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مزرعة الریاح الخالیدي ومشروع خط الطاقة الكھربائیة
20156خطة حمایة التنوع البیولوجي،غشت 

واالختصاراتالتعریفاتقائمة

التعریفالمعنىاالختصار

ACWA طاقةACWAمالك جزئي لمشروع اتفاقیة شراء االطاقة

BOOT البناء والتملك والتشغیل
سنة  25یعتمد تشغیل مشروع مزرعة ریاح الخالیدي لمدة والنقل

BPPخطة حمایة التنوع الحیوي

CDER مركز تنمیة الطاقة المتجددة
في المغرب

CHالمواطن المھمة

المواطن المھمة تحتوي على أحد العناصر التالیة: األنظمة البیئیة المھددة بشدة أو الفریدة أو 

المواطن ذات األھمیة البالغة لألنواع المھددة باالنقراض أو المھددة بشدة باالنقراض أو المواطن 

لألنواع المھاجرة أو  ذات األھمیة الملحوظة لألنواع المنوطنة أو المقیدة جغرافیًا أو المواطن الداعمة

عالمیًا أو المناطق المرتبطة بعملیات تقییم أساسیة أو الوظائف البیئیة التي تعد  المجمعة الملحوظة

 حیویة للمحافظة على حیویة خصائص أولویة التنوع الحیوي. 

CNEIE اللجنة الوطنیة لدراسات
األثر البیئي

)EBRD( البنك األوروبي للتعمیر
والتنمیة

EIEدراسة األثر البیئي

EMSنظام اإلدارة البیئیة

EPCالھندسة والتورید والبناء
الجھة المسؤولة عن التصمیم والتشیید التفصیلي لمزرعة الریاح. ستطبق متطلبات تقییم األثر البیئي 

جتماعي الرصد البیئي/ اال –واالجتماعي وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة والرصد وخطط اإلدارة 
األخرى.

EPsمبادئ خط االستواء

ESAPخطة عمل بیئیة واجتماعیة

ESIA تقییم األثر البیئي
واالجتماعي

ESMMP خطة اإلدارة والمراقبة
البیئیة واالجتماعیة

GHG انبعاثات غاز االحتباس
الحراري

IFCھیئة التمویل الدولي

IFIالمؤسسة المالیة الدولیة

LAP حیازة األرضخطة

MWمیغاوات

NTSملخص غیر فني

O&Mالتشغیل واإلدارة

الجھة المسؤولة عن تشغیل وإدارة المشروع وتنفیذ تقییم األثر البیئي واالجتماعي وخطة اإلدارة 
الرصد البیئي/ االجتماعي األخرى. –البیئیة واالجتماعیة والرصد وخطط اإلدارة 

ستكون نوماك شركة اإلدارة الفرعیة التابعة لشركة أكوا باور المعینة لتولي بالنسبة لھذا المشروع، 
التشغیل والصیانة.

ONEالمكتب الوطني للكھرباء

PBF خصائص أولویة التنوع
الحیوي

المواطن المھددة واألنواع سریعة التأثر، وخصائص أولویة التنوع الحیوي الملحوظة والمحددة من 

أصحاب المصلحة أو الحكومات و البنیة والوظائف البیئیة التي ھي بحاجة قبل نطاق عریض من 

إلى المحافظة على حیویة خصائص أولویة التنوع الحیوي.

ESMMF
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التعریفالمعنىاالختصار

PPAاتفاقیة شراء الطاقة

خط الكھرباءخط الطاقة

PRمتطلبات األداء

SEP خطة إشراك أصحاب
المصلحة

SIAتقییم األثر االجتماعي
UPC  شركةPC Renewableمالك جزئي لمشروع البناء والتملك والتشغیل والنقل
WFمزرعة الریاح

ESIAباقة كشف 

الخاص بكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة وعلى  ESIAالمكان تطویر أفضل ممارسة، فإن تقییم 
EBRD'sالتوازي مع  PR  وEIE  القائمة وتقاریر اإلدارة البیئیة الداعمة التي یتعین أن یتم تحدیثھا

لمشروع  E&Sللتأكد من تطویر طبیعة التأثیر المناسب والتخفیف والمراقبة من خالل اتباع تقییم 
،فقد تم إعداد المستندات التالیة لباقة EIEمزرعة الریاح وخط الطاقة.  ومن ثمة، باإلضافة إلى

الكشف:
xمشروع وصف ال
x) خطة حمایة التنوع الحیويBPP(
x) تقریر تقییم التأثیرات االجتماعیةSIA(
x) خطة التزام المشاركینSEP(
xخطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة
x) خطة إدارة ومراقبة الشئون البیئیة واالجتماعیةESMMP(
x) ملخص غیر تقنيNTS(
x) خطة عمل بیئیة واجتماعیةESAP(
xتقییم تأثیرا االضطرابات
xتقییم تأثیر الضجیج

أیضاً مع المستندات الموضحة أدناه، باعتباره جزًءا 2012المختبر في عام  EIEسیتم الكشف عن 
من باقة الكشف واإلبانة.

لمصادر الطاقة المتجددة. UPCاتحاد شركة أكوا باور وشركة الجھة المطورة للمشروع-

الطرق الجدیدة أو المحدثة التي تبدأ من الطرق الرئیسیة الحالیة، مروًرا بالقرى ووصوالً إلى مدخل الموقعطریق الوصول إلى -
مزرعة الریاح.

المقاول من الباطن-
یلتزم المقاولون من الباطن للتشیید والتشغیل بموجب العقد بتنفیذ تقییم األثر البیئي واالجتماعي 

الرصد البیئي/ االجتماعي األخرى  –عیة والرصد وخطط اإلدارة وخطة اإلدارة البیئیة واالجتما
المزودة من قبل مقاول الھندسة والبناء والمشتریات/ التشغیل والصیانة.

مزرعة ریاح الخالیدي بقدرة -
میغاواط 120

توربینة مثبتة على امتداد قمة جبل صندوق وطرق الوصول الدائمة والكبالت الممدودة  40تشمل 
تحت سطح األرض والمنشآت الداعمة األخرى، وخط الكھرباء المعلق الممتد من ملوسة إلى 

تطوان.
ینات. تقع المسارات على قمة الجبل ویقصد بھا الممرات التي تربط بین منصات التوربمسارات التوربینات-

الكبل المدفون تحت سطح -
األرض

یقع ھذا الكبل على قمة الجبل ویسیر بمحاذاة مسار التوربینات.  یشمل الكبل كل أسالك الكھرباء 
الخارجة من كل توربینة ویمتد في النھایة تحت سطح األرض إلى المحطة الفرعیة في ملوسة.  

من قمة الجبل عند مزرعة الریاح إلى ومرة أخرى سیسیر ھذا الكبل بموازاة طریق الوصول 
متر  2المحطة الفرعیة. ال یزید حق االرتفاق المطلوب بالنسبة للكبل المدفون تحت سطح األرض   

على جانبي الكابل.

فایف 
كابیتالز

5 Capitals
Environmental and

Management
Consulting

ESMMF
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المقدمة1

میجاواط، التي سوف یتم إنشاؤھا في منطقة طنجة بطول سلسلة جبل الصندوق، في مملكة المغرب. في  120مزرعة ریاح خالدي العاملة بطاقة 

(الملكیة الخاصة).  1309إطار قانون 

لمررعة ) EIA(سیرد ذكره الحقًا باسم تثییم التأثیرات البیئیة )EIE(تقریر تقییمي للتأثیرات البیئیة، بإعداد UPCقامت الجھة المطورة للمشروع، 

.2012) في یولیو CNEIEمن اللجنة الوطنیة لدراسة التأثیرات البیئیة ( EIAوقد حصلت على موافقة جھة التقییم  2011) في یولیو WFالریاح (

سنوات ویتعین بدء أعمال اإلنشاء في خاللھا.  5تمتد فترة سریان التصدیق واالعتماد لمدة 

في مشروع مزرعة ریاح خالدي، وقد سعت منذ ذلك الحین إلى تمویل الدعم الالزم من البنك طلبت شركة أكوا باور حصة  2014في عام 

.IFI) كمؤسسة تمویل عالمیة دولیة EBRDاألوروبي للتنمیة والتعمیر (

)PLلوفلط (كی 225قام في األساس بوضع تصور لكیفیة إنشاء خط الطاقة  ONE، فإن المكتب الوطني للطاقة الكھربائیة WFوباإلضافة إلى 

اقیة ، الذي سیتم تنفیذه في إطار عقد إنشاء منفصل. وعلى أیة حال فإن المناقشات التي تتم مع طاقة شركة أكوا باور أدت إلى التوصل إلى اتفWFلـ

فإن التأثیرات البیئیة . وبالمثل، WF) تماًما مثل مزرعة الریاح EPCتقول بأن خط الطاقة سیتم إنشائھ في إطار نفس الھندسة والتورید والبناء (

رة ذات واالجتماعیة الناتجة عن أعمال اإلنشاء والتشغیل لخط الطاقة سوف یكون بحاجة إلى أن تتم دراستھا وقد تم تطویر قیاسات التخفیف واإلدا

الصلة باعتبار ذلك جزًءا من المستندات البیئیة واالجتماعیة لمزرعة الریاح.

EBRD'sالخاص بكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة وعلى التوازي مع  ESIAفضل التطبیقات، فإن تقییم حتى یمكن التطویر والوصول إلى أ

PR  وEIE من  القائمة وتقاریر اإلدرة البیئیة الداعمة التي یتعین أن یتم تحدیثھا للتأكد من تطویر الھویة التاثیریة المناسبة والتخفیف والمراقبة

وفقا ألفضل الممارسات الدولیة.مزرعة الریاح وخط الطاقة.لمشروع  E&Sخالل اتباع تقییم 

قام مجلس المشاورة بإعداد المستندات التالیة لباقة الكشف: 1فایف كابیتالز لإلستشارات البیئیة واإلداریة

وصف المشروع .1

)BPPخطة حمایة التنوع الحیوي (.2

)SIAتقریر تقییم التأثیرات االجتماعیة (.3

)SEP( خطة التزام المشاركین.4

)LALRPخطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة (.5

)ESMMPخطة إدارة ومراقبة الشئون البیئیة واالجتماعیة (.6

)NTSملخص غیر تقني (.7

تقییم تأثیرا االضطرابات.8

تقییم تأثیر الضجیج .9

)ESAPخطة عمل بیئیة واجتماعیة (.10

البیولوجي لمزرعة الریاح وخط الكھرباء، وھو ما سنشرحھ بمزید من التفاصیل في الفصول التالیة.تتعلق الوثیقة الحالیة بخطة حمایة التنوع 

باللغة االنجلیزیة. ESAPو  NTSالتقاریر الموضحة أعاله مقدمة باللغتین الفرنسیة والعربیة. سیتم أیًضا توفیر 

5 فایف كابیتالز لالستشارات البیئیة واإلداریة 1 Capitals Environmental and Management Consulting, PO Box 119899, Sheikh Zayed Road, Dubai,
UAE

5955تلیفون:               343 4 9366فاكس:  :+971 343 4 971:+itals.comwww.5cap

ESMMF

LARLF
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محتویات التقریر1.1

، یجب إعداد خطة لحمایة التنوع (PR6میر والتنمیة: التنوع البیولوجي والموارد الطبیعیة الحیة (للبنك األوروبي للتع 6طبقًا لمتطلبات األداء رقم 

 البیولوجي لضمان عدم تعرض المواطن والكائنات الحیة الحساسة والمحمیة المحددة للضرر أو التدمیر نتیجة لتنفیذ المشروع المقترح وطوال

) ومواصفة الطیور EEC/92/43أن یتم إجراء تقییم األداء البیئي بما یتوافق مع مواصفة المواطن (العمر التشغیلي للمشروع. كذلك فإنھ یتعین 

)2009/147/EC وفقًا لما تنص علیھ سیاسة (EBRD’s E&S (2014.(

وقد تناولت خطة حمایة التنوع البیولوجي ھذه العناصر التالیة:

xلمواطن والغطاء النباتي والحیواني في إطار أثر مشروع مزرعة الریاح وخط تم تحدید ملخص للقاعدة األساسیة البیئیة للعدید من ا

الطاقة. 

x.تقییم التأثیرات البیئیة من مرحلتي التشیید والتشغیل لكال المشروعین

x المشروع.تقییم التأثیرات التراكمیة الناتجة عن أعمال التشیید والتشغیل لمزرعة الریاح وخط الطاقة في البیئة اإلقلیمیة لمنطقة

x توصیة إجراء قیاسات التخفیف لمنع أو تخفیف أو تعویض التأثیرات السلبیة التي یمكن أن تحدث في أثناء مرحلتي التشغیل والتشیید

للمشروعین. 

x .ملخص التأثیرات البیئیة المتبقیة متبوعة لمرحلة تنفیذ إجراءات التخفیف

x مرحلة التشیید.  ءأثنابرامج التدریب والتوعیة یتعین أن یتم تنفیذھا

xالتفتیش والتدقیق

x .االستنتاجات الرئیسیة بناءا على خطة حمایة التنوع البیولوجي
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البیئیةالمعلومات األساسیة 2

یم سیكون لبناء وتشغیل مزرعة ریاح الخالیدي (بما في ذلك خط الكھرباء) آثار مباشرة وغیر مباشرة ذات طبیعة مؤقتة أو طویلة المدى. ولتقی

وف وتطویر إجراءات التخفیف واإلدارة المناسبة للتنفیذ في مختلف مراحل المشروع، على مدى عمره التشغیلي، تم إجراء وصف وتقییم الظر

البیئیة األساسیة الحالیة ألثر المشروع المقترح.

IEEMتعریف منطقة العمل لكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة باتباع إجراءات أفضل التطبیقات العالمیة (معھد إدارة البیئة  ) وقد وضع 2006

األرض وأنواع المواطن. في حالة مزرعة مزرعة في اعتباره نوع المشروع وطرق التشیید وأنشطة التشغیل وطوبوغرافیا المنطقة واستغالل 

قع الریاح فإن منطقة العمل للبیئة الطبیعیة متضمنة حافة جبل صندوق والتالل الموجودة شمالي مرزعة الریاح المقترحة وأجنحة والوادي الوا

ون متجانًسا بشكل عام وتكون الطوبوغرافیا شرقي الجبل بالقرب من قریة الفحامین.  بالنسبة لخط الطاقة فإن استغالل األراضي المحیطة یك

متر من الخط المركزي لمحاذاة خط الطاقة الكھربائیة. 500مستویة نسبیًا، مثل منطقة العمل التي تمتد لمسافة 

حال عدم تنفیذ ھذه المناطق العازلة تعتبر على مسافة كافیة إلى الحد الذي تمتد معھ تأثیرات بناء وتشغیل مزرعة الریاح وخط الكھرباء في 

إجراءات للتخفیف. 

أثر كل مشروع یتم تحدیده من خالل مساحة األرض التي سوف تكون عرضة ألعمال التشیید المدنیة والتي سوف تستقبل/تشمل أعمال التركیب 

رسانة والمحطة الفرعیة وكابالت أسفل المؤقتة (مقل المناطق السفلیة) والبنى المستدیمة والبنیة التحتیة (مثل أبراج الطاقة والتربینات وألواح الخ

األرض). وباإلضافة إلى ذلك فإن األثر یكون أصغر في المنطقة السطحیة مقارنة بمنطقة العمل وفي ظروف مزرعة الریاح فإنھ لن یشمل كل 

المواطن التي تم تحدیدھا في منطقة العمل.

متر بطول محاذاة عناصر المشروع.  200بالنسبة لكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة فقد تم حساب األثر من خالل إنشاء شریط عرضھ 

متر) وسوف یكون الطریق المزود بوسیلة تیسیر متضمنًا في ممر 88متر (القطر  44بالنسبة لمزرعة الریاح فإن طول شفرة التربینة یبلغ 

متر سوف یغطي منطقة تزید بقدر مرتین ونصف المنطقة المطلوبة لخلوص  200بھ الشفرات. وبالمثل فإن األثر البالغ عرضھ الخلوص الذي تتطل

الشفرة.

متر على  30متر. وسیلة تیسیر صیانة والوصول إلى خط الطاقة الكھربائیة یبلغ عرضھا  200بالنسبة لخط الطاقة فقد تم إنشاء األثر على ارتفاع 

. عملیة صیانة وسیلة التیسیر ھذه سوف تتمون من خلوص نباتي طولي ONEEمتر إجماًال) بما یتوافق مع متطلبات 60نبي البرج (كل من جا

وسوف یتم السماح بنمو منخفض للحشائش واألعشاب. وبالمثل فإن المنطقة الممسوحة تتجاوز ثالث مرات قدر عرض الخلوص النباتي.

.2015مزرعة الریاح وخط الطاقة وخرائط أثر المشروعات في التقریر: وصف المشروع، یولیو  یمكن االطالع على وصف لعناصر

أسالیب المسح2.1

والنباتاتالمواطن 2.1.1

مزرعة الریاح الخالیدي2.1.1.1

) لتحدبد 2010تم إجراء أربعة استطالعات نباتیة في منطقة العمل لمشروع مزرعة الریاح أثناء فترات اإلزھار المثالیة (الصیف والربیع لعام 

أو في المعمل  األنواع النباتیة الموجودة في منطقة العمل. وقد تم استخدام طریقة نقل واستیعاب الخط. تم تحدید األنواع النباتیة المجمعة في الموقع

د إنھاء المسح فقد بمساعدة میكرسكوب مزدوج العدسات. المواطن المستھدفة من قبل المسح تضمنت مواطن طبیعة وبشریة موجودة في الجبل. وبع

تم التحدید الخرائطي للمواطن المحددة وموقع أیة أنواع نادرة أو مھددة. 

د. محمد الداكي خبیر الشئون الحیویة والجیولوجیة قام بإجراء المسح. 
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محاذاة خط الطاقة الكھربائیة2.1.1.2

ریق مكون من ثالثة خبراء في البیئة. غطى المسح منطقة أكبر من قبل ف 2015أیام في عام  3تم مسح محاذاة خط الطاقة الكھربائیة لمدة تزید عن 

متر (إجمالي العرض). وقد تم استخدام طریقة نقل واستیعاب الخط  200ثالث مرات قدر عرض وسیلة تیسیر خط الطاقة، وبالمثل فقد بلغ العرض 

یھا. حتى یمكن تغطیة المحاذاة الداخلیة ألكثر من ثالثة أیام تم الحفاظ عل GPSلتحدید أیة أنواع ذات صلة. السجالت المصورة للمسح وإحداثیات 

فقد تم استخدام سیارة دفع رباعي.

5تم إجراء المسح من قبل صوفیا مورسیل، مستشار الشئون البیئیة من شركة  Capitals  ود/ محمد الداكي وعماد شرقاوي، رئیس جمعیة حیاة

).GREPOMالطیور في المغرب (

الریاح) (مزرعةئیات الزواحف والبرما2.1.2

نشور تم إجراء دراسة مكتبیة أولیة على الزواحف والبرمائیات بالنسبة للمناطق المحیطة بمنطقة عمل مزرعة الریاح. وقد تضمنت المونوجراف الم

,Bons&Geniezأخیًرا ( 1996, and Fahd al. 1992 & لواح التوزیع ). المنھجیات المختارة التي كانت تستند إلى تحلیل كل من أ1996

واألولویات البیئیة لألنواع.

واألجسام تم إجراء عملیات المسح المیدانیة في المواطن المفضلة ألنواع الزواحف والبرمائیات، مثل الدعامات المطاطیة واألشجار المیتة والجذوع 

(مایو ویونیو  2010صیف -وربیع 2009سبتمبر المائیة. تم إجراء عملیات المسح في خالل أسبوع لكل عملیة، ألكثر من موسمین مختلفین، 

ویولیو).

بالنسبة للزواحف فقد تم إجراء عملیات نقل خطیة خالل أغلب المواطن. كذلك فقد تم إجراء عملیات حساب ورصد. 

ع، حیث إنھا تم إحصاء عدد البرمائیات قبل وأثناء الغروب، وكان البحث یركز على الودیان واألجسام المائیة. كذلك فقد تم أیًضا تنفیذ نقاط االستما

Anuraتعد طریقة فعالة لتحدید أنواع الزواحف، مثل  sp.  .أثناء فترات التزاوج

الطیور (مزرعة الریاح وخط الطاقة)2.1.3

لطیور تتكون من مرحلتین:منھجیة مسج ا

Vaucher&Vaucherالدراسة المكتبیة للعدید من المصادر الببلیوجرافیة: ( 1915, Valverde 1955 to 1956, Smith 1965 Giraud-

Audine&Pineau, 1974, Pineau& Giraud-Audine 1974-1977, Thevenot 1991 Dawson &Hellmich 1999 Thevenot

et al. إكمال ھذه القائمة من خالل البیانات المتوفرة من المعھد العلمي بالرباط ومن أعضاء المجموعة البحثیة لحمایة الطیور في ). تم 2003

) باإلضافة إلى العدید من مواقع اإلنترنت التي تقوم بنشر المالحظات البیئیة في المغرب والتقاریر غیر المنشورة لخبراء GREPOMالمغرب (

بالتواصل مع الدراسة.في الطیور قاموا 

) مسح میداني لمشروع مزرعة الریاح على ید فریق مكون من اثنین أو ثالثة من علماء 25طوال فترة أكثر من عام تم إجراء خمس وعشرین (

الطیور الخبراء. وكان جدول المسح:

o7زیارة أولیة للموقع،2009، یولیو :

o30 أوائل الخریف،: مالحظة الھجرات في 2009أكتوبر 1-سبتمبر

o18-21  مالحظة الھجرات في أواخر الخریف،2009نوفمبر :

o26 مالحظة الھجرات في أوائل الربیع،2010، أبریل 1-مارس :

o23-25  مالحظة الھجرات طوال فصل الربیع،2010أبریل :

o27-28  مسح التزاوج األول2010أبریل :

o10-11  مسح التزاوج والھجرات المتأخرة2010مایو :
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o04-05  بحث التزاوج:2010یونیو،  9و :

o20-21  ،بحث التزاوج:2010یونیو :

 كانت عملیات المسح المیدانیة تركز على إیجاد ممرات الھجرة المحتملة (باإلشارة إلى مزرعة الریاح) من خالل مالحظة االتجاھات ومعدالت

طاقة الریاح: حدود االرتفاع ومعدالت الطیران. الطیران. تم تقدیر اثنین من البارمترات في أعمال التركیب داخل مناطق

ور تم تقییم ھذه البارمترات من واقع المالحظات المرئیة (مزدوجة العدسة والتلسكوبیة) من نقاط مفضلة. اتجاه الطیران ومسار الطیران للطی

موقع. الجارحة والطیور المخوضة وما إلى ذلك تم تحدیده على الخریطة لتقییم مخاطر الوفاة في ال

تم حساب معدل الوفرة المقدرة للعصفوریات باستعمال منھجیات مؤشرات عامة. 

، فقد تم إجراء قائمة باألنواع البسیطة أثناء عملیات ESIAباإلشارة إلى خط الطاقة الكھربائیة وحیث إن المحاذاة لم تكن متوفرة في وقت عملیة 

الخزانات الموجودة بالقرب من خط الطاقة الكھربائیة تمت زیارتھا أیًضا وتم تحدید األنواع. تم .2015المسح النباتیة لخط الطاقة المقترح في عام 

5إجراء عملیات المسح ھذه من قبل صوفیا مورسیل، مستشار الشئون البیئیة من شركة  Capitals  ود/ محمد الداكي وعماد شرقاوي، رئیس

).GREPOMجمعیة حیاة الطیور في المغرب (

تم االتفاق علیھا مع جمعیة حیاة الطیور في 5.3 إجراءات التخفیف التي یتعین أن یتم تنفیذھا على خط الطاقة الكھربائیة والموضحة في الجزء 

ع إلى نتائج المسح. المغرب ألسباب ترج

الخفافیش (مزرعة الریاح)2.1.4

قائمة مبدئیة بأنواع الخفافیش المحتملة الموجودة في منطقة العمل، باستعمال البیانات الصادرة عن خبراء البیئة  مكتبیة إلعدادتم إجراء دراسة 

المحلیین. 

20من محطات التوقف االستماعیة التي استغرقت كل منھا على األقل  تم إجراء عملیات نقل للخفافیش في منطقة العمل لمزرعة الریاح مع العدید

Petterssonدقیقة. بدأت عملیات المسح عند غروب الشمس وانتھت بعد ثالث ساعات لكل منھا. تم استخدام كاشف  30أو  D240X  لتنفیذ

Edirolعملیات المسح ھذه وتوصیلھ بمسجل  R-09.

 ) عملیة مسح،19تم إنھاء تسع عشر (

x27-29  ،2010مارس:

x302010، مایو2إلى  أبریل:

x15-17  ،2010یونیو:

x92010أغسطس  10و.

. ھذه التقنیة تسمح لكلیھما بتحدید األنواع وتحدید مؤشر فعالیتھا.Syrinxتم إجراء تحلیل مواضع الصدى للخفافیش باستخدام برنامج 

مناقشة النتائج2.2

والنباتاتالمواطن 2.2.1

مزرعة ریاح الخالیدي باحتوائھا على المواطن التالیة:تتسم منطقة عمل 

xغابة الصنوبر

xغابات بلوط الفلین

xغابة األوكالیبتوس



مزرعة الریاح الخالیدي ومشروع خط الطاقة الكھربائیة
201513خطة حمایة التنوع البیولوجي،غشت 

x(ماكیز) الشجر المتوسطي

xمنطقة ضفاف

تتسم منطقة محاذاة خط الطاقة الكھربائیة باحتوائھا على المواطن التالیة:

xارض زراعیة

x (ماكیز) الشجر المتوسطي

xتدریجیة (ماكیز)الشجر المتوسطي ال

xمنطقة ضفاف

یشمل الخرائط التي توضح المواطن الموضحة في مزرعة ریاح الخالیدي المقترحة ومشروع خط الطاقة الكھربائیة.  1الملحق 

ھذه النباتات  نوًعا وأن أغلبیة280كل ھذه المواطن تأثرت باألنشطة البشریة طویلة المدى. استطالع النباتات في ھذه المواطن أوضح تحدید وجود 

محلیة منتشرة بشكل واسع بدون أیة تھدیدات كبیرة. ظھور ھذه األنواع التي تتطلب المحافظة علیھا على المستوى العالمي وتم تحدید وجود أنواع 

نھ كائن وتحدید وجوده بشكل صحیح، حیث إ Linummaritimumسریعة التأثر في المواضع المعنیة في منطقة العمل. ال یستبعد رصد وجود 

,IUCN(2كم 69متوطن إلى سردینا وھو معروف فقط في ثالثة مواقع فقط في سردینا بإطار جغرافي یبلغ  2015.(

، متبوعة بغابات (%62.12متر) الخاص بمشروع مزرعة الریاح ھو الشجر المتوسطي/ماكیز ( 200الموطن السائد في األثر (شریط بعرض 

%).0.31%) وغابات بلوط الفلین (0.98وس (%) وغابات أوكالیبت36.60الصنوبر (

9330غابات بلوط الفلین الفلین (غابات  Quercus suber) 92/43) مسجل في الملحق األول لتوجیھ المواطن األوروبي/ECC تم تحدیده في (

المقاطعة ذات األھمیة بالنسبة  أنواع مواطن طبیعیة لفائدةمنطقة المشروع لمزرعة ریاح الخالیدي. المواطن الموضحة في ھذا الملحق ھي "

,EBRD". بالتوافق مع عملیة تدرج التخفیف (للمجتمع والتي یتطلب الحفاظ علیھا تحدید مناطق خاصة للحفظ ، فسوف یتم التوصیة (2014

بإجراءات معینة لتجنب وتقلیل وتجنیب األضرار التي ستصیب ھذا الموطن أثناء مرحلة التشیید.

% من منطقة غابات بلوط الفلین المحددة في مناطق الدراسة 0.25منطقة غابات بلوط الفلین التي یمكن أن تتعرض لتأثیر أنشطة التشیید تبلغ فقط 

ھكتار. 0.07اإلجمالیة البالغة  مقارنة بالمساحة% 0,25األكثر اتساًعا. ھذه النسبة 

.1-3مباشر من مزرعة ریاح الخالیدي المقترحة الموضجة في الجدول  النسبة المئویة لألرض من كل موطن سوف یتأثر بشكل

النسبة المئویة للمواطن الموجودة في األثر التي سوف تتأثر من قبل مزرعة ریاح الخالیدي 1-2 الجدول 

اإلجمالیة (في خالل منطقة النسبة المئویة لمنطقة المساكن المواطن/عناصر المشروع
الدراسة) المتضررة من (مزرعة الریاح) الخالیدي

2.11غابة الصنوبر

0.13غابة األوكالیبتوس

2.22الماكیز/الشجر المتوسطي

0.25غابات بلوط الفلین

، الشجر (%23,40المتوسطي/الماكیز (، الشجر (%62,05المواطن الموجودة ضمن أثر خط الطاقة الكھربائیة بما في ذلك األرض الزراعیة (

%). ھذه المواطن تأثرت سلبیًا إلى حد كبیر جراء األنشطة الزراعیة بما في ذلك 0,10، المناطق على الضفاف ((%2,17المتوسطي المدرج (

، ومن المستبعد أن یتم إیجاد 2015الرعي الفائق. ال توجد أنواع بمشاكل المحافظة علیھا تمت مالحظتھا أثناء االستطالعات التي أجریت في عام 

ھذه األنواع، حیث إن منطقة العمل موزعة كثیًرا للغایة لغرض توفیر موطن مناسب للنباتات التي یتعین المحافظة علیھا.
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.1الصور التي یتم تنفیذھا بطول خط الطاقة الكھربائیة المقترح تكون مشمولة في الملحق 

النسبة المئویة للمواطن الموجودة في األثر التي سوف تتأثر من قبل خط الطاقة الكھربائیة 2-2 الجدول 

المواطن/عناصر المشروع
النسبة المئویة لمنطقة المساكن اإلجمالیة (في خالل 

منطقة الدراسة) المتضررة من (خط الطاقة الكھربائیة) 
الخالیدي

1.23الشجر المتوسطي

0.13الشجر المتوسطي التدریجیة

0.03منطقة ضفاف

0.56ارض زراعیة
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المواطن یمكن أن تتأثر مزرعة ریاح الخالیدي المقترح3-2 جدول 

التوربینات المواطن/عناصر المشروع
(ھكتار)

المسارات 
(ھكتار)

الكابالت 
المدفونة تحت 
سطح األرض 

(ھكتار)

بیوت التأمین 
(ھكتار)

معسكر العمال 
(ھكتار)

منطقة سفلیة 
(ھكتار)

مساحة األثر 
(ھكتار)

مساحة العمل 
(ھكتار)الكلیة 

نسبة % من منطقة 
العمل المتأثرة 

باألثر
(مزرعة الریاح)

1,243,962,080,000,000,728,00379,822,11غابة الصنوبر

0,060,090,060,000,000,000,21161,120,13غابة األوكالیبتوس

3,096,933,540,00140,010,0013,57611,632,22الماكیز/الشجر المتوسطي

0,010,040,020,000,000,000,0726,670,25غابات بلوط الفلین

4,3911,025,710,00140,010,7221,851179,244,71إجمالي المساحة

المواطن یمكن أن تتأثر بخط طاقة الخالیدي المقترح4-2 جدول 

المسارات المواطن/عناصر المشروع
(ھكتار)

أبراج 
الطاقة 
(ھكتار)

الكابالت المدفونة 
تحت سطح األرض 

(ھكتار)

المحطة الفرعیة 
والمباني الملحقة 

(ھكتار)
مساحة األثر بیوت التأمین (ھكتار)

(ھكتار)
مساحة العمل الكلیة 

(ھكتار)

نسبة % من منطقة 
العمل المتأثرة باألثر

( خط الكھرباء) 

0,000,000,000,000,000,000,540,00غابة الصنوبر
0,280,060,380,000,000,7258,631,23الشجر المتوسطي

0,000,070,000,000,000,0751,390,13الشجر المتوسطي التدریجي
0,000,000,000,000,000,0010,120,03منطقة ضفاف

0,090,360,131,340,00141,92342,060,56زراعیةارض 

0,380,490,501,340,00142,71462,741,96إجمالي المساحة (ھكتار)
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النباتات المھمة فیما یتعلق بالحفظ2.2.2

و  2010عامي قائمة كاملة من األنواع من النباتات التي تم تحدیدھا خالل عملیات المسح في المناطق العازلة لكال المشروعین  التي تم تنفیذھا  بین 

2متوفرة في الملحق  2015

م تحدیده في إطار منطقة العمل لمشروع مزرعة الریاح.  inummaritimummالحمراء لألنواع المھددة) IUCNأحد األنواع المھددة (قائمة  

الحمراء لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة. ھذه األنواع ال یستبعد IUCNھذه األنواع من الخفافیش مدرجة ضمن فئة األنواع سریعة التأثر في قائمة 

ى سردینا وھو معروف فقط في ثالثة مواقع فقط في سردینا بإطار ھو كائن متوطن إل inummaritimummوجودھا في أثر المشروع، حیث إن 

,IUCN(22كم69جغرافي یبلغ  منطقة المشروع.  في maritimumm. وبالمثل فإن ال یحتمل وجود الكائن 2015

نیة التالیة:الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة تصنف درجة التھدید باتباع الب IUCNقائمة 

مدرجة ضمن فئة األنواع العرضة للخطر في القائمة الحمراء لألنواع سریعة التأثر لالتحاد العالمي لحفظ  Anagalliscrassifoliaisھذه األنواع 

الطبیعة. توجد العدید من التھدیدات في النطاق، مثل التغییرات التي األنظمة الھیدروحیوبة والتوسع الزراعي والرعي الفائق.

xAnagalliscrassifolia الكالسیوم، وھو موجود في المواضع المغمورة والمستنقعات وأنواع التربة الخثیة تجنب األرضیات الغنیة ب

وبطول التیارات بشكل خاص في المناطق التي تكون عادة مغمورة في الشتاء وتجف في الصیف. إنھ نوع دائم یتفتح في الربیع 

,IUCNوالصیف ( ریاح الخالیدي، حیث إنھ ال توجد تیارات أو  ). ھذا النوع ال یستبعد أن یتواجد في منطقة مشروع مزرعة2015

مناطق مغمورة على الحافة. وباإلضافة إلى ذلك فال یوجد أي من أبراج الطاقة لخط الطاقة المقترح مقام على أرض ھذا النوع من 

د مزرعة ریاح الخالیدي من قبل تشیی Anagalliscrassifoliaالمواطن، وبالتالي فلیس من المتوقع أن تتأثر المواطن المناسبة لكائن 

وخط الطاقة
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نوًعا ذات 28و  قصور في البیانات""4، ����������نوًعأ من النباتات باعتبارھا "252الحمراء تم إدراج  IUCNأسفل قائمة 

).2في منطقة عمل المشروعات (راجع الملحق ����������"

أثر في المغرب، تم تحدیدھا في المواطن الشائعة لمنطقة العمل. وعلى أیة حال فال نوًعا من النباتات النادرة أو سریعة الت44یوجد إجمالي عدد 

).ECC/92/43من مواصفة المواطن ( 1یوجد أي من ھذه األنواع مدرحة في الملحق 

Osmundaregalisیوجد اثنین من أنواع النباتات المحلیة سریعة التأثر تم تحدیدھا في منطقة العمل ( L و .Eleocharismulticaulis (Sm.)

Desv.(.

xOsmundaregalisis  ھذه األنواع  مدرجة ضمن فئة األنواع األفل أھمیة في القائمة الحمراء لألنواع سریعة التأثر لالتحاد العالمي

IUCNلحفظ الطبیعة. سوف ینخفض النوع في العدید من األجزاء من أوروبا نتیجة لتدمیر الموطن جراء النشاط الزراعي ( 2015.(

xEleocharismulticaulis  .لم یتم تقییمھا بعد للقائمة الحمراء لألنواع سریعة التأثر لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة

نوًعا من النباتات بوصفھا شدیدة الندرة في المغرب. 24تم اعتبار إجمالي عدد 

یة سریعة التأثر األنواع سریعة التأثر المدرجة على القائمة الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة وأنواع النباتات المحل

EBRDلبنك  6وشدیدة الندرة في المغرب مصنفة باعتبارھا من خصائص أولویات التنوع الحیوي وفقًا للمتطلب  ة سوف ). ھذه الحقیق2014)

تحتاج وضعھا في االعتبار في أجزاء التقریر المتعلقة بالتخفیف والمراقبة واستراتیجیة النشر.

Catalogueاستخدمت وثائق Des Plantes Vasculaires RaresوMenacées Ou Endémiques Du Maroc  1998، وآخرون(فان(

Floreو Vasculaire Du Maroc: Inventaire Et Chorologie في تحدید كل فئة من فئات األنواع النباتیة المحددة 2005وآخرون،  ان(فن (

في الموقع. 

) درجة الندرة باستخدام الرموز التالیة:1998یصنف الكتالوج (فنان وآخرون، 

xRR< 5نادرة جًدا، عدد المواقع المعروفة

xRR.نادرة جًدا محتملة ?

xR.نادرة محتملة ?

xR غیر معروفة

xصنوفة (فئة مصنفة).?? یحتمل وجود أ

xV .عرضة للمخاطر (أو تبدو كذلك)، متناقصة ویمكن أن تصبح نادرة على المدى القصیر

األنواع النباتیة سریعة التأثر المحددة في منطقة الدراسة موضحة في الجدول التالي.

قلقلا ضافخن
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األنواع سریعة التأثر في إطار منطقة العمل.5-2 جدول 

IUCNقائمة االسم الشائعاألصنوفةالعائلة
الحمراء

حالة الحفظ في 
المغرب

AsphodelaceaeAsphodelusroseusHumbert&Maireاالسم غیر المنشورNER?

Astercaceae
AndryalacedretorumMaireاالسم غیر المنشورNERR

Rhaponticumlongifolium (Hoffmanns. & Link) Soskov subsp. ericeticola (Font Quer)
Greuterاالسم غیر المنشورNERR

AsteraceaeKlaseabaetica (DC.) Holubsubp. Alcalaeاالسم غیر المنشورNERR

Cistaceae
Cistuslaurifolius L. subsp. atlanticus (Pitard) Sennenاالسم غیر المنشورNER

Cistuspopulifolius L. subsp. major (Dunal) Heywoodاالسم غیر المنشورNER?

Cyperaceae

Carexoedipostyla Duval-Jouveاالسم غیر المنشورLCRR

CarexviridulaMichxاالسم غیر المنشورNERR

Cyperuslongus L.االسم غیر المنشورLCR

Eleocharismulticaulis (Sm.) Desv.االسم غیر المنشورNEV

Fuirenapubescens (Poiret) Kunthاالسم غیر المنشورLCRR

DroseraceaeDrosophyllumlusitanicum (L.)االسم غیر المنشورNERR

Ericaceae
Calluna vulgaris (L.) Hull®المرج العموميNER

Erica australis L.مرج الشجر اإلسبانيNERR
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IUCNقائمة االسم الشائعاألصنوفةالعائلة
الحمراء

حالة الحفظ في 
المغرب

Erica ciliaris L.مرج دورستNER

Fabaceae

Calicotomevillosa (Poiret) Linkسبیني برومNER?

GenistatriacanthosBrot. subsp. triacanthosاالسم غیر المنشورNER

Genistatridens (Cav.) DCاالسم غیر المنشورNER

Genistatridens (Cav.) DC. subsp. juniperina (Spach) Talavera & Gibbsاالسم غیر المنشورNERR

Trifoliumhybridum L. subsp. elegans (Savi) Ascherson&GraebnerAlsike cloverNERR

GuttiferaeHypericumhumifusum L.Trailing St John's wortNERR

Juncaceae
Juncusbulbosus L.Bulbous RushLCRR

Luzulaforsteri (Sm.) DC.Southern WoodrushDDR?

Labiatae
Stachysofficinalis (L.) Trevisan subsp. algeriensis (De Noé) FrancoPurple betonyNERR

Teucriumafrum (Emberger&Maire) Pau & Font Quer subsp. afrum®االسم غیر المنشورNER

LiliaceaeGageaellptica (A. Terrac.) PrainYellow star-of-
BethlehemNER?

Orobanchaceae
Nothobartsiaaspera (Brot.) Bolliger&Molauاالسم غیر المنشورNERR

Odontitesviscosus (L.) Clairv. subsp. australis (Boiss.) Maireاالسم غیر المنشورNERR

OsmundaceaeOsmundaregalis L.Royal fernLCV
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IUCNقائمة االسم الشائعاألصنوفةالعائلة
الحمراء

حالة الحفظ في 
المغرب

Poaceae

AgrostiscurtisiiKerguélenColonial bentNERR

Danthoniadecumbens (L.) DC.Common heath-grassNERR

Vulpiageniculata (L.) Link subsp. pauana (Font Quer) Maireاالسم غیر المنشورNERR

Polygalaceae
Polygala baeticaWillk.االسم غیر المنشورNER?

Rumexbucephalophorus L. subsp. Bucephalophorusاالسم غیر المنشورNERR

PrimulaceaeAnagalliscrassifoliaThoreاالسم غیر المنشورNTR

RanunculaceaeDelphinium staphisagria L.االسم غیر المنشورNER

RosaceaePotentillaerecta (L.) Räuschاالسم غیر المنشورNER?

Scrophulariaceae
Kickxiacirrhosa (L.) Fritschاالسم غیر المنشورNER?

PedicularissylvaticaL.subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) CoutinhoCommon lousewortNERR

ThymelaeaceaeThymelaeavillosa (L.) Endl.االسم غیر المنشورNERR

Umbelliferae

BupleurumfoliosumSalzm. ex DC.االسم غیر المنشورNERR

Conopodiummarianum Langeاالسم غیر المنشورNER

Eryngiumdilatatum Lam.Sea hollyNERR

ViolaceaeViola canina L.Dog VioletNERR
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والبرمائیات الزواحف2.2.3

نوًعا من الزواحف والبرمائیات تعتبر موجودة في منطقة الدراسة. 25ھناك إجمالي 

x) 4و 1) برمائیات (5خمس Urodela Anura(

x) من السالحف (2نوعان (Chelonians(

x) أنواع من الثعابین (7سبعة (Ophidian(

x) من السحالي الدودیة (2نوعان (Amphisbaenas(

x)من السحالي ( ) أنواع9تسعةSaurian(

نوًعا الموجودة في الموقع ذات أھمیة كما ھو موضح في الجدول التالي:25) من األنواع البالغ عددھا 8ثمانیة (

Northمن بین ھذه األنواع سریعة التأثر المدرجة على القائمة الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة، ( African

Fire Salamander  وSpur-thighed Tortoise  وLataste's Viper مصنفة باعتبارھا من خصائص أولویات التنوع الحیوي وفقًا للمتطلب (

EBRDلبنك  6 (2014.(

x النوعNorth African Fire Salamander  وجوده مقید بوجھ عام في الغابات الرطبةن حیث یتواجد أسفل األحجار والجذور في

). كذلك فقد شوھد أیًضا في الكھوف في أجزاء من نطاقھ. األنواع تتواجد في تجمعات Quercus) والبلوط (Cedrusالسیدار (غابات 

صغیرة تكون مھددة إلى حد كبیر بإزالة الغابات والرعي المبالغ جراء الماشیة المحلیة وتركیب قنوات لتوصیل المیاه لغرض الري. 

واطنھا جراء الموت على الطرق، وھناك مجموعات معینة من ھذه األنواع تظھر في أعداد صغیرة في األنواع مھددة باالنقراض في م

مجال تجارة الحیوانات العالمیة، ومن الضروري إجراء المزید من عملیات التقصي لتحدید تأثیر التجارة على تجمعات الكائنات 

)IUCN, 2015(

xیئات الجافة المفتوحة والمراعي والمروج باإلضافة إلى الكثبان الرملیة والغابات تتوطن العدید من الب السلحفاة مھمازیة الورك

Bayleyواألراضي البور والمواطن المفتوحة، وبوجھ عام على الطبقات السفلیة الكلسیة الرملیة ( and Highfield 1996,

Buskirket al. Lambertیًدا ملحوظًا ().تدرج المواطن وفقدانھا موجود بنسبة كبیرة باعتباره تھد2001 1995, Bayley and

Highfield 1996 - Morocco.(

xLataste's Viper  موجود بوجھ علم في المناطق الرطبة والصخریة واألراضي الوعرة والغابات وسیاجات األشجار والجدران

مل المضایقات المباشرة عند مواجھتھا أو الصخریة وفي بعض األحیان في الكثبان الشاطئیة. تم تحدید معدالت التھدید بالخطر وھي تش

تحدیث الشطئان أو إزالة الغابات بأشجارھا وحرق المواطن المناسبة وتكثیف الممارسات الزراعیة وأحداث الوفاة المفاجئة (وال سیما 

للذكور) على الطرق.
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النقراض/سریعة التأثر الموجودة في منطقة الدراسة. األنواع المھددة با 6-2 الجدول

IUCNقائمة االسم الشائعاألنواع
حالة الحفظ في المغربالحمراء

Agama impalearisBibron's AgamaLCCS

ChalcidespseudostriatusMoroccan Three-toed SkinkNTال یُذكر

DaboiamauritanicaMoorish ViperNTCS

MacroprotodonbrevisFalse Smooth SnakeNTال یُذكر-

SalamandraalgiraNorth African Fire SalamanderVال یُذكر-

TestudograecaSpur-thighed TortoiseV-ال یُذكر

TimontangitanusLézardOcellé du AtlasLCCS

ViperalatasteiLataste's ViperV-ال یُذكر

.3نوًعا تم تحدیدھا في منطقة عمل جبل صندوق في الملحق 25یمكن االطالع على قائمة كاملة بأنواع الزواحف البالغة 

ي یحتوي الفصل الثالث على تقییم لألثر على الزواحف والبرمائیات لتحدید كل اآلثار المحتملة على أنواع الزواحف والبرمائیات خالل مرحلت

حدید إجراءات التخفیف ذات الصلة. التشیید والتشغیل، ولت
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الطیور2.2.4

) نوًعا من الطیور وألنواع الفرعیة موجودة في منطقة العمل لمزرعة ریاح الخالیدي. 158باالستناد إلى تقییم القائمة، فھناك مئة وثمان وخمسین (

نوًعا تتكاثر في الموقع أو 88لخالیدي. وإجمالي نوع وساللة من الطیور تم تحدیدھا في المنطقة المقترحة لمزرعة ریاح ا 101ھناك إجمالي 

، مثل Passerine) منھم یمكن أن تضع أعشاشھا في الموقع. أنواع خفافیش 49محیطھ بالموقع ، و وعلى وجھ التحدید تسعة وأربعون (

Buntings  وWheatears  وBlack Redstart  2010تم العثور علیھا في منطقة العمل في ربیع.

یق تعتبر من الطیور المھاجرة. یعد ھذا العدد صغیًرا نسبیًا بالمقارنة مع عدد األنواع التي عادة ما تعبر من أسبانیا إلى المغرب عبر مضنوًعا 42

). یعني ذلك أن منطقة الدراسة (على نطاق 2003نوع تقریبًا طبقًا لثفینوت وآخرون. 200جبل طارق خالل مواسم الھجرة في الخریف والربیع (

وسع من مزرعة الریاح)، على الرغم من أنھا تقع في مضیق جبل طارق، لكنھا خارج مسارات تدفقات الھجرة األكثر أھمیة. أ

نوًعا شتویًا أو عابًرا تم تحدیدھا خالل عملیات المسح المیداني التي أجریت في عام 13أنواع متكاثرة ذات أھمیة فیما یتعلق بالحفظ و 7ھناك إجمالي

بین ھذه األنواع ھناك نوعان مدرجین على القائمة الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة:  . ومن2011

x) تعد الحدأة الحمراءMilvus milvus( ) من األنواع الوشیكة على االنقراضIUCN، 2015 تأتي أھم المخاطر الوثیقة الصلة من .(

لحیوانیة وألعاب الحیوانات المفترسة (مثل الثعالب والذئاب والغرابیات...) والتسمم من مبیدات اآلفات التسمیم غیر المشروع للثروة ا

.Aوالتسمم الثانوي ( Aebischer in litt. ). یمكن أن تشكل تورینات الھواء خطًرا كبیًرا على الحدأة الحمراء (دوشامب 2009

على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزید من األبحاث لتقییم ھذا المستوى  )2009، ب. توریت إن لیت. 2009، مامن وآخرون 2003

، ب. توریت إن لیت. 2007للتھدید. التھدیدات األخرى األقل أھمیة تشمل الصعق الكھربائي واالصطدام بخطوط الكھرباء (میونت 

2009.(

x) طائر العقاب المصريNeophron percnopterus( یعتبر أیًضا من األنواع) المھددة بخطر االنقراضIUCN، 2015 وقد تبین .(

أ) ومن المخاطر 2007، دونازار وآخرون 2002أن خطوط الكھرباء من األسباب الشائعة لھالك الطائر، السیما في جزر الكناري ( 

، حیث عثر على (2006، 1984ب) وفي أفریقیا (نیكوالس 2010ب، 2007المحتملة في مناطق أخرى في أسبانیا (دونازار وآخرون 

، مما یشیر إلى (2010(إ. أنجیلوف إن لیت.  2010أیام في عام  10طائر نافق بسبب الصعق الكھربائي في بورتسودان على مدار  17

مشكلة خطیرة محتملة استمرت لعقود وستستمر تسھم في تناقص أعداد العقاب المصري. وفي المغرب، یستخدم ھذا النوع على أقل 

التقلیدي.تقدیر في الطب 

ال تنتشر في المنطقة المحیطة لمزرعة ریاح خاالدي ووفقًا لحیاة الطیور في المغرب فإن الحالة الصونیة للعقاب المصري ھي "مھاجر عابر" 

ذین جریبون في المغرب). وعلى أیة حال، فإن إجراءات تنفیذ التخفیف النوعي لھ-(المصدر، حیاة طیور المقترحة أو خط الطاقة الكھربائیة

النوعین سوف یكون بحاجة إلى أن یوصى بھ لضمان أنھ ال یوجد فقد في ھذا األنواع المھددة بالخطر.

EBRDلبنك  6) وفقًا لمتطلب PBFوعلى أیة حال فإن العقاب المصري یمكن اعتباره إحدى خصائص أولویة التنوع الحیوي ( PR6 (2014) ،

نواع ال تنتشر في نطاق مزرعة الریاح المقترحة أو خط الطاقة الكھربائیة. وعلى الرغم ذلك فیجدر أن یتم ذكر أن ھذه األ

.4نوًعا تم تحدیدھا في االستطالع الموضح في الملحق 158یمكن االطالع على قائمة كاملة بأنواع الطیور البالغة 

الخفافیش2.2.5

ك فمن غیر المؤكد ما إذا كان یتوافر الموطن المناسب لستة من نوًعا من الخفافیش في الموقع أو حولھ. ومع ذل19كشفت دراسة مكتبیة عن وجود 

نوًعا فقط.13ھذه األنواع، مما یقلص القائمة إلى 

الحساسیة.ستة من ثالثة عشر من ھذه األنواع تم تناولھا بمزید من المناقشة بناءا على 
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ذات االھتمام بالمحافظة على النوع في إطار منطقة العمل.الخفافیش 7-2 جدول 

IUCNقائمة االسم الشائعاألنواع
الحمراء

حالة الحفظ في 
المغرب

Rhinolophuseuryaleخفاش حدوة الحصان المتوسطيNTال یُذكر-

Rhinolophusmehelyiخفاش حدوة الحصان المھیليV-ال یُذكر

Myotiscapaccinii طویل األصابعالخفاشV-ال یُذكر

Myotispunicusخفاش األرض المغربيNT-ال یُذكر

Nyctaluslasiopterusخفاش نوكتول العظیمNT-ال یُذكر

Miniopterusschreibersii خفاشSchreiber's Bent-wingedNT-ال یُذكر

القائمة الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة. نوعان من الخفافیش مدرجین ضمن فئة األنواع العرضة للخطر في 

خفاش حدوة الحصان میھیلي وخفاش طویل األصابع. المواطن األصلیة الطبیعیة لھذین النوعین تكون في المعتاد الكھوف، على الرغم من أنھا 

لمتوسط الفرعیة. منذ أن تعذر إیجاد ھذه المواطن في منطقة العمل، فمن غیر تتغذى في المراعي والغابات متساقطة األوراق وغابات المتوسط وا

المرجح أن ھذه الكائنات سوف تتغذى/تعیش في أثر المشروع. وعلى أیة حال فإن ھذین النوعین یمكن اعتبارھما إحدى خصائص أولویة التنوع 

EBRDلبنك  6) وفقًا لمتطلب PBFالحیوي ( PR6 (2014.(

ى ذلك فإن إجراءات تنفیذ التخفیف النوعي لھذین النوعین سوف یكون بحاجة إلى أن یوصى بھ لضمان أنھ ال یوجد فقد في ھذین وباإلضافة إل

النوعین.

یعة. أربعة أنواع من الخفافیش مدرجین ضمن فئة األنواع العرضة للخطر في القائمة الحمراء لألنواع سریعة التأثر لالتحاد العالمي لحفظ الطب

حدوة الحصان المتوسطي وخفاش األرض المغربي وخفاش ناكتیل العظیم وخفاش شرایبر.  تم االستمرار في مناقشة ھذا األمر نظًرا  خفاش

لوجودھا الشائع في منطقة العمل:

xPipistrelluskulii(Kuhl’sPipistrelle)ده في یعد أكثر أواع الخفافیش المعروفة انتشاًرا في منطقة العمل، حیث تم رصد تواج

IUCN% من التسجیالت التي أجریت بالقرب من قریة القصر الصغیر. لم یتم رصد المزید من التھدیدات التي تنتظر ھذا النوع (80

2015.(

xMiniopterusschreibersii (Schreiber’s Bat)  مدرح على قائمةIUCN  الحمراء لألنواع المھددة باالنقراضIUCN  وھو

). في افریقیا ال توجد مصادر تھدید موثقة لھذه األنواع. في أوروبا ECC/92/43صفة المواطن األصلیة (لموا 2محدد على القائمة 

یمكن أن یتسبب اختالل وفقدان المواطن أسفل األرض والمبیدات في تعریض ھذه األنواع للخطر. في القوقاز، فإن االضطراب الناتج 

.Kعن حركة السیاحة في الكھوف یمثل مشكلة ( Tsytsulina pers. comm. 2005.(

xMiniopterusschreibersii  الغذاء في مجموعة متنوعة من المواطن الطبیعیة والصناعیة المفتوحة وشبھ المفتوحة بما في ذلك

وطن مناطق ضواحي المدینة. وھذا النوع یتغذى بصفة رئیسیة على فراش العث وأحیانًا على الذباب. یعد ھذا النوع استعماریًا، وھو یت

الكھوف والمناجم (على الرغم من ذلك فیمكن أن نجده أیًضا في أنفاق بشریة وفي األنقاض والبنایات األخرى)، وفي أغلب األحوال في 

مستعمرات كبیرة مزیجة مع أنواع خفافیش أخرى. الكھوف الدافئة الكبیرة تعد األفضل لدیھ أثناء موسم الحضانة. وفي الشتاء فإنھ 

في أسفل األرض (في المعتاد كھوف كبیرة بمناخ ثابت). وخفاش شرایبر ھي أنواع مھاجرة تغیر مساكنھا عدة مرات  یتوطن المساحات

,IUCNكم ( 833في العام، وأحیانًا ما تقوم بحركات لمسافات طویلة، وأطول مسافة تم رصدھا ھي  2015.(

باعتبارھا  Pipistrellusnathussiiو  Nyctalusspecies,Pipistrelluspipistrellusفي موطنھا األصلي أوروبا، كثیراً ما تم تسجیل 

Naturalأضرار بتربینات الریاح ( England, Pipistrelluspipistrellusو  Nyctaluslasipterus). من بین ھذه األنواع تم تحدید 2014

في منطقة العمل. 
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xPipystrelluspipistrellus وھي مدرجة باعتبارھا قلیلة الخطر وفقًا لقائمةIUCN  الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض وھي

منتشرة على نطاق واسع في أوروبا وشمال افریقیا. 

xNyctaluslasiopterus  وقد تم تحدیدھا في منطقة العمل، على الرغم من عدم وجود معلومات بشأن الكائنات المحلیة. ھذه األنواع من

لخفافیش مدرجة ضمن فئة األنواع العرضة للخطر في القائمة الحمراء لألنواع سریعة التأثر لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة.ا

x وال یعرف الكثیر عن المخاطر المحتملة التي تتھددNyctaluslasiopterus لكن معدل الفقد في الغابات الكاملة ومعدل الفقد أو ،

ألسراب (في األشجار القدیمة والبنایات) یمكن أن تكون لھا تأثیرات سلبیة على ھذه األنواع. تم العثور االضطراب الذي یصیب مواقع ا

.J.Tعلى بعض الكائنات میتة عند مزارع الریاح في إسبانیا ( Alcalde pers. comm. ، وكل الموالید تم إیجادھا میتة في (2006

.J.Tبانیا (الموجودة في سیتي بارك). سبب ھذه الوفیات لم یكن معروفًا (في إحدى المستعمرتین المعروفتین في إس 2005عام 

Alcalde pers. comm. ). في إسبانیا قطع األشجار القدیمة الذي یستخدم عندما یتھدد األسراب الخطر.2006

في توجد قائمة كاملة بأنواع الخفافیش المحتمل وجودھا (راجع القائمة واالستطالع المیداني) في منطقة العمل لمشروع مزرعة الریاح الموضح 

.5الملحق 

تقییم الموطن المھم/الحرج2.3

ھمة/حرجة أو ضمن خصائص أولویة ھذا الجزء یھدف إلى تحدید ما إذا كان أي من المواطن األصلیة المقترحة یمكن وصفھا بأنھا مواطن  م
التنوع الحیوي وفقًا للمواطن واألنواع الموضحة. 

x خصائص أولویة التنوع الحیوي یمكن أن تشمل: المواطن المھددة واألنواع سریعة التأثر، وخصائص أولویة التنوع الحیوي الملحوظة

طق التنوع الحیوي األساسیة أو مناطق الطیور الھامة)، و والمحددة من قبل نطاق عریض من أصحاب المصلحة أو الحكومات (مثل منا

(البنیة والوظئف البیئیة التي ھي بحاجة إلى المحافظة على حیویة خصائص أولویة التنوع الحیوي.

xة البالغة المواطن المھمة/الحرجة تحتوي على أحد العناصر التالیة: األنظمة البیئیة المھددة بشدة أو الفریدة أو المواطن ذات األھمی

لألنواع المھددة باالنقراض أو المھددة بشدة باالنقراض أو المواطن ذات األھمیة الملحوظة لألنواع المنوطنة أو المقیدة جغرافیًا أو 

التي تعد المواطن الداعمة لألنواع المھاجرة أو المجمعة  الملحوظة عالمیًا أو المناطق المرتبطة بعملیات تقییم أساسیة أو الوظائف البیئیة 

   حیویة للمحافظة على حیویة خصائص أولویة التنوع الحیوي الموضحة في ھذه الفقرة. 

Naturaالمواطن المھددة یتعین أن تشمل المواطن المؤھلة وفقًا لمنظور شبكة  لو أن مشروع مزرعة ریاح الخالدي موجوًدا في المنطقة 2000

األوروبیة.

، فسوف یتم اعتماد أیة منطقة (JNCCة خاصة) ووفقًا لمتطلبات لجنة رابطة المحافظة على الطبیعة ((منطقة محمی SPAللحصول على اعتماد 
إذا ما تم تحقیق أي مما یلي: SPAلتصبح محمیة 

x 79/409من مواصفة الطیور ( 1% أو أكثر من أنواع الكائنات المغربیة المدرجة في الملحق 1المنطقة تستخدم بانتظام بنسبة/EEC
في النسخة المعدلة) في أي من المواسم.

x أو أكثر من أنواع الكائنات الجغرافیة الحیویة لألنواع المھاجرة بانتظام (غیر تلك المدرجة في 1المنطقة تستخدم بانتظام بنسبة %
) في أي من المواسم.1الملحق 

x 20.000المائیة بالمفھوم الموضح في اتفاقیة رامسار) أو  من الطیور المائیة (الطیور 20.000المنطقة تستخدم بانتظام بنسبة تزید عن
من الطیور البحریة في أي من المواسم.

بالنسبة لمنطقة عمل مزرعة الریاح الخالیدي فقد تمت مراعاة أن تكون خارج نطاق الممرات التي تتواجد بھا األسراب المھاجرة. 

في جمیع أنحاء العالم، ویتم االختیار من خالل تطبیق معاییر كمیة  IBAتنوع الحیوي الھامة جمعیة حیاة الطیور العالمیة تتخیر مناطق الطیور وال

أو طیوریة تستند إلى معرفة محدثة بأحجام وتوجھات جماعات الطیور. 
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المغربیة، وال  IBA . تم إجراء بحث موقعIBAتكون في العادة موجودة في مناطق  SPAالمناطق التي یمكن في العادة اعتمادھا كمناطق محمیات 

تكون ممیزة  IBA). مناطق 3.1مقترحة في منطقة العمل المخطط استغاللھا إلقامة مزرعة الریاح الخالیدي (راجع الشكل  IBAتوجد مناطق 

بلون أخضر. 
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BirdLife(المصدر: في منطقة مزرعة الریاح الخالیدي  IBAموقع مناطق 1-2 شكل  International, 2015)

من الملحق الثالث للتوجیھ العملیة التي  4حتى تكون المنطقة مؤھلة كمنطقة خاصة للحفظ طبقًا للجنة المشتركة للحفاظ على الطبیعة، توضح المادة 

یجب على الدول األعضاء والمفوضیة أن تتبعھا في وضع قائمة المواقع ذات األھمیة بالنسبة للمجتمع. تنقسم ھذه العملیة إلى مرحلتین:

oلموضحة في الملحق األول المرحلة األولى: تقییم األھمیة النسبیة للمواقع التي تحتوي على أمثلة على أنواع المواطن الفردیة ا

واألنواع الموضحة في الملحق الثاني في كل دولة عضو.

o المرحلة الثانیة: تقییم أھمیة المواقع بشكل عام في سیاق المنطقة الجغرافیة الحیویة المالئمة واالتحاد األوروبي ككل. ھذا

المرحلة غالبًا ما یُشار إلیھا بشكل غیر رسمي بمرحلة "االعتدال".

x9330موطن واحد (غابات بلوط الفلین  ھناك Quercus suber محدد في الملحق األول (أنواع المواطن الطبیعیة ذات األھمیة (

بالنسبة للمجتمع والتي یتطلب الحفاظ علیھا تحدید مناطق خاصة للحفظ) تم تحدیده في الموقع. 

x) كما أن ھناك نوع واحد من الخفافیشMiniopterus schreibersiiدد في الملحق الثاني (أنواع الحیوانات والنباتات ذات ) مح

األھمیة بالنسبة للمجتمع والتي یتطلب الحفاظ علیھا تحدید مناطق خاصة للحفظ) تم تحدیده في الموقع.

تالیة:ولتحدید ما إذا كانت المنطقة المقترحة لمزرعة ریاح الخالیدي مؤھلة كموقع منطقة خاصة للحفظ، سنحتاج إلى المعلومات ال

x1 ) أنواع مھددة بخطر كبیرCR) و/أو بالخطر (EN(�

x2 أنواع متوطنة و/أو محدودة النطاق �

x3 أنواع غالبیة و/أو مجمعة �

x4  األنظمة البیئیة المھددة أكثر بالخطر و/أو الفریدة

x5  عملیات تقییمیة أساسیة

العمل. على أیة حال، فباالستناد إلى سجالت حیاة الطیور دریبوم في  العقاب المصري، أحد األنواع المھددة بالخطر التي تم رصدھا في منطقة

المغرب، فإن األنواع ال تتكاثر في منطقة العمل، ما ھي إال طیور مھاجرة.

موقع مزرعة الریاح الخالیدي
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لم یتم رصد وجود أیة أنواع متوطنة و/أو محدودة النطاق من خالل االستطالعات المیدانیة، وأغلب األنواع التي تم تحدیدھا من خالل 

الحمراء لألنواع المھددة  IUCNستطالعات المیدانیة منتشرة على نطاق واسع في أقالیم المتوسط، ومن ثم فإنھا تعد أقل إثارة للقلق وفقًا لقائمة اال

باالنقراض. لم یتم تحدید وجود أیة مواطن أو أیة أنظمة بیئیة فریدة مھددة بشدة بالخطر في منطقة العمل. 

یرة والموزعة تم تحدید موقعھا في أثر مشروع مزرعة ریاح الخالدي منذ أن تم اعتبار ھذا الموطن إحدى خصائص مواطن بلوط الفلین الصغ

، وباإلضافة إلى ذلك فإن أي فقد في غابات بلوط الفلین سوف یتطلب استراتیجیة EBRDلبنك  6أولویة التنوع الحیوي وفقًا لمتطلب األداء رقم 

5 ھذه الموضحة في الجزءنشر خاصة. استراتیجیة النشر 

الجدول التالي یلخص أنواع التنوع الحیوي ذات األولویة المحددة في منطقة العمل.

أنواع التنوع الحیوي ذات األولویة المحددة في منطقة العمل لمشروع مزرعة الریاح.8-2 الجدول 

االسم الشائعاألصنوفةالنوع
قائمة 
IUCN
الحمراء

حالة الحفظ في 
المغرب

النباتات

AndryalacedretorumMaireاالسم غیر المنشورNERR

Rhaponticumlongifolium (Hoffmanns. & Link)
Soskov subsp. ericeticola (Font Quer) Greuterاالسم غیر المنشورNERR

Klaseabaetica (DC.) Holubsubp. Alcalaeاالسم غیر المنشورNERR

Carexoedipostyla Duval-Jouveاالسم غیر المنشورLCRR

CarexviridulaMichxاالسم غیر المنشورNERR

Fuirenapubescens (Poiret) Kunthاالسم غیر المنشورLCRR

Drosophyllumlusitanicum (L.)االسم غیر المنشورNERR

Erica australis L.مرج الشجر اإلسبانيNERR

Genistatridens (Cav.) DC. subsp. juniperina
(Spach) Talavera & Gibbsاالسم غیر المنشورNERR

Trifoliumhybridum L. subsp. elegans (Savi)
Ascherson&GraebnerAlsike cloverNERR

Hypericumhumifusum L.Trailing St John's wortNERR

Juncusbulbosus L.Bulbous RushLCRR
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االسم الشائعاألصنوفةالنوع
قائمة 
IUCN
الحمراء

حالة الحفظ في 
المغرب

Stachysofficinalis (L.) Trevisan subsp.
algeriensis (De Noé) FrancoPurple betonyNERR

Nothobartsiaaspera (Brot.) Bolliger&Molauاالسم غیر المنشورNERR

Odontitesviscosus (L.) Clairv. subsp. australis
(Boiss.) Maireاالسم غیر المنشورNERR

AgrostiscurtisiiKerguélenColonial bentNERR

Danthoniadecumbens (L.) DC.Common heathgrassNERR

Vulpiageniculata (L.) Link subsp. pauana
(Font Quer) Maireاالسم غیر المنشورNERR

Rumexbucephalophorus L. subsp.
Bucephalophorusاالسم غیر المنشورNERR

PedicularissylvaticaL.subsp. lusitanica
(Hoffmanns. & Link) CoutinhoCommon lousewortNERR

Thymelaeavillosa (L.) Endl.االسم غیر المنشورNERR

BupleurumfoliosumSalzm. ex DC.االسم غیر المنشورNERR

Eryngiumdilatatum Lam.Sea hollyNERR

Viola canina L.Dog VioletNERR

Eleocharismulticaulis (Sm.) Desv.االسم غیر المنشورNEV

Osmundaregalis L.Royal fernLCV

الزواحف 
والبرمائیات

SalamandraalgiraNorth African Fire
SalamanderV-

TestudograecaSpur-thighed TortoiseV-

ViperalatasteiLataste's ViperV-
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االسم الشائعاألصنوفةالنوع
قائمة 
IUCN
الحمراء

حالة الحفظ في 
المغرب

فراغات=ال توجد حالة

عات من الھام أن تتم اإلشارة إلى أنھ على الرغم من أن المشروع غیر مقام في أوروبا إال أن إجراءات التخفیف، بما في ذلك المزید من استطال

، تم وضعھا لغرض تجنب/تقلیل/تجنیب التأثیرات المحتملة والوصول إلى مستوى عدم (6الغطاء النباتي واستطالعات الخفافیش (راجع الفصل 

الفقد.
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ملخص الظروف البیئیة للموقع2.4

9330من بین المواطن السبعة المحددة، ھناك موطن واحد لغابة بلوط الفلین (غابات  Quercus suber مسجل في الملحق األول لتوجیھ المواطن (

وط الفلین إحدى خصائص أولویة ، فیمكن اعتبار بلEBRDلبنك  6) تم تحدیده في الموقع. وفقًا لمتطلب األداء رقم ECC/92/43األوروبي (

على التنوع الحیوي، وباإلضافة إلى ذلك فإن أي فقد في غابات بلوط الفلین سوف یتطلب استراتیجیة نشر خاصة. تبغلغ نسبة التأثیرات الواقعة 

%0.25غابات بلوط الفلین  الموطن األصلي الموجود في ھكتار) من إجمالي مساحة الموطن األصلي الموجود في إطار منطقة الدراسة.   0,07)

ھكتار، وھي موزعة على ثالثة مواقع (ارتباطًا بمزرعة الریاح فقط).26.6منطقة الدراسة تبلغ مساحتھ 

لمواصفة المواطن األصلیة  1نوع من النباتات التي تمت مالحظتھا في منطقة عمل مزرعة الریاح، فلم یتم إدراج أي منھا في الملحق  280من بین 

)92/43/ECC) ومن تلك التي سوف یتم العثور علیھا في آثار المشروع، وال یوجد أي منھا مدرجة في قائمة ،IUCN  .الحمراء الخاص بقلة العدد

نوًعا من النباتات في المغرب مصنفة باعتبارھا من خصائص أولویات التنوع 24وعلى أیة حال فھناك اثنین من أنواع النباتات سریعة التأثر و 

EBRDلبنك  6وفقًا للمتطلب الحیوي  ). ھذه الحقیقة سوف تحتاج وضعھا في االعتبار في أجزاء التقریر المتعلقة بالتخفیف والمراقبة 2014)

واستراتیجیة النشر.

راء لألنواع القائمة الحمنوًعا من الزواحف والبرمائیات تعتبر موجودة في منطقة الدراسة. ثالثة من ھذه األنواع مدرجة على 26ھناك إجمالي 

ومصنفة كأنواع أوشكت على االنقراض وعرضة للخطر وموطنھا األصلي في منطقة مشروع  المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة

Northھذه األنواع الثالثة سریعة التأثر، (مزرعة الریاح. African Fire Salamander  وSpur-thighed Tortoise  وLataste's Viper(

EBRDلبنك  6صنفة باعتبارھا من خصائص أولویات التنوع الحیوي وفقًا للمتطلب م (2014.(

"المعرضة للخطر" من بین كل الطیور التي تمت مالحظتھا في منطقة العمل، فقط العقاب المصري ھو الطائر الذي تم إدراجھ في قائمة الكائنات 

الحالة الصونیة للعقاب المصري ھي "مھاجر عابر" ال تنتشر في المنطقة المحیطة لمزرعة . ووفقًا لحیاة الطیور في المغرب فإن IUCNالحمراء 

جریبون في المغرب). -ریاح خاالدي المقترحة أو خط الطاقة الكھربائیة (المصدر، حیاة طیور

الحمراء: خفاش حدوة  IUCNثر على قائمة ومن بین أنواع الخفافیش التي تمر في منطقة العمل، فھناك أربعة أنواع مدرجة باعتبارھا سریعة التأ

الحصان المتوسطي وخفاش األرض المغربي، لم تتم مالحظة أي منھا خالل االستطالعات كما أن المواطن المناسبة في األثر، أصبحت مصغرة. 

خفافیش یمكن أن تكون متوطنة في األنواع التي تمت مالحظتھا بالفعل في األثر كانت كلھا شائعة ومعروفة. وعلى أیة حال فإن بعض أنواع ال

Giantالموقع أو أنھ یتم تحدیدھا أثناء االستطالعات، مثل  Noctule  أوPipistrellussavii ،وھي مرتبطة بالغابات الطبیعیة، والبعض اآلخر ،

یمكن أن یكون لھا تأثیر  مثل خفاش حدوة الحصان المتوسطي وخفاش األرض المغربي، تكون بحاجة إلى مناطق غابات العلف وخلوص الغابات

على ھؤالء السكان. 

Naturaأشارت نتائج الدراسات األساسیة التي أجریت على مزرعة الریاح أن الموقع لن یمكن أن یكون مؤھًال إلنشاء مجمع سبا ( ) حتى لو 2000

9330كان ھناك في أوروبا. فقط ھتاك نوعان في إطار المنطقة المعنیة ( Quercussuber  غابات وMiniopterusschreibersii تم تحدیدھا (

تحت بند المواطن األصلیة، في خالل االستطالعات التي تم إجراؤھا في الموقع. من خالل ھذه المعلومات فإنھ لن یمكننا  2والملحق  1في الملحق 

.SACاعتبار منطقة الدراسة مرشحة باعتمادیة 

ح لمزرعة ریاح الخالیدي فقط (لیس خط الطاقة الكھربائیة) یتم وضعھ في االعتبار لتكون لھ أولویة ویستخلص من ذلك أن موقع التنمیة المقتر

.5. تم اقتراح استراتیجیة نشر في الفصل EBRDلبنك  6التنوع الحیوي وفقًا لمتطلب األداء رقم 

اآلثار البیئیة المحتملة3

یوانات ومواطن للتأكد من أن تقییم األثر یأخذ بعین االعتبار عدد األنواع ذات األھمیة فیما یقسم تقییم األثر التالي العناصر البیئیة إلى نباتات وح

قیمة یتعلق بالحفظ واآلثار المحتملة الناتجة عن أنشطة تشیید/ تشغیل مزرعة الریاح المقترحة والتھدیدات التي تتعرض لھا كل قیمة من ھذه ال

البیئیة. 

جراءات التخفیف المحتملة في الفصل الرابع: خطة حمایة التنوع البیولوجي.بناءا علیھ فقد تمت التوصیة بإ

ینصح القارئ بالرجوع إلى تقریر وصف المشروع الذي یتناول بالتفصیل مكونات مزرعة الریاح ونطاق تأثیر مخطط المشروع.
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تعریفًا لبعض المصطلحات المستخدمة في وصف عنصر  إضافة إلى ذلك، تقدم الخرائط وجدول االختصارات/ التعریفات الموضحة في ھذا التقریر

اآلثار أو التأثیرات، باإلضافة إلى المساعدة البصریة لدعم تبریر حجم األثر.
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المواطن و النباتات3.1

مرحلة التشیید3.1.1

أدناه: تشیید المشروع المقترح بواحد أو أكثر من أنشطة التركیب المقترحة. مدى التأثیرات المحتملة یرجع إلى تلك األنشطة التي ستتم مناقشتھایمكن أن یتأثر التنوع البیولوجي في الموقع والمناطق المجاورة خالل مرحلة 

اآلثار الناجمة عن التشیید حجم-المواطن والنباتات 1-3 جدول

األثر أو عناصر الحجماألثر
األسبابالتأثیر

الفقدان المباشر 
للموطن

سلبي متوسط
طرق الوصول إلى 
الموقع والمسارات 

بین التوربینات

مقدمة) بأعمال تشیید مزرعة الریاح المقترحة (غابة الصنوبر وغابة األوكالیتوس وغابة بلوط  2طبیعیة و  3) مواطن طبیعیة ( 5سیتأثر إجمالي خمسة (
الفلین وجنیبات البحر األبیض المتوسط).

ھكتار  3.96ن ( تعد غابة الصنوبر وجنیبات البحر األبیض المتوسط المواطن السائدة في الموقع ومعظم مسارات التوربینات سیتم إنشاءھا على ھذین الموطنی
على التوالي).  6.93و 

) سوف تتأثر بالمسارات المقترحة في الموقع. ھذا الموطن األصلي لھذه المنطقة ویمكن أن یتسید الغطاء 2متر 400منطقة محدودة من غابات بلوط الفلین (<
لتجنب أو معادلة المواطن المتضررة. النباتي المحلي ما لم یمثل ذلك اضطرابات بالنسبة لإلنسان. سوف یتم تنفیذ إجراءات التخفیف 

أبراج الطاقةال یُذكر
من مساحة الموطن نظًرا إلنشاء األبراج الجدیدة. 0.49سوف ینتج معدل فقد إجمالي یبلغ 

األراضي الزراعیة ستكون ھي األجزاء األكثر تأثًرا، تلیھا أشجار المتوسط.

المحطة الفرعیة ال یُذكر
والمباني الملحقة

من المتوقع إنشاء المحطة الفرعیة والمباني الملحقة على أرض زراعیة، وإلى الشمال من منطقة الفھامین. وال یتوقع حدوث أي آثار مھمة. 
ھكتار، وبالمثل فإنھ من غیر المتوقع ظھور أیة تاثیرات أخرى ملحوظة. 1.34یبلغ إجمالي مساحة المواطن المتأثرة 

سلبي متوسط
الكبالت تثبیت 

المدفونة تحت سطح 
األرض

ھكتار. ستحدث غالبیة األثار  73ز16سیتم تثبیت الكبالت المدفونة تحت سطح األرض في محاذاة مسارات التوربینات. یقدر إجمالي مساحة المواطن المتأثرة 
ھكتار).  6.04ھكتار) و غابات الصنوبر ( 10.48فوق األحراش (

ھكتار من غابات بلوط الفلین جراء تركیب كابالت أسفل األرض.  0.06الیة تصل إلى من المتوقع أن تتأثر مساحة إجم
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األثر أو عناصر الحجماألثر
األسبابالتأثیر

تركیب التوربیناتسلبي متوسط

) داخل حدود غابة V37ستكون على حدود غابة بلوط الفلین. ومع ذلك فمن غیر المتوقع أن تؤثر على ھذا الموطن. سیتم تركیب التوربینة ( V10التوربینة
لتعویض مباشرة. وھكذا فمن المتوقع أن یتأثر أقل عدد ممكن من أشجار بلوط الفلین.بتركیب التوربینات. سیتم تطبیق إجراءات التخفیف لتجنب أو ابلوط الفلین 

عن ھذا الفقدان

ھكتار ومع ذلك فإن الغالبیة العظمى من التأثیر یكون على غابات الصنوبر واألوكالیتوس، المقیمة كمواطن ذات  4.39یبلغ إجمالي مساحة المواطن المتأثرة 
جودة بیئیة منخفضة. 

إنشاء مقرات ال یُذكر
الحراسة

بمحاذاة المسارات بین التربینات. لذا ال یتوقع . وسیتم إنشاء ھذه المباني 2م  10یبلغ إجمالي المساحة المتأثرة من الموطن الطبیعي بإنشاء المقرات أقل من 
حدوث تأثیرات كبیرة.

.من جنیبات البحر األبیض المتوسط بفعل إنشاء معسكر العمال 2م  100ستتأثر مساحة إجمالیة قدرھا معسكر العمالال یُذكر

تجزئة المواطن

سلبي صغیر
طرق الوصول إلى 
الموقع والمسارات 

بین التوربینات

م. ولن یؤثر ذلك على انتشار البذور أو حركة الحیوانات. سیحدث 5ستحدث تجزئة المواطن على نحو محدود ألن أقصى عرض للمسارات والطرق سیكون 
تغییر في المواطن، لكنھا ستبقى مترابطة ببعضھا البعض. 

الممارسات الزراعیة السابقة بالفعل إلى تجزئة المواطن الطبیعیة المتبقیة. لن تحدث المزید من التجزئة.یتوقع إنشاء خط الكھرباء وسط أراضي زراعیة. أدت خط الكھرباءال یُذكر

المحطة الفرعیة ال یُذكر
لن تتم تجزئة المواطن الطبیعیة بفعل نشاط البناء ھذا. تقع المواقع على أراضي زراعیة. والمباني الملحقة

تثبیت الكبل المدفون سلبي صغیر
تحت سطح األرض

دنى مستوى سیتم تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض في محاذاة المسار وطریق الوصول. ومن المتوقع أن تكون التجزئة الناتجة عن ھذا النشاط عند أ
لھا. 

تركیب التوربیناتسلبي صغیر
أمتار؛ وبالتالي فإن تجزئة المواطن ستكون عند أدنى مستویاتھا.  10سیكون نطاق تأثیر كل توربینة أقل من 

ھناك توربینتان واقعتان على حافة غابة البلوط وال تسبب تجزئة القطعة الرئیسیة لھذا النوع من المواطن. 

أمتار. حیثما أمكن وفیما یخص الوظیفة األمنیة المستھدفة، ستتم إقامة ھذه  5سیتم إنشاء مقرات الحراسة على حافة المسارات، وستكون مساحتھا أقل من إنشاء مقرات ال یُذكر
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األثر أو عناصر الحجماألثر
األسبابالتأثیر

األبنیة لتقلیص تنظیف األشجار. وسیتم عبر ھذه الطریقة تجنب تجزئة المواطن.الحراسة

من جنیبات البحر األبیض المتوسط. لذا من المتوقع حدوث تأثیرات ال تذكر من ھذا التحول.  2م 100سیتم إنشاء معسكر العمال على أقل من معسكر العمالال یُذكر

فقدان أو تلف 
أنواع النباتات 

المحمیة

متوسط
سلبي

طرق الوصول إلى 
الموقع والمسارات 

بین التوربینات

) في الموقع أثناء IUCNالنباتات المحمیة محلیا ونوع واحد من األنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة (تم تحدید ما مجموعھ نوعین من 
. ولم تسجل ھذه األنواع في الحیز.2010استطالعات النباتات التي تمت في 

األنواع. یمكن أن تؤثر إزالة الغطاء النباتي من أجل إنشاء المسارات إلى على مواطن ھذه 
سیتم اتخاذ التدابیر لتجنب أي فقدان أو تلف لألنواع النادرة/المھددة. 

أنواع نباتات ذات  یقع الموقع على أراضي زراعیة أساسا. ومن غیر المرجح أن تتواجد األنواع النادرة أو المھددة على ھذه المواطن المضطربة. لم یتم تحدیدأبراج الطاقةال یُذكر
)..2015و 2010عملیات االستطالع ( أھمیة أثناء

المحطة الفرعیة ال یُذكر
والمباني الملحقة

دید أنواع نباتات ذات تقع المباني المقترحة على أراض زراعیة. ومن غیر المرجح أن تتواجد األنواع النادرة أو المھددة على ھذا النوع من المواطن. لم یتم تح
.2015و 2010أھمیة أثناء عملیات التي تمت في 

تثبیت الكبل المدفون سلبي متوسط
تحت سطح األرض

ھكتارا، أي معظم ماكیز وغابة  16موطنا بمساحة  16سیتم تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض في موازاة المسارات الجدیدة المقترحة. وستتأثر 
الصنوبر.

) في الموقع، لكن لیس ضمن IUCNاألنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة (تم تحدید نوعین من النباتات المحمیة محلیا ونوع واحد من 
الحیز.

قد تؤثر إزالة الغطاء النباتي على المواطن المناسبة.
سیتم اتخاذ التدابیر لتجنب أي فقدان أو تلف لألنواع النادرة/المھددة.

متوسط
سلبي

تركیب التوربینات

ھكتارا من المواطن بفعل تشیید التوربینات.  11ستتأثر مساحة 
) في الموقع، لكن لیس ضمن IUCNتم تحدید نوعین من النباتات المحمیة محلیا ونوع واحد من األنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة (

الحیز.
قد تؤثر إزالة الغطاء النباتي على المواطن المناسبة.

بیر لتجنب أي فقدان أو تلف لألنواع النادرة/المھددة.سیتم اتخاذ التدا
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األثر أو عناصر الحجماألثر
األسبابالتأثیر

إنشاء مقرات ال یُذكر
الحراسة

. وسیتم إنشاء ھذه المباني بمحاذاة المسارات بین التربینات، على 2م  5یبلغ إجمالي المساحة المتأثرة من الموطن الطبیعي بإنشاء مقرات الحراسة أقل من 
أراض زراعیة وماركیز.

) لذا ال یتوقع حدوث تأثیرات ال تذكر. 100m2(المتوسط .سیتم إنشاء معسكر العمال على جنیبات البحر األبیض معسكر العمالال یُذكر

حركة وصیانة سلبي صغیر
المركبات

المھددة باالنقراض  یمكن أن تتسبب حركة المركبات في الموقع في اإلضرار بعملیة التمثیل الضوئي للنبات و/ أو تغییرھا ویحتمل أن تضر باألنواع النادرة أو
المغربیة في الموقع. 

اإلضرار بأنواع النباتات النادرة أو المھددة باالنقراض یمكن أن تؤدي حوادث االنسكاب غیر المقصود أیًضا للملوثات مثل الوقود أو الزیوت من المركبات في 
المحلیة في الموقع أو تسبب فقدانھا.

مرحلة التشغیل3.1.2

اآلثار الناجمة عن التشغیل –المواطن والنباتات  2-3 جدول 

لموقع وداخلھ تعتبر عدد قلیل من الموظفین بزیارة الموقع بشكل یومي لفحص/ التحقق من تشغیل التوربینات بشكل صحیح. وبالتالي فإن حركة المركبات من وإلى ا األنشطة ذات الصلة بتشغیل مزرعة الریاح محدودة بقیام

ت، یمكن أن تؤدي حوادث االنسكاب المحتملة للوقود والزیت إلى تأثیر سلبي على النباتات في المسارات المصدر الوحید لألثر المحتمل على النباتات والحیوانات. وباإلضافة إلى التأثیرات المادیة المباشرة بسبب حركة المركبا

بین التوربینات وبمحاذاتھا.

عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

فقدان أو تلف 
أنواع النباتات 

المحمیة
حركة وصیانة سلبي صغیر

المركبات

المھددة باالنقراض  یمكن أن تتسبب حركة المركبات في الموقع في اإلضرار بعملیة التمثیل الضوئي للنبات و/ أو تغییرھا ویحتمل أن تضر باألنواع النادرة أو
المغربیة في الموقع. 

اإلضرار بأنواع النباتات النادرة أو المھددة باالنقراض یمكن أن تؤدي حوادث االنسكاب غیر المقصود أیًضا للملوثات مثل الوقود أو الزیوت من المركبات في 
المحلیة في الموقع أو تسبب فقدانھا.
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الزواحف والبرمائیات3.2

مرحلة التشیید3.2.1

التالیة:رات یمكن أن یتأثر التنوع البیولوجي في الموقع والمناطق المجاورة خالل مرحلة تشیید المشروع المقترح بواحد أو أكثر من اآلثار أو التأثی
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اآلثار الناجمة عن التشغیل –الزواحف والبرمائیات  3-3 جدول 

عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

فقدان الموطن 
المناسب

سلبي متوسط
طرق الوصول إلى 
الموقع والمسارات 

بین التوربینات
.Salamandraalgiraقد تؤدي إزالة الغطاء النباتي إلنشاء الطرق والمسارات إلى تلف أو فقدان الموطن المناسب للزواحف والبرمائیات، السیما بالنسبة لنوع 

الزواحف والبرمائیات المحددة في الموقع.سیتم إنشاء خط الكھرباء في الحقول الزراعیة. ھذا النوع من المواطن ال یعتبر مناسبًا ألنواع خط الكھرباءال یُذكر 

المحطة الفرعیة ال یُذكر
المحددة في الموقع.من المتوقع إنشاء المحطة الفرعیة والمباني الملحقة على أراضي زراعیة. ھذا النوع من المواطن ال یعتبر مناسبًا للزواحف والبرمائیات والمباني الملحقة

سلبي متوسط
تثبیت الكبالت 
المدفونة تحت 
سطح األرض

ائیات ألن حق سیتم تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض في محاذاة المسارات الجدیدة. ومن المتوقع حدوث آثار صغرى للمواطن المحتملة للزواحف والبرم
ھكتارا) ستقام فوق مركیز أو غابة صنوبر، وقد تم  16.73االرتفاق المطلوب بالنسبة للكبل یكون عن أدنى مستوى لھ. إال أن الكبالت المدفونة تحت سطح األرض (

لتخفیف لتجنب تلف أو العثور على مواطن مناسبة للزواحف والبرمائیات وحیث تم العثور على معظم األنواع خالل االستطالعات التي تمت. لذا یجب اتخاذ تدابیر ا
فقدان الموطن المناسب للزواحف والبرمائیات. 

التوربینات تركیبسلبي متوسط
سیتطلب تركیب التوربینات إزالة الغطاء النباتي إلنشاء المنصة.  وعلى الرغم من ذلك، تقع الغالبیة العظمى من المسار على موطن غیر 

Salmandraألنواع  Salmandraalgiraمناسب algira (IUCN، 2014)المسار  ، توجد ثالث توربینات في الشمال وأربع توربینات في القسم األوسط من
یمكن أن تؤثر على الموطن المناسب لھذا النوع من الزواحف.

إنشاء مقرات سلبي صغیر 
الحراسة

. وستكون بالقرب من المسارات. یمكن أن یكون إلزالة الغطاء النباتي آثار سلبیة صغرى على الزواحف 2متر مربع  5یعد نطاق تأثیر مقرات الحراسة أقل من 
فقدان الموطن المناسب لألنواع ذات األھمیة فیما یتعلق بالحفظ.والبرمائیات عن طریق 

على جنیبات البحر األبیض المتوسط  . لذا ال یتوقع حدوث تأثیرات ال تذكر. 2م   100سیتم إنشاء معسكر العمال، معسكر العمالال یُذكر
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عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

تضرر/ نفوق 
الزواحف 

والبرمائیات

سلبي متوسط
طرق الوصول إلى 

والمسارات الموقع 
بین التوربینات

یمكن أن تتعرض الزواحف والبرمائیات للضرر أو النفوق خالل عملیة إزالة الغطاء النباتي لتجھیز طریق الوصول إلى الموقع.

حدوث آثار صغرى من أعمال إنشاء خط الكھرباء.یقع خط الكھرباء على أرض زراعیة، وھو ما یعتبر موطنًا غیر مناسب للزواحف والبرمائیات. من المتوقع خط الكھرباءسلبي صغیر

المحطة الفرعیة سلبي صغیر
والمباني الملحقة

لیھ یتوقع حدوث آثار من المخطط إنشاء المحطة الفرعیة والمباني الملحقة على أراضي زراعیة، وھو ما یعتبر موطنًا غیر مناسب للزواحف والبرمائیات. وبناءا ع
المحطة الفرعیة.صغرى من أعمال إنشاء 

سلبي متوسط
تثبیت الكبالت 
المدفونة تحت 
سطح األرض

مصارف المفتوحة یمكن أن تتسبب أعمال الحفر المطلوبة لتثبیت الكبالت المدفونة تحت سطح األرض في اإلضرار بالزواحف والبرمائیات أو نفوقھا، حیث أن ال
المؤقتة ستوفر موطنًا مناسبًا للزواحف

بب في نفوقھا.سیشمل تشیید المنصات الخاصة بالتوربینات إزالة الغطاء النباتي وأعمال الحفر. ھذه األنشطة یمكن أن تضر بالزواحف والبرمائیات أو تتستركیب التوربیناتسلبي متوسط

إنشاء مقرات سلبي صغیر
مما یمكن أن یضر بالزواحف والبرمائیات أو یتسبب في نفوقھا.، إزالة الغطاء النباتي وأعمال الحفر، 2م  5یشمل إنشاء مقرات الحراسة، الحراسة

یشمل إنشاء مقرات الحراسة إزالة الغطاء النباتي وأعمال الحفر، مما یمكن أن یضر بالزواحف والبرمائیات أو یتسبب في نفوقھا.معسكر العمالسلبي صغیر

الكثافة ومستمرة خالل مرحلة التشیید، ویمكن أن تتعرض الزواحف والبرمائیات للنفوق إذا حاولت عبور الطرق/ المسارات.ستكون حركة المركبات عالیة حركة المركباتسلبي متوسط

الصید/ اإلتجار سلبي متوسط
بالحیوانات األلیفة

تتعرض للصید والبیع كحیوانات ألیفة، أو للعرض ,Daboiamauritanicaو   Salamandraalgiraبعض أنواع الزواحف والبرمائیات المحددة في الموقع مثل 
في معارض الحیوانات أو لالستخدام في سحر الثعابین. 
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مرحلة التشغیل3.2.2

بسبب الصید/ االتجار غیر المشروع بالحیوانات األلیفة وحركة ق أو الضرر المباشر بمجرد تشغیل مزرعة الریاح المقترحة یمكن أن یكون لھا أثر متوسط على الزواحف والبرمائیات. واآلثار الرئیسیة یمكن أن تتمثل في النفو

المركبات. فیما یلي تقییم ھذه اآلثار.

عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

تضرر/ نفوق 
الزواحف 

والبرمائیات

Salamandraalgiraللنوعین المحمیین عالمیا المحددین في الموقع (تعتبر اإلصابة أو النفوق المباشر بسبب المركبات التھدید الرئیسي حركة المركباتسلبي متوسط
).Daboiamauritanicaو

الصید/ اإلتجار سلبي متوسط
بالحیوانات األلیفة

للعرض تتعرض للصید والبیع كحیوانات ألیفة، أو Daboiamauritanicaو Salamandraalgiraبعض أنواع الزواحف والبرمائیات المحددة في الموقع مثل  
في معارض الحیوانات أو لالستخدام في سحر الثعابین.
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الطیور3.3

مرحلة التشیید3.3.1

لتالیة:یمكن أن تتأثر الطیور الموجودة في الموقع أو ممر الھجرة خالل مرحلة تشیید المشروع المقترح بواحد أو أكثر من اآلثار أو التأثیرات ا

اآلثار الناجمة عن التشغیل –الزواحف والبرمائیات  4-3 جدول 

األسبابعناصر األثر أو التأثیرالحجماألثر

فقدان 
الموطن 
المناسب

سلبي متوسط 
طرق الوصول إلى 

الموقع والمسارات بین 
التوربینات

یمكن أن تؤدي إزالة الغطاء النباتي إلى تدمیر المواطن المناسبة لبعض أنواع الطیور الموجودة في الموقع. 

ومع ذلك، ستكون ذلك.  سیتم إنشاء خط الكھرباء على أراضي زراعیة، وھو ما یعتبر موطنًا مناسبًا بالنسبة لبعض األنواع مثل الجواثم والطیور الجارحة وما إلىخط الكھرباءال یُذكر
المنطقة المتأثرة صغیرة ویقع الموطن المتاح في المنطقة المحیطة.

المحطة الفرعیة ال یُذكر
والمباني الملحقة

، ستكون المنطقة المبنیة سیتم بناء المحطة الفرعیة والمباني الملحقة على أراضي زراعیة، وھي توفر موطنًا مناسبًا محدوًدا لمعظم أنواع الطیور. إضافة إلى ذلك
وتقع المواطن المناسبة في المناطق المحیطة.مربع  متر 10المقترحة أقل من 

متوسط
سلبي

تثبیت الكبل المدفون 
سطح األرضتحت 

ب الطبیعة المؤقتة سیتم تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض في محاذاة المسارات الجدیدة. من المتوقع أن تكون اآلثار الناجمة على بیئة الطیور صغرى بسب
ناسبة لبعض أنواع الطیور التي تجثم أو لإلزعاج والعرض الضیق ألعمال حفر المصارف. إال أن إزالة الغطاء النباتي یمكن أن تؤدي إلى تدمیر المواطن الم

تتكاثر أو تتغذى في الموقع.

سیشمل تركیب التوربینات إزالة الغطاء النباتي ویمكن أن یؤدي إلى تدمیر المواطن المناسبة (الغابة والجنیبات) لبعض أنواع الطیور.تركیب التوربیناتسلبي متوسط

زالة األشجار بناء مقرات الحراسة في الغابة والجنیبات. ومع ذلك فإن المنطقة المتأثرة ستكون صغیرة. لكن مسألة اإلزعاج سیتم تقلیصھا وسیتم تجنب إسیتم إنشاء مقرات الحراسةسلبي صغیر
حیثما أمكن.

ر مساحة إجمالیة قدرھا یشمل إنشاء معسكر العمال إزالة الغطاء النباتي وقد یدمر المواطن المناسبة (جنیبات البحر األبیض المتوسط) لبعض أنواع الطیور. ستتأثمعسكر العمالال یُذكر
من جنیبات البحر األبیض المتوسط بفعل إنشاء معسكر العمال. 2م  100
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األسبابعناصر األثر أو التأثیرالحجماألثر

إتالف 
األعشاش أو 

تدمیرھا

سلبي متوسط
الوصول إلى طرق 

الموقع والمسارات بین 
التوربینات

ن ھناك حاجة إلى سیشمل إنشاء طرق الوصول إلى الموقع والمسارات إزالة الغطاء النباتي وقد یؤدي إلى تدمیر مناطق بناء األعشاش المناسبة للطیور. وستكو
تنفیذ إجراءات التخفیف لتجنب ھذا األثر. 

المحیطة. ومع سیتم إنشاء خط الكھرباء على أراضي زراعیة، وھو ما یعتبر موطن تكاثر مناسب لبعض األنواع مثل الجواثم والطیور الجارحة وما إلى ذلك. خط الكھرباءال یُذكر
ذلك، ستكون المنطقة المتأثرة صغیرة ویقع الموطن المتاح في المنطقة. 

المحطة الفرعیة ال یُذكر
والمباني الملحقة

لطیور المحطة الفرعیة والمباني الملحقة على أراضي زراعیة، وھو ما یعتبر من مناطق التكاثر المناسبة لبعض أنواع الطیور مثل الجواثم وبعض ا سیتم بناء
واع الطیور.الجارحة. ومع ذلك، تقع ھذه المنطقة على وجھ التحدید بجوار الفھامین، حیث یتسبب اإلزعاج البشري في جعل ھذه المنطقة أقل مالئمة ألن

متوسط
سلبي

تثبیت الكبل المدفون 
تحت سطح األرض

ھكتارا من الغابات والجنیبات. ویمكن أن ینتج إتالف وتدمیر األعشاش بسبب إزالة الغطاء  16.73سیؤدي تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض إلى فقدان 
النباتي إذا لم یتم اتخاذ التدابیر المالئمة. 

ھكتارا من الغابات والجنیبات) ویمكن أن یتسبب في تدمیر مناطق التكاثر المناسبة للطیور (الغابة  4.39سیشمل إنشاء منصة التوربینة إزالة الغطاء النباتي (تركیب التوربیناتسلبي متوسط
والجنیبات). 

، وستكون 2م  5سیتم بناء مقرات الحراسة في الغابة والجنیبات. ومع ذلك فإن المنطقة المتأثرة ستكون صغیرة. وستكون على شكل ھیاكل جاھزة بمساحة إنشاء مقرات الحراسةال یُذكر
المساحة المتأثرة ضئیلة مقارنة مع إجمالي مساحة الموطن على قمة الجبل.

، ھي ضئیلة مقارنة مع إجمالي المساحة المتوفرة 2م  100سیتم إنشاء معسكر العمال على أرض الشجیرات، وتقدر المساحة التي ستتم إزالتھا للھیاكل بنحو معسكر العمالال یُذكر
لموطن مركیز.

النفوق 
المباشر

للطیور. یمكن أن تتسبب حركة المركبات خالل مرحلة التشیید في النفوق المباشرحركة المركباتسلبي صغیر

الصید/ اإلتجار سلبي متوسط
في المغرب، یستخدم العقاب المصري في الطب التقلیدي. كما یمكن أن یؤدي تواجد اإلنسان بشكل متزاید في الموقع إلى زیادة نشاط الصید. بالحیوانات األلیفة
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األسبابعناصر األثر أو التأثیرالحجماألثر

غیر المشروع للثروة الحیوانیة وألعاب الحیوانات المفترسة (مثل الصید باستخدام الثعالب والذئاب التھدیدات التي تتعرض لھا الحدأة الحمراء تشمل التسمیم التسممسلبي متوسط
.Aوالغرابیات...) والتسمم من مبیدات اآلفات والتسمم الثانوي ( Aebischer in litt. 2009.(

سلبي متوسطالنزوح 
التواجد البشري 
وحركة المركبات 

واألعمال
یمكن أن تتسبب زیادة التواجد والنشاط البشري وزیادة حركة المركبات واآلالت األخرى...إلخ في نزوح الطیور. 

مرحلة التشغیل3.3.2

ھرباء. اآلثار التي تحدث خالل مرحلة التشغیل ستكون محدودة باإلزعاج نتیجة للتواجد البشري وحركة المركبات ودوران شفرات التوربینات وخط الك

اآلثار الناجمة عن التشغیل –الطیور   5-3 جدول 

عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

النفوق المباشر أو 
اإلضرار بالطیور

االصطدام سلبي متوسط
بالتوربینات

الصطدام قد على الرغم من أن منطقة الدراسة تقع في منطقة مضیق جبل طارق، إال أنھا تعتبر خارج مسارات تدفقات الھجرة األكثر أھمیة. إال أن خطر ا
یعد مضیق ) والعقاب المصري حیث 2009، ب. توریت إن لیت. 2009، مامن وآخرون 2003یؤثر على األنواع المھددة مثل الحدأة الحمراء (دوشامب  

جبل طارق أحد مسارات الھجرة الرئیسیة.

سلبي متوسط
االصطدام بخط 
الكھرباء (خط 

التأریض)

كم غرب ھذه األبراج. ویستخدم  18.6؛ ویقع سد ابن بطوطة 60إلى  45م شرق األبراج الكھربائیة  570سد خمیس أنجرا (تقع قناة حسن بن المھدي 

المسار المكون بین ھاذین السدین من قبل الطرائد والطیور.

). یقع ھذا الجبل GREPOM-BirdLifeویعتبر جبل ھاؤوز منطقة ھامة للطیور الجارحة والعقبان التي تعشش على المنحدرات الصخریة (المصدر 

45إلى  21كم إلى غرب األبراج الكھربائیة  5.5

كم جنوب غرب خط الطاقة الكھربائیة المقترح. وتم 1.9كم شرقا وسد أجراس، الواقع  8.3بین سدین سد أسمیر الواقع  21إلى  1وتقع األبراج الكھربائیة  

تسجیل تواجد لطائر البقویقة ذو الذیل األسود، والفالمنجو أبو ملعقة والبشروش عند سد أجراس.

اصطدام الطیور بخط الطاقة الكھربائیة. یجب اتخاذ تدابیر التخفیف لتجنب
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عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

متوسط
سلبي

الصعق الكھربائي 
بسبب خطوط 

الكھرباء 

تم تعد مخاطر الصعق الكھربائي بسبب خطوط الكھرباء العالي الجھد الكھربي منخفضة بفضل عوازلھا الطویلة المعلقة. وبغض النظر عن ذلك فقد 
والعقاب المصري بسبب الصعق الكھربائي.اإلبالغ عن بعض حاالت نفوق الحدأة الحمراء 

یمكن أن تتسبب حركة المركبات خالل مرحلة التشیید في النفوق المباشر للطیور.حركة المركباتسلبي صغیر

الصید/ اإلتجار سلبي متوسط
بالحیوانات األلیفة

اإلنسان بشكل متزاید في الموقع إلى زیادة نشاط الصید.في المغرب، یستخدم العقاب المصري في الطب التقلیدي. كما یمكن أن یؤدي تواجد 

ام الثعالب التھدیدات التي تتعرض لھا الحدأة الحمراء تشمل التسمیم غیر المشروع للثروة الحیوانیة وألعاب الحیوانات المفترسة (مثل الصید باستخدالتسممسلبي متوسط
.Aوالتسمم الثانوي (والذئاب والغرابیات...) والتسمم من مبیدات اآلفات  Aebischer in litt. 2009.(

سلبي صغیرالنزوح 
التواجد البشري 

وحركة المركبات 
وأعمال الصیانة

یمكن أن تتسبب زیادة التواجد والنشاط البشري وزیادة حركة المركبات واآلالت األخرى...إلخ في نزوح الطیور.

الخفافیش3.4

ار الموقع واألنواع والموسم. اآلثار األكثر توثیقًا تشمل: أظھرت الدراسات التي أجریت في الوالیات المتحدة وأوروبا أن اآلثار التي تحدثھا مزارع الریاح العاملة على الخفافیش تتفاوت حسب اختی

x االصطدام المباشر

xغیر المفاجئ في ضغط الھواء بالقرب من شفرة التوربینة) الرضح الضغطي (النفوق نتیجة للتلف في رئتي الخفاش بسبب الت

اآلثار المحتملة األخرى تشمل:

x (نتیجة لبناء مزرعة الریاح أو بسبب تجنب الخفافیش لمنطقة مزرعة الریاح) فقدان مواطن التغذیة

x إعاقة التنقل أو الحركة الموسمیة وتجزئة مواطن التغذیة



مزرعة الریاح الخالیدي ومشروع خط الطاقة الكھربائیة
201545خطة حمایة التنوع الحیوي، غشت 

مرحلة التشیید3.4.1

اآلثار الناجمة عن اإلنشاءات –الخفافیش   6-3 جدول 

عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

فقدان الموطن المناسب

سلبي متوسط 
طرق الوصول إلى 
الموقع والمسارات 

بین التوربینات

بینما تتغذى أخرى (مثل خفاش حذوة الحصان، خفاش  ��بالغابات للجثوم  Pipistrellussaviiترتبط األنواع المحلیة مثل الخفاش النوكتولي الضخم أو 
األنواع األخرى  المغرب ذو أذن الفأر) في ھذه المواطن. وبناءا علیھ یمكن أن تحدث تأثیرات على أنواع الخفافیش ھذه بسبب إزالة الغابة. وعادة ما تجثم

. في صدوع أو تجاویف المباني، وھي المواطن التي لن تتأثر بالمشروع المقترح

خط الكھرباءال یُذكر
یتوقع حدوث آثار ال تُذكر، ألن خط الكھرباء والمحطة الفرعیة تقع في مواطن غیر مناسبة لجثوم/ سبات الخفاش. 

المحطة الفرعیة ال یُذكر
والمباني الملحقة

تثبیت الكبل المدفون سلبي متوسط
تحت سطح األرض

ھكتارا من المواطن المناسبة لجثوم الطیور (غابة  6.19سیتم تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض بموازاة المسارات الجدیدة، مؤثرا على ما مجموعھ 
الصنوبر، غابة األوكالیبتوس وغابة بلوط الفلین)

المنصات إلى تدمیر المواطن المناسبة لبعض أنواع الخفافیش التي تسكن الغابات أو تتغذى بھا.یمكن أن تؤدي إزالة الغطاء النباتي إلنشاء تركیب التوربیناتسلبي متوسط

إنشاء مقرات ال یُذكر
الحراسة

، وستكون 2م  5سیتم بناء مقرات الحراسة في الغابة والجنیبات. ومع ذلك فإن المنطقة المتأثرة ستكون صغیرة. وستكون على شكل ھیاكل جاھزة بمساحة 
المساحة المتأثرة ضئیلة مقارنة مع إجمالي مساحة الموطن على قمة الجبل.

معسكر العمالال یُذكر
، ھي ضئیلة مقارنة مع إجمالي المساحة 2م  100سیتم إنشاء معسكر العمال على أرض الشجیرات، وتقدر المساحة التي ستتم إزالتھا للھیاكل بنحو 

المتوفرة لموطن مركیز.
لذا فإن التأثیرات ال تذكر. 
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عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

المجاثم/ مناطق 
السبات، التلف أو 

التدمیر

سلبي متوسط
طرق الوصول إلى 
الموقع والمسارات 

بین التوربینات
إزالة األشجار المعمرة التي تحتوي على فتحات أو تجاویف، والتي تعتبر مجاثم ومناطق سبات مناسبة للخفاش. 

خط الكھرباءال یُذكر
ھدمھا. یعد یتوقع حدوث آثار صغرى خالل مرحلة التشیید. ھذه التأثیرات یمكن أن تحدث فقط إذا كانت ھناك مباني مناسبة للخفافیش في الموقع وقد تم 

ء خط الطاقة الجدید. ذلك غیر محتمل الحدوث للغایة ألن الموقع المقترح لخط الكھرباء والمحطة الفرعیة خارج الدواویر ولن یتم ھدم أي مباني بسبب إنشا
المحطة الفرعیة ال یُذكر

والمباني الملحقة

تثبیت الكبل المدفون سلبي متوسط
تحت سطح األرض

ھكتارا من المواطن المناسبة لجثوم الخفافیش  6.19سیتم تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض بموازاة المسارات الجدیدة، مؤثرا على ما مجموعھ 
(غابة الصنوبر، غابة األوكالیبتوس وغابة بلوط الفلین)

ا.یمكن أن تؤدي إزالة الغطاء النباتي إلنشاء المنصات إلى تدمیر المواطن المناسبة لبعض أنواع الخفافیش التي تسكن الغابات أو تتغذى بھتركیب التوربیناتسلبي متوسط

إنشاء مقرات ال یُذكر
الحراسة

، وستكون 2م  5سیتم بناء مقرات الحراسة في الغابة والجنیبات. ومع ذلك فإن المنطقة المتأثرة ستكون صغیرة. وستكون على شكل ھیاكل جاھزة بمساحة 
المساحة المتأثرة ضئیلة مقارنة مع إجمالي مساحة الموطن على قمة الجبل.

معسكر العمالال یُذكر
، ھي ضئیلة مقارنة مع إجمالي المساحة 2م  100سیتم إنشاء معسكر العمال على أرض الشجیرات، وتقدر المساحة التي ستتم إزالتھا للھیاكل بنحو 

المتوفرة لموطن مركیز.
لذا فإن التأثیرات ال تذكر

النفوق المباشر و/أو 
النزوح

سلبي متوسط
طرق الوصول إلى 
الموقع والمسارات 

التوربیناتبین 
یمكن أن یحدث نفوق مباشر للخفافیش فقط إذا كانت المجاثم/ مناطق السبات الفعالة توجد في أشجار تتعرض للتدمیر خالل مرحلة التشیید. 

خط الكھرباءال یُذكر
المحطة الفرعیة 
والمباني الملحقة

للغایة أن توجد مجاثم فعالة خارج الدواویر.یتوقع حدوث آثار صغرى خالل مرحلة التشیید، ألنھ من غیر المحتمل 

تثبیت الكبل المدفون سلبي متوسط
تحت سطح األرض

تم إزالة ما یمكن أن یحدث نفوق مباشر للخفافیش إذا كانت المجاثم/ مناطق السبات الفعالة توجد في أشجار قد تتعرض للتدمیر خالل مرحلة التشیید. ست
ھكتارا من ھذه المواطن بسبب تركیب الكبالت المدفونة تحت سطح األرض.  6.19مجموعھ 
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عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

یمكن أن یحدث نفوق مباشر للخفافیش فقط إذا كانت المجاثم/ مناطق السبات الفعالة توجد في أشجار تتعرض للتدمیر خالل مرحلة التشیید. تركیب التوربیناتسلبي متوسط

إنشاء مقرات ال یُذكر
الحراسة

، وستكون 2م  5سیتم بناء مقرات الحراسة في الغابة والجنیبات. ومع ذلك فإن المنطقة المتأثرة ستكون صغیرة. وستكون على شكل ھیاكل جاھزة بمساحة 
المساحة المتأثرة ضئیلة مقارنة مع إجمالي مساحة الموطن على قمة الجبل.

معسكر العمالال یُذكر
، ھي ضئیلة مقارنة مع إجمالي المساحة 2م  100سیتم إنشاء معسكر العمال على أرض الشجیرات، وتقدر المساحة التي ستتم إزالتھا للھیاكل بنحو 

المتوفرة لموطن مركیز.
لذا فإن التأثیرات ال تذكر

سلبي متوسط
التواجد البشري 
وحركة المركبات 

واألعمال
اإلزعاج الناتج عن التواجد المتزاید لإلنسان وحركة المركبات واآلالت األخرى وما إلى ذلك یمكن أن یؤدي إلى نزوح أنواع الخفافیش. 

مرحلة التشغیل3.4.2

ستكون اآلثار المصاحبة للتشغیل محدودة باإلزعاج الناتج عن تواجد اإلنسان وحركة المركبات وتواجد توربینات الریاح.

اآلثار الناجمة عن التشغیل –الخفافیش   7-3 جدول 

عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

النفوق المباشر أو 
اإلضرار بالخفافیش

متوسط
سلبي

االصطدام 
بالتوربینات

Nyctaluslasiopterusفي مزارع الریاح بأوروبا. ھذا النوع مدرج على القائمة الحمراء لألنواع المھددة  یمكن أن تتأثر بخطر االصطدام كما یحدث
باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة في فئة األنواع األقل أھمیة من حیث المخاطر.

سلبي صغیر
االصطدام بخط 
الكھرباء (خط 

التأریض)

تعتمد على تعتمد أنواع الخفافیش المسجلة في الموقع على صدى الصوت في تحدید المواقع أثناء الطیران. ھناك احتماالت أقل بالنسبة للخفافیش التي 
) وبالتالي من المتوقع حدوث الحد األدنى لآلثار. 2013صدى الصوت أن تقع ضحیة لالصطدام بالكبالت المعلقة (أجواندا ب، وآخرون 

ال یُذكر
الصعق الكھربائي 

بسبب خطوط 
الكھرباء 

سم (أجواندا ب، وآخرون 60تكشف الدراسات عن أن الخفافیش یمكن أن تموت بالصعق الكھربائي إذا كانت المسافة بین أسالك الدائرة الكھربائیة أقل من 
سم فأقل. وھكذا یتوقع حدوث آثار ال تُذكر. نظرا للعزل الواسع للموصالت عالیة الفولطیة 40). عادةً ما تكون الخفافیش المحلیة أقل حجًما وبعرض 2013

المقترحة والعرض الصغیر ألنواع الخفافیش المحلیة، فإن خطر الصعق الكھربائي ال یذكر. 
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عناصر األثر أو الحجماألثر
األسبابالتأثیر

سلبي صغیرالنزوح 
التواجد البشري 

وحركة المركبات 
واألعمال

د لإلنسان وحركة المركبات واآلالت األخرى وما إلى ذلك یمكن أن یؤدي إلى نزوح أنواع الخفافیش.اإلزعاج الناتج عن التواجد المتزای

ملخص اآلثار3.4.3

على التوالي.  9واآلثار المتبقیة في الفصل  8و 7-6یف موضحة في الفصول فیما یلي ملخص تقییم اآلثار. یرجى مالحظة أن ھذه اآلثار تقاس دون أخذ إجراءات التخفیف بعین االعتبار. یرجى العلم أن إجراءات التخف

مالحظة: تشیر الخالیا البیضاء إلى عدم حدوث أي أثر 
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مرحلة التشیید

طرق الوصول إلى الموقع والمسارات 
بین التوربینات

الكھرباءخط 

المحطة الفرعیة والمباني الملحقة

تثبیت الكبل المدفون تحت سطح 
األرض

تركیب التوربینات

إنشاء مقرات الحراسة

معسكر العمال

حركة المركبات

الصید/ اإلتجار بالحیوانات األلیفة

التسمم
التواجد البشري وحركة المركبات 

واألعمال
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النباتات
الحیوانات

الخفافیشالطیورالزواحف والبرمائیات
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مرحلة التشغیل

حركة المركبات

الصید/ اإلتجار بالحیوانات األلیفة

التسمم

التواجد البشري وحركة المركبات 
واألعمال

االصطدام بالتوربینات

االصطدام بخطوط الكھرباء

الصعق الكھربائي بسبب خطوط 
الكھرباء

سلبي بالغ األھمیةسلبي كبیرسلبي متوسطسلبي صغیریُذكرال تقییم التأثیر
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األثر التراكمیة4

المقدمة4.1

الماضیة والحاضرة والمستقبلیة القابلة األثر التراكمي ھو التأثیر الواقع على البیئة الذي ینجم عن األثر المتزاید للفعل عندما یضاف إلى األفعال 

ة فردیة لكنھا للتنبؤ بغض النظر عن الھیئة (فدرالیة أو غیر فدرالیة) أو الشخص الذي یقوم بھذه األفعال. وقد تنتج اآلثار التراكمیة عن أفعال ثانوی

كبیرة إذا كانت جماعیة والتي تقع مع مرور الزمن.

ملیا مراعاة بعض المفاھیم:یتطلب تقییم التأثیرات التراكمیة ع

x تقییم التأثیرات على مساحة ("إقلیمیة") أكبر قد تتخطى الحدود؛ (بما في ذلك التأثیرات بفعل اضطرابات الطبیعة التي تؤثر على

المكونات البیئیة واألفعال البشریة).

xتقییم التأثیرات خالل فترة زمنیة أطول تشمل الماضي والمستقبل؛

xمكونات البیئیة القیمة (تقییم تأثیرات الVECبسبب التفاعل مع األفعال األخرى، لیس فقط تأثیرات فعل منفرد قید المراجعة؛ (

x.تقویم األھمیة من حیث التأثیرات التي تتعدى التأثیرات المحلیة المباشرة

منھجیة التقییم4.2

ریاح المقترحة إلى جانب عملیة تطویر أخرى في المنطقة. تم تحدید تم إجراء عملیة تقییم واضحة وشفافة ومفصلة لفھم آثار عملیة تطویر مزارع ال

تمت الموافقة اآلثار الكلیة بناء على مجموعة من المشاریع وإسھامھا الفردي في اآلثار. وقد بحث ھذا التقییم مزارع الریاح القائمة، والمزارع التي 

علیھا أو في مرحلة التطبیق. 

رى منھا النقل على السكك الحدیدیة والطرق السریعة والموانئ والمحاجر ضمن ھذه الدراسة، حیث یعتقد أنھا تولد كما تم إدراج عملیات تطویر أخ

تأثیرات على أنواع الطیور. 

تم اتباع إرشادات اآلثار التراكمیة إلعداد ھذا القسم:

xSNH, . تقییم األثر التراكمي عملیات تطویر طاقة الریاح قبالة الشاطئ. 2012

در الذكر أن قدرا محدودا من المعلومات فقط متاح عن عملیات التطویر والمقترحات المعتمدة بانتظار قرار في الموقع. یج

التأثیرات التراكمیة لطاقة الریاح على الریاح4.3

,BTOقد ینطوي التغیر المناخي على تأثیرات كبیرة على الطیور ( یور المخوضة في كیف تغیرت توزیعات الط BTO). وثقت أعمال 2015

رقیة الشتاء مثل الكروان، الزقزاق الرمادي، الدریجة والبقویقة ذو الذیل األسود، في المملكة المتحدة وشمال غرب أوروبا إلى االتجاھات الش

).��������2008، ماكلین 2005والشمالیة أو الشمالیة الشرقیة بسبب زیادة متوسط درجات الحرارة في الشتاء (أوستن وریفیش 

الذي ننتجھ وبالتالي تقلیص  CO2تعد الطاقة المتجددة مثل طاقة الریاح أو األمواج أو المد والجزر إحدى طرق خفض كمیة ثاني أكسید الكربون 

تأثیرات التغیر المناخي. 

یور المھاجرة، في بعض الدول مثل لقد أدت عملیات التطویر المتزایدة لمزارع الریاح قبالة الشاطئ إلى مخاوف بشأن اآلثار التراكمیة على الط

اسكتلندا، أسترالیا وأسبانیا، وغیرھا. 

ھا. فقد أظھرت الدراسات واالستطالعات التي استھدفت مزارع الریاح العاملة أن ھذه المرافق تؤدي إلى تأثیرات سلبیة على الطیور وعلى تعداد

أجریت الدراسات على مزارع الریاح في الشاطئ وفي البحر، وتنطبق اآلثار على نوع أو أكثر من أنواع الطیور. 
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واع التالیة لآلثار: وكشفت ھذه الدراسات عن األن

x االصطدام بشفرات التوربینات (المتحركة والساكنة)؛   

x التكاثر/البیات الشتوي؛ نزوح الطیور بسبب فقدان الموطن المناسب للتغذیة و/أو   

x إزعاج الریاح ضمن وحول طوق التوربینة؛ و   

x .خلق عائق أما االنتشار أو الحركات المعتادة أو الھجرة 

راكمیة لطاقة الریاح على الریاح الخفافیشالتأثیرات الت4.4

یة لألثر رغم أن تقییم التأثیرات التراكمیة لمزارع الریاح القائمة والمقترحة وعملیات تطویر البنیة التحتیة األخرى مطلوب في التقییمات الرسم

سات لآلثار التراكمیة لمزارع الریاح مطبقة على البیئي، تمت مراقبة مزارع ریاح فردیة فقط حتى تاریخھ. وعلى وجھ التحدید، لیس ھناك درا

الخفافیش. ھجرةمسارات

تشمل اآلثار األكثر توثیقًا على الخفافیش: 

xاالصطدام المباشر، و

x (النفوق نتیجة للتلف في رئتي الخفاش بسبب التغیر المفاجئ في ضغط الھواء بالقرب من شفرة التوربینة) الرضح الضغطي

ألخرى تشمل:اآلثار المحتملة ا

x (نتیجة لبناء مزرعة الریاح أو بسبب تجنب الخفافیش لمنطقة مزرعة الریاح) فقدان مواطن التغذیة

x إعاقة التنقل أو الحركة الموسمیة وتجزئة مواطن التغذیة

ا تتعرض الخفافیش للقتل بواسطة توربینات الریاح بمعدالت أعلى من الطیور، ویعود ذلك جزئیا إلى أن الخفافیش تنجذب لتوربینات الریاح كم

رع األسیبدو. نظرا ألن الخفافیش تعمر طویال ومعدالت تكاثرھا متدنیة، فإنھا عرضھ للنفوق من توربینات الریاح أكثر من أنواع الطیور األصغر و

تكاثرا. 

لذا فإن اآلثار التراكمیة لمزارع الریاح القائمة قد تؤثر إلى حد كبیر على تعداد الخفافیش ومعدالت تكاثرھا. 

التأثیرات التراكمیة لطاقة الریاح على أنواع الحیوانات األخرى4.5

 ال یعرف إال القلیل عن اآلثار التراكمیة لمزارع الریاح على أنواع الحیوانات األخرى.

).2011وقد تم توثیق التأثیرات التراكمیة لمختلف البنى التحتیة على أنواع الحیوانات (مثال، كروسمان بي وآخرین 

تشمل التأثیرات التراكمیة على الحیوانات:

x(نتیجة لبناء مزارع الریاح أو بسبب تجنب الخفافیش لمنطقة مزارع الریاح) فقدان المواطن الفضلى

xیواناتالنفوق المباشر للح

x إعاقة الحركة وتجزئة مواطن التغذیة

مزرعة ریاح الخالیدي ضمن مشروعالتأثیرات التراكمیة 4.6

كم. توضح الخارطة في  20استندت الحدود المكانیة المتعلقة بتحدید اآلثار التراكمیة إلى قطر المركز التقریبي لمشروع مزرعة ریاح خالدي البالغ 

كم من مزرعة ریاح خالدي.  20كم، وتظھر إجمالي عدد عملیات التطویر ضمن  20مدى ھذا الحیز ومساحتھ  6الملحق 
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كم إلى السمات الجغرافیة لمنطقة طنجة وأنشطة وخصال المكونات البیئیة القیمة.  20ویرتكز أساس اختیار الحیز بمساحة 

كم من مزرعة الریاح المقترحة.  20تظھر الجداول التالیة إجمالي عدد عملیات التطویر ضمن 

كم 20مزارع الریاح الموجودة ضمن  1-4 جدول 

المسافة إلى السنةMWعدد التوربیناتالمرحلةالمقاطعةمزرعة الریاح
الخالیدي (كم)

المساحة 
(ھكتار)

المساحة 
(%)

P40120--24.60.90طنجةالخالیدي
O16514020095.71طنجةطنجة SW1650.8960.16

378.6613.80غیر معروفO126752009طنجةمزرعة دار سعدان

غیر 120غیر معروفOطنجةمزرعة الصندوق
17.33معروف E?51.841.89

مزرعة عبد الخالق 
O845020007.42تطوان-طنجةالطریس NE298.5510.88

32200514.30غیر معروفOتطوانمزرعة الریاح الفارج S339.4312.37

غیر غیر معروفP451352012طنجةدار الشاوي
معروف

غیر 
معروف

غیر غیر معروف502010غیر معروفPطنجةYNNAالطاقة الحیویة
معروف

غیر 
معروف

4607221204502,743.97100.00المجموع

P ،المتوقع :Oالتشغیل :

توربین في حالة عمل أو من  460میغا واط وأكثر من  722كم من مشروع الخالیدي، تولد ما مجموعھ  20تم تحدید ثماني مزرعة ریاح ضمن 

ھكتارا تقریبا. 2,743.97المتوقع أن تعمل، وتبلغ إجمالي المساحة التي أقیمت علیھا التوربینات 

نئ والبنى وشمل تقییم األثر البیئي التراكمي مشاریع أخرى في المنطقة، مثل المحاجر، عملیات التطویر الصناعیة، عملیات التطویر التجاریة، الموا

التحتیة األخرى. وتمت دراسة عملیات التطویر المصاحبة المكافئة (أي توصیالت الشبكة أو إنشاء المسارات). 

لمشاریع التالیة في المنطقة:كما تم بحث الخطط أو ا

كم من مزرعة الخالیدي 20خطوط الكھرباء الموجودة ضمن  2-4جدول 

خط 
المسافة إلى السنةالمرحلةالمقاطعةالكھرباء

المساحة الطول (م)الخالیدي (كم)

0.78غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة1 NW27,406.1627.41
2.96غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة2 NW29,982.9629.99
11.95غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة3 SW31,766.831.77
14.43غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة4 SW10,526.0710.53
11.75غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة5 SW19,197.9619.20
11.75غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة6 SW9,615.0319.65
0.36غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة7 S31,500.8131.50
7.26غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة8 SW8,507.98.51

168,503.69168.56إجمالي الطول

كم 20عملیات التطویر األخرى الموجودة ضمن  3-4 جدول 

المسافة إلى السنةالمرحلةالمقاطعةعملیة التطویر
الخالیدي (كم)

المساحة 
المساحة (%)(ھكتار)

12.92غیر معروفالتشغیلطنجة1المحجر  S88.874.84
8.46غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة2المحجر  W772.7842.08
11.46غیر معروفالتشغیلطنجة3المحجر  NE273.6114.90
7.38غیر معروفالتشغیلتطوان-طنجة4المحجر  SE74.624.06
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المسافة إلى السنةالمرحلةالمقاطعةعملیة التطویر
الخالیدي (كم)

المساحة 
المساحة (%)(ھكتار)

10.70غیر معروفالتشغیلطنجةاستخدام رینو طنجة E212.9211.59
10.5غیر معروفالتشغیلطنجةمیناء طنجة المتوسطي NE383.0420.86

11.75غیر معروفالتشغیلطنجة1المحطة الفرعیة  SW28.451.55

4.64غیر معروفالتشغیلطنجة2المحطة الفرعیة  N2.040.11

1,836.33إجمالي المساحة

كم 20مسارات النقل الموجودة ضمن  4-4 جدول 

المرحلةالمقاطعةمسار النقل
الطول ضمن 

المساحة الفاصلة 
(كم)

المساحة التقریبیة 
المسافة إلى السنة(ھكتار)

الخالیدي (كم)

0غیر معروف45.60.14التشغیلطنجةBNIسكك حدید وسین  N
A40غیر معروف37.70.11التشغیلطنجة E
N1612.60غیر معروف14.80.04التشغیلطنجة N
A619.13معروفغیر 10.70.03التشغیلتطوان E

108.80.330.33إجمالي الطول

كم من مسارات النقل في الموقع.  108.8تم تحدید ما مجموعھ 

كم). وتم  20یظھر الجدول التالي نسبة المساحة المستخدمة في عملیات التطویر المختلفة مقارنة مع إجمالي مساحة الدراسة (مساحة فاصلة 

م لكل عملیة من عملیات تطویر النقل.  30احتساب عرض 

نسبة المساحة المستخدمة في عملیات التطویر المختلفة مقارنة مع إجمالي مساحة الدراسة 5-4 جدول 

المساحة المرحلةالمقاطعةعملیة التطویر
المساحة (%)(ھكتار)

نسبة المساحة 
مقارنة مع 
المساحة 

الفاصلة وقدرھا 
كم 20

نسبة 
المساحة 

مقارنة مع 
المساحة 
الفاصلة 

20وقدرھا 
كم

مزرعة الریاح

24.600.520.01متوقعطنجةالخالیدي

1.44

1,650.8934.760.86التشغیلطنجةطنجة

378.667.970.20التشغیلطنجةمزرعة دار سعدان

51.841.090.03التشغیلطنجةالصندوق مزرعة

مزرعة عبد الخالق 
298.556.290.16التشغیلتطوان-طنجةالطریس

مزرعة الریاح 
339.437.150.18التشغیلتطوانالفارج

غیر معروفغیر معروفغیر معروفمتوقعطنجةدار الشاوي

الطاقة 
غیر معروفمعروف غیرغیر معروفمتوقعطنجةYNNAالحیویة

خطوط 
الكھرباء

27.410.580.01التشغیلتطوان-طنجة1خط الكھرباء 

0.09

29.980.630.02التشغیلتطوان-طنجة2خط الكھرباء 

31.770.670.02التشغیلتطوان-طنجة3خط الكھرباء 

10.530.220.01التشغیلتطوان-طنجة4خط الكھرباء 

19.200.400.01التشغیلتطوان-طنجة5خط الكھرباء 
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المساحة المرحلةالمقاطعةعملیة التطویر
المساحة (%)(ھكتار)

نسبة المساحة 
مقارنة مع 
المساحة 

الفاصلة وقدرھا 
كم 20

نسبة 
المساحة 

مقارنة مع 
المساحة 
الفاصلة 

20وقدرھا 
كم

9.620.200.01التشغیلتطوان-طنجة6خط الكھرباء 

31.500.660.02التشغیلتطوان-طنجة7خط الكھرباء 

8.510.180.00التشغیلتطوان-طنجة8خط الكھرباء 

الطرق والسكك 
الحدیدیة

سكك حدید وسین 
BNI0.140.000.00التشغیلطنجة

0.0002 A40.110.000.00التشغیلطنجة

N160.040.000.00التشغیلطنجة

A60.030.000.00التشغیلتطوان

أخرى

88.871.870.05التشغیلطنجة1المحجر 

0.96

772.7816.270.40التشغیلتطوان-طنجة2المحجر 

273.615.760.14التشغیلطنجة3المحجر 

74.621.570.04التشغیلتطوان-طنجة4المحجر 

212.924.480.11التشغیلطنجةمصنع رینو

میناء طنجة 
383.048.070.20التشغیلطنجةالمتوسطي

28.450.600.01التشغیلطنجة1المحطة الفرعیة 

2.040.040.00التشغیلطنجة2المحطة الفرعیة 

4,749.13100.002.482.48إجمالي المساحة

كم.  20% من عملیات التطویر العاملة والمتوقعة ضمن مساحة فاصلة قدرھا 0.01فولط  225ستشغل مزرعة الخالیدي وخط الكھرباء 

التأثیرات التراكمیة لمزرعة الخالیدي ومحاذاة خط الكھرباء على النباتات والحیوانات4.7

مخاطر االصطدام4.7.1

كم من عملیة التطویر المقترحة،  20نظرا لعدم توفیر البیانات عن النفوق المباشر للطیور أو الخفافیش لمزارع الریاح العاملة الموجودة ضمن 

المحتملة.  ةاستند التقییم التراكمي على بیانات من المناطق المجاورة. وقد تم بحث حاالت مماثلة في جبل طارق بأسبانیا بغیة قیاس اآلثار التراكمی

، (2012 ویعد عقاب جیفرون والعقاب األسود من األنواع التي تتأثر كثیرا بفعل طاقة الریاح نظرا النخفاض قدرتھا على المناورة (أتیینزا وآخرین

2006مزرعة ریاح في جنوبي أسبانیا بین  13لذا فإن مخاطر اصطدامھا أعلى من أنواع الطیور األخرى عادة. وقد تم إجراء دراسة رصد في 

-2006مزرعة ریاح في  13عقاب جیفرون (العقاب األسمر) نافقة في  221). فتم العثور على ما مجموعھ 2012(دو لوكاس وآخرین  2009و

0.186في ھذه المزارع عقاب جیفرون/لكل مزرعة ریاح/بالسنة. وبلغ متوسط معدل نفوق العقبان  8.5، مما یعني متوسط 2009-2008و 2007

موت/لكل توربینة/بالسنة كما ھو موضح في الجدول التالي.

).2012وآخرین % (دو لوكاس 55% من التوربینات في ھذه الدراسة قلل نفوق عقاب جیفرون بنسبة 10تجدر اإلشارة إلى أن إیقاف الطلب على 

2007-2006خصائص مزارع الریاح في جنوبي أسبانیا ومعدالت النفوق فیھا (عقاب/لكل تربینة/بالسنة) خالل الفترتین الدراسیتین ( 6-4 جدول 

.)2009-2008و 
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عدد مزرعة الریاح
التوربینات

عدد أشھر 
التشغیل حتى 

2009دیسمبر 

خرج 
الطاقة 
(میغا 
واط)

التوقفات 
االنتقائیة

-2006ة عقاب/لكل توربین/بالسن
(عدد العقبان النافقة) 2007

-2008عقاب/لكل توربین/بالسنة 
(عدد العقبان النافقة) 2009

0,156ال116551.5مزرعة ریاح  (5(0,000 (0(

0,863نعم211511.9مزرعة ریاح  (19(0,363 (8(

0,200ال315271.7مزرعة ریاح  (6(0,400 (12(

0,818نعم411291.9مزرعة ریاح  (18(0,636 (14(

0,176نعم517530.8مزرعة ریاح  (6(0,117 (4(

0,133نعم630530.8مزرعة ریاح  (8(0,033 (2(

0,454ال711382.2مزرعة ریاح  (10(0,727 (16(

0,175نعم820530.8مزرعة ریاح  (7(0,050 (2(

0,375نعم928531.6مزرعة ریاح  (21(0,107 (6(

0,166نعم1015530.8مزرعة ریاح  (5(0,133 (4(

0,166نعم116531.6مزرعة ریاح  (2(0,083 (1(

0,156نعم1216530.8مزرعة ریاح  (5(0,250 (8(

0,155نعم13100600.3مزرعة ریاح  (23(0,045 (9(

ار من المتوقع تسجیل متوسطات مماثلة في حالة المغرب إذا استمر عدد مزارع الریاح باالزدیاد، ھذا ألن األنواع المھاجرة تستخدم نفس المس

مسار الھجرة للعقاب المصري، الذي یعد نوعا شوھد في  5.1كم. یظھر الشكل  20ومواطن مماثلة تماما كأنواع الطیور المتواجدة ضمن مساحة 

).IUCN، 2015منطقة المشروع، وھو مدرج على قائمة األنواع المھددة باالنقراض لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة (

المتوقع تسجیل متوسطات نفوق  تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة المذكورة أدناه قد شملت تدابیر تخفیف بعد اإلنشاءات مثل اإلیقاف عند الطلب. من

مماثلة في الموقع إذا تم تطبیق التدابیر أثناء مرحلة التشغیل. 

ولم تحدد دراسات مماثلة للخفافیش. 

(SEO/BirdLifeصدر )  عبر مضیق جبل طارق (المNeophronpercnopterus: مسار الھجرة للعقاب المصري (1-4 الشكل  
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بین  كانت معدالت نفوق العقاب في جنوبي أسبانیا ألكل توربین عالیة نسبیا. إضافة إلى ذلك، كانت معدالت النفوق المسجلة في ھذه الدراسة من

 ،المعدالت األعلى المنشورة لمزارع الریاح. لكنھا كانت مماثلة لمعدالت النفوق في منشآت الطاقة األخرى مثل خطوط الطاقة (فیریر وآخرین

1991.(

ئمة أما بالنسبة لحالة خط الكھرباء المقترح، فقد تنشأ مخاطر اصطدام أعلى مع ھذه المنشآت بسبب التأثیرات التراكمیة لخطوط الكھرباء القا

في الفصل  األخرى المحددة ضمن منطقة الدراسة. لذا یجب تطبیق تدابیر التخفیف لتجنب ھذه المخاطر. تم وصف تدابیر التخفیف الواجب تطبیقھا

ذي الصلة لھذا التقریر.

اإلزعاج4.7.2

(بشكل  یمكن التعبیر عن اإلزعاج بعدد المناطق المفقودة، أو عدد الحیوانات النازحة من حیز مزرعة الریاح. ویمكن أن یكون مدى الموطن المفقود

غیر مباشر) نتیجة لإلزعاج. 

) لم تطبق على بعض مزارع الریاح العاملة في الموقع. ویظھر غوغل إیرث ( تظھر صور األقمار االصطناعیة أن قیود الوصول (الحواجز، الخ

Google Earth  ویمكن أن 5.2) صور السیاح في الموقع، فقد تم تحسین الوصول بسبب إنشاء مزارع الریاح الجدیدة ھذه كما یوضح الشكل .

الزیادة في تواجد البشر إلى اإلزعاج، خاصة أثناء فترات التكاثر عندما ینجذب السیاح إلى ھذه المناطق كبقعة لمشاھدة الطبیعة. ربما تؤدي ھذه 

تكون الحیوانات أكثر حساسیة إزاء تواجد البشر. 

. مشھد طبیعي التقط في مزرعة عبد الخالق الطریس.2-4 الشكل  
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. مشھد طبیعي التقط في مزرعة عبد الخالق الطریس.3-4 الشكل 

ویمكن أن تطبق مزارع الریاح العاملة األخرى في الموقع قیود الوصول للحیوانات، وقد تم تزوید مثال في مزرعة طنحة أدناه. 

وصول محتملة في مزرعة طنجة.. قیود 4-4 الشكل  
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تأثیر العوائق4.7.3

ھذا  قد تمثل مزارع الریاح عائقا للحیوانات التي تتنقل بین موقع المجثم اللیلي أو منطقة التكاثر وموقع للتغذیة. وقد تضطر الحیوانات ضمن

والتحلیق (الطیور والخفافیش) فوق التوربینة بكثیر، ، أو االرتفاع (��������2009السیناریو إلى التجول حول مزرعة الریاح (مثال ماسدن

مما یؤدي إلى مزید من بذل الطاقة.

تبر الطاقة وقد تمثل األعداد المتزایدة من التوربینات (الناتجة عن عملیات التطویر المتعددة على طول ھذه المسارات) عائقا منیعا للحركة (حیث تع

   ا)، أو قد تجبر الطیور على التحلیق عبر طوق التوربینة، مما یفاقم مخاطر االصطدام. الالزمة للتجول حول التوربینات عالیة جد

العدید من وقد تشكل مزارع الریاح المقامة عبر مسارات الھجرة، أو في مواقع بریة أساسیة للطیور المھاجرة، عائقا للطیور والخفافیش. وقد تتوافر 

وربینة أثناء الھجرة (أنواع الطیر المائي مثال) على احتیاطیات طاقة محدودة للتحلیق فوق مزارع الطیور المھاجرة التي تحلق على ارتفاع الت

   الریاح أو المرور بجانبھا. 

قد  بالنسبة لألنواع التي تتحرك ضمن مسار ضیق قابل للتنبؤ، مثال بین مجثم ومكان تغذیة محدد، حتى وجود مزرعة ریاح واحدة على طول المسار

). أما ما یتعلق باألنواع التي تتحرك على طول حیز أوسع مثل واجھة ھجرة، یمكن أن تمثل 2009، وآخرینا (انظر مثال ماسدنیشكل عائق

في مسار مجموعة من مزارع الریاح المقامة بشكل متعامد مع محور الھجرة عائقا للطیور المھاجرة على ارتفاع شفرة التوربینة. ربما یكون التغییر 

قد یزید كثیرا من البذل الكلي للطاقة مع مرور  الیومي‘االلتفاف’ لكن) 2009،وآخرین فا من حیث زیادة الطاقة المبذولة (مثال ماسدنالھجرة طفی

یظھر الشكل أدناه كیف یمكن أن یمثل تأثیر العوائق عائقا افتراضیا بین منطقتین. الزمن. 
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كم شرق مزرعة الخالیدي. 7.42مزرعة عبد الخالق الطریس، على بعد 5-4 الشكل 

لھجرة تقع طنجة وتطوان على مسار ھجرة ھام للطیور؛ إال أن مزارع الریاح العاملة تقع بموازاة مسار الھجرة الرئیسي للطیور. وكما یظھر شكل ا

تظھر 6-4 الشكل  ، یبدو اتجاه الھجرة الرئیسي للعقاب المصري مماثال للطیور المھاجرة األخرى التي تستخدم الموقع أثناء الخریف والربیع. 5.1

Falco، والعوسق الصغیر ((Ciconianigra) اتجاه مسارات الھجرة للقلق األسود (5.7و 5.6األشكال التالیة ( naumanni) ویتواجد كال ،

كم. 20النوعین ضمن منطقة الدراسة البالغة 

كم على األقل وھي  1ویمكن اعتبار المناطق الواقعة بین مزارع الریاح مسارات نجاة لھجرة الطیور. یبلغ عرض مسارات النجاة في المنطقة 

موجھة بشكل متوازي مع مسار الھجرة الرئیسي بحسب توصیات إرشادات المفوضیة األوروبیة (یمكن أن یكون تجمیع التوربینات في صفوف 

.(2011مع اتجاه الطیران الرئیسي لبعض الطیور من إجراءات التخفیف الفعالة، المفوضیة األوروبیة  -بدال من متعامدة  -متوازیة 
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(SEO/BirdLife. مسار ھجرة اللقلق األسود عبر مضیق جبل طارق (المصدر 6-4الشكل  

(SEO/BirdLife. مسار ھجرة للعوسق الصغیر عبر مضیق جبل طارق (المصدر 7-4الشكل  

باب أمنیة. بالنسبة لتأثیر العوائق على أنواع الحیوانات األخرى، مثل الزواحف أو الثدییات البریة، سیتم تسییج الموقع أثناء فترة اإلنشاءات ألس

ت جدیدة للحواجز سیكون ھذا األثر مؤقتا وقصیر األمد. ولن تقام أیة حواجز أثناء مرحلة التشغیل، لذا فإنھ من غیر المتوقع أن یضفي الموقع تأثیرا

على أنواع الحیوانات األخرى.

فقدان الموطن4.7.4

یة یجب احتساب فقدان الموطن بإجمالي المساحة المفقودة بسبب المسارات، المنشآت، المباني، المحاجر والبنى التحتیة األخرى المصاحبة لعمل

   ب حساب ذلك، خاصة إذا تطورت التأثیرات عبر الزمن. التطویر. وسیتولد فقدان غیر مباشر للموطن نتیجة اإلزعاج والنزوح. وقد یصع
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) في 2010؛ فیلدنغ وھاوورث 2005ووكر  وآخرین، ربما تؤدي التأثیرات السلوكیة، مثل عدم الرغبة في الصید ضمن حیز التوربینات (مثال 

فقدان حقیقي للموطن رغم بقاء الموطن مناسبا. 

ن دراسات الرصد المنفذة في مزارع الریاح تلك. رغم ذلك، تعتبر مناطق التشغیل مشابھة لمزرعة تتوفر معلومات محدودة عن مناطق التشغیل م

الخالیدي فیما یتعلق بأنواع المواطن، التي تتألف أساسا من غابات الصنوبر وجنیبات البحر األبیض المتوسط. 

ھكتارا بسبب إنشاء البنى التحتیة األخرى مثل  1805اح، ونحو ھكتارا من المواطن بسبب إنشاء مزارع الری 2719لقد تم فقدان ما یقرب من 

كم من  20ھكتارا من المواطن ضمن  7813ھكتارا تقریبا بفعل عملیات تطویر النقل. ویساوي ذلك  3264المحاجر والموانئ والمصانع. وتم فقدان 

كم الفاصلة.  20% فقط من إجمالي مساحة المواطن المماثلة ضمن مساحة 4.09مزرعة الخالیدي المقترحة، بما یمثل 

%0.01% فقط من األراضي المتأثرة بمزارع الریاح و0.9ھكتارا من المواطن. ویمثل ذلك  24.6تحتل مزرعة الخالیدي المقترحة وخط الكھرباء 

ھذه المناطق ثانویة مقارنة مع إجمالي المناطق المتأثرة. من إجمالي األراضي المتأثرة بمزارع الریاح والمشاریع األخرى. وتعتبر

استنتاج و توصیات4.8

كم، على  20یكشف التقییم التراكمي لمزرعة الخالیدي وخط الكھرباء إلى جانب آثار عملیات التطویر الحالیة والمستقبلیة ضمن نصف قطر 

یدي الجدید المقترح سیؤدي إلى زیادة طفیفة في األثر السلبي مقارنة مع الطیور والحیوانات البریة وتجزئة المواطن أن مساھمة مشروع الخال

المستوى الحالي.

.



v

الریاح الخالیدي ومشروع خط الطاقة الكھربائیةمزرعة 
201565خطة حمایة التنوع الحیوي، غشت 

المطلوبةالتدابیر  -خطة حمایة التنوع الحیوي 5

تم وصف التدابیر التالیة إلنتاج خطة حمایة التنوع الحیوي لمزرعة الخالیدي.

المواطن و النباتات5.1

التدابیر أثناء التشیید –المواطن والنباتات  1-5 جدول 

المسؤولیةمنيالجدول الزالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

الفقدان 
المباشر 
للموطن

سیتم جمع بذور األعشاب والجنیبات المحلیة بواسطة خبیر بیئة محلي وتخزینھا قبل بدء التشیید. وسوف تستخدم ھذه البذور 
أثناء برنامج االستعادة، حال استكمال التشیید. 

تصمیم مشروع جمع بذور األعشاب واإلشراف علیھ یجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع خبیر بیئة لیعمل على 
وإدارتھ.

الجھة المطورة قبل مرحلة التشییدمنطقة المشروع
للمشروع

حتى یتم تجنب اآلثار حیثما أمكن أثناء مرحلة التصمیم المفصلة، سیتم تعدیل طرق الوصول والمسارات والتوربینات بواسطة 
مھندسي تصمیم مقاول الھندسة والشراء والبناء بالتنسیق مع المختص البیئي للجھة المطورة للمشروع، بناء على النتائج 

اتي التي ستتم على الحیز قبل التشیید. المكتسبة أثناء استطالعات الغطاء النب

طرق الوصول إلى 
الموقع، المسارات، 
الكبل المدفون تحت 
األرض والتوربینات

تخطیط التصمیم 
والتشیید

الجھة المطورة 
للمشروع مع مقاول 

الھندسة والشراء والبناء

یجب أن تتجنب أعمال إخالء األراضي غابة بلوط الفلین حیثما أمكن. وقد تم تصمیم استراتیجیة تعویض لبلوط الفلین موضحة 
8.1 في القسم 

طرق الوصول إلى 
المسارات، الموقع، 

الكبل المدفون تحت 
األرض والتوربینات

تخطیط التشیید
المقاول والمقاول 
الفرعي للھندسة 
والشراء والبناء

یجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع خبیر بیئة لیكون متواجدا في الموقع أثناء إزالة الغطاء النباتي حتى یضمن أن 
الجھة المطورة أثناء مرحلة التشییدمنطقة المشروعھذا الموطن سریع التأثر متى أمكن.تتجنب أعمال إزالة الغطاء النباتي 

للمشروع
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المسؤولیةمنيالجدول الزالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

یجب إجراء استطالع للغطاء النباتي قبل تشیید مزرعة الریاح المقترحة لضمان تقلیص اآلثار قدر اإلمكان. مع إیالء اھتمام 
خاص لغابات بلوط الفلین.

للمشروع مع خبیر بیئة لیعمل على تصمیم ھذه االستطالعات واإلشراف علیھا وإدارتھا.یجب أن تتعاقد الجھة المطورة 
الجھة المطورة قبل مرحلة التشییدمنطقة المشروع

للمشروع

الجھة المطورة مرحلة التشییدبعد منطقة المشروعیجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع خبیر بیئة لیعمل على تصمیم برنامج االستعادة واإلشراف علیھ وإدارتھ. 
للمشروع

تجزئة 
المواطن

طوال التشییدمنطقة المشروعم.  2سیتم تخزین المواد العضویة الناتجة عن إزالة الغطاء النباتي في أكوام ال تزید عن 
المقاول والمقاول 
الفرعي للھندسة 
والشراء والبناء

إزالة الغطاء النباتي ومخزون البذور إلیجاد مناطق متاحة ومثالیة الستعادة الغطاء سیتم استخدام المواد العضویة الناتجة عن 
النباتي الطبیعي.

طرق الوصول إلى 
الموقع، المسارات، 

المحطة الفرعیة 
والمباني الملحقة. 

الجھة المطورة بعد التشیید
للمشروع

فقدان أو 
تلف أنواع 

النباتات 
المحمیة

للغطاء النباتي بواسطة خبیر بیئة قبل مرحلة التشیید لتحدید مكان أنواع النباتات المحمیة وضمان عدم یجب إجراء استطالع 
تدمیر أو إتالف أیة أنواع أثناء األعمال. وسیتم تسجیل إحداثیات وصور كل نوع منھا.

ستستھدف خالل  التي ESIAأنواع النباتات المحمیة المحددة في الموقع أثناء استطالعات النباتات 3.5یوضح الجدول 
استطالعات الغطاء النباتي األخرى.

الموقع المقترح لمزرعة 
الریاح، طرق الوصول 

إلى الموقع، خط 
الكھرباء، موقع المحطة 
الفرعیة، إنشاء مقرات 
الحراسة وموقع الكبل 
المدفون تحت األرض.

الجھة المطورة قبل مرحلة التشیید
للمشروع

بواسطة سیاج أو شریط مؤقت لتحدید المكان  3.5سیتم تعیین حدود المناطق المحتویة على نباتات محمیة محددة في الجدول 

الذي تحظر فیھ أنشطة العمل.
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یجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع خبیر بیئة لیعمل على تصمیم نقل أنواع النباتات المحمیة واإلشراف علیھ وإدارتھ. 
ویجب أن تراعي األنشطة كحد أدنى:

احتمالیة أن تتعرض أیة أنواع محمیة للتلف أثناء التشیید، لیتم نقلھا إلى موطن مناسب إن أمكن. سیتم تحدید األنواع التي ستنقل 
مع تمییز مكانھا بعمود أو سیاج.

د أو المناطق السفلیة المعاد تأھیلھا.وفي حال تعذر النقل إلى موقع جدید، یجب تحدید مواقع بدیلة، مثل موقع التشیی
سیاسة تعویض النباتات المحمیة 8.1.2 یصف القسم 

دائمامنطقة المشروعسیمنع منعا باتا إتالف أو تدمیر أنواع النباتات الممیزة للنقل. 
المقاول والمقاول 
الفرعي للھندسة 
والشراء والبناء

السرعة في جمیع أنحاء موقع التشیید.سیتم وضع الفتات بحدود 
یجب أن تكون حدود السرعة ھذه متوافقة مع الالئحة الوطنیة للسالمة على الطریق بالنسبة للطرق المشتركة االستخدام مع 

الجمھور.
لذي یجب وبالنسبة لطرق موقع التشیید/ الوصول، یجب على مقاول الھندسة والتشیید والمشتریات أن یضع حد السرعة األمن ا

كم في أي وقت. 20أال یتجاوز 

دائمامنطقة المشروع
المقاول والمقاول 
الفرعي للھندسة 
والشراء والبناء

یجب أن تتقید جمیع مركبات التشیید بمسارات النقل المحددة بوضوح. یجب تحدید مسارات النقل وتقدیم التدریب للتأكید على 
لحمایة الغطاء النباتي الحالي وتقلیل التعدي على األراضي المجاورة، والحد من تساقط الحاجة إلى االلتزام بالمسارات المعینة 

الغبار واألتربة في كل أنحاء الموقع.
دائمامنطقة المشروع

المقاول والمقاول 
الفرعي للھندسة 
والشراء والبناء

االنبعاثات ومنع حوادث التسرب نتیجة سوء یجب صیانة اآلالت صیانة دوریة لضمان كفاءة وسالسة األداء للسیطرة على 
دائمامنطقة المشروعالمعدات أو التسرب أو االنسكاب.

المقاول والمقاول 
الفرعي للھندسة 
والشراء والبناء

التدابیر خالل العملیة -البیئة والنباتات 2-5 الجدول  
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الموقعالتشغیل -التنوع الحیويخطة حمایة األثر
المسؤولیةالجدول الزمني

فقدان أو تلف أنواع 
النباتات المحمیة

السنوي للغطاء النباتي في حالة نقل أنواع النباتات النادرة/ المھددة باالنقراض أو  الرصد الربعسیتم إجراء 
أشجار البلوط خالل مرحلة التشیید.

التشغیلیة.تلي المرحلة  الخمسالتي السنواتوسیستمر ھذا الرصد خالل 

كل ثالثة أشھر، خالل منطقة المشروع
السنوات الخمس األولى من 

التشغیل

التشغیل واإلدارة 

حركة المركبات
التشغیل واإلدارة دائمامنطقة المشروعكم/ ساعة في جمیع أنحاء الموقع. 20سیتم فرض حد السرعة 
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الزواحف والبرمائیات5.2

التدابیر خالل عملیة اإلنشاء-الزواحف والبرمائیات -5 الجدول

المسؤولیةالزمني الجدولالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

فقدان الموطن 
المثالي

و   والسلحفاة مھمازیة الورك  ,السلمندر الناري الشمال إفریقي قد تتضرر األنواع الحساسة ضمن المنطقة العازلة وھي 
) بسبب فقدان البیئة المناسبة (كالغابات و المناطق ذات األشجار الخفیضة).   التیست األفعى 

سینشأ ثالثة مآوي على األقل للزواحف للتعویض عن فقدان موطنھا في الموقع. وسیتكون ذلك من كومة حصى توضع في 
لذلك فإنھ سیتم تخزین أكوام الحصى التي یعثر علیھا خالل مرحلة التشیید  لي.التامنطقة محفورة كما ترون في الرابط  

لیتم وضعھا حیث توجد واستخدامھا في بناء المأوى.  
األنواع المھددة (الرمز 

)1األحمر، الشكل 
الجھة المطورة للمشروعقبل بدء اإلنشاء

یجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع خبیر بیئي لیصمم ویراقب ویدیر تشیید ھذا المأوى الجدید. یشید المأوى الجدید 
.6على المثلث األحمر في الشكل  . سیشید مأویین على المثلث الشمالي ومأوى واحد على المثلث الجنوبي.  1

تضرر/ نفوق 
الزواحف 

والبرمائیات

یجب تطبیق برنامج تحویل في موقع المأوى الطبیعي في الموقع وفي المناطق حیث توجد الزواحف المھددة (شاھد 
).1-5 الشكل 

الھدف من البرنامج ھو تجنب قتل أو إیذاء أي الزواحف والبرمائیات التي تعیش في منطقة بناء المشروع، ومنع أي من 
من االنتقال إلى المأوى الذي أخلي. الزواحف والبرمائیات

5.2.1 وصفت طریقة تنفیذ برنامج النقل في الفصل 
المسارات والكابالت تحت 

الجھة المطورة للمشروعقبل مرحلة التشییداألرض وموقع التوربینات. 

یجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع أخصائي بیئي لیصمم ویشرف ویدیر برنامج التحویل قبل البناء. 

یجب زیارة المصارف یومیًا للتأكد من عدم احتباس أي زواحف وبرمائیات أو حیوانات ثدییات صغیرة والحفاظ على 
دائماالمصارفاإلجراءات بشكل مالئم (تغطیة المصارف لیالً).

المقاول والمقاول الفرعي 
لألعمال الھندسیة وأعمال 

الشراء والبناء
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المسؤولیةالزمني الجدولالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

كم/ساعة  15كم/ ساعة في جمیع أنحاء الموقع لتجنب نفوق الحیوانات. سیفرض حد السرعة  20سیتم فرض حد السرعة 
دائمامنطقة المشروععلى السیارات في الطرق الخاصة بتسییر العمل والمناطق التي لم تعبد من الموقع. 

المقاول والمقاول الفرعي 
لألعمال الھندسیة وأعمال 

الشراء والبناء

مقاولي األعمال الھندسیة دائمامنطقة المشروعسیتم منع الصید أو اإلتجار بالحیوانات األلیفة منًعا باتًا في الموقع. 
وأعمال الشراء والبناء

التدابیر التي یتعین تنفیذھا خالل مرحلة التشغیل –الزواحف والبرمائیات 4-5 الجدول 

المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشغیل -الحیوي خطة حمایة التنوعاألثر

تضرر/ نفوق الزواحف 
والبرمائیات

التشغیل واإلدارة دائمامنطقة المشروعكم/ صاعة في جمیع أنحاء الموقع. 20سیتم فرض حد السرعة 

التشغیل واإلدارةدائمامنطقة المشروعسیتم منع الصید أو اإلتجار بالحیوانات األلیفة منًعا باتًا في الموقع. 

سیتم إجراء الرصد الشھري للغطاء النباتي في حالة نقل أنواع النباتات النادرة/ المھددة باالنقراض أو أشجار 
البلوط خالل مرحلة التشیید.  یجب إجراء ھذا الرصد خالل أول سنتین األقل حال بدأ المرحلة التشغیلیة لمزرعة 

الریاح الخالیدي.
المشروعمنطقة 

مرتین في السنة خالل 
السنتین األولیین 

للتشغیل.
التشغیل واإلدارة

التشغیل واإلدارةقبل مرحلة التشغیلمنطقة المشروعفي وتزایدت . herpetofaunawillبرنامج لرصد 
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. موقع المأوى (تظھر المثلثات الحمراء موقع المأوى المخطط إنشاؤه). سیشید مأویین على المثلث الشمالي ومأوى واحد على المثلث 1-5 الشكل  

الجنوبي.
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برنامج التحویل والبناء الخاص بالبرمائیات والزواحف5.2.1

المنھجیة الخاصة بمنع حبس الزواحف5.2.1.1

(تنخفض مساحة البیئات المناسبة تدریجیاً ( بسبب البحث اإلھالكي مثالً), مما یركز الزواحف في مناطق معینة ویجعل حبسھا أكثر إحتمالیة

).7.4تجدون وصفاً للبحث اإلھالكي في الفصل 

یمنع سور خاص الزواحف من االنتقال إلى مناطق تجري فیھا أعمال بناء وأنشطة أخرى تضرھا. ھذا السور ھو عادة تدبیر مؤقت ویزال حالما 

نع ینتھي العمل. تبنى ھذه األسوار المؤقتة عادةً باستخدام غشاء بالستیكي صفیحي ویثبت في مكانھ بنصبات خشبیة. إن أھم ما في األمر ھو م

إلخ)  معدنیة،ویوضع سیاج أمني (سلسلة  دوریة،احف من العبور من تحتھ أو عبره. قد تتطلب ھذه األسوار التي تمنع مرور الزواحف صیانة الزو

لمنع أعمال التخریب في المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة. 

البحث اإلھالكي، المنھجیة5.2.1.2

ار عكسیة على الزواحف من خالل قتلھا أو إصابتھا. تقع المنطقة القابلة للتنمیة في مواطن مناسبة یمكن أن تؤدي عملیة إزالة الغطاء النباتي إلى آث

دیة للزواحف وبالتالي ستكون ھناك مخاطر لتعرض ھذه الزواحف للقتل أو اإلصابة. یجب إزالة الغطاء النباتي في مناطق اإلنشاءات والطرق المؤ

بموجب ملخص مراقبة بیئیة ینجزه أحد األخصائیین البیئیین المحللیین. وذلك بإجراء بحث إھالكي  ثیرات،التأللموقع لتجنب تعریض الزواحف لھذه 

خاصة للظروف الخطرة. ویجب أن یبدأ البحث اإلھالكي بتفكیك أكوام الحصى وعناصر الركام األخرى  وسالمة من المطلوب إجراءات صحة 

األبنیة. بعدئذ ستتم إزالة الغطاء النباتي باستخدام حفار مزود بكفة ذات أسنان. عملیات البحث  یدویًا. یمكن العثور على زواحف تسكن في ھذه

اإلھالكي ھذه ستشمل إزالة الغطاء النباتي بحذر تحت مراقبة أخصائي بیئي مؤھل بشكل مناسب. یجب قص كل النباتات بشكل تدریجي حتى تكون 

ى مستوى سطح األرض، مع قیام األخصائي البیئي بالبحث یدویًا عن أي زواحف متبقیة بین كل سم حتى تصل في النھایة إل 5سم، ثم  15بطول 

عملیة قص واألخرى. 

كم من الموقع. 2ذلك مع العلم بأن أي زواحف یعثر علیھا خالل عملیة البحث اإلھالكي سیتم نقلھا إلى موطن مثالي في حدود 

أساسي. ESAPي التنوع الحیوي كشرط یتوجب تطویر برنامج مراقبة وتطبیق الشروع ف
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التحویل. التوقیت واإلعتبارات المرحلیة5.2.1.3

یتسم توقیت العمل بأھمیة كبیرة, وذلك بسبب تأثر سلوك الزواحف بالفصول. 

موقع اإلفراج یجب أن تبدأ الجھة المنفذة للمشروع بتجمیع الزواحف حصراً بعد إقرار موقع اإلفراج عنھا وتجیزه تجھیزاً صحیحاً. ینتقي 

األخصائي البیئي المحلي.

ینبغي تركیز الجھد على الربیع خصوصاً. یصعب كثیراً إیجاد وإمساك الزواحف في الصیف, كما یستھلك إیجادھا وقتاً طویالً بسبب أن صغار 

اث الزواحف(الحوامل أو التي تحمل بیوضاً) الحیوانات تولد (أو تفقس) من تموز/ یولیو إلى أیلول/سبتمبر, وتكون أیضاً أكثر حساسیة. قد تتأثر إن

ة في والمرھقة بالحمل,التي نجدھا في مطلع الصیف,  تأثیراً سلبیاً نتیجة اإلمساك بھا. یصعب نقل الزواحف في فصل الخریف ألنھا قد تجد صعوب

لحیوانات بعد لجوءھا للمأوى للسبات بسبب التكیف مع الموقع الجدید عند حلول فترة السبات الشتوي الحساسة. یجب عدم محاولة اإلمساك با

صعوبة إیجادھا واإلحتمالیة الكبیرة لتعرضھا لألذى في ھذا الوقت. 
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الطیور5.3

التدابیر الواجب إتخاذھا في فترة البناء –الطیور  5-5 الجدول 

المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

فقدان الموطن 
المثالي

سیتم الحفاظ على أشجار البلوط أو نقلھا أو زراعة أشجار بلوط جدیدة. وسیتم الحرص قدر اإلمكان على تقلیل عدد 
األشجار المتأثرة بالمشروع. 

مواقع مسارات 
الوصول إلى الموقع 

والكبل المدفون تحت 
سطح األرض 

والتوربینات وإنشاء 
مقرات الحراسة.

المقاول المقاول األساسي وتخطیط التشیید
EPCمن الباطن 

إتالف األعشاش 
أو تدمیرھا

وتمتد ھذه الفترة من منتصف  الفنیة،إن أمكن من الناحیة  للطیور،أوقات التكاثر المثالیة  خارجالنباتی ستتم إزالة الغطاء
موقع المشروعشھر آذار/مارس وحتى منتصف شھر تموز/ یولیو. یشمل إجراء التخفیف ھذا األعمال التي تُجرى لیالً ونھاًرا. 

یمتد من آب/أغسطس 
إلى شباط/ فبرایر 

ویشملھما

المقاول األساسي والمقاول 
EPCمن الباطن 

المقاول األساسي والمقاول دائماموقع المشروعتتسبب أعمال البناء باشتعال الحرائق عن طریق الصدفة. أالیجب االنتباه 
EPCمن الباطن 

سیتم إجراء مسًحا لألعشاش قبل بدایة فترة التشیید لتحدید أماكن مناطق بناء األعشاش بالنسبة لألنواع ذات األھمیة من 
ناحیة الحفظ/ األنواع المتأثرة مثل األنواع التي تعیش في السھوب أو الطیور الجارحة. 

مواقع مسارات 
الوصول إلى الموقع 

والكبل المدفون تحت 
سطح األرض 

توربینات وإنشاء وال
مقرات الحراسة.

الجھة المطورة للمشروعقبل مرحلة التشیید یجب على الجھة المطورة للمشروع أن تتعاقد مع أخصائي بیئي لیخطط ویأخذ على عاتقھ عملیات تفتیش األعشاش قبل 
البدء باألعمال. 

عملیات تفقد األعشاش وعدم تخریبھا خالل مرحلة البناءیجب تجنب األعشاش وأنواع الطیور المھددة التي توجد خالل 
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المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

النفوق المباشر

سیتم وضع الفتات بحدود السرعة في جمیع أنحاء موقع التشیید.
یجب أن تكون حدود السرعة ھذه متوافقة مع الالئحة الوطنیة للسالمة على الطریق بالنسبة للطرق المشتركة االستخدام 

مع الجمھور.
وبالنسبة لطرق موقع التشیید/ الوصول، یجب على مقاول الھندسة والتشیید والمشتریات أن یضع حد السرعة األمن الذي 

كم في أي وقت. 20یجب أال یتجاوز 

المقاول األساسي والمقاول دائماموقع المشروع
EPCمن الباطن 

المقاول األساسي والمقاول دائماموقع المشروعسیتم منع الصید أو اإلتجار بالحیوانات األلیفة منًعا باتًا في الموقع. 
EPCمن الباطن 

المقاول األساسي والمقاول دائماموقع المشروعسیتم منع التسمیم منًعا باتًا في الموقع. 
EPCمن الباطن 

النزوح 

بحدود السرعة في جمیع أنحاء موقع التشیید.سیتم وضع الفتات 
یجب أن تكون حدود السرعة ھذه متوافقة مع الالئحة الوطنیة للسالمة على الطریق بالنسبة للطرق المشتركة االستخدام 

مع الجمھور.
ألمن الذي وبالنسبة لطرق موقع التشیید/ الوصول، یجب على مقاول الھندسة والتشیید والمشتریات أن یضع حد السرعة ا

كم في أي وقت. 20یجب أال یتجاوز 

المقاول األساسي والمقاول دائماموقع المشروع
EPCمن الباطن 

سیطبق برنامج لمراقبة الطیور خالل بناء مزرعة الریاح وعناصرھا المرفقة (متضمنة خط الطاقة) 
موقع المشروعیجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع أخصائي بیئي لیصمم ولینفذ الدراسات االستقصائیة. 

