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التعریفات واالختصارات

التعریفالمعنىاالختصار

ACWA طاقةACWAمالك جزئي لمشروع مزرعة ریاح خالدي.

BMھامش اإلنشاء

BPPخطة حمایة التنوع الحیوي

CDER
مركز تنمیة الطاقة المتجددة في 

المغرب 

CIA األثر التراكمیةتقییم

CNEIE
اللجنة الوطنیة لدراسات األثر 

البیئي

CTFصندوق التكنولوجیا النظیفة

)EBRD(البنك األوروبي للتعمیر والتنمیة

EFعامل االنبعاثات

EIEدراسة األثر البیئي

EMSنظام اإلدارة البیئیة

EPCالھندسة والتورید والبناء
ستطبق متطلبات تقییم .التصمیم والتشیید التفصیلي لمزرعة الریاحالجھة المسؤولة عن 

–األثر البیئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة والرصد وخطط اإلدارة 
.االجتماعي األخرى/الرصد البیئي

EPsمبادئ خط االستواء

ESAPخطة عمل بیئیة واجتماعیة

EIA یولیو

2012
البیئي واالجتماعيتقییم األثر 

ESMMP
البیئیةوالمراقبةاإلدارةخطة

واالجتماعیة

GHGانبعاثات غاز االحتباس الحراري

IFCھیئة التمویل الدولي

IFIالمؤسسة المالیة الدولیة

LAPخطة حیازة األرض

MWمیغاوات

NTSملخص غیر فني

O&Mالتشغیل واإلدارة

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

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

OMھامش التشغیل

ONEالمكتب الوطني للكھرباء

PPAسنة 20بند مدتھ اتفاقیة شراء الطاقة

خط الكھرباءخط الطاقة

PRمتطلبات األداء

SEPخطة إشراك أصحاب المصلحة
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التعریفالمعنىاالختصار

SIAتقییم األثر االجتماعي

UPC  شركةPC Renewable والتملك والتشغیل والنقلمالك جزئي لمشروع البناء

WFمزرعة الریاح

ESIAباقة كشف 

الخاص بكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة ESIAالمكان تطویر أفضل ممارسة، فإن تقییم 
EBRD'sوعلى التوازي مع  PR وEIE القائمة وتقاریر اإلدارة البیئیة الداعمة التي یتعین

أن یتم تحدیثھا للتأكد من تطویر طبیعة التأثیر المناسب والتخفیف والمراقبة من خالل اتباع 
،فقد تم إعداد EIEومن ثمة، باإلضافة إلى.لمشروع مزرعة الریاح وخط الطاقةE&Sتقییم 

:المستندات التالیة لباقة الكشف
مشروع وصف ال
 خطة حمایة التنوع الحیوي)BPP(
 تقریر تقییم التأثیرات االجتماعیة)SIA(
 خطة التزام المشاركین)SEP(
 خطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة)LALRP(
 خطة إدارة ومراقبة الشئون البیئیة واالجتماعیة)ESMMP(
 ملخص غیر تقني)NTS(
 خطة عمل بیئیة واجتماعیة)ESAP(
تقییم تأثیرا االضطرابات
تقییم تأثیر الضجیج

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

.لمصادر الطاقة المتجددةUPCاتحاد شركة أكوا باور وشركة مالك المشروع-

طریق الوصول إلى الموقع-
الطرق الجدیدة أو المحدثة التي تبدأ من الطرق الرئیسیة الحالیة، مروًرا بالقرى ووصوالً 

.إلى مدخل مزرعة الریاح

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

/الرصد البیئي–لرصد وخطط اإلدارة واالجتماعي وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة وا
.التشغیل والصیانة/االجتماعي األخرى المزودة من قبل مقاول الھندسة والبناء والمشتریات

-
120مزرعة ریاح خالدي بطاقة 

میغاوات

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

.ملوسة إلى تطوان

.یناتتقع المسارات على قمة الجبل ویقصد بھا الممرات التي تربط بین منصات التوربمسارات التوربینات-

الكبل المدفون تحت سطح األرض-

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

من قمة الجبل عند ومرة أخرى سیسیر ھذا الكبل بموازاة طریق الوصول .في ملوسة
ال یزید حق االرتفاق المطلوب بالنسبة للكبل المدفون .مزرعة الریاح إلى المحطة الفرعیة

.متر على جانبي الكابل2تحت سطح األرض   

5
Capitals

5 Capitals
Environmental and

Management
Consulting
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مقدمة1

میغاوات، سوف یتم إنشاؤھا في منطقة طنجة بطول سلسلة جبل الصندوق، في مملكة 120مرفق مزرعة ریاح خالدي مزرعة تعمل بطاقة 

).الملكیة الخاصة(1309المغرب، في إطار قانون 

رعة زلم)EIAالتأثیرات البیئیة تقییمسیرد ذكره الحقًا باسم ()EIE(تقریر تقییمي للتأثیرات البیئیة، بإعداد UPCقامت الجھة المطورة للمشروع، 

في یولیو )CNEIE(من اللجنة الوطنیة لدراسة التأثیرات البیئیة EIAوقد حصلت على موافقة جھة التقییم 2011في یولیو )WF(الریاح 

.سنوات ویتعین بدء أعمال اإلنشاء في خاللھا5تمتد فترة سریان التصدیق واالعتماد لمدة .2012

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

.IFIكمؤسسة تمویل عالمیة دولیة )EBRD(األوروبي للتنمیة والتعمیر 

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

اور أدت إلى التوصل إلى اتفاقیة وعلى أیة حال فإن المناقشات التي تتم مع طاقة شركة أكوا ب.، الذي سیتم تنفیذه في إطار عقد إنشاء منفصلWFلـ

وبالمثل، فإن التأثیرات البیئیة .WFتماًما مثل مزرعة الریاح )EPC(تقول بأن خط الطاقة سیتم إنشائھ في إطار نفس الھندسة والتورید والبناء 

قد تم تطویر قیاسات التخفیف واإلدارة ذات واالجتماعیة الناتجة عن أعمال اإلنشاء والتشغیل لخط الطاقة سوف یكون بحاجة إلى أن تتم دراستھا و

.الصلة باعتبار ذلك جزًءا من المستندات البیئیة واالجتماعیة لمزرعة الریاح

EBRD'sالخاص بكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة وعلى التوازي مع ESIAالمكان تطویر أفضل ممارسة، فإن تقییم  PR وEIE القائمة

E&Sداعمة التي یتعین أن یتم تحدیثھا للتأكد من تطویر طبیعة التأثیر المناسب والتخفیف والمراقبة من خالل اتباع تقییم وتