نمئنلقققب نماليقققب  نمدقققرنل )ماليقققب  ن
 ، إذ  كاب ذنك ممكاا( ن ناي ااأثر لدكل ملادر. نملللب

 
 ــداد فلمققا لا وققر ةةلئققب  نادققاط ) ناسققلب  نمئنلققب نوماليققب، مققتى   ألثققرن ققن لدققلر إنققم  نماليققب  ناظر ققب ناققأثلر :  (EX) االمت

 ( كمراب نويلاس  نكمي. AIDذ اه( ناساخت  ماليب  ناأثلر  نملادر )  ألثر نا ور لانةلئب  ناي لظهر فلها 
ذ  اققاج رققب  ن مققل اققأثلر  منضقق لا كةلققر ، ل اةققر  ناققأثلر ذي أسققاس ظرفققي ) نقق  لدققغل  نلققتث منضقق ا  إذ ( نمققب ذنققك، 1ن  

(، مقب مر رقاة  نلقاال  8ملتت  ةت ب ت خل ةلئب  ناداط، ملتثا اأثلر " ن سب  نالاق ةناقه رقا ، فقإب  ناقأثلر سقلكنب دقامال )
 (.4( نكةلر )2ازئي ) اأثلر نمانسلب،  ناي التث لاناتر ج، ةنصفها ذ   
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 القوة الدافعة (MO)إنقم( نبت لقب اقأثلر ): مصلوح لدلر إنم مظهر مقب مظقا ر  ناقأثل( ر  نزماقي مقا ةقلب ةت لقب  ن مقلTJ )
 الرالار. روم  ن امل /  نااار  نةلئي  نمنضنل في 

فإذ  كقاب  ن قز   قن صقفر، فقإب  ناقأثلر لكقنب فنر قا، أن إذ  كقاب أ قل مقب ن لقت، لكقنب  صقلر  نمقتة نسقاب ن لقتة، مقب التلقت 
ذ  كاا   نفارة  نزمالب اار نح مب 4 نيلمب في كواا  نلانالب ) ةقت   إذ (، أمقا 2)سقان  ، لكقنب  نمقتى  نمانسقط  5إنقم  1(. ن  

 (.1مس سان  ، فلكنب  نمتى لنلال، ناكنب  نيلمب  نملتتة  )في  نظهنر ل ت أكثر مب خ  ناأثلر
ذ  ا   سااااج أي ظرف مب دااه أب لا ل نلظب  ناأثلر لراب، لمكاا أب اضب  لمب نونلت    نملتتة   .  أرالهن  

 
 الثبات (PE) إنم  نماأثرماذ ظهنره، أن مب  نولظب  ناي سل نت فلها  ن امل   ألثر: ن ن لدلر إنم  نن    نذي سلليم فله 

 .   ألننملاناه  إنم إلراتاهمرلوب ما  ةل ةنسائل لةل لب أن لااخاذ ات ةلر اصللللب 
ذ   ساغرق  ح  سقامر نمقتة ااقر ن  إذ (. أمقا 1 نيلمقب ) نلأخقذرقاةر ،  أثقر متة ايل رب ساب، فإااا ا ايت أب  ن مقل لاقاج   ناأثلرن  

 (.4 نيلمب ) نلأخذسان  ، فا اةره اأثلر ت ئ   5مب  ألكثر سامر  إذ (؛ أما 2سان  ، فهن  ثر مؤ   ) 5ن  1ما ةلب 
   إلصالحن نثلا  مسايل رب إمكاالب 

 
  القابليــة لالصــالح(RV):   إرققاتة ققنة  نققتفب، أي إمكاالققب  ألرمققالن ققن لدققلر إنققم إمكاالققب إرققاتة ةاققاء  ن امققل  نماققأثر االاققب 

كقاب  فقإذ  ةل  ن مل، مب خالل  ننسائل  نلةل لقب، راقتما أب لان قف رقب  ن مقل فقي ةلئقب  نمن قب.   ألننملاناه  إنم نديء 
ذ  كقاب مانسقط  نمقتة ،أي ااقر نح متاقه مقا ةقلب 1 نيلمقب ) لأخقذ صلر  نمتة، أي أ قل مقب رقا ،   ألثر سقان    5إنقم  1(، ن  

ذ  كاب 2) (. ناادقاله 4 نيلمقب ) لأخذسان  ،  5ن مب  نص ر  ا كاسه ل ت مرنر أكثر مب غلر  اةل نالا كاس أ  ألثر( ن  
  نفار    نزمالب  نةلالب  ناي ااخووها  ذه  نفار  ، مب اوك  نمخصصب في  نميلاس أراله.

 
  األصــليةالشــيء لحالتــه  إلعــادةالقابليــة (MC ن ققن لدققلر إنققم إمكاالققب إرققاتة :)كققل أن اققزء مققب  ن امققل  نماضققرر إادققاء ،

 نيائمققب  ةققل  ن مقل، مققب خققالل اقتخل لدققري ) اخققاذ اققت ةلر   ألصققولباالاقب نوادققاط  نمافققذ، أي  لامقاال  نو ققنتة إنققم  نلانقب 
 اصللللب( .

ذ  كاب  ذ  كاب  ألمر كذنك ملادرة، فلا  ا للب  لمب   ألثرن   ذ  كا2أن  لمب  1 اةل نالسارت ت لدكل كامل، ن   ب ذنقك لقا  ، ن  
غلققر  اةققل   ألثققر، فإاققه لأخققذ  نيلمققب ، نراققتما لكققنب  ألثققرروققم  نمققتى  نمانسققط أن إذ  كققاب  السققارت ت ازئققي ناقق  اخفلققف 

. نفي لانب رت   نياةولب نالسارت ت ) نكاب مب  نمساللل  إلصالح، سن ء  لف قل  نلةل قب أن اقتخل 8نالسارت ت لأخذ  نيلمب 
 .4الب إتخال  نات ةلر  نا نلضلب، فلأخذ  نيلمب إلاساب(، ننكب كاب  ااك إمكا

  التفاعــل المتبــادل(SI :) اققنفر  ققذه  نسققمن  نافارققل  نمالققاتل ةققلب  ثققر ب لسققلللب أن أكثققر. إب  نمكققنب  نكوققي نمظهققر مققب
مما كاا اان ب مب مظا ر  آلثار  نااااقب رقب اافلقذ  أروم ناي لا  اافلذ ا لكنب   ألف المظا ر  آلثار  نلسللب  نااااب رب 

 لدكل مسايل ننلس في ن   ن لت.  ألرمال
ذ  كاب  ن مل لا  روم ألت  ن ن مل، مب  ن ن مل  ناي ال اافارل مب غلر ا مب  إلار ء    ناي ا مل روقم  ن امقل افسقه،  ن  

إذ  كققاب  نا ققانب  نمالققاتل مرافققب  أمققا 2فلأخققذ  نيلمققب ، أمققا إذ  كققاب نققتلك ا ققانب مالققاتل مانسققط، 1فققإب  نسققمب اأخققذ  لمققب 
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ذي  ل  سوةلب، فإب ذنقك ليوقل  نألثر. نراتما التث لانب مب لاال   نض ف، أن كاب  نايلل   نلاني 4نوغالب فلأخذ  نيلمب 
 في  ناهالب مب  لمب أ ملب  ألثر.  

 
 ( التراكمAC:)  لكقنب  اقاك أن راقتما ل مقل روقم القن مان صقل  إلظهقار ا لي  ذه  نسمب فكرة رب  نز اتة  ناتر الب ألثر

 رمل ماكرر لاننت راه.  
ذ  ن  لارار روم  ن مل آثار  ار كملقب )اقر ك  لسقلط(، فلقا  ايلقل    نيلمقب  فاز قت ار كملقا   ألثقرذ  كقاب  أمقا(. 1لان قتت )  ألثقرن  

 (4) إنم
 

 األثر (EF) ااا ها، أي دكل ااست  ثر ألقت  ن ن مقل االاقب نهقذ   ن مقل. : ادلر  ذه  نسمب إنم  نسةر ن ناالاب مب للث 
ن قت لكقنب  ألثقر ملادقر أن غلقر ملادقر فقي افقس  نن قق ، روقم  نقرغ  مقب ناقنت رن مقل مخاوفقب، ألب  نميلقاس غلقر دققامل، 

 لار أب لكنب  ناصالف غلر لصري.  ننلس ليليلا أاه لمكب ايتلره لدكل ملادر نغلر ملادرة، نمب ث 
ذ . 4 ثققر  ناالاقب  نملادقرة نهققذ   ن مقل  نيلمققب  لأخقذ، نفقي  ققذه  نلانقب أن أساسقيملادقر أن غلقر ملادققر   ألثققرن قت لكقنب   ن  

، نن  لكب  ااك  ثر ملادر لرالط ةافس  ن مل،  لأخقذ أساسي ااك  ثر غلر ملادر أن لتث ثااني، ارار روم لتث اب ك
 نلكنب في  نارالر  نثااي.  أساسيرار روم  ثر لا ننكاه. نلكنب ظهنره كاالاب ملادرة نو مل 1 نيلمب 

 
 التكرار/ الدورية (PR ادلر  نتنر ب إنم  ااظا  ظهنر :)نقتنري(، أن روقم    ألثقر، سن ء روم الن تنري أن ماكرر ) ألثر 

 2، ن نيلمقب 4غلر  نمااظ ( أن لكنب ثاةاا روم مر  نزمب )مسامر(. ن خصص نآلثار  نمسامرة  نيلمب   ألثرالن مايلب ) 
 ن ن ما لا  ايللمه مب للث  لامال  نلتنث كذنك. 1، ننوظهنر  نمايلب  نيلمب نولنمم

 
  أهمية التـأثير(I:)  رمقل مقا  اقأثلر أ ملقبفقي  ثقل ناقأثلر ن نمامأاقه ال لاقر  نخوقط ةقلب أ ملقب  إنقمنيقت ذ قر  نقل ض لانف قل

 :    نماأثرروم  لت  ن ن مل/  نان لي  نةلئلب نبلب أ ملب  ن امل  نةلئي 
 

I = ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

  نلاال   ناانلب: إلتىلتث   إذ ايلب. كما لكنب نتلها  ل  مانسلب  300ن  13 ناأثلر  نيل  ةلب  أ ملب ناأخذ

 ننضب  نلاني ن نلت  ألتام مب  نرمنز  نماليلب. إاماني  
 .تراب مب  ندتة مراف ب أن مراف ب نوغالب أن نض لب رانلب نورمنز  نماليلب 
 .تراب مراف ب مب  ندتة، أن تراب مراف ب مب رت   نياةولب نالسارت ت أن نض لب مراف ب نورمنز  نماليلب 
  تراب مراف ب مب رت   نياةولب نالسارت ت نرمز ب أن أكثر مب  نرمنز  نماليلب. أن ماخفضب مب  ندتة أن تراب مانسلب

غلر ذ   صوب أن غلر ذ   أ ملقب مياراقب لاناقت ةلر  نةلئلقب  نقن رتة  فقي اصقمل   25ناكنب  آلثار ذ    نيل   أل ل مب 
  نمدرنل.

  نلانغقب  75ن  50ما اار نح  أل ملب مقا ةقلب . ناكنب دتلتة رات50ن  26لكنب نآلثار  نلسللب اأثلر أ ملب لار نح ةلب
 . 76 راتما اااانز  لمب
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  25    0    غلر ذي صوب 
  50  26 لسلط 
 75  51 دتلت 
 300 76 لانغ 

 

نل ت الولل التلت نأ ملب  آلثار، اةلب أب مرلوب  إلاداء سنف اكنب  نمرلوب  ألكثر أ ملب  ناي لمكب أب لكنب نها ااائج سقوةلب 
 روم  نمسايلال  نبخاصب روم  ناربب ن نملاه. ا اةر مر لل ايل  نم ت   ن نالضلر ) ألرض(، مب  ةلل  ناأثلر    نلسللب 

  لل  ألخرى اأثلر   ننكب لسللب نغلر ذ   صوب.نمب  نمان ب أب لااج رب  نمر 

، للقث سقلكنب  نولا قب  ندمسقلبنفلما لا وقر لاآلثقار إلااةلقب، سقلنفر  نمدقرنل فقرص رمقل، نخاصقب لقاناظر إنقم مدقرنل ةالقاب 
  ناأثلر  ال اصاتي روم  نماليب إلااةلا إنم لت كةلر.
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Frequency (PR)
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IRRELEVANT 0 25  Importance  = ± (3*IN + 2*EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
MINOR 26 50

SEVERE 51 75 Type of impact: Positive +

CRITICAL 76 300 Negative -
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نل ت الولل أ ملب  آلثار، اةلب أب مرلوب  إلاداء سنف اكنب  نمرلوب  ألكثر أ ملب  ناي لمكب أب لكنب نها ااائج سوةلب روم 
نمب   ناأثلر    نلسللب نمسايلال  نبخاصب روم  ناربب ن نملاه. ا اةر مر لل ايل  نم ت   ن نالضلر ) ألرض(، مب  ةلل 

  نمان ب أب لااج رب  نمر لل  ألخرى اأثلر   ننكب لسللب نغلر ذ   صوب.

رأس غارر ناننلت  نكهرباء لاساخت   نفلما لا ور لاآلثار إلااةلب، سلنفر  نمدرنل فرص رمل، نخاصب لاناظر إنم مدرنل 
 .، للث سلكنب  ناأثلر  ال اصاتي روم  نماليب إلااةلا إنم لت كةلر  نر اح

 

 المعوقات الرئيسية

 الناتجة  مخلفاتال 
 نااااب في ل ض مب  ذه  مخوفا  نفي املب مر لل  نمدرنل  ال  اه مب  نمان ب أب اكنب  مخوفا كنضب را ، سنف اااج 

م تال   أرومنفك  نم ت    ن إلاداء نااااب رب غلر ا للث لااج رب مر لل ايل  نم ت    مخوفا  نمر لل أ ل مب  ن
 . مخوفا ةلاما لااج رب  نادغلل   ل  تر مب  ن مخوفا  ن

 نةوتلب  نصولب ن ننرق نمخوفا   نا ةئب ن ناغولف  نلالسالكلب نمخوفا   نةااء نصلااب  مخوفا  نماننتة  مخوفا نادمل  ن
 )مثل من ت  نةااء ن نمن ت  نخلرة مثل  نماظفا  ن نمذللا  ن نت ااا  نرةن اها نما إنم ذنك(. فنانفوللب نمادآ   ن

  المحتملة اإلنشاءمخلفات 

  نملااي ) نألمب ن نالك  ن نصلااب ن ناخز ب ن نمر فر  نصللب  إاداءأب  إالمخوفا   نةااء:  نكملا  غلر م رنفب 
  ب دركب رأس غارر ناننلت  نكهرباء لاساخت    نر اح  نل ا  ن نميصف( مب  نملامل أب اكنب ملتنتة للث ن  رت ت

  نمفضوب.  ةت ئلمب  ن كرفااا أب  نهلاكل ساليب  نااهلز ن ن إنم  أدار 
    مب ا ةئب ناغولف نايل  إللار    أساسلب ننرق /  نا ةئب ن ناغولف /  نلالسالك /  نخدر: ن ناي اااج لصفب

 ن ألنن ح ن نم ت    نكهربائلب. 
  في  نسن ئل ن نمذللا  ن نت ااا  نرةن اها. كما ادمل  نمخوفا   نصولب  أساسلب نخلرة: ناامثل لصفب  مخوفا  ن

  ناادئب رب  نانصلال   نكهربائلب. 
   نلالسالكلب. نروم  فار ض أاه في ظرنف  مخوفا رب إاااج  ألغذلب ن ن أساسلبمخوفا   نةوتلب: ن ناي اااج لصفب 

  نصولب روم  نالن  نااني: مخوفا كا  / لن ، سلكنب اااج  ن 1.3 ن مل، سلااج كل رامل   
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لدكل صللح رالنة روم  نامب  نمااظ   مخوفا  نمن ب  نيلا  لانارالر نامب ناخز ب  ن إت رةأن   نمساثمرن ار روم 
مب  ةل  نمياننلب  نمرخص. نمب أال  مخوفا نومخوفا  مب  ةل  نمياننلب  نمرخصلب )نلفضل مرالب في  ألسةنل( امب  ن

ت رة نااسلر   مخوفا  نةوتلب نذنك نواخوص مب  ن مخوفا ن  نصولب  مخوفا  ذ ، لا لب روم إت رة  نمن ب نضب خلب إلت رة  ن ن  
  نصولب ن نسائوب  نخلرة. 

 مخلفات التشغيل

 نةوتلب )مثل  نمن ت  مخوفا م ظمها مب  نسنف اكنب  نمخوفا  أثااء  نادغلل  ن اتي ضئلال نوغالب، نسنف ااكنب في  
 نغذ ئلب،  نا ةئب ن ناغولف( نروم مر  نزمب ربما اكنب رلارة رب  ننلا  أن كالال  أن م ت   الك  ال ا مل. ن ار  نمت نمب 

 ناهائي رب ) نر الب  نصلللب روم امب ناخز ب ن ناخوص   إلاداء نمخوفا  في مرلوب  ةإت رةناراللا   نما ويب إار ء  روم 
 .لر ر  نمياننلب  نمرخصلب(

  قات الحياة النباتية والحيوانيةمعو 
مب  نمان ب أثااء اافلذ مر لل  نمدرنل أب لكنب  ااك ل ض  نم ن ا   نما ويب لانللاة  نالاالب ن نللن الب لسةر  ألادلب  ناي 

 نماليب سنف لكنب ماخفضا، إال أب  ااك ل ض سنف اارى في  نماليب، ن ار أب انضح  اا أب  ناانل  نةلننناي في 
 لت أن  إل الل مب  ذه  نم ن ا .  إلار ء   لمكب الةليها نو

 
 وع البيولوجي )باستثناء الطيور(التن 

اظر  نخصائص  نماليب  نمترنسب ) نصلر ء  ناي ااملز لاناانل  نةلننناي  نماخفض ات ( كما  اضح مب خالل رمولب  نمسح 
 ألساسلب، فإب أادلب  نةااء في  نمن ب مب غلر  نملامل أب اؤثر روم  ألان ل  نللن الب أن  نالاالب  نلساسب، أن اخل ليلمب 

  نمدرنل إال  نيولل مب أان ل  نالااا  أن  نللن اا   ندائ ب.     نللاة  نةلئلب. ن  لنات في من ب

 

           مرحلة االنشاء

اإلجمالي أثناء  الناتج التقديري من المخلفات الصلبة     

 المرحلة 

    

  
 عدد العمالة

 شهر 24 شهريا يوميا 

     148.824 ]طن[ ]طن[  

  520159 0.2067 6.201       

              

           مرحلة التشغيل و الصيانة

       الناتج التقديري من المخلفات الصلبة     

  
 عدد العمالة

       شهريا يوميا 

       ]طن[ ]طن[  

  27 0.0351 1.053       
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 ب  ناخوص  نغلر ماضلط مب  نافالا  لؤثر سولا روم  نللن اا  مب خالل اذةها نوللنر  ن نين رض ن نكالر  نضانب ن نيلط 
 ن نلدر    ألخرى، نلانااني لار أب لكنب  ااك ر الب التة روم  نافالا  نكلفلب  نا امل م ها لدكل سول .  

 نتننلب )صلر ء ةتنب غلاء  SAEماظمب  نر اح  نذي ادرف روله  مدرنل رأس غارر الساخت   لا باظر  نخصائص من ب 
الااي( فيت أصلح مب  نم رنف أاه نب لكنب ألادلب  نةااء أن  ن مولا   نالليب اأثلر روم  نةلئب  نللن الب أن  نالاالب  نمهتتة 

 له ل اةر أ ل ما لمكب.  لاالاير ض أن إخالل لانيلمب  نةلئلب، ننهذ  فإب اأثلر  نمدرنل روم  نةلئب  نملللب

 

 الطيور المهاجرة

 نر اح،  ي متى  لامال اأثلر ا روم  مللا  لا ب   مب  ناياط  نةلئلب  نهامب  نما ويب لمادا   نلا ب  نمااتتة، خاصب 
لاب اا  نر اح  نكةلرة  ت ا رض  ارة  نللنر نوخلر مللا  لا ب نللنر،  ب ما لؤخذ في  الرالار في  نميا   ألنل  ن أب 

  صلت مها ةانربلاا   نر اح. 

 ناي لاخووها رمولا  اسول   نمن ت نأرمال  نةااء فإاه مب غلر  نمان ب أب لكنب  ااك اأثلر ملادر روم  مرحلة البناءأثااء 
نلب  نتن  SAEماظمب مدرنل رأس غارر الساخت   لا ب  نر اح  نذي ادرف روله أرت ت  نللنر، خاصب رات  الااهاء مب 

  نر اح.  مللب لا ب كامال ةااء ن 

، نمب أ ملب  نسالل  نغربي نوللر  أللمر كممر نهارة  نللنر خالل فصوم  نربلب ن نخر ف فلار أب التشغيل مرحلةأثااء 
لكنب  ااك ل ض  إلار ء    اللار ز ب  ناي لار الةليها، نمب  ألخذ في  الرالار  ساغالل لا ب  نر اح ضمب  نماليب ملل 

اها  نتر سب فإب أخلر ما ل رض  نللنر نألخلار  ن  لامال  الصلت   ةانربلاا   نر اح  ناي  ت اسةر أرت ت كةلرة م
 لاإلضافب إنم اأثلر  نلااز. 

انربلب( في  نضفب  نغربلب  220 نر اح ) مللا  لا ب   ا  رمل تر سب روم  صلت    نللنر في ألت  2007را   ربلبفي 
ر( ا  إار ء رمولا  للث رب  نالفب نمتة أرب ب أساةلب ن ت أكت   نااائج أب رتت  الصلت ما  كاب أ ل نخولج  نسنلس )مص

تر سب  لئب  نلا ب  ناتلتة ) نمصتر ما لمكب خالل  ذه  نفارة، مب ماللظب أب  نتر سب كاا  ملتنتة لسةر  صر فارة  نللث.
  (في خولج  نسنلسملاان    1000 نر اح  مللا  لا ب   ، 2007ن نمااتتة 

انفمةر( أار   رمولا  نمر  لب م تل  صلت    نللنر  6سةامةر لام  25لنما )مب  43نروم متى  2016في را  
ملاان  ،  ةاةل  نز   خالل فصل  نخر ف في  KFW ،200 نر اح  ناال ب نق  مللب لا ب ن نخفافلش ةانربلاا   نر اح في 

 نر اح  ناي ام   مللب لا ب  لئب  نلا ب  ناتلتة ن نمااتتة، نكاا  ارة،  ام  ةها إلار أادلب  نلفاظ روم  نللنر  نمها
 رولها رمولب  نمسح ايب في افس  نماليب اانر  نماليب  نلانلب  لت  نتر سب.
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مب انربلاا   نر اح نض   في سل ب صفنف في  100 نر اح  ناي أار   رولها  نتر سب الانى روم  مللب لا ب كاا  
ك  نلن ني  1.7 الاااه  ندمال  ندر ي ن الاااه  ناانبي  نغربي، افانا  خلنط انربلاا   نر اح في لننها ما ةلب لن ني 

 ك .  1.1ك ، ن نمسافب ةلب خلنط  انربلاا   نر اح لن ني  5.2
 

 كاا  ااائج رمولب  نمسح كما لوي:
  مما لدلر إنم أب  نللنر امكا  مب  الةا ات رب ماليب تنر ب  نانربلاا   نر اح 99م تل ااار  ارة  نللنر %

 نلانااني ااار  الصلت   ةها. 
  مرزة  نمسااي ا  )مب  نللنر لائر % نلاناسلب 99 نويور  ألةلض لائر كاب م تل ااار  الصلت   لاناسلب

% أي أاه   ل اسةلا مب لائر  نويور مما لا ل  ذ   نانل ررضب نالصلت   أكثر مب  ألان ل  ألخرى 91 ناارلب( 
 مب  نللنر  نمهاارة. 

 
دكل  ذه  نمركز  إل ولمي نولا ب  نمااتتة نكفاءاها أال الليا نوااائج  نساليب فإاه مب  نمان ب في لانب الةلر ةرنانكنل 

  نظا رة مصتر  ور كةلر. 
 

 رافق الصرف الصحي وتصريف المياهم 
لار أب لكنب  ااك مر فر نوالك  في اصر ف  نملاه خالل مرلوب اافلذ  نمدرنل للث أب اصر ف  نملاه لمكب أب لكنب نه 

اخز ب كما لار أب لكنب  ااك مر فر نأثار سوةلب روم  نةلئب نصلب  ن امولب إذ  ن  االب  إلار ء    نمااسلب في  ذ   نماال، 
  ذه  نملاه ن نالك  فلها. 

إب انفلر  نمر فر  نصللب  نمااسلب أثااء رمولب  نةااء االور كملا  كةلرة مب  نماء، فإذ  ما  فارضاا أب  نفرت  :مرحلة اإلنشاء
 350في  نلن  )مب أال  3  1.8نار مب  نملاه لنملا في من ب  ن مل فإب ذنك ل ام أااا في لااب إنم  50سنف للااج 

 م من ب  ن مل لاساخت   دالاا  ايل  نملاه. رامل(. لمكب انفلر  ذه  نكملا  نلمكب إلضار ا إن

 
إب ايولص  ن مانب  نت ئمب ن نمؤ اب )روم سةلل  نمثال أرمال صلااب انربلاا   نر اح( نكذ   نمياننلب سنف : مرحلة التشغيل

 لكنب أثااء مرلوب  نادغلل نلانااني فإب افس  نمر فر لمكب  ساخت مها في اصر ف ملاه  نصرف  نصلي. 
 

  ر االجتماعية واالقتصاديةاآلثا
 لمشروعاألهالي البدو القريبين من موقع ا

 نسكاب  ألصوللب، كألت ( اير لأب PS7) 7 ناأثلر   روم  نالن  نملتت مب  ةل مؤسسب  نامن ل  نتننلب م لار  ألت ء ر   
 نفئا   الاامارلب ذ    نلا  اخاوف رب  نامارا   نسائتة في  نماام ا   ننلالب، غانلا ما لكنان  ضمب  نفئا   نمهمدب 

مدرنل رأس غارر الساخت   لا ب  نر اح نب لكنب ن نيلارا   نض لفب في أي د ر، نلليا نوليائر  ناي انصواا إنلها فإب 
 ات  إنم ما لوي: نه اأثلر،  ساا
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  اأثر  ن ائال   نةتنلب لمدار ب أخرى نسان   مض   ةل  ذ   نمدرنل مثل مدار ب  ساخر ج  نغاز ن نافط ، نأب  ذه

  ناأثلر    ام  ةا تلل  لكوها  ألصوي نكاب مب االاب ذنك روم سةلل  نمثال:
 اتر رزق في  نماليب. ةااء مسا مر   سكالب مما ل ام أاه  نلسن   لائل رلل لس نب نر ء مص 
  .  ل ض  نراال ل مونب للر ر ملادر أن غلر ملادر في  نمدار ب  نير لب مب  ذه  نمسا مر 
 .ننهذ  فه  ال ل اةرنب كسكاب أصوللب، إال أاه لار أخذ   في  الرالار أثااء اافلذ أادلب  نمدرنل 

 
 الصحة والسالمة المهنية

خالل  ذه  نمرلوب سنف لكنب  ااك  ن تلت مب  نمخالر  نخاصب لانصلب ن نسالمب نو امولب في من ب  ن مل. مرحلة البناء: 
 ذه  نمخالر  ن امب مراللب لمن  ب  نةااء مثل  الازالق ن نسينط نالر ك  ندالاا  ن آلال  ن نا رض نومن ت  نكلملائلب نغلر ا 

ربائلب ن نلرنق ن نمخالر  نما ويب لانليس ) نافاف نضربا   ندمس( نكذنك مب  نمن ت  نخلرة، كذنك  نا رض نوصتما   نكه
دهر ( ن ن سهل  نفه  للث لار الةلر اظا  إلت رة  نصلب ن نسالمب  نمهالب في  24 آلثار  نما ويب لانليس.  اه درط متاه )

 .18001للر  نصلب ن نسالمب  نمهالب م ا نمدرنل لساات أساسا روم  نثيب نسررب  نفه  لللث للةر في  نمدرنل روم أساس 
 

مب  ألخلار  ناي لمكب  نا رض نها في ماليب  نللر  أللمر  ي نتغا   نث اةلب  نسامب نألب  لامال  ذه  نمخالر  ائ  
فلار أب لر رم ذنك الت  لام لمكب ااار مثل  ذه  نمخالر نلام رات  نا رض نهذه  نمخالر فلار ملانل  نايولل مب 

وم صلب  نضلالا نسالماه  كما  ن منضح في  نازء  نااني  نخاص ةإار ء    ناخفلف ل ت  نا رض نمثل  ذه أخلار ا ر
  نمخالر. 

 
: إب  نمنظفلب  نت ئملب  نم لالب ألت ء  ن مولا   نرنالالب لفارض أب لكنان  متربلب الت  نروم نرم لمالولا  مرحلة العمليات

ب  نما ويب ةهما، نلانااني لمكب  نايولل مب مخالر  نلن تث نكلفلب  نا امل م ها نذنك  نصلب ن نسالمب نسلاسا  ناظ   ندرك
 لانمن ظلب روم الةلر  ن رت  نصلب ن نسالمب  ناي ايت  أثااء رمولا   نةااء. 

 
ك  مب من ب  نمدرنل، ن ااك مركز لةي آخر في أناناا  ناي  35لنات ةرأس غارر مركز لةي نمللب إس اف روم ل ت 

ك  رب  نمن ب ن ذ  لكفم ناغللب لاال   نلن رئ  ناي  ت التث، ننهذ  فال ت ري إلاداء مركز لةي مافصل في  105ال ت 
  نر اح.  مللب لا ب 
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  نر اح في رأس غارر مللب لا ب مدرنل مكاب  نمسادفم في   

 
إب مخالر  نصلب ن نسالمب  نمهالب  ناي لمكب أب لا رض نها  ن امولب أثااء مرلوب  نةااء  ت اكنب روم تراب مب  نخلنرة إال 
أاها مؤ اب، ننهذ  فإب اأثلر  نصلب ن نسالمب  نمهالب  ن ا  في  نمدرنل لكنب أ ل ما لمكب، نمب ذنك لار الةلر  ن رت 

   نااار أي مخالر  ت اولر لان امولب أن  نز ئر ب.  نصلب ن نسالمب  نمهالب لدكل سول
 

 التأثيرات األخرى 
 الخاصة بالبنية التحتية الحاليةالتأثيرات 

: إب ايل  نمن ت ن ن مال لؤثر لدكل كةلر روم  نمسانى  نملوم ن ذ   ناأثلر لظهر لدكل التأثيرات على الطرق والمرور  -1
ن ضح في  ألن ا   ناي اكنب فلها رمولا   نةااء في أن ا   نذرنة للث أب ايل  نلانلا   نكةلرة  ناي لايل رولها م ت   

  نر اح االور الركا  كثلرة نودالاا  في  نلن   نن لت.  مللب لا ب 
 

 نزرفر اب  –إب ايل من ت  نةااء ن نم ت   مب  نمن اي  نللر ب )غانلا مب ملااء  إلسكاتر ب( لكنب أساسا رب لر ر  ن لب  نسخاب 
 ناتلت، نفم  نمرلوب  ناي لكنب فلها  نةااء في  نذرنة اكنب   نكثافب  نمرنر ب ماخفضب مب ما لرالط ةها مب ضنضاء نغلار 

  نسالمب روم  نلرق.    نرن ت   نسلار   نمخالر 

 
  نزرفر اب  نسر ب –لر ر  ن لب  نسخاب 
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 ت اساترم  نظرنف نضب خلب التر ة لركب  نمرنر لدارك في نض ها املب أصلار  نمدار ب في  نماليب ن ناي لار أب 

رأس غارر الساخت   لا ب  نر اح  ناي لا  اكنب روم أساس  ألادلب  نمااظمب  ناي اين  ةها  ذه  ندركا .  ا  مدرنل 
 نتننلب ل مولب مسح نولرق ناسول   نم ت   نمن ب  SAEماظمب  نر اح ن نذي ادرف روله  مللب لا ب إااااها رب لر ر 

  ن مل، كذنك ذكر  إت رة  نمدرنل ما لوي: 
 

  للت أ صم.  2017أاه  ل ازمنب  نةتء في رمولا   إلاداء خالل فصل  نربلب 
 دهر .  24ساغرق فارة  نةااء ا 
  أدهر.  9اكنب أرمال  نةااء في ذرناها نمتة 
 ( ندالاا  ايل.  40سنف لكنب اسول   نم ت   للر ر  نةر مب  نمن اي  نللر ب في لانلا  ا لأ لكاموها ) ت  
    دالاب.  300ن 200 نر اح ةلب  مللب لا ب لار نح رتت  ندالاا   ناي سنف اايل م ت 
   دلب  نيلب  نكةلرة مثل ميصنرة  نانربلاا   نهن ئلب ن نملانر  نرئلسب نمللا   نةرج نر ش  نمر نح. سنف لا 
  .سنف اخزب  نلانلا  لدكل مؤ   في أرض  نمدرنل 
  رامل )لدكل ملادر أن غلر ملادر( خالل  نفار    ناي اكنب فلها رمولا   نةااء في  250 ت الااج رمولا   نةااء

 مرلوب  نذرنة. 
  . سنف ليل   ن مال لصفب رامب خارج من ب  نمدرنل روم أب لا  ايوه  لنملا لانلاصا  أن  ندالاا 

 
: سنف لكنب ضغلا كةلر  روم أسر ر  نللنر  نمهاارة خالل مرلوب  نادغلل، التأثيرات التي سوف يعانى منها الطيور  -2

 نر اح ن ذ   مللا  لا ب    نللنر ن نات ةها رتة مدار ب لكما ذكراا افصلال، ا اةر  نماليب  امب لاناسلب نهارة 
 لز ت مب  ناأثلر    نسوةلب ن نمخالر روم  ارة  نللنر. 

 

 
  نر اح في  نماليب مللب لا ب مدرنل 
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نر اح لار أب   مللب لا ب لام لمكب  إل الل مب مخالر  الصلت   ةانربلاا   نهن ء ن نلااز لاناسلب نوللنر  نمهاارة في 
لكنب  ااك فارة لان ف فلها  نمدرنل رب  ن مل خالل فارة  ارة  نللنر في فصل  نربلب )لار ماللظب أب فارة  نان ف الةت 

 أب اكنب لانااسلر مب دركب انز ب  نكهرباء  ننلالب(، ن اا لار  اخاذ خلنالب  امالب: 
 

 مالن خالل فار    ناهار )سارب  18  مب  ألنل مب مارس لام : إلياف املب  نانربلاا   رالار إيقاف التشغيل الثابت
ل ت درنق  ندمس نسارب  ةل  نغرنر(.  سااات  إنم ةلااا   نر اح روم  نمتى  نلن ل فإاه مب  نمان ب الير خسارة 

 %. 10مب ار ء  ذ   إللياف  لماها 
 

 نلكنب ذنك خالل  نفار    ناي اكنب فلها  نهارة  رانلب تحسين برنامج اإليقاف بحيث يكون عند الحاجة فقط .
  نر اح .  مللب لا ب نراتما ايارر أسر ر لأرت ت كةلرة مب  نللنر مب 

 
مالن(، ن ت لكنب  18لار أب لين  فر ر مب روماء  نللنر لمر  لب  نللنر  نمهاارة في فصل  نربلب ) ألنل مب مارس لام 

 ت ر، كما لار أب لكنب فر ر  نخةر ء روم  اصال ت ئ  لانمكار  نهاتسي  نمسئنل رب مر  لب ذنك لاساخت   اكانننالا  نر 
  لسررب رات  نلااب.  ذ  لتل روم متى  نلااب الب اكنب املب  مللب لا ب  نر اح لام لمكب غور  ن مللب لا ب رمولا  

    نمركزي(.  نر اح ا مل لدكل مركزي )لما في ذنك اركلر مادآ  نوالك مللا  لا ب 
 

 التخفيف من التأثيرات: 8.4
ل رض  ذ   نيس   إلار ء    نرئلسلب  ناي لا لب أخذ ا في  الرالار نالةليها مب أال  نلت مب اأثلر    نمدرنل  نمان  ب ةااء 

 روم  ناخفلف أنااال ي.
 

 التسلسل ألتتابعي في التخفيف: 
 ناسوسل أنااال ي نواخفلف  ن إلار إلت رة  نمخالر ن ناأثلر    نملاموب  نما ويب لاناانل  نةلننناي ن نسلاق  الااماري. أاها 

مب ايتل  أفضل  ناظ  نومسارتة  –االني روم سوسوب مب أرب ب إار ء   رئلسلب " نااار" ن" نايولل" ن" السا اتة" ن" ناصللح" 
  نمن رت  نلةل لب مب خالل إاداء آنلب ناليلر  نان زب ةلب  لالااا   نملافظب مب أنننلا   نااملب. في  إلت رة  نمسات مب ن 

 
 ذ   نمفهن   ن اسوسل ااال ي مب للث  ألنننلا ، نكيارتة رامب فهذ  ل ام أب  نمكناا   نساليب الااج إنم اركلز لدكل 

 امب لار أب اكنب  ااك اهنت لثلثب نوااار ن نايولل ليتر  خاص. في للب أب املب مكناا   ناسوسل أنااال ي نواخفلف
 نمسالال،  ألمر  نذي لؤتى إنم  إل الل مب  ناأثلر    نملاموب ) ندكل  نااني(. إب  نالةلر  نلذر نو ااصر  ألننم مب 

 ب.     ناخفلف أنااال ي سنف ل مل روم خفض مسئننلب  نمدرنل السا اتة  ألنضال نرمل  إلار ء    ناصلللل
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  نااار
 

  نايولل
 

  السا اتة
 

  ناصللح
 

  ناخفلف أنااال ي 
 

 : نلساات  ذ   إلار ء روم ماب  ناأثلر   لام ال التث أن ال اؤثر سولا روم  نماالر  نلساسب ةلئلا. التجنب -1
 : ن هتف  ذ   إلار ء إنم ايولل  نمتة، ندتة، نانسلب الاق  ناأثلر. لتقليل  -2
 : ن ركز  ذ   إلار ء روم إراتة  نماالر  نماضررة ألنضارها  ألننلب.االستعادة -3
: راتما لا  اافلذ إار ء    ناخفلف  نساليب روم الن ف ال، لمكب  ناخوص مب  ألثر  نماليي مب التصحيح )التعويض( -4

 خالل ا نلض  ألضر ر  ناي  ت اكنب ن   .
 

 

 

Avoid 

Minimize 

Restore 

Offset 
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جراءات التخفيف المقترحة   تصنيف اآلثار على أساس المستقبل وا 

 اآلثار المحددة مرحلة المشروع  المستقبل
تصنيف 
 األثر

التسلسل 
يجي التدر 

 لألثر
 اإلجراءات العامة للتخفيف

 املب  نمر لل  التربة

  التربة وتلوثها  تآكلخطر 
لا ور ذنك  نخلر لاساخت    نن نت 
 نلفري فضال رب  نخلر  ناادئ 

 رب  ناسر لا .  
 خطر التلوث بالنفايات 
 ت ااسةر  نافالا   ناادئب )أثااء  

املب مر لل  نمدرنل( في  لامانلب 
 ا رض  ناربب نواونث. 

 سوةي 

ال لمثل 
 أ ملب

 تجنب

  ااار اسر لا   نن نت نغلر ا مب
  نسن ئل. 

  إنياء  نافالا  أن لر ها.ااار 
 ن امولب اتر ر  . 
  . إرت ت خلب إلت رة  نافالا 
  .نمر  لب ن إلدر ف  

 الهواء

مرلوب  إلاداء 
إخالء من ب نمرلوب 

 ن مل مب كافب 
 نم ت   ل ت  ساكمال 

  ألرمال

  جودة الهواء واالنبعاثات 
 ساخت    آلال   ناي الااج  نن نت 

نالر ك  ناننلت  نكهرباء  نلفري 
ر ف ا    نن رت   ن نم ت   )مثل:

نللااج ذنك إنم ن نم ت    نخاصب(. 
نار مب  نتلزل لنملا  1800لن ني 

نار مب  ناازننلب  200فضال رب 

 سوةي 

ال لمثل 
 أ ملب

 تقليل

    السلب  ساخت    آلال  ن نمننت
  نكهربائلب.

  نم ت  . صلااب ننضب ةراامج 
  .نمر  لب ن إلدر ف  
 



  خليج السويس-رأس غارب-توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 

 17 (6مرفر  )

 اآلثار المحددة مرحلة المشروع  المستقبل
تصنيف 
 األثر

التسلسل 
يجي التدر 

 لألثر
 اإلجراءات العامة للتخفيف

لنملا نذنك لسر ايتلر    نيائملب 
 روم  نمدرنل.  

 املب  نمر لل  المياه

  استهالك المياه 
مب  نمه  ان فر  نملاه أثااء املب 

مر لل  نمدرنل نذنك ناافلذ  ألادلب 
 نمخاوفب؛ نمب  نضرنري إت رة 

ت رة ملاه  نصرف   ساخت    نملاه ن  
  نصلي لصنرة مالئمب. 

 
  مياه الصرف الصحي الناتجة 

لااج رب مر فر  نصرف  نصلي 
 نمانفرة نو امولب في  نمدرنل ملاه 

صرف صلي؛ نمب  نضرنري  نلت 
مب ملاه  نصرف  نصلي  نااااب 

ت راها.   ن  

 سوةي 

ال لمثل 
 أ ملب

 تقليل

  .ااار  ساخت    نملاه لصنرة مفرلب 
   نوملاه مالئمب لانلا   ساخت 

 .  ناظلفب
 نملاه  ساخت   روم  ن امولب اتر ر  

 . صلللب لصنرة
  انفلر مر فر صرف صلي ناخز ب

ت رة م اناب ملاه  نصرف  نصلي  ن  
 لدكل مالئ . 

  .نمر  لب ن إلدر ف  
 

ااار ا رض  نالااا  ألي دكل مب   تجنب سوةي أن تتعرض االنزعاج المحتمل   املب  نمر لل النباتات
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 اآلثار المحددة مرحلة المشروع  المستقبل
تصنيف 
 األثر

التسلسل 
يجي التدر 

 لألثر
 اإلجراءات العامة للتخفيف

 النباتاتله 
خز ب  نمن ت ن نم ت    ت لاسةر ا

 إاداء نرمولا  نملااي  نمؤ اب  ن   امب
نالر ك  نصلااب انربلاا   نر اح

 آلال  ن ندالاا  مب مكاب ألخر 
نلركب  ن امولب ت خل  نماليب في 

  نالااا   نمنانتة في  نماليبا رض 
  ألضر ر لانغب.  

ال لمثل 
 أ ملب

 أدكال  نضرر.
  .ااار اخز ب  نمن ت 
  .اتر ر  ن امولب 
  .نمر  لب ن إلدر ف  
 

 املب  نمر لل الحيوانات

  أن تتعرض االنزعاج المحتمل
 الحيوانات له 

 نملااي  نمؤ اب   ت ااسةر إ امب
اداء  نصلااب انربلاا   نر اح ن  

نالر ك  آلال  ن ندالاا  مب مكاب 
ألخر نلركب  ن امولب ت خل  نماليب 

  في  ازراج  نللن اا .  
 

 سوةي

 /لفلف أثر
 دتلت ننكاه

 تجنب

  ااار ا رض  نالااا  ألي دكل مب
 أدكال  الازراج.

  . ااار صلت  نللن اا 
   ااار ا رض  نالااا  ن نللن اا

ن نململا   نلةل لب ألي دكل مب 
 أدكال  نضرر. 

  .اتر ر  ن امولب 
  .نمر  لب ن إلدر ف  
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 اآلثار المحددة مرحلة المشروع  المستقبل
تصنيف 
 األثر

التسلسل 
يجي التدر 

 لألثر
 اإلجراءات العامة للتخفيف

 مرلوب  نادغلل الطيور المهاجرة 

  أن تتعرض االنزعاج المحتمل
 الطيور المهاجرة. له 

 ( محطات   اآلثار التراكمية
خرى األالرياح  طاقة 

 . المنطقة(ب
وردت التفاصيل ذات الصلة بتلك 

 . اآلثار مسبقا

 سوةي

 /لفلف أثر
 دتلت ننكاه

 تقليل

   اافلذ املب  إلار ء    ناي لا
 الافاق رولها لصنرة مداركب ةلب 

 رأس غارر نلا ب دركب مدرنل
نغلر ا مب  ناها   ش. .   نر اح

اهاز دئنب  نيائمب روم  نمدرنل ن 
 نمركز  إل ولمي لانااسلر مب  نةلئب 

 .نولا ب  نمااتتة نكفاءة  نلا ب

 املب  نمر لل األثر االجتماعي

  الصحة المهنية وسالمة
 العاملين

 ت ايب  نلن تث أثااء املب مر لل 
  نمدرنل. 

 
 

 سوةي 

ال لمثل 
 أ ملب

 تقليل
  الةلر اظا   نصلب ن نسالمب

  نمهالب. 
 

  الصحة المهنية وسالمة
 المجتمع

 

 سوةي 

ال لمثل 
 أ ملب

 تقليل
  الةلر اظا   نصلب ن نسالمب

  نمهالب. 
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 اآلثار المحددة مرحلة المشروع  المستقبل
تصنيف 
 األثر

التسلسل 
يجي التدر 

 لألثر
 اإلجراءات العامة للتخفيف

  مكانية الوصول  حركة المرور وا 
 ت لاسةر ايل  نم ت   ن نمن ت إنم 

ماليب  ن مل في ز اتة لركب  نمرنر 
 .  روم  نلرق 

 سوةي 

لمثل ال 
 أ ملب

 تقليل
  .الةلر ةراامج دامل ناسول   نمن ت 

 

 املب  نمر لل 
 القوة العاملة وفرص العمل 

( 100سللااج  نمدرنل إنم لن ني )
 رامل ملوي. 

 غلر مالةر غير منطبق إلااةي

 املب  نمر لل األثر االقتصادي 

  سلااج  نمدرنل  نكهرباء رب
لر ر  نلا ب  نمااتتة مما 
لسا   ةتنره في ااار  ساخت   
 نن نت  نلفري نفي ايولل 

  ال اثا   نغاز    نتفلئب.  
  سلكنب نومدرنل آثار إلااةلب

 نماليب  ناي سليا  رولها ت خل 
اظر  نمسا ماه في اوةلب   نمدرنل

لااب  ن امولب نمزنتي 
 نختما   نملولب )سوسوب 

 غلر مالةر غير منطبق إلااةي
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 اآلثار المحددة مرحلة المشروع  المستقبل
تصنيف 
 األثر

التسلسل 
يجي التدر 

 لألثر
 اإلجراءات العامة للتخفيف

  نانر ت(. 
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 االستنتاجات 

  ساارار م ظ   آلثار رب مرلوب  إلاداء، نمب ذنك ل اةر  ألثر  إلاماني  ناااج رب  نمرلوب  نمذكنرة أثر  سوةلا لفلفا
 نذنك  سااات  إنم  نماهالب  نمساختمب. 

  آثار سوةلب إال  إخالء من ب  ن مل مب كافب  نم ت   ل ت  ساكمال  ألرمال سلكنب نمرلوب  نادغلل ن نصلااب نمرلوب
 ك  آلثار ال امثل أ ملب. او

   فلما لا ور لانمسايلال   نةلنننالب نالسلما " نللن اا " نذنك االاب ألادلب  إلاداء ن نادغلل سايب م ظ   آلثار
نغلر ا مب  ألادلب ذ    نصوب؛ ن ار أب اكنب إار ء    ناخفلف مركزة لام اسا   في  نن الب مب  آلثار  نسوةلب 

  ناادئب نايولوها. 
  فيا نوماهالب  نمال ب، فمب  نممكب  رالار  آلثار  نااااب رب  نمدرنل آثار سوةلب ال امثل أ ملب.  نن 
  سلكنب "إاداء انربلاا   نر اح" ن"ادغلل انربلاا   نر اح"  ناداللب  ألكثر خلنرة إذ لوز  إلالء  ن االب نواداللب

 نالااا  نالازراج ن صلت    نللنر  نمهاارة. نمب  نمذكنر ب أثااء  نمدرنل لسةر  نمخالر  ناادئب رب ا ر ض 
 نمه  أب اذكر أاه نمب  نممكب  ساخت   ل ض إار ء    ناخفلف نااار  آلثار  نن   ب نايولوها أن  نيلا  لأي مب 

  ألمر ب. 
 اااا   نمدرنل سلكنب نومدرنل أثر  إلااةلا فلما لا ور لان ن مل  الاامارلب ن ال اصاتلب االاب نالساهالك  نملوي نم

 نلااب  نمدرنل إنم  نينى  ن اموب نمسا ماه في اننلت  نلا ب. 
    أثر  إلااةلا؛ ن امثل  إخالء من ب  ن مل مب كافب  نم ت   ل ت  ساكمال  ألرمالل اةر  ألثر  ناااج رب مرلوب

 نب  نم ت   مب  نمن ب.  ناداط  نمه  فلما لا ور ةاوك  نمرلوب في مر  لب  نافالا   نااااب أثااء أادلب إز 
   ا اةر  نللنر  نمهاارة لمثالب  نمسايةل  نرئلسي  ألكثر اأثر  لانمدرنل؛ نمب ث ، مب  نمه  اافلذ كافب  نات ةلر  ناي لا

 روم  نيائمب  ناها  مب نغلر ا ش. .   نر اح نلا ب رأس غارر دركب مدرنل الافاق رولها لصنرة مداركب ةلب 
    . نمركز  إل ولمي نولا ب  نمااتتة نكفاءة  نلا ب مب لانااسلراهاز دئنب  نةلئب ن   نمدرنل
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 (7مرفق رقم )

 

 مرحلتى أثناء الرصد واالجتماعية و البيئية االدارة خطة
 والتشغيل اإلنشاء



رأس -توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 
  خليج السويس-غارب

 1 (7مرفر  )

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 1

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية أهداف 1-1

الةليا   نالتلتآنلب نالللت أن  نايولل مب  آلثار  نسوةلب  نملاموب، ألضا  إرت ت ن   نهتف مب خلب  إلت رة  نةلئلب ن الاامارلب
ولب ناافلذ  ألتن ر ن نمسؤننلا  نمخاوف أصلار  نمص انضح  نخلب   . الثار  نةلئلب ن  الاامارلبن ات ةلر اخفلف نولت مب 

 نرصت خلب  ناخفلف. ل رض  ذ   نيس  ألضا ايللما نويتر    نمؤسسلب ناافلذ خلب  إلت رة  نةلئلب ن الاامارلب .

 

   الخطط واالستراتيجيات ذات الصلة 1-2

رتت  مب  إلار ء   ن نخلط  رأس غارر ناننلت  نكهرباء لاساخت    نر احنايلل   نةلئي ن الااماري لمدرنل  ن ت لتت  ناير ر
 ناي لا لب  ناظر  نلها رات ايلل   نمدار ب  نفرتلب، ننكب ل ض مب  ذة  نخلط ن السار الالا  لار أب اافذ لدكل اماري، 

 نادمل:

 نماامب اظا  إت رة  نةلئلب ن  
 .خلب إت رة  نميانننب لاضماها  نلت  التام مب مالولا   اتسلب ن  ادائلب 
  مااخ  ن مل ن خلب انظلف لما في ذنك مالولا  أماكب إ امب  ن مال أثااء مرلوب  الاداء. سار الالب 
 خلب إت رة  ألمب 
  خلب  السااالب نولن رئ   
 تر سب صلب ن سالمب  نماامب ن خلب  ناتفر  ناماري 
  سار الالب ااملب  نماامب نبراامج  نمسؤننلب  الاامارلب نودركا  
  ن إلمت ت نخلب  نسالمب روم  نلرق إت رة  نلركب ن نايل 
 خلب  ساخت    نمن رت، لما في ذنك انفلر  اللالااا   نمائلب  نكافلب ن نتر سا   نمراللب ةها 
 خلب إدر ك أصلار  نمصولب 

  ب نالتلت  نلونل  نممكاب.اتري ضرنرة  نااسلر ةلب  نمساثمر نللتت  ناتنل  نااني  نالاق  ناي لس
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 خطة اإلدارة البيئة واالجتماعية  1-3
 اإلدارة البيئة على أساس األنشطة المحددة في تقييم األثر 

الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 اإلجراءات المقترحة للتخفيف  المقترح 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
على  فوسائل اإلشرا اإلشراف المباشر 

مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

  أثناء جميع المراحل

 نافالا  
 نصولب 
  نااااب 

 ناآكل ن ناونث 
  نملامل نواربب

 

ال اثا   ال
نانتة   نانلب

  نهن ء

 

 آلثار ذ   
 نصوب لانللاة 

 نللن الب 

 ناخوص 
 ناهائي مب 
 نافالا  في 

 نمكلا  
  نمصرح ةها

  التلت أماكب نمر فر  ناخوص مب
 مللب لا ب  نافالا   أل رر نماليب 

  نرباح. 
  ااار  ساخت    نلرق غلر  نمالئمب

إلت رة  نافالا  ن ناخوص ماها في 
 نمن ب )مثل: لرق  نافالا  في 
 ألماكب  نمفانلب ن نمكلا  غلر 
 نمصرح ةها ن نتفب غلر  نمر  ر 

 نوافالا (    
 

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
ن إلاداء   

نمدرف  نصلب 
 ن نسالمب 

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

ناننلت  غارر
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  ناخوص مب  نافالا  في 
 نمن ب أن  نمن  ب  ناي 
التت ا  ننلت    نلكنمب 
 نملولب ن نلكنمب أن أي 

 ماهما. 
  مب  نافالا  100ايل %

  نااااب إنم  نمكلا . 
 نخللرة  نافالا  خضنل  

نوم اناب رب  ن نخاصب
لر ر مزنتي  نختمب 

  ذني  نصوب. 
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

 نكالر )اذر 
 نضانب ن نيلط 

ن نفئر ب 
 ن نلدر  

نغلر ا مب 
 نلدر    ناا وب 

 نوفلرنسا (

 

 

 

 

إت رة خلب 
 نافالا  
  نصولب

  إرت ت خلب إت رة افالا  نوا امل مب
 نافالا   نصولب  نااااب لللث لاضمب 
ذنك ما لوي: مر  لب  نافالا  
 نلالسالكلب ن نافالا  خفلفب  ننزب 
ناصالف  نافالا  ن ناخز ب  نمؤ   

 نوافالا   نصولب في  نمن ب. 
  اصمل  خلب م اناب نايل داموب

أان ل  نافالا  نذنك  نوا امل مب املب
 لانااسلر مب مزنت  نختمب.

  اتر ر فر ر  ن مل ن ن امولب ن نمياننلب
ت رة لصنرة  روم م اناب  نافالا  ن  

 صلللب. 
  ااار  ساخت    نلرق غلر  نمالئمب

في إت رة  نافالا  ن ناخوص ماها، مثل: 
لرق  نافالا  في  ألماكب  نمفانلب 

ب غلر ن نمكلا  غلر  نمصرح ةها ن نتف
  نمر  ر نوافالا  في  ألماكب  نملللب.   

 

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء   

 

مزنت ختما  
 ااملب  نافالا  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  إرت ت اير ر دهري لنل
لةل ب  نافالا   نصولب 
 ناي ا   ناخوص ماها 

نكل  ) نانل/  نلا  لانلب
 أسةنل(
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

  ناخز ب  نمؤ   نوافالا   ماليبالتلت 
رأس غارر ت خل من ب مدرنل  نصولب 

  . ناننلت  نلا ب لاساخت    نر اح
 

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مزنت ختما  
 ااملب  نافالا 

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

   إرت ت اير ر لنل  نافالا
 نصولب  نمساومب في 

 ماليب  ناخز ب  نمؤ  . 
  إرت ت اير ر لنل لةل ب

 نافالا   نمايننب إنم اوك 
 نماليب ) نلا  لانلب 

 نكل  ندهر(.

  ان لب ريت  افاق مب مزنت ختمب ااملب
  نافالا  

 

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مزنت ختما  
  نافالا ااملب 

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  نالير مب ماهالب إت رة 
 نافالا   ناي لال ها مزنت 
 نختمب نالسلما فلما 
لا ور لاناخوص  ناهائي 
مب  نافالا  في  نمكلا  

  نمصرح ةها.  
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

 نافالا  
 نخلرة 
  نااااب 

 ناربب اآكل 
 ناونثها

 

  الال اثا 
نانتة   نانلب

  نهن ء

 

صلب نسالمب 

خلب إت رة 
  نافالا   نخلرة

 

  التلت ل ض  نمياننلب  نم امتلب
 نم الب لم اناب نايل  نافالا   نخلرة 

 ن نا ا ت م ه . 
  .إرت ت خلب إلت رة  نافالا   نخلرة 
  ايل لانلا   نافالا   نخلرة إنم مر فر

 ندركب  أن إلسكاتر ب ) نااصر ب 
 ("لنالكن" نمالتة نختما   نةارنل 

    ن نمكلا .

 

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مزنت ختما  
 ااملب  نافالا 

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  إرت ت اير ر دهري
لنل لةل ب  نافالا  
 ناي ا   ناخوص ماها 
) نلا  لانلب نكل 

 دهر(.
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

 ن امولب 
 ن نماامب

 

 

  نمن ت  نادلل  ماب اسرر  نن نت
. نمب  نمونثا   نملاموبغلر ا مب ن 

 نمه  التلت مكاب لأرضلب مب 
ناخز ب  5 إلسما  أن الاق لالسالكي

 ن ااصر  نسائوب فضال رب ماب 
ار ء  ناسر لا   نملاموب  رمولا  ن  

؛ نمب ةلاها: إراتة  نصلااب  نن ائلب
موئ مسانلا   نن نت ن نز   في ل ض 

  آلال . 
  في لانب إتخال ا تلل أن إصالح

ر ف ا   نااملب، فال لمكب الر ك اوك 
 نر ف ا  لسهننب اظر  نلامها؛ نمب 
ث  لا لب خضنل ر ف ا   نااملب 
نوصلااب في  نين ئ   نصولب ) نماصا ( 

نفي  نمان اتة ةااار انربلاا   نر اح. 
 ذه  نلاال ، إذ  لتث اسرر نون نت 
ال   نر ف ب، فلار إز نب  ناربب 
 نمصالب نا اةر  ناربب راتئذ لمثالب 

 افالا  خلرة.     

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  ناأكت مب اخز ب  نن نت 
ن نمن ت  نسائوب لصنرة 

 مالئمب. 
 لأادلب  نيلا  مب  ناأكت 

 نصلااب  نن ائلب نآلال  
ن نمركلا  في  نماليب 

   نملتتة. 
 

                                                           
 ( 54يرجى الرجوع إلى الشكل )  5



  خليج السويس-رأس غارب-توليد الكهرباء باستخدام الرياح( لمحطة محددة لتصنيف )بتقييم التأثيرات البيئية و االجتماعية ل نموذجمرفقات 

 7 (7مرفر  )

الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

  التلت ماليب  ناخز ب  نمؤ   نوافالا 
 .  نخلرة

 
  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 
ناننلت غارر 

 نلا ب لاساخت   
  نر اح

 

  إرت ت اير ر لنل لةل ب
 نافالا   نخلرة  نمساومب 
في ماليب  ناخز ب 

  نمؤ  . 
 

مللب إاداء 
 لا ب 
  نر اح 

 

ادغلل 
نصلااب 

 مللب لا ب 
  نر اح

 الازراج 
 نملامل 

ا رض  نالااا  
ن نللن اا  نه 

)لاساثااء 
  نللنر( 

 

  السلب سونك  ن امولب رب لر ر
  ناتر ر في  نمن ب. 

  .السلب أفضل  نممارسا   نمال ب
نااار ا رض  نالااا  ن نللن اا  

 نالازراج. 
  .نمر  لب ن إلدر ف  

 

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

 
   .إلدر ف  نملت اي  

 أثناء مرحلة اإلنشاء 
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

 ساال  
 نمن ت 

ن نم ت   
نادغلل 
  آلال  

 

 الال اثا  
  نانلب 

 

 انتة  نهن ء 

 

 ساهالك  نن نت 
  نلفري 

 

 نضنضاء 
  نااااب 

 نلت مب 
 الال اثا  

  نانلب 

   الناز   لانلتنت  نياانالب نالال اثا 
 نانلب  نااااب رب املب أدكال 

  نم ت   ذ    نصوب. 
  .  خلب صلااب  نم ت 
 .إلدر ف  

 
 

  

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  إرت ت اير ر لنل  نادغلل
)رتت  نسارا  نكل 

 أسةنل(. 
   سا ر ض كاانناا 

 ندركب  نمصا ب ندهاتة 
 ن ات  أن لور  نيلاسا  

 ذ    نصوب لاالال اثا .
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

إاااج  نلا ب 
)مننت   
  نتلزل( 

 

 الال اثا  
  نانلب 

 

 نضنضاء 
  نااااب 

 

 نلت مب 
 الال اثا  

  نانلب 

 

   الناز   لانلتنت  نياانالب نالال اثا 
 نانلب  نااااب رب املب أدكال 

  نم ت   ذ    نصوب. 
  .  خلب صلااب  نم ت 
 .إلدر ف  

 

  

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  إرت ت اير ر لنل  نادغلل
)رتت  نسارا  نكل 

 أسةنل(.   
   سا ر ض كاانناا 

 ندركب  نمصا ب ندهاتة 
 ن ات  أن لور  نيلاسا  

 ذ    نصوب لاالال اثا .
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

ملاه  نصرف 
 نصلي 
  نااااب 

 ناآكل ن ناونث 
  نملامل نواربب

 

مر  لب ملاه 
 نصرف 
  نصلي

  إاالب مامنرب مالئمب نكافلب مب
مالركب لللث اكنب  نصللب  ن  نمر فر

 اوك  نمر فر ماهزة نالساخت  . 
  ناز    نمر فر  نصللب  نمالركب 

 لم اللر  نصلب ن نسالمب ن نةلئب. 
  اخز ب  نمونثا   نملاموب نم انااها

للر يب مالئمب )افالا   نمر للض 
 نمالركب ن نملهر   نما إنم ذنك( 
نااار أي اسر لا  أن رمولا  

 اصر ف روم  ألرض. 
  إاالب لانلا  ثاانلب كافلب لنل أي

مب مونثا  ملاموب نمخزاب في 
  نمر فر. 

  اللافاظ لم ت   مالئمب نواخوص مب 
ل: خز اا   نصرف  ناسر ر )مث

  نصلي(. 
  ان لب ريت  افاق مب مزنت  نختمب ذي

  نصوب. 
  الناز   لانلتنت  نياانالب ناصر ف ملاه 

  نصرف  نصلي.   

  

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  .إلدر ف  نملت اي  
 ملاه لنل ايار ر إرت ت 

  نااااب  نصلي  نصرف
 . ناصر فها
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الخطة/ اإلجراء  األثر المحتمل  النشاط
 المقترح 

 اإلجراءات المقترحة للتخفيف 

 مستوى التنفيذ
المسئولية عن 

 التنفيذ 
المسئولية عن 
 اإلشراف المباشر 

على  فوسائل اإلشرا
مستوى 
 الفرد 

على 
مستوى 
 جماعي

 ساهالك 
  نملاه 

 

 ساهالك من رت 
  نملاه  نسلللب 

 

 الساهالك 
 نمفرط نومن رت 
 نمانفرة في 
  نماامب 

Water 
consumptio

n plan 

  .السلب كفاءة  ساخت    نملاه 
 من ب في  نملاه  ساخت   لرق  السلب 

 .  إلاداء
 لأادلب  نيلا  أثااء  نملاه كفاءة السلب 

 .  إلاداء
  السلب كفاءة  نملاه  نالزمب نوصلااب

 أثااء خلب  نادغلل. 
 نمر فر  نالزمب  نملاه كفاءة السلب 

 .  نصلي  نصرف
  السلب كفاءة  نملاه  نالزمب أثااء رمولب

  نااظلف لصفب رامب. 
 

  

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

ميانل  نهاتسب 
ن نمدار ا  
 ن إلاداء  

 

مدرف  نمن ب 
رأس لمدرنل 

غارر ناننلت 
 نلا ب لاساخت   

  نر اح

 

  .إلدر ف  نملت اي  
  نملاه نار   رتتالتلت  

 . دهر ا  نمساختمب
  إرت ت اير ر لنل

 ساخت    نملاه في 
  نمن ب. 
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 النطاق البالستيكي لمراقبة تسرب مواد التشحيم وغيرها من السوائل 

 

 إجراءات التخفيف ذات الصلة بالطيور المهاجرة  7-3-1

لانكامل  ناننلت  نلا ب لاساخت    نر احرأس غارر ، خض    نماليب  ناي سليا  رولها مدرنل 6نفيا ناهاز دئنب  نةلئب
نومر  لب ن سااات  إنم  نااائج  ناي ارى  نانصل إنلها لمكب ايسل   نماليب إنم ثالث ماالر مب االلب "متى أ ملب  نللنر" 

 )لرام  اللالل روم  ندكل  نمةلب أتااه(. 

 

 

                                                           
ميجا وات بمنطقة  1000( "دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي فيما يتعلق ب  محطات طاقة  الرياح بقدرة 2011إحصائيات جهاز شئون البيئة )  6

 خليج السويس".  
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المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة شئون البيئة و تقسيم المناطق داخل المشروع استنادا إلى ما حدده كل من جهاز 

 .الطاقة

 

اافذ رمولا   نادغلل ت خل ماالر  نمدرنل لاساخت   ماهالا  مخاوفب نوادغلل أثااء فارة  ارة  نللنر، ن افر كل مب 
لا لب روم  نيائملب روم اهاز دئنب  نةلئب ن نمركز  إل ولمي نولا ب  نمااتتة نكفاءة  نلا ب روم اوك  ألادلب، نمب ث  

الارها.     نمدرنل  ن امولب لانماليب  ناظر ل لب  الرالار إنم اوك  ألادلب ن  

اض  لن ني ) (1المنطقة ) رأس غارر ناننلت  نلا ب لاساخت    نر اح ننفيا نذنك  نايسل ، لاضمب  نمن ب  نميا  روله مدرنل
 % مب  نمن ب(. نلانااني، لا لب  الناز   ةاافلذ  إلار ء    ناانلب:   30)اض  لن ني  (2المنطقة )ن % مب  نمن ب(70
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الةت مب إرت ت ناصمل  ةراامج إلياف فّ ال نفارة  نهارة في فصل  نربلب )اللظ أب ةراامج  إللياف لالغي ااسليه م ه 
National LDC نذنك مب أال  ناخفلف مب  نمخالر  نمان  ب ناأثلر    ناصات  ن نات ر  نفاصل لاناسلب نوللنر )

برنامج ؛ نُلمكب اخلل اهج مكنب مب خلنالب فلما لا ور ةنضب (2المنطقة ) نر اح ت خل  مللا  لا ب    نمهاارة في 
  نمذكنر روم  نالن  نااني: اإليقاف

  مالن أثااء  ناهار )سارب  18مارس نلام  1ل مل روم إلياف املب  نانربلاا   ةات ًء مب  ةراامج إلياف ثاة
نلام سارب ن لتة  ةل غرنر  ندمس(؛ نادلر  نايتلر   إنم أب اسلب فيت ب  نلا ب   ندمس درنق ن لتة ل ت 

%( اير ًلا  ساااًت  إنم ةلااا   نر اح روم  نمتى 10 نمان  ب ن ناادئ رب ةراامج  إللياف  نمذكنر اصل إنم )
  نلن ل.

 إلياف املب  نانربلاا  خالل أن ا   )ربما لاساخت   اكانننالا  نر ت ر( ل مل روم ةراامج إلياف ةااءً روم  نلور
 نر اح. نادلر  نايتلر   إنم أب اسلب  مللب لا ب  رافال م تال  اداط  نهارة نرات   ار ر أسر ر كةلرة مب 

%( اير ًلا  ساااًت  إنم ةلااا   نر اح 2فيت ب  نلا ب  نمان  ب ن ناادئ رب ةراامج  إللياف  نمذكنر اصل إنم )
 .2010كذ  ةلااا   ارة  نللنر  ناي ارى  نلصنل رولها في فصل  نربلب ن ا  روم  نمتى  نلن ل ن 

( في لتنث مخالر اصات  ذ   صوب 2 نر اح ت خل  نماليب ) مللا  لا ب   نمب غلر  نمان ب أب ااسةر 
روم  لاناسلب نوللنر  نمهاارة في فصل  نربلب نذنك روم  فار ض نضب ةراامج إلياف ثاة  نبراامج إلياف ةااءً 

 مللا  لا ب   ناملب   نمركزي   نالك  مادأة نلور؛ ن الغي ااظل  رمولب اثةل  ةراامج  إللياف نمر  ةاها ت خل 
  نر اح.

  نممارسا  ألفضلرالنًة روم ذنك، لار الةلر ات ةلر  نااار  نفاي ن اخاذ  نمز ت مب إار ء    ناخفلف للًيا 
 . نيلاسلب

 

 مللا  لا ب   لار  ناخفلف مب  نمخالر  نمان  ب ناأثلر    ناصات  ن نات ر  نفاصل لاناسلب نوللنر  نمهاارة في 
  نيلا  لأي مب  ألمر ب  ناانللب: أي   انب،ف ّ  ات ةلر  اخاذخالل فصل  نربلب رب لر ر  (1المنطقة ) نر اح ت خل 

 ( ك  اير ًلا، كما لالغي أب 1(: لار أب لكنب ممر  نهرنر ل رض )1إرت ت ممر  رنر في مااصف  نماليب )
لكنب مناًها لانان زي مب  اااه  نر اح  نرئلسي، أي  مب  ندمال  نغربي إنم  ناانر  ندر ي. نمب  نميرر أب 

 نبتنب ةذل اهت أكةر.  نر اح للر يب آماب  مللب لا ب لسمح  نممر نوللنر لمغاترة ماليب 
  إذ  ثة  ادغلوه لف انلب  ةراامج  إللياف ةااًء روم  نلورنضب ةراامج إلياف ) اظر أراله(. ُلاصح ةالةلر

ذ  كاب لان فر مب درنط  ؛ ن ار إار ء الكًما مركزً ا نااظل  مفهن  إلياف لتليب  نر اح LDCن سات مب ن  
 نمر  ةاه. 
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 نمذكنر مااسًلا نلمكب اافلذه،  ةراامج  إللياف ةااءً روم  نلورأب   نر اح لاساخت    نلا ب ناننلت غارر رأس مدرنلل اةر 
 كما أب  نمدرنل روم  سا ت ت نالةلر  نانصلا  ن نةرنانكنال   ناي لانصل إنلها  ذ   نةراامج.

أثااء فار    نهارة  نرئلسلب )دهر ب لار اافلذ ةراامًاا افصلوًلا نمر  لب مرلوب ما ل ت  نةااء نمتة أنل راملب روم  أل ل 
 نر اح ت خل  مللا  لا ب   ناصف في فصل  نربلب ندهر ب في فصل  نخر ف( نايلل  ما إذ  كاا   آلثار ذ    نصوب ر

ال از ل رات مسانى م ينل أ  ال، أن ما إذ  كاب  ااك إار ء   إضافلب لانار  اخاذ ا نايولل  (2( والمنطقة )1المنطقة )
 .ن نتننلب  ننلالب  نةلئلب  نماظما  مب  نا انب غلر  نميةننب إنم  نلت  ألتام أن  ناغور رولها. ن الغي كذنك   آلثار

ال ُلسمح ةإاداء أي انربلاا  ر اح ذ   أةر ج دلكلب نااار  نمن  ب  نااثمب  نمااسلب؛ ن ار ايللت  نلت  أل صم الرافال 
مار، كما لار  الةا ات رب إاارة  نانربلاا ؛ أما إذ  كا  في لااب مولب إلاارة  نانربلاا ،  120ملل انربلب  نر اح رات 

ةلضاء  نونب  ننملضلب  نمايل ب لأ ل كثافب فّ انب؛ نمب ذنك، ال از ل  نانربلاا  لار  ساخت   أ ل رتت مب  ألضن ء 
ن تت   نانربلاا  دفر  اسانفي درنط  نللر ب  نصاترة رب  لئب  نللر ب  نمتاي ن ن سكري ذ    نصوب. لار ألًضا لالء 

ها رالما  للر ب لمر ء نبلضاء  نونب. م لب مب  نانربلاا  لغرض ز اتة نضنح رؤلب  ندفر   نذنك لاساخت   دفر   رول
 في  ساخت   ما لوي:  نر اح لاساخت    نلا ب ناننلت غارر رأس مدرنل نبااًء روله، لفكر

 ( انربلاا 10أضن ء إدارة ن تت ) 
 ( انربلب13لالء دفر   ن تت ) 

 ن ت ُلتت  نرس   ناخلللي ناوك  نانربلاا  ن نميرر ادر ا ناغللب لتنت  نمن ب.

نفي لانب رت   نامكب مب ااار  . ألرض ال  MT نر اح لاساخت   كالال   مللب لا ب ةااء  ندلكب  نت خولب نلار 
 خلنط ن، لالغي اصمل   ذه ( كلون فنن 220 نلا ب )مثال: خط روني نايل  نلا ب ليترة  نايل  ن ونلب خلنط ن ساخت   

 نم اناب "لمالب  نللنر مب خلنط  نلا ب  نكهربائلب"، الئلب  نلةل ب ن نةلئب ر     نانالهلب نوملاتئ انفيً   نلا ب نايل  ن ونلب
مللب فررلب مب  نميرر ةاائها في اوك  أي ت خل مماثوب(  نصاترة رب ماوس أنرنلا. ن ار ألًضا الةلر إار ء   140)

  نماليب.
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 خطة اإلدارة االجتماعية

 األثر المحتمل النشاط
المقترحة / الخطة 

 إجراءات التخفيف المقترحة العمل المقترح
 مستوى التنفيذ

 المسئولية عن التنفيذ
 اإلشراف وليةئمس

 أساليب اإلشراف المباشر
 جماعي فردي

 قبل البدء في تنفيذ المراحل

أادلب  نا ا ت 
مب  ن مانب 

 نانظلفها

  نفرص  ننظلفلب

 

  نااملب  نماام لب

 

  نملاموب  نصر را 
  نامارا  ةلب

  نملولب

 العمل خطة

  نضب "سلاسب من رت لدر ب" ن ضلب في إلار
  نين الب  نملولب  نمسمنح ةها.

  ضماب ان فر  إلرالاا   نملولب نومااصر
  نمفانلب.

  إمكاالب مداركب  اتة  نماامب في رمولب
 نانظلف مب للث إلالغ  نماامب  نملوي لنل 

 نميرر أب لاترج  ذ   نفرص  ننظلفلب. نمب 
 ضمب مها  مسئنل  نااملب  الاامارلب.

  ضرنرة انفلر رينت رمل كااةلب ناملب  ن امولب
ن نمياننلب، ن ناي التت ةنضنح  ألتن ر 
ن نمسئننلا  ناراللا   ن مل  نمساتة إنله . 
ناواز   ذه  ن ينت لاإلاصاف في  نا امل مب 

نااار أي دكل مب أدكال املب  نمنظفلب 
امللز )مثل اوك  نيائمب روم  نسب أن  ن رق  ن

أن  نااس أن  نااسلب أن  نتلب أن  آلر ء(، 
 .فضاًل رب  ن مل  نيسري نرمانب  أللفال

  امكلب آنلب  ناظو  ن إلصالح مب أال  سايلال
 مخانف  نااس لدأب  ذ   ألثر.  

 

  

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

 

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
 ن إلاداء  

 

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

  

  إرت ت ايار ر لنل
 الاامارا   نما يتة مب 

 أفر ت  نماامب.
 نتنر   لنل إرت ت ايار ر  

 مب  نما يتة  ناتر ةلب
 . ن مال

  ضرنرة رفب ايار ر ةن سلب
 نمسئنل رب أي أادلب 
مداركب اخص أصلار 

 – نمصولب ) الاامارا  
 نماا دا   – نميالال  

 نامارلب(  ت أار   مب 
 نماام ا  في لانب لتنث 

 أي مدكوب مب  نماامب.
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 األثر المحتمل النشاط
المقترحة / الخطة 

 إجراءات التخفيف المقترحة العمل المقترح
 مستوى التنفيذ

 المسئولية عن التنفيذ
 اإلشراف وليةئمس

 أساليب اإلشراف المباشر
 جماعي فردي

  ألمب

 اتفر  نم اتلب

 

 سر ب  نم ت  

 

 الرات ء روم 
  ن مال ن نمركلا 

 

 خلب إت رة  ألمب

  لار  الناز   اماًما لانممارسا   نتننلب
(  نصاتر 4ر   ) PS نالتة لما لان فر مب 

 رب مؤسسب  نامن ل  نتننلب. 
  سل ت  نيائ  روم  نمدرنل  سالالرا  آر ء

م يننب نضماب أب  ؤالء  نيائملب روم 
انفلر  ألمب غلر مانرللب في  ااهاكا  
ساليب، نسلين  ةاتر ةه  لدكل كاف روم 

    نينة )ن ساخت    ألسولب  ناار ب رات  ساخت
 نلااب(، ن ناصرف لدكل مالئ  اااه 
 ن مال نملانةاه  لاناصرف في إلار 

  نياانب  نم منل له.
  غارر رأس دركبمدرنل مب  نميرر أب لنفر 

آنلب اظو  نوماام ا   .ش. .   نر اح نلا ب
 نماأثرة نوا ةلر رب مخانفه  لدأب  ناراللا  

  ألمالب نأف ال أفر ت  ألمب.
 

  

مسئنل  نااسلر ةلب 
  نيائملب روم  نمدرنل

 

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
 ن إلاداء  

 

 

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

  ساخت   اظا   نمر  لب 
 نسال  نرصت 

 

 أثناء مراحل اإلنشاء

ا ةئب  نم ت   
نفر ر  ن مل 

 ن آلال 

 

 أثر لركب  نمرنر

 

 ألضر ر  نملاموب 
 نالليب لانمر فر 

 ن نةالب  نالالب

 

 لركب إت رة خلب
ن نختما    نمرنر

  نوناسالب

 إرت ت اتنل زماي نلركب  نمرنر ن نايل 
 ن السافاتة   نمن ت نايل سارا  أفضل التلت

 ماها
 

  

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

 

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
 ن إلاداء  

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
  .ش. . 

  نات نل  نزمالب نلركب 
  نمرنر ن نايل

  إلالغ  نسولب  نملولب
 ةخصنص  نخلب.

  التلت  ناسلب  نمئنلب
نودالاا   ناي االرك خالل 
سارا   نذرنة/مسانى 

  نختمب نوسكك  نلتلتلب
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 األثر المحتمل النشاط
المقترحة / الخطة 

 إجراءات التخفيف المقترحة العمل المقترح
 مستوى التنفيذ

 المسئولية عن التنفيذ
 اإلشراف وليةئمس

 أساليب اإلشراف المباشر
 جماعي فردي

  

 خلب سالمب  نلرق 

   ال لالغي  نسماح للركب مرنر  نمركلا
 ل ت لونل  نظال  نوايولل مب  نلن تث

 لار نضب لت أ صم إالاري نوسررب 
   لالغي إل ات لركب مرنر  ندالاا  ل لًت

 نلساسب نوضنضاء للثما  رب  نماالر
 كاب ذنك ممكًاا.

  لار إار ء فلص  ةل  نانظلف ل كس
  سونكلا   لاتة آماب.

 

  

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

 

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
 ن إلاداء  

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

  إلت رة  نرلوباتنل زماي 
  أاظمب مر  لب ت خل

 نمركلا  )إب أمكب 
 الةليها(

 

ا ةئب  ن مال 
في  نسكب 

 نمؤ  /مخلما
    نةااء

 

ظرنف رمل غلر 
 مالئمب

 

ظرنف اأملب 
ااهلز   نختما  

 سلئب

 نصر ل مب  نماامب 
  نملوي

 

 

 خلب  نسكب

  لار  الال م اللر  إل امب  نميتمب مب
  نمؤسسا   نمانلب  نتننلب.

  ضرنرة ان فر م سكر  ن مال، في لانب
ُا يت مدانر   مب  نماامب  نملوي  ةل 

  الال ن ار ؛ ندرنل في إاداء  نم سكر
 . نتننلب  نم اللر

   ضرنرة ان فر م سكر في لانب رت
 ن مال، لار انفلر  إل امب في غرف 
مؤارة؛ ن الغي أب االاةر  نغرف مب 

  نم اللر  نتننلب.
 ل في مساات   لار تر  لينق  ن ما

 ن لاء ن نماا دا   نما يتة نوافانض لدأب 
  ن ينت.

  لالغي ملانلب  نميانل  نرئلسي لأب للانر

  

 نمدرف روم من ب 
 غارر رأس دركب

 .ش. .   نر اح نلا ب

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
  ن إلاداء  

 

لمكب أب لا انب 
 ائمنب آخرنب روم 
 نمدرنل في  نماليب 
 ننضب خلب امارلب.

 

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

  :افالش منثر مااظ  )مثال
 نتر سا   السايصائلب، 
 الاايال مب مكاب إنم آخر، 
ريت  اامارا  مب 
 نماام ا ، رمولا   نافالش 

 روم  نمن  ب ن نااائج(
  :ت خل م سكر  ن مال

 سا ر ض  نةلااا  ذ   
 نصوب لمؤدر    ألت ء 
 نرئلسلب )مثال: لا   نافالا  

ص نأان رها نأسانلر  ناخو
ماها،  ندكانى  نمساومب 

 نلوها(

خلب مر  لب رمانب 
  إلاداء
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 األثر المحتمل النشاط
المقترحة / الخطة 

 إجراءات التخفيف المقترحة العمل المقترح
 مستوى التنفيذ

 المسئولية عن التنفيذ
 اإلشراف وليةئمس

 أساليب اإلشراف المباشر
 جماعي فردي

 نمياننلب مب  نلالب  ناال لب نه ةايتل  
مااظًما نكااةًلا ةتفب  ألانر في اأكلًت  

  نن    نملتت كإار ء ن ائي.
  لالغي ا للب مسئنل صلب نسالمب نبلئب

رب  نمر  لب  نت خولب  لالمل  نمسئننلب
 نختما   نسكب ن نل ا .

 

  

 ايل  ن مال

  لار انفلر مكنك مااظ  نا ةئب  ألفر ت مب
نم  نسكب  نمؤ  /م سكر  نةااء لما  ن  
لامادم مب  نم اللر  نتننلب )لمكب أب 
لا انب  ائمنب آخرنب روم  نمدرنل في 

 .) نماليب ننضب خلب امارلب
   

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

 

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
  ن إلاداء  

 

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

 سال  ناتنل  نزماي نوايل 
 

 إلاداء   
نأادلب 
رمولا  
 نادغلل 
 ن نصلااب

 

مخالر  إلصالب في 
  نمن ب

 

الصحة خطة إدارة 
 والسالمة

 

    لالغي اناله  ن مال فلما لا ور ةإار ء
 نصلب ن نسالمب نفًيا نياانب  ن مل ذي 

( 12 نصوب لانصلب ن نسالمب  نمهالب ر   )
 .2003نساب 

 نلالب مب ن نمياننلب  نميانل روم لالغي  
  ناز   لضمب نسالمب صلب مدرف ا للب

 .ةإار ء    نصلب ن نسالمب  ن مال
   لا لب روم  نميانل إاالب املب اسهلال

 نصلب ن نسالمب )أي  م ت   مكافلب 

  

 

مسئنل  نصلب 
ن نسالمب لانمن ب 

  نهاتسب ميانل ناالب ن
 ن نمدار ا 
  ن إلاداء  

 

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

  لا لب روم مدرف  نصلب
ن نسالمب إرت ت ايار ر دهر ب 
نرف ها إنم متلر  نصلب 

 ن نسالمب.
  لوز  روم مسئنل  نصلب

ن نسالمب إرت ت ايار ر لنل 
  ناوسا   نانالهلب.

  لار روم متلر  نصلب
ن نسالمب إرت ت اير ر لللث 
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 األثر المحتمل النشاط
المقترحة / الخطة 

 إجراءات التخفيف المقترحة العمل المقترح
 مستوى التنفيذ

 المسئولية عن التنفيذ
 اإلشراف وليةئمس

 أساليب اإلشراف المباشر
 جماعي فردي

 نلر ر، من ت  إلس افا   ألننلب،  نم ت   
  نن ائلب، نما إنم ذنك( في من ب  نمدرنل.

  لار ا للب لارس نضماب أب أفر ت  نماامب
 ال لتخونب إنم من  ب  نمدرنل.

 نو مال نأسةنري لنمي اتر ر ايتل  لار 
 .نتله   نم ونما  التلث أال مب

 نضب آنلب اظو  رسملب نومنظفلب  لالغي
ن نمياننلب نادر م ونما  لنل  ساخت مااها 
روم  نينة  ن اموب لانوغب ) نوغا (  ناي 

 لالتثها  ن مال.
 

 

 

  لدامل  ذ   ناير ر روم
  ن ن مل  ناانلب:

  إاماني رتت  ن مال  نمصاةلب
منزرلب لسر انل  ن مل 

 ن نسب نمن ب  نمدرنل.
 نمصاةلب  ألفر ت رتت إاماني  

 منزرلب  نماامب أفر ت ةلب مب
 ن نااس  ن مر ب  نفئب لسر

 .ن نماليب
 

خلب  سااالب 
نلاال   نلن رئ 
 ) نصلب ن نسالمب(

 

  ايب لار ان لب رينت مب مر فر صللب
 لانيرر مب من ب  إلاداء.

   لالغي التلت إار ء    السااالب نلاال
 نلن رئ خارج  نمن ب لدكل ن ضح لاناسلب 

( سارب لن ل 24نلن تث  نايل روم مت رة )
 ألا   ألسةنل.

  لالغي ااهلز  نمللب لاألتن    ألساسلب
نانفلر ات ةلر  إلس افا   ألننلب نسلارة لما 

مخصصب نسلار   لان فر مب  نم اللر  ن
  إلس اف.

  

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

 

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
  ن إلاداء  

 

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

    الناز    نم اتل ةإار ء 
 السااالب نلاال   نلن رئ 

 خارج  نمن ب.
  ةخصنص إار ء فلص تنري

مللب  إلس افا   ألننلب 
 نان فر سلار    إلس اف.

 

 ايولل  نمخالر 
تر سب  سالالرلب 

لنل  ألخلار 
 ن نمخالر

  ايلل   نااائج  ناادئب رب  ألخلار ن نمخالر
ننضب  لالالا  سالمب مب  نتر سب 

 إضافلب.
  

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

 نمدرف روم من ب 
 رأس دركبمدرنل 

  نر اح نلا ب غارر
 .ش. . 

  إار ء تر سب  سالالرلب لنل
  ألخلار ن نمخالر
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 األثر المحتمل النشاط
المقترحة / الخطة 

 إجراءات التخفيف المقترحة العمل المقترح
 مستوى التنفيذ

 المسئولية عن التنفيذ
 اإلشراف وليةئمس

 أساليب اإلشراف المباشر
 جماعي فردي

 

  نهاتسب ميانل
 ن نمدار ا 
 ن إلاداء  

 



 

 

 