15مرة واحدة خالل 
یوم خالل مرحلة 

التشیید

المقاول األساسي والمقاول 
EPCمن الباطن 
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اإلجراءات خالل مرحلة التشیید –الطیور  6-5 الجدول 

المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشغیل -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

النفوق المباشر أو 
اإلضرار بالطیور

ینبغي تجنب استخدام توربینات ذات أبراج شبكیة لتقلیل المواقع المناسبة لجثوم الطیور. وینبغي أیًضا تجنب استخدام 

م. 120توربینات ریاح یزید االرتفاع الكلي لطرفھا عن 
التصمیم التفصیلي موقع التوربینة

الجھة المطورة للمشروعللمشروع

یجب تجنب إنارة التوربینات. وإذا كانت ھناك ضرورة حتمیة إلنارة التوربینات (لتلبیة متطلبات الطیران الخاصة بھیئة 

الطیران المدني والعسكري)، یجب استخدام الحد األدنى من مصابیح الضوء األبیض الوامض المتقطع ذات الشدة الفعالة 

).2006األقل (درویت والنغستون 

التصمیم التفصیلي بینةموقع التور
الجھة المطورة للمشروعللمشروع

تجنب إنشاء مناطق تجذب الطیور المھاجرة (مقالب النفایات أو المسطحات المائیة المفتوحة أو الحدائق أو المنازل التي 

بھا حدائق). 
التصمیم التفصیلي منطقة المشروع

الجھة المطورة للمشروعللمشروع

والمعاییر الدولیة المراعیة , ومعاییر اإلتحاد األوروبيالطاقة بمعاییر اتفاقیة بیرن, والمعاییر األوروبیة (ستمتثل خطوط 

, إلخ). لحیاة الطیور
خط الكھرباء

التصمیم التفصیلي 

للمشروع
الجھة المطورة للمشروع

مخاطر الصعق الكھربائي بسبب خطوط الكھرباء العالي الجھد الكھربي منخفضة . سیتم تركیب رافض الطیور فوق 

لتجنب نفوق الطیور نتیجة الصعق الكھربائي. أو في حال لم یكن ذلك ممكناً, فستعزل النواقل 60و 1العوازل بین األبراج 

األقل.  على 60إلى  1قرب مناطق تفریخ الطیور بین األبراج 

من محوالت الطیورأمثلة أخرى  .2-5 الشكل تشاھدون مثاالً عن رافضات الطیور في الشكل 

التصمیم التفصیلي خط الكھرباء
الجھة المطورة للمشروعللمشروع

. توجد أمثلة عن 60و  1سیبرز كبل الفاز بوضوح بتعلیمھ بعالمات مناسبة/ محوالت طیران الطیور بین األبراج 

3-5 الشكل  محوالت طیران الطیور في الشكل 

%.  ومن المھم تجنب اصطدام األنواع المھاجرة 85إلى  50تخفض احتیاطات كھذه  من احتمالیة حوادث التصادم بنسبة 

PBF  .عند مرورھا كالنسر المصري

التصمیم التفصیلي خط الكھرباء
الجھة المطورة للمشروعللمشروع
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المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشغیل -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

سینصب الكابل الناقل على نفس ارتفاع كابل النتر (المحاید), ویرتفع بقلیل كما نصح في المعاییر األوروبیة لخطوط 

الطاقة. 
التصمیم التفصیلي خط الكھرباء

الجھة المطورة للمشروعللمشروع

التشغیل واإلدارةخالل فترات الھجرةخط الكھرباء5.4.1وتجدون وصفاً لذلك في القسم ، الطیور لرصد اصطدامسیتم تطبیق برنامج دقیق لمراقبة الطیور 

التشغیل واإلدارةخالل فترات الھجرةخط الكھرباء5.3.1 الطیور. تجدون الطریقة في القسمسیتضمن برنامج مراقبة الطیور في مرحلة بعد البناء رصد أعداد 

التشغیل واإلدارةدائمامنطقة المشروعكم/ ساعة في جمیع أنحاء الموقع لتجنب نفوق الحیوانات.  20سیتم فرض حد السرعة 

التشغیل واإلدارةدائمامنطقة المشروعسیتم منع الصید أو اإلتجار بالحیوانات األلیفة منًعا باتًا في الموقع. 

منطقة المشروعسیتم منع التسمیم منًعا باتًا في الموقع. 
التشغیل واإلدارةدائما

النزوح 

التشغیل واإلدارةدائمامنطقة المشروعكم/ ساعة في جمیع أنحاء الموقع لتجنب تھجیر الحیوانات.  20سیتم فرض حد السرعة 

الطرق مدخل إلى یجب الحد من الدخول إلى كل الطرق المؤدیة لمزارع الریاح لتجنب تراكم االضطرابات في مزارع خالدي للریاح.
التشغیل واإلدارةدائماالمؤدیة لمزارع الریاح
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من محوالت الطیور. أمثلة أخرى 2-5 الشكل 

. أمثلة عن عالمات/ محوالت الطیور المثبتة في إسبانیا.3-5 الشكل  
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. أمثلة أخرى من عالمات/ محوالت الطیور4-5 الشكل 
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رصد الطیور5.3.1

وسیتم إجراء عملیات المسح من موقع المراقبة لھذا  5.4.1 مراقبة الطیور لیست الھدف الرئیسي من رصد اصطدام الطیور والخفافیش (القسمبما أن 

الغرض. 

ة عملیات مسح نوعیة خاصة بمشاریع مزارع الریاح مصممة للتحدید الكمي لمستوى نشاط الطیران وتوزیعھ على منطقة المسح. تعد نقاط المراقب

حتمل. یمكن استخدام البیانات لتقدیم عرًضا عاًما الستخدام الطیور للموقع، وھو ما یمكن أن یساعد في دعم العرض العام لالضطراب والنزوح الم

ساعة لكل  36). كما یوصى باستخدام معدل 2014ساعة في السنة لكل نقطة مراقبة مع كل مزرعة ریاح (إس إن إتش،  72معدل یوصى باستخدام 

ساعة لكل نقطة مراقبة خالل موسم الھجرة الشتوي.  36نقطة مراقبة كحد أدنى خالل موسم الھجرة الخریفي و

وقع وحجم المشروع. یوصى بإجراء زیارة میدانیة إلى الموقع قبل بدء عملیات المسح یتوقف عدد نقاط المراقبة التي ستوجد في الموقع على م

لتصمیم موقع نقاط المراقبة
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الخفافیش5.4

إجراءات خالل اإلنشاء -الخفافیش3-5 الجدول 

المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

فقدان الموطن المثالي
سیتم الحفاظ على أشجار البلوط أو نقلھا أو زراعة أشجار بلوط جدیدة. وسیتم الحرص قدر اإلمكان على تقلیل 

راتیجیة مفتوحة لغابات البلوطاست 8.1 عدد األشجار المتأثرة بالمشروع. یصف القسم 

مواقع مسارات 
الوصول إلى الموقع 

والكبل المدفون تحت 
سطح األرض 

والتوربینات وإنشاء 
مقرات الحراسة.

المقاول األساسي والمقاول تخطیط التشیید
EPCمن الباطن 

أضرار/تدمیر المناطق 
الجاثمة أو الشتویة

والنفوق المباشر

الجاثمة قبل بدایة فترة التشیید لتحدید أماكن مناطق بناء األعشاش/الجثوم بالنسبة سیتم إجراء فحص للخفافیش 

Nyctaluslasipterusلألنواع ذات األھمیة من ناحیة الحفظ، مثل (NT species) التخلص من األشجار ،

)2.2.5العتیقة التي تمثل تھدیًدا لعذا النوع (راجع الجزء 

مواقع مسارات 
الوصول إلى الموقع 

والكبل المدفون تحت 
سطح األرض 

والتوربینات:

قبل مرحلة التشیید

الجھة المطورة للمشروع
یجب على الجھة المطورة للمشروع أن تتعاقد مع أخصائي بیئي لیخطط ویأخذ على عاتقھ عملیات تفتیش عن 

الخفافیش قبل البدء باألعمال. 

شركة المشروع سوف تتعاقد مع خبیر بیئي متخصص سوف یقوم بمراقبة عملیة تكسیر األشجار حتى یمكن 

15مرة واحدة كل اتخاذ أیة إجراءات طواريء یمكن أن تكون ضروریة لتجنب األمور المھلكة. 

یوم خالل مرحلة 

التشیید یتعین أن یتم الحفاظ علیھا وال یتم تدمیرھا مطلقًا مناطق المبیت أو االستیطان ألنواع الخفافیش سریعة التاثر 

جراء أعمال التشیید
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المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشیید -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

النزوح 

سیتم وضع الفتات بحدود السرعة في جمیع أنحاء موقع التشیید.

یجب أن تكون حدود السرعة ھذه متوافقة مع الالئحة الوطنیة للسالمة على الطریق بالنسبة للطرق المشتركة 

االستخدام مع الجمھور.

وبالنسبة لطرق موقع التشیید/ الوصول، یجب على مقاول الھندسة والتشیید والمشتریات أن یضع حد السرعة 

كم في أي وقت. 20األمن الذي یجب أال یتجاوز 

المقاول األساسي والمقاول دائماموقع المشروع
EPCمن الباطن 

سیطبق برنامج لمراقبة الخفافیش خالل بناء مزرعة الریاح وعناصرھا المرفقة (متضمنة خط الطاقة) 

یجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع أخصائي بیئي لیصمم ولینفذ الدراسات االستقصائیة. 
موقع المشروع

15مرة واحدة خالل 
یوم خالل مرحلة 

التشیید

المقاول األساسي والمقاول 
EPCمن الباطن 
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إجراءات خالل التشغیل -الخفافیش 4-5 الجدول 

المسؤولیةالجدول الزمنيالموقعالتشغیل -خطة حمایة التنوع الحیوياألثر

النفوق المباشر أو 

اإلضرار بالخفافیش

الطرق الالزمة لتجنب نفوق الخفافیش، مثًال زیاد سرعة الریاح المتولدة عن التربینة سوف یتم تطبیقھا إذا ما كانت 

,NWCCخفافیش/مزرعة الریاح/سنویًا (10نتائج برنامج مراقبة نفوق الخفافیش أعلى من  ). ھذه الطریقة 2010

ھري مارس وسبتمبر.متر/ثانیة بین ش 5-3سوف تتضمن تقلیل سرعة الشفرة إلى 

8.1.3 ھذه الطریقة تكون موضحة بمزید من التفصیل في الجزء 

موقع التوربینة
مارس إلى سبتمبر، 

كالھما موجود
الجھة المطورة للمشروع

الخفافیش وتوجھات المستعمرات، وتجدون وصفاً لذلك في  لرصد اصطدامسیتم تطبیق برنامج دقیق لمراقبة الخفافیش 

.5.4.1 القسم
موقع التوربینة

مارس إلى سبتمبر، 

كالھما موجود
التشغیل واإلدارة

عملیات مسح الخفافیش وف یتم تطبیقھا لغرض تحدید التربینات ھالیة المخاطر في الموقع وفترات ھجرات الخفافیش 

سیتم إجراء عملیات المسح في  5.4.2 إن وجدت. المنھجیات الموصى بھا التي یتعین استخدامھا موضحة في الفصل 

خالل أول خمس سنوات على األقل من التشغیل. 

مارس إلى سبتمبر، موقع التوربینة
التشغیل واإلدارةكالھما موجود

مارس إلى سبتمبر، التوربینةموقع یجب أن تتعاقد الجھة المطورة للمشروع مع أخصائي بیئي لیصمم ولینفذ الدراسات االستقصائیة. 
التشغیل واإلدارةكالھما موجود

النزوح 

التشغیل واإلدارةدائمامنطقة المشروعكم/ ساعة في جمیع أنحاء الموقع لتجنب تھجیر الحیوانات.  20سیتم فرض حد السرعة 

مدخل إلى الطرق االضطرابات في مزارع خالدي للریاح.یجب الحد من الدخول إلى كل الطرق المؤدیة لمزارع الریاح لتجنب تراكم 
التشغیل واإلدارةدائماالمؤدیة لمزارع الریاح
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برنامج رصد الطیور بعد التشیید5.4.1

مایو  15مارس إلى  1یجب تطبیق برنامًجا شامالً لرصد الطیور بعد مرحلة التشیید في أول خمس سنوات على األقل خالل فترات الھجرة (من 

نوفمبر) لتقییم ما إذا كانت اآلثار الناجمة عن مزرعة ریاح الخالیدي تبقى بمستوى مقبول، أو ما إذا كان من الضروري  15سبتمبر إلى  15ومن 

یة.تخاذ إجراءات إضافیة لتقلیل أو الحد من اآلثار غیر المقبولة. وعند القیام بذلك، یوصى بالتعاون مع المنظمات البیئیة الوطنیة والدولا

یھدف برنامج الرصد ھذا إلى ما یلي: 

x.التحقق من االفتراضات التي یشملھا تقییم األثر وتحدید االنحرافات المھمة عن اآلثار المتوقعة

x.اختبار فعالیة إجراءات التخفیف

x.تحدید توربینات الریاح ذات الحالة الحرجة المحتملة وتحدید المزید من إجراءات التخفیف التشغیلیة

x.(السیما فیما یتعلق بمعدالت االصطدام) تحدید حجم وأھمیة اآلثار المتوقعة

xة وتحدید استجابات التجنب حسب األنواع.التحقق من سلوك الطیور المھاجرة بالقرب من مزرعة الریاح المقترح

x.التحقق من الظروف التي تقع فیھا حوادث التصادم وسلسلة السبب والتأثیر لحوادث التصادم

ادات لقد تم إنشاء برنامج الرصد لما بعد التشیید ھذا باستخدام إرشادات أفضل الممارسات (إرشادات اإلدارة الكندیة للموارد الطبیعیة، وإرش

SEO/BirdLife.(

أ.عملیات مسح النفوق 

التوربینة تھدف عملیات مسح النفوق إلى تحدید عدد الطیور/ الخفافیش المقتولة لكل توربینة خالل فترة زمنیة معلومة (یعبر عنھا بصیغة األفراد / 

لل الجثة و/ أو / الوقت). ھذه القیمة تمثل الحد األدنى لتقدیرات نفوق الخفافیش/ الطیور ویتم ضبطھا بناءا على معدالت إزالة الجثث (مثل سرعة تح

بش للقمامة). إزالتھا بواسطة الحیوانات النابشة للقمامة) وكفاءة الباحث (مثل عدد حاالت النفوق الحالیة التي تم اكتشافھا بالفعل بواسطة حیوان نا

حتى یمكن تقدیر عدد الخفافیش المقتولة عند مزارع الریاح العاملة، یجب استخدام ثالثة أسالیب: 

x عدد الجثث التي یتم العثور علیھا حول توربینات محددة خالل فترات ذروة نشاط الخفافیش والطیور. دالبحث الموح :

x رصد جثث الخفافیش التي تتم إزالتھا بواسطة الحیوانات النابشة للقمامة لتقدیر طول مدة بقاء الجثة في الحقل اختبارات إزالة الجثث :

 للكشف المحتمل. 

xث: النسبة المئویة للجثث التي تم العثور علیھا بواسطة الباحثین في المواطن المختلفة بجمیع أنحاء منشأة مزرعة اختبارات كفاءة الباح

 الریاح. 

البحث الموحد

% على األقل من التوربینات لتغطیة المناطق التمثیلیة في جمیع أنحاء موقع المشروع. كما یجب تنفیذ عملیات 30یجب تحدید عینة فرعیة تشمل 

مسح النفوق بالنسبة لمواقع خط الكھرباء واألعمدة. 

15سبتمبر إلى  15مایو ومن  15مارس إلى  1سیتم إجراء عملیات مسح النفوق في أول سنتین على األقل خالل فترات الھجرة الرئیسیة (من 

یذ عملیات مسح النفوق بالنسبة للتوربینات وخط الكھرباء نوفمبر). سیتم القیام بجھد المسح كل ثالثة أیام على األقل خالل فترات الھجرة. وسیتم تنف

واألعمدة. 

كم  2.4إلى  1.8متر في الدقیقة على األقل أو من  40إلى  30بالنسبة للتوربینات والعمود، یجب السیر في قطاعات مستعرضة متوازیة بمعدل من 

20م على كل الجوانب المحیطة بالجثة، أو العثور على أدلة تشیر إلى إزالة الجثث. یجب تخصیص مدة 5في الساعة على األقل أثناء البحث لمسافة 

دقیقة على األقل للبحث عن الجثث عند كل توربینة.
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ند التوربینات الدوائر الرمادیة تمثل التوربینات (المصدر نظام القطاع المستعرض لتنفیذ عملیات المسح الخاصة برصد النفوق ع5-5 الشكل

SEO/BirdLife)

متًرا في الدقیقة أو 40إلى  30بالنسبة لخط الكھرباء، ستتبع القطاعات المستعرضة مسار متعرج. یجب السیر في قطاعات مستعرضة بمعدل من 

م على جانبي خط الكھرباء. وسیتم بذل جھًدا خاًصا عند أعمدة خط 25مسافة كم في الساعة تقریبًا والبحث في منطقة عازلة ل2.4إلى  1.8من 

الكھرباء. 
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(SEO/BirdLifeنظام القطاع المستعرض لتنفیذ عملیات المسح الخاصة برصد النفوق عند خطوط الكھرباء. (المصدر 6-5 الشكل

ا فوتوغرافیة لكل الجثث، أو األدلة على وجود جثث، في أماكن العثور علیھا، وإعطاء المراجع الجغرافیة لھا باستخدام نظام یجب التقاط صورً 

، وجمعھا وتسجیل البیانات في ورقة بیانات مالئمة لبحث النفوق. (GPSتحدید المواقع العالمي (

وبالنسبة لكل جثة یتم العثور علیھا، یجب أن تشمل البیانات المسجلة ما یلي: 

x ،اسم وموقع المشروع   

x ،رقم تعریف ممیز للجثة   

x ،الرقم المرجعي للتوربینة/ البرج أو الرقم المرجعي للمنطقة   

x ،المراقب   

x ،تاریخ ووقت الجمع   

x ،النوع   

x ،(ذكر أو أنثى) الجنس   

x ،الفئة العمریة   

x ،نوع الموطن المحیط بموقع التوربینة   

x ،تحدید األبنیة المجاورة األخرى (مثل السور وخط الكھرباء والمحطة الفرعیة) والمسافة إلیھا

x ،المسافة من المراقب في وقت االكتشاف   

x .حالة الجثة وأي تعلیقات تشیر إلى السبب المحتمل للنفوق   

ي السنوات الالحقة إلى كان ذلك ضروریًا، حسب نتائج عملیات مسح ما قبل التشیید وفي أول سنة لعملیات یمكن تعدیل بروتوكول ما بعد التشیید ف

 مسح ما بعد التشیید. 

اختبارات إزالة الجثث 

ش و/ أو الطیور یجب تحدید معدالت إزالة الجثث من خالل اختبارات إزالة الجثث. تھدف ھذه االختبارات إلى تقدیر النسبة المئویة لنفوق الخفافی

نحراف التي تتم إزالتھا من مناطق الدراسة. ستستخدم معدالت إزالة الجثث لضبط عدد الجثث التي یتم العثور علیھا خالل عملیات المسح لتصحیح ا

 اإلزالة. 
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یتعین إجراء اختبارات إزالة الجثث في كل موسم بحث (فترات الھجرة)، وحسب نوع الموطن الممیز والموزع مكانیًا عبر مزرعة الریاح. ویجب

جثة كحد أدنى موزعة على نطاق أنواع المواطن المختلفة الموجودة.  20أن یستخدم في كل اختبار 

قفازات لتجنب الروائح التي یمكن أن تسبب انحراف نتائج االختبار (مثل جذب الحیوانات  یجب وضع الجثث قبل بزوغ ضوء النھار باستخدام

خلط مع النابشة للفضالت وما إلى ذلك). ویجب أن تستمر االختبارات حتى تتم إزالة كل الجثث أو حتى نھایة فترة اختبار إزالة الجثث. ولتجنب ال

یز جثث االختبار بحرص (مثل وضع شریط على الظھر أو البطن وقلم التمییز باللون األسود وما حاالت النفوق ذات الصلة بالتوربینات، یجب تمی

كما یجب استخدام جثث الخفافیش في اختبارات إزالة الجثث متى أمكن. وإذا تعذر الحصول على جثث الخفافیش،  إلى ذلك) برقم تعریف ممیز. 

م شراءھا من محالت الجزارة. أما في حالة استخدام جثث مجمدة فیجب إذابة الثلج عنھا قبل یمكن أن تستخدم في االختبارات جثث طیور صغیرة یت

بدء اختبارات إزالة الجثث. 

اختبارات كفاءة الباحث

ث تعد كفاءة الباحث أحد العوامل المھمة األخرى للحصول على تقدیر دقیق إلجمالي حاالت نفوق الخفافیش. یجب إجراء اختبارات كفاءة الباح

كجزء من رصد ما بعد التشیید في كل أنواع المواطن وخالل كل مواسم المسح. 

تتطلب اختبارات كفاءة الباحث وضع رقًما معروفًا للجثث الممیزة بحرص التي سیتم زرعھا حول توربینة الریاح. یقوم الباحثون بفحص منطقة

وضعھ من جثث في الحقل. توربینة الریاح، وتتم مقارنة عدد الجثث المكتشفة بعدد ما تم 

جثة اختبار على األقل ممیزة بحرص برقم تعریف ممیز بالنسبة لكل باحث، حیث یمكن نشرھا خالل فترة االختبار وإجراء ذلك  20یجب استخدام 

مع عملیات مسح النفوق. 

ب. تحلیل مخاطر اصطدام الطیور

اصطدام الطیور الواقعي الذي تم الحصول علیھ خالل رصد ما بعد التشیید لكل موسم  یمكن استخدام المعادالت التالیة في التحقق من تحلیل مخاطر

) باستخدام المعادلة التالیة:mھجرة. ویتم حساب متوسط حاالت النفوق لكل توربینة (

):2004ب. شونفیلد (

نطاق مسح الخفافیش5.4.2

یجب تطبیق أحد خیارات المنھجیة التالیة على األقل:

xوقع، مع اإلشارة إلى مجموعات األنواع التي تتعرض لمخاطر أعلى ومتوسطة وأقل حصر أنواع الخفافیش التي تستخدم الم

xالتكرار النسبي الستخدام الموقع بواسطة األنواع المختلفة على مدار موسم النشاط

xالتوزیع المكاني والمؤقت للنشاط بالنسبة لمختلف األنواع

xعن الطعام والتنقل والجثوم (متى أمكن) طبیعة النشاط بالنسبة لمختلف أنواع الخفافیش، مثل البحث

x.تحدید وتقییم اآلثار التي تتعرض لھا ھذه المجتمعات

Nإجمالي عدد التوربینات :
I(المتوسط) عدد األیام :
Cعدد حوادث االصطدام المكتشفة :
K عدد التوربینات التي خضعت للمسح :
tاالستمراریة المالحظة خالل اختبارات اإلزالة :
pفعالیة المسح المالحظة خالل اختبارات كفاءة الباحث:
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x وصف إجراءات التخفیف المطلوبة للتعویض عن اآلثار أو تخفیفھا

أ. الدراسة المكتبیة 

ؤثر على تصمیم عملیات المسح. تتوقف اآلثار تعد المعلومات المأخوذة من عملیات البحث عن البیانات قبل المسح أحد العوامل الرئیسیة التي ت

عروفة المحتملة لمشروع طاقة الریاح على األنواع والمواطن الموجودة في الموقع. ویجب األخذ بعین االعتبار مدى وجود أنواع نادرة أو مجاثم م

تعامل مع أي آثار محتملة ذات الصلة بھا. تشمل أو أنواع محددة على أنھا عرضة لمخاطر التأثیرات منذ البدایة وتصمیم عملیات المسح بحیث ت

.عملیة البحث عن البیانات قبل المسح جمع المعلومات الحالیة عن نشاط الخفافیش ومجاثمھا والمعالم الطبیعیة التي یمكن أن تستخدمھا
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ب. أسالیب المسح

)2012ستشمل المنھجیة اثنین على األقل من األسالیب التالیة الموصى بھا من قبل اإلرشادات األوروبیة (الصندوق االستئماني لحفظ الخفاش، 

).ESAPھذه األمور سیتم اختیارھا بعد االنتھاء من عملیات تخطیط مسح الموقع (العملیات من 

الیدوي  المسح-مسح النشاط 

تعد عملیات مسح النشاط الیدوي، مثل عملیات مسح القطاع المستعرض وعملیات مسح مسار التنقل، ضروریة لتكوین الفھم عن مجموعة أنواع 

ت. كما الخفاش التي تستخدم الموقع والمعالم التي تستخدمھا في الموقع. یجب أن تستكمل عملیات المسح ھذه دائًما بعملیات المسح للمكتشف الثاب

نھ كن أن یكون التتبع بالالسلكي ضروریًا لرصد مسارات الطیران لبعض أنواع الخفاش بدقة، لكن ال یجوز استخدام ھذا األسلوب ما لم یتبین أیم

ضروریًا بناءا على عملیات المسح األولیة. 

مسح المكتشف الثابت على مستوى سطح األرض  –مسح النشاط 

لخفاش لمحة سریعة فقط عن النشاط في الموقع. یجب أیًضا استخدام أنظمة اكتشاف الخفاش المؤتمتة لتقییم توفر عملیات المسح الیدوي لنشاط ا

ودة في نشاط الخفاش في المواقع المقترحة لطاقة الریاح. كما توفر عملیات مسح المكتشف الثابت قدًرا قیًما من البیانات عن طیور الخفاش الموج

لثابتة. كما أن ما تم جمعھ من بیانات یوفر المعلومات الالزمة لقیاس األھمیة النسبیة للمعالم والمواقع وكیف یمكن أن الموقع في سلسلة من المواقع ا

یل إلى یتغیر ذلك على مدار الموسم ذي الصلة. وعند تقییم المواقع المقترحة لتوربینات الریاح المقترحة، ستكون الفترة األساسیة للمسح من أبر

أن یتغیر ذلك حسب الموقع من البالد وظروف الطقس السائدة، السیما في وقت مبكر من الموسم. أكتوبر. یمكن 

مسح المكتشف الثابت على ارتفاعات  –مسح النشاط 

باإلضافة إلى عملیات المسح الثابت على مستوى سطح األرض، یمكن أیًضا أن یتم تثبیت المكتشفات (أو أجھزة الكشف) على ارتفاعات بھدف 

تحدید مستوى نشاط الخفاش على ھذا االرتفاع. في حالة المسح على ارتفاعات، یجب وضع میكروفونات المكتشف في المنطقة المتوقعة مسحھا 

د الدوران. بواسطة عمو
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تحدید المواقع المحتملة للجثوم (البیات)  –مسح المجاثم 

ذات  یجب إجراء عملیات المسح لتقییم وتحدید المناطق الرئیسیة لجثوم الطیور مثل المباني واألشجار. ویجب إجراء المزید من الفحص ألي مناطق

احة الوصول) لتحدید مواقع الجثوم المھمة المحتملة. وإذا تم تحدیدھا على أنھا م من منطقة المشروع (في حالة إت200احتماالت عالیة في حدود 

تعتبر من مجاثم الطیور، انظر أدناه. 

عملیات المسح في المجاثم المعروفة  –مسح المجاثم 

األولیة، بالنسبة المجاثم المعروفة لألنواع التي یمكن أن تعبر الموقع أو تستخدمھ والمحددة من خالل البحث عن البیانات أو خالل عملیات المسح 

ة یجب أن تخضع للمسح لتحدید حجم ونوع المجثم. وقد یكون من الضروري إجراء عملیات مسح النشاط لمجاثم األنواع العرضة للمخاطر العالی

للحصول على مزید من التفاصیل) لتحدید ما إذا كانت ھذه  2و 1والمتوسطة و/ أو المجاثم ذات األھمیة بالنسبة للمنطقة فما أعلى (انظر الجدولین 

األنواع تعبر الموقع أو تستخدمھ على مدار موسم نشاط الخفاش. 

أسالیب المسح األخرى 

عملیات المسح من نقطة المراقبة 

الحاالت عندما تظھر الخفافیش في الموقع في وقت مبكر من المساء، مثل الخفاش النوكتولي، یمكن أن تكون مالحظات نقطة المراقبة من في بعض 

النشاط.  عدة أماكن مطلة على الموقع مفیدة في تقییم عدد الخفافیش واتجاه الجثوم (أماكن الجثوم الفعلیة في بعض األحیان) ومسارات التنقل ونوع

دقیقة على األقل من غروب الشمس باستخدام المناظیر الثنائیة ومكتشفات الخفاش ذات الحساسیة العالیة. كما یجب اختیار  30یجب أن تبدأ قبل و

أماكن نقطة المراقبة بحیث تتیح أقصى تغطیة للموقع. سیتحدد مدى الحاجة إلى ھذا النوع من عملیات المسح حسب كل موقع على حدة. 

المسح بالتتبع العكسي عملیات 

في بعض الحاالت قد تكون ھناك ضرورة إلى المسح بالتتبع العكسي الكتشاف المجثم كنوع من المتابعة لعملیات المسح من نقطة المراقبة أو 

القطاعات المستعرضة للنشاط لتحدید أماكن المجاثم. 

كامیرات التصویر باألشعة تحت الحمراء والفیدیو المنخفض اإلضاءة والرادار 

ھناك وسائل أخرى أیًضا مثل الفیدیو المنخفض اإلضاءة وكامیرات التصویر باألشعة تحت الحمراء والرادار یمكن الحصول منھا على معلومات 

یر باألشعة تحت الحمراء للمساعدة في تحدید مواقع الجثوم المحتملة للوقوف إضافیة. ویمكن استخدام الفیدیو المنخفض اإلضاءة وكامیرا التصو

لكن على مدى الحاجة إلى عملیات مسح المتابعة. كما توجد بعض األدلة التي یفترض منھا إمكانیة استخدام الرادار في تتبع تحركات الخفافیش، 

أال تعطي دائًما مجال ومدى الرؤیة المطلوبین للحصول على معلومات قویة في یجب األخذ بعین االعتبار حقیقة أن األشعة تحت الحمراء یمكن 

آثار المواطن المفتوحة. ال یوصى باستخدام ذلك كجزء من منھجیة موحدة. ومع ذلك، یمكن أن تكون ھذه األسالیب مناسبة للمواقع التي تم تحدید 

ثر وموجھًا. محتملة معینة بھا وإذا كان من الضروري إجراء مسح تفصیلي أك



مزرعة الریاح الخالیدي ومشروع خط الطاقة الكھربائیة
201591خطة حمایة التنوع البیولوجي،غشت 

التدریب والتوعیة والكفاءة6

أنواع التدریب التالي من قبل مقترح المشروع ومقاول التشغیل یعد برنامج التدریب البیئي الفعال جزءا محوریًا من اإلدارة البیئیة للموقع. یجب تطبیق 

ت التلقین والصیانة ومقاول الھندسة والتشیید والمشتریات (دورات التمھید والتلقین الخاص بتعلیمات األمن والسالمة) والمقاولین من الباطن (دورا

روع، كما ھو مالئم.الخاص بتعلیمات األمن والسالمة) بالنسبة لمرحلتي تشیید وتشغیل المش

التمھید6.1

د األولیة الخاصة سیخضع كل العاملین المؤقتین والدائمین في المشروع لتدریب التوعیة البیئیة، باللغة التي یمكنھم فھمھا بطالقة، كجزء من عملیة التمھی

بھم. 

الفرد فیما یتعلق بالدور الذي یؤدیھ واألنشطة التي سیعمل  وسیتم تقدیم خطة توعیة فردیة لكل العاملین تحدد المتطلبات والمسؤولیات الضروریة لھذا

علیھا. 

دور الفرد إلى وكمطلب حد أدنى، ستعقد دورات تنشیطیة لكل العاملین مرتین سنویًا. كما ستعقد ھذه الدورات بشكل أكثر انتظاًما متى كان یمكن أن یؤدي 

صحاب مستوى األداء المتدني و/ أو الذین فشلوا في األداء وفقًا للتدریب الذي تلقوه. ھؤالء أثر مھم. وستستخدم عملیات فحص الموقع لتحدید العاملین أ

تأكید على األفراد سیتم منحھم تدریبًا إضافیًا وسیتم رصدھم عن قرب أكثر خالل عملیات فحص الموقع. على سبیل المثال فإنھ سیتم تقدیم التدریب لل

نة لحمایة الغطاء النباتي الحالي وتقلیل التعدي على األراضي المجاورة، والحد من تساقط الغبار واألتربة في كل الحاجة إلى االلتزام بالمسارات المعی

أنحاء الموقع.

محادثات صندوق األدوات6.2

ملة یوجد جزء من برنامج التدریب العام سوف یحتوي على محادثات صندوق األدوات متنوعة. ھذه المحادثات من شأنھا رفع الوعي للتأثیرات المحت

أطقم  لوإرشاد فریق العمل إلى تطبیق طرق العمل الفعالة التي تعد مسئولة بیئیًا. وھي تتضمن نواحي مثل إجراءات االستجابة االضطراریة واستغال

لنباتات الوقایة والتنظیف والتخلص منھا بشكل مناسب. ھذه المحادثات سوف تشمل أیًضا النواحي المتعلقة بخطة حمایة التنوع الحیوي، مثل أنواع ا

لموجودة في الخندق)، والمواطن التي یتعین حمایتھا وإجراءات االستجابة االضطراریة عند العثور على أنواع محمیة في الموقع (الزواحف والبرمائیات ا

وما إلى ذلك. 

الالفتات ولوحات معلومات التوعیة6.3

سیتم تثبیت الالفتات وإعالنات التوعیة التالیة في الموقع لتوعیة السكان المحلیین والعاملین بشأن اللوائح التي یجب اتباعھا. 

x توضع الفتات حد السرعةS في جمیع أنحاء الموقع لتجنب نفوق الحیوانات

xارات في منع الصید و/ أو التسمیم و/ أو اإلتجار بالحیوانات األلیفة منًعا باتًا في الموقع. وسیتم تثبیت الفتات معلومات التوعیة و/ أو اإلش

الموقع. 

xثبیت لوحة سیكون ممنوع منًعا باتًا إتالف أو إھالك النباتات والمواطن المحمیة. تعد مواطن غابة البلوط من المناطق المحمیة وسیتم ت

معلومات توعیة في الموقع موجھة إلى السكان المحلیین والعاملین على حد سواء. 

x من سیتم تمییز أنواع النباتات المحمیة التي یتم العثور علیھا في الموقع وإحاطتھا بأسوار (إن أمكن). وسیتم وضع ملصق توعیة في كل موقع

ھذه المواقع. 
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التفتیش والتدقیق7

التدقیق عملیة مستمرة وسیتم إجراءه عن طریق مجموعة من موظفي الموقع للتأكد من أن التسلیمات البیئیة لخطة حمایة التنوع البیولوجي یعد الرصد/ 

قانونیة لبات التخضع للتدقیق المستقل بقدر ما یتم التأكد من أن: إجراءات التخفیف/ اإلدارة المتفق علیھا مطبقة وفعالة واألعمال تستكمل طبقًا للمتط

ومتطلبات أفضل الممارسات.

التفتیش الیومي7.1

استخدام قائمة سیتم إجراء الرصد الیومي ألنشطة الموقع الحالیة بواسطة كل واحد من مدیري البیئة والصحة والسالمة التابعین للمقاولین من الباطن، وب

ي المنسق البیئي الرصد اإلضافي كجزء من مسؤولیاتھ العامة. یجب فحص فحص یومیة. سوف یتم المراقبة الیومیة أثناء مرحلة التشیید فقط. كما سیجر

أي زواحف  الجوانب الرئیسیة للتشغیل عن قرب لضمان المستوى العالي لالمتثال. على سبیل المثال، یجب زیارة المصارف یومیًا للتأكد من عدم احتباس

شكل مالئم (تغطیة المصارف لیالً).وبرمائیات أو حیوانات ثدییات صغیرة والحفاظ على اإلجراءات ب

التقییمات ربع السنویة7.2

یمات بشكل مستقل عن سینفذ المقاول تقییمات بیئیة ربع سنویة،بما في ذلك القضایا البیئیة للموقع المحدد. وسیقوم العاملون التابعین للمقاول بتنفیذ التقی

المكتب الرئیسي اإلقلیمي للمقاول. كما سیتم توثیق التقییمات ونشر نتائجھا على كل من  فریق البیئة والصحة والسالمة للمشروع، وغالبًا ما یتولى ذلك

المقاول وشركة التشغیل واإلدارة.

قد تم تنفیذھا: 5 من خالل التقییم الربع سنوي سوف یتم التحقق من أن كل اإلجراءات الموصى بھا في

x .تم تنفیذ الخلوص النباتي بأقل قدر ممكن

xلم تنشب أیة حرائق في الموقع

xلم یتم رصد أیة حاالت صید أو تسمم في الموقع

x .أشجار البلوط تم الحفاظ علیھا حیثما أمكن

x.یتم تغطیة الحفر في اللیل

xم. 2لعضویة الناتجة عن إزالة الغطاء النباتي في أكوام ال تزید عن سیتم تخزین المواد ا

x الطبیعي.سیتم استخدام المواد العضویة الناتجة عن إزالة الغطاء النباتي ومخزون البذور إلیجاد مناطق متاحة ومثالیة الستعادة الغطاء النباتي

x .تم الوصول إلى حد السرعة في الموقع
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التأثیرات الباقیة8

التأثیرات الباقیة التالیة متوقعة إذا ما كانت إجراءات التخفیف موضحة في خطة حمایة التنوع الحیوي مطبقة.
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طرق الوصول إلى الموقع والمسارات بین 
التوربینات

خط الكھرباء

المحطة الفرعیة والمباني الملحقة

تثبیت الكبل المدفون تحت سطح األرض

تركیب التوربینات

إنشاء مقرات الحراسة

معسكر العمال

حركة المركبات

الصید/ اإلتجار بالحیوانات األلیفة

التسمم
التواجد البشري وحركة المركبات واألعمال

مرحلة التشغیل
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التسمم

التواجد البشري وحركة المركبات واألعمال

االصطدام بالتوربینات

بخطوط الكھرباءاالصطدام 

الصعق الكھربائي بسبب خطوط الكھرباء

سلبي بالغ األھمیةسلبي كبیرسلبي متوسطسلبي صغیرال یُذكرتقییم التأثیر
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استراتیجات النشر8.1

الفلین نشر بلوطاستراتیجیة 8.1.1

ا للعدید من أنواع غابات بلوط الفلین تعد أحد أھم أنظمة الغابات البیئیة في بعض مناطق المغرب. ویرجع ذلك إلى األھمیة البیئیة العظیمة باعتبارھا موطنً 

امات انات والنباتات وبسبب ما تخرجھ من منتجات طبیعیة واقتصادیة أساسیة كما أنھا ذات منفعة یئیة واجتماعیة وثقافیة كبیرة، وتتضمن استخدالحیو

أخرى، مثل الصید والرعي وزراعة الفواكھ وأغراض االستجمام وإنشاء نظام استدامة فائق.

شأنھا المساومة على مستقبل المصادر الطبیعیة ونظامھا البیئي الخاص، األمر الذي یظھر جراء اإلدارة قطاع الفلین یواجھ عدًدا من التھدیدات التي من 

غیر المناسبة والعوامل األخرى، مثل الحرائق التي تلحق أضراًرا بالغة بمستعمرات الكائنات في البلوط.

من خالل نطاق واسع من عملیات التزاوج. یتعین أن تكون البذور كافیة لغرض وغابات بلوط الفلین تتسم بموقعھا الغني بالعناصر الصغیرة، التي تنشأ 

استبدال األنواع التي سوف تموت في المستقبل ویتعین أن تكون متجانسة في موضعھا ومع الظروف الجویة المناسبة.

الخالیدي وإذا تعذر تدمیر األشجار، فإنھ ینصح بنقل حتى یمكن المحافظة على البنى الرئیسیة ألشجار البلوط في المواقع المقترحة لمزرعة ریاح 

األشجار غیر البالغة كما سبق وتم تنفیذه في جنوب إسبانیا مع إدارة ونشر غابات البلوط.

طرق اإلدارة المستخدمة جنوبي إسبانیا لغابات بلوط الفلین.1-8 الشكل 

فظة على البذور المستغلة إلعادة تولید البذور الموجودة في قاعدة األشجار الناضجة تعد من إجراءات إداریة موصى بھا جنوبي إسبانیا لغرض المحا

مدى اإلتاحة الجینیة لألنواع وقوة المستعمرات ضد الحرائق والعمر الطویل لألشجار. 

لغرض معادلة المواطن األقل إنتاًجا لغابات بلوط الفلین.  ینصح بنقل بذور النمو إلى مناطق جدیدة ومناسبة

د وعلى أیة حال فإن معدل نجاة ھذه البذور منخفض، ومن ثم فإنھ ینصج بشدة أن تقوم شركة المشروع بإعداد منطقة حضانة لبلوط الفلین في أح

ا أن یضمن االشتراك المجتمعي الجید وتوفیر فرص عمل جدیدة المجتمعات لغرض زیادة نسبة ھذه المزروعات لتبقى فترة أطول. ومن شأن ذلك أیضً 

بتحفیز من شركة المشروع. 

ھكتار على األقل من غابات البلوط أثناء مرحلة  1ھكتار من غابات بلوط الفلین فسوف تتم زراعة مساحة  0.07لضمان عدم حدوث فقدان في مساحة 

ت للزراعة واإلدارة. التشیید واتباع المعاییر الدلیلیة ألفضل التطبیقا

عة واإلدارة ستقوم شركة محلیة متخصصة في الشئون البیئیة یتم التعاقد معھا لغرض تصمیم وتنفیذ ومراقبة خطة نقل أشجار البلوط سریعة التأثر والزرا

والمراقبة. 

ر واضح في ھذه المرحلة. خطة نقل أشجار بلوط انطالقًا من المناطق المحتملة المرشحة التي تتطلب تصریحات واالستحواذ على األرض عو أمر غی

) األمور / 2) المناطق المرشحة المحتملة التي سوف یتم فیھا زراعة ھذه األشجار (1الفلین وزراعتھا وإدارتھا ومراقبتھا سوف تحتاج إلى تحدید (

ي یمكن أن تكون مطلوبة.) عملیات االستحواذ على األرض الت3التصاریح التي یمكن أن تحتاجھا األقسام الحكومیة (

یوصى باتباعھا واالسترشاد بھا. المعاییر الدلیلیة اإلداریة مونتایا جي
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على األقل من التشغیل.  خمس سنواتخالل أول  سیتم تنفیذ برنامج مراقبة للمنطقة المعاد زراعتھا بأشجار بلوط الفلین في

استراتیجیة نشر األنواع النبانیة سریعة التأثر8.1.2

من األنواع شدیدة الندرة تم تحدیدھا أثناء عملیات المسح النباتي التي أجریت في منطقة العمل  24إجمالي عدد اثنین من األنواع المحلیة سریعة التأثر و 

نواع یمكن أن تتاثر بمنطقة مزرعة الریاح. وبعض من ھذه األ 2010في عام 

). 5.1 تمت التوصیة بإجراء عملیات مسح للنباتات في نطاق مزرعة الریاح قبل البدء في مرحلة التشیید كنتیجة لھذه التاثیرات (راجع الجزء 

وكانت موجودة في نطاق  سریعة التأثر في إطار منطقة العمل. األنواع5-2 جدول إذا ما تمت اإلشارة إلى أنواع سریعة التاثر أو أنواع شدیدة الندرة في

ت مزرعة الریاح ولم تكن ھناك فرص لتعدیل التصمیم (مثل مؤشرات التخفیف التدریجیة)، فسوف تقوم شركة المشروع بضبط منطقة الحضانة لعملیا

غرض المحافظة على األنواع سریعة التأثر إلى أن یتم العثور على موطن مناسب. یمكن أن یتم تجمیع النقل وزرع ھذه األنواع في إحدى المستعمرات ل

البذور ونموھا في منطقة الحضانة ومن ثم نقلھا إلى مستوطن مناسب. 

ریعة التأثر والزراعة واإلدارة ستقوم شركة محلیة متخصصة في الشئون البیئیة یتم التعاقد معھا لغرض تصمیم وتنفیذ ومراقبة خطة نقل النباتات س

.والمراقبة. ھذه الخطة سوف یتم إعدادھا وفقًا لعملیات مسح النباتات التي یتعین أن یتم اتخاذھا في إطار منطقة مزرعة الریاح المقترحة

قل من التشغیل. على األ خمس سنواتسیتم تنفیذ برنامج مراقبة للمنطقة المعاد زراعتھا بنباتات سریعة التأثر في خالل أول 

تقییم مراقبة نفوق التشیید السابق 8.1.3

في ارتفاع معدل  سوف یتم االستمرار في تنفیذ عملیات التخفیف الالحقة للتشیید إذا ما تم العثور على منشأة طاقة ریاح الخالیدي والتحقق من أنھا السبب

بعد التشیید.  وفاة الطیور أو الخفافیش بشكل أكبر من المتوقع خالل عملیة مراقبة ما

x طائر/مزرعة الریاح/سنویًا سوف یتم التعامل معھا باعتبارھا معدالت عالیة وسوف یتم تنفیذ 8.5معدالت الوفیات المساویة أو األعلى من

أو  المزید من إجراءات التخفیف. المستزیات الزائدة بشكل فائق للوفیات سوف تتم مقارنتھا بعملیات مسح  أخرى للوفیات عبر المغرب

بالقرب من البلد، مثل إسبانیا إذا لم تكن ھناك بیانات للمغرب. 

x طائر/مزرعة الریاح/سنویًا سوف یتم التعامل معھا باعتبارھا معدالت عالیة وسوف یتم تنفیذ 10معدالت الوفیات المساویة أو األعلى من

تتم مقارنتھا بعملیات مسح  أخرى للوفیات عبر المغرب أو المزید من إجراءات التخفیف. المستزیات الزائدة بشكل فائق للوفیات سوف 

بالقرب من البلد، مثل إسبانیا إذا لم تكن ھناك بیانات للمغرب. 

د معدالت إیقاف التشغیل بحسب الطلب ھو أمر یمكن أن یتم تنفیذه طوال العام ویتطلب بذل جھود خاصة أثناء فترات الھجرة إذا ما تم التحقق من وجو

مكتب فیات الطیور أثناء برنامج المراقبة. یمكن أن یتم تنفیذ ذلك إما من خالل نظام الرادار أو مساعد المراقبة الذي سوف یكون على اتصال بعالیة لو

معدل نفوق  التحكم واإلشراف لغرض إطفاء التربینات المعنیة المعرضة لخطر تصادم الطیور. ھذه الطریقة تم تنفیذھا بنجاح في إسبانیا، حیث تم تقلیل

% من خالل اإلیقاف االختیاري لعمل بعض التربینات عالیة الخطورة.50عقاب الجریفون بنسبة 

لخفافیش، ویمكن الطرق الالزمة لتجنب نفوق الخفافیش فیمكن أن یتم زیادة سرعة الریاح المتولدة عن التربینة اعتماًدا على نتائج برنامج مراقبة نفوق ا

متر/ثانیة بین شھري مارس وسبتمبر من خالل  5-3ن مارس إلى سبتمبر. ھذه الطریقة سوف تتضمن تقلیل سرعة الشفرة إلى أن یتم ذلك في الفترة م

متر/ثانیة). 6ظروف سرعة الریاح المنخفضة (أقل من 

ARNETTمزارع الریاح ( أریاش الشفرات وزیادة سرعات الریاح ھذه ھي الطرق الوحیدة المثبتة لتقلیل معدالت وفیات الخفافیش عند تشغیل et al(.

BAERWALDوفقًا للدراسات الصادرة في أمریكا الشمالیة ( & BARCLAY 2009, ARNETT et al. 2011, 2013c) وأوروبا (BEHR

& VON HELVERSEN 2006, BACH & NIERMANN ) التي أثبتت أن ھناك زیادة قلیلة في سرعة ریاح التربینة وأریاش 2013

% أو أكثر). 50ما ینتج عنھ تخفیضات ھائلة في معدالت وفیات الخفافیش (بنسبة الشفرات، وھو 

باعتبارھا المزید من عملیات المراقبة ودراسات األنشطة/الحركة یمكن أن یصبح جزًءا ضروریًا من البرنامج. كل استراتیجات النشر سوف یتم تطویرھا 

.ESAPمن شروط 

التقاریر8.2

والنباتاتالمواطن 8.2.1

صة رنامج تعویض بلوط الفلین وبرنامج االستعادة سوف یتم تحدیدھا في أي تقریر كل سنتین، وھذه سوف تتضمن المناھج والتحلیل والنتائج الخانتائج ب

بـ: 

x مراقبة النباتات المحمیة

xبرنامج تعویض بلوط الفلین

xمراقبة برنامج االستعادة
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الزواحف والبرمائیات8.2.2

ئیات بعد التشیید سوف یتم تحدیده في صورة تقاریر سنویة، وھذه سوف تشمل المناھج والتحلیالت ونتائجھا لغرض برنامج مراقبة الزواحف والبرما

مراقبة المواطن. 

والخفافیشالطیور 8.2.3

لغرض: برنامج رصد الطیور والخفافیش بعد التشیید سوف یتم إیجازه في صورة تقاریر كل سنتین، وھذه سوف تشمل المناھج والتحلیالت ونتائجھا

xرصد الطیور

xعملیات مسح الخفافیش

xمراقبة النفوق

یتعین أن یتضمن التقریر بیانات مجردة في صورة ملحقات ویتعین أن یتم توضیح طرق تحلیل البیانات.
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االستنتاجات9

یھ تم تصمیم خطة حمایة التنوع البیولوجي یقدم ھذا التقریر تقییًما لألثر البیئي لتشیید وتشغیل مزرعة ریاح الخالیدي والمنشآت المصاحبة، وبناءا عل

.6بالشكل الموضح في الفصل 

تشمل خطة حمایة التنوع البیولوجي اإلجراءات التالیة. 

النباتات

خالل مرحلة التشیید

x • .سیتم الحرص قدر اإلمكان على تجنب إنشاء المسارات ومنصات التوربینات على غابة البلوط

x المسارات على ھذا النوع من المواطن، یجب نقل أو زراعة أنواع البلوط. سوف یتم تنفیذ برنامج إدارة من خالل وإذا كان ال مفر من إنشاء

ھیئة استشاریة بیئیة خبیرة.

xدیدسوف یتم إجراء عملیة مسح نباتي لغرض تحدید أنواع النباتات المھمة فیما یتعلق بالحفظ سوف یتم نقل ذلك أثناء مرحلة التشیید. سیتم تح 

األنواع التي ستنقل مع تمییز مكانھا بعمود.

x .سوف یتم تجمیع البذور واستغاللھا في أغراض االستعادة والحفظ

x.تحدید حدود السرعة

خالل مرحلة التشغیل

xیتعین أن تشمل  المراقبة ربع السنویة للغطاء النباتي الذي یتین أن یتم إجراؤھا في خالل آخر خمس سنوات. أعمال مراقبة الغطاء النباتي ھذه

النباتات سریعة التأثر المعادة نقلھا في الموقع ومستعمرات غابات بلوط الفلین التي تمت استعادتھا. 

x .تحدید حدود السرعة

الحیوانات

خالل مرحلة التشیید

x.إنشاء مأویین على األقل للزواحف للتعویض عن فقدان موطنھا في الموقع

xأي أضرار أو حاالت نفوق مباشر ألنواع الزواحف والبرمائیات المحمیة. البحث عن الحیوانات ونقلھا لتجنب

x.منع الصید أو اإلتجار بالحیوانات األلیفة منًعا باتًا في الموقع

x .تحدید حدود السرعة

x .إجراء إزالة الغطاء النباتي في غیر فترة التكاثر المثالیة للطیور إن أمكن من الناحیة الفنیة

xلألعشاش قبل بدایة فترة التشیید. سیتم إجراء مسًحا

xأضرار أعشاش الطیور لألنواع سریعة التأثر یجب أن یتم حظرھا تماًما

xسیتم منع التسمیم منًعا باتًا في الموقع

x .سیتم إجراء مسًحا للخفافیش قبل بدایة فترة التشیید

xماًما. أضرار األشجار المحتویة على مبایت/مستعمرات الخفافیش یجب أن یتم حظرھا ت

خالل مرحلة التشغیل

x.رصد حالة الموطن مرتین في السنة

x.منع الصید أو اإلتجار بالحیوانات األلیفة منًعا باتًا في الموقع

x .تحدید حدود السرعة

x.تطبیق برنامًجا لرصد الطیور بعد التشیید خالل في سنتین على األقل خالل فترات الھجرة الرئیسیة، في مواقع التوربینات

xنامج مراقبة إنشاء أبراج الطیور والخفافیش الذي یتعین أن یتم تنفیذه لمدة أول خمس سنوات على األقل خالل فترات الھجرة الرئیسیة في بر

مواقع التربینات. 

x لتربیناتلمدة أول خمس سنوات على األقل في مواقع امھمة مراقبة عملیات مسح الطیور التي یتعین أن یتم تنفیذھا خالل فترات الھجرة
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x .تجنب استخدام توربینات ذات أبراج شبكیة لتقلیل المواقع المناسبة لجثوم الطیور

x م.120تجنب استخدام توربینات ریاح یزید االرتفاع الكلي لطرفھا عن

x بشكل متقطع وذات أقل تجنب إنارة التوربینات قدر اإلمكان. وإذا كانت ضروریة، یجب استخدام الحد األدنى من المصابیح البیضاء الوامضة

مستوى للشدة الفعالة.

x .تجنب إنشاء مناطق جاذبة للطیور المھاجرة

x.إنشاء خط الكھرباء طبقًا التفاقیة برن مع االلتزام باإلرشادات األوروبیة

x.مرحالت الطیور التي یتعین أن یتم تركیبھا أعلى العوازل لخطوط الطاقة

xلخط الطاقة 60و  1ت مناسبة/ محوالت طیران الطیور بین األبراج سیبرز كبل الفاز بوضوح بتعلیمھ بعالما

x.سینصب الكابل الناقل على نفس ارتفاع كابل النتر (المحاید), ویرتفع بقلیل كما نصح في المعاییر األوروبیة لخطوط الطاقة

x سنوات على األقل خالل فترات الھجرة الرئیسیة.برنامج مراقبة إنشاء أبراج الطیور لخط الطاقة الذي یتعین أن یتم تنفیذه لمدة أول خمس

x عملیات مسح الخفافیش سوف یتم تطبیقھا لغرض تحدید التربینات ھالیة المخاطر في الموقع وفترات ھجرات الخفافیش إن وجدت. سیتم

إجراء عملیات المسح في خالل أول خمس سنوات على األقل من التشغیل.

یمكن أن یتم تنفیذه طوال العام ویتطلب بذل جھود خاصة أثناء فترات الھجرة اعتماًدا على نتائج برنامج مراقبة إیقاف التشغیل بحسب الطلب ھو أمر 

شراف لغرض إنشاء أبراج الطیور. یمكن أن یتم تنفیذ ذلك إما من خالل نظام الرادار أو مساعد المراقبة الذي سوف یكون على اتصال بمكتب التحكم واإل

لمعنیة المعرضة لخطر تصادم الطیور.إطفاء التربینات ا

لى نتائج برنامج الطرق الالزمة لتجنب نفوق الخفافیش فیمكن أن یتم زیادة سرعة الریاح المتولدة عن التربینة في الفترة من مارس إلى سبتمبر اعتماًدا ع

مراقبة نفوق الخفافیش. 

المشاركین في تشیید/ تشغیل المشروع على درایة بإجراءات التخفیف واللوائح التي یجب  سیتم تطبیق برنامج تدریب في الموقع للتأكد من أن كل العاملین

اتباعھا خالل مرحلة التشیید/ التشغیل. 

الموقع. كما سیتم تثبیت الالفتات ولوحات المعلومات في الموقع للتأكد من توعیة العاملین والسكان المحلیین على حد سواء باللوائح المطبقة في 

ع م إجراء التفتیش والتدقیق الدوري من طریق مجموعة من موظفي الموقع للتأكد من أن التسلیمات البیئیة لخطة حمایة التنوع البیولوجي تخضوسیت

یة ومتطلبات أفضل انونللتدقیق المستقل بقدر ما یتم التأكد من: إجراءات التخفیف/ اإلدارة المتفق علیھا مطبقة وفعالة واألعمال تستكمل طبقًا للمتطلبات الق

الممارسات.

للعدید من  التقاریر التي یتم رفعھا كل سنة وكل سنتین سوف یتم إعدادھا لتحدید النتائج األساسیة التي تم الحصول علیھا من خالل برنامج المراقبة

المواطن واألنواع سریعة التأثر. 
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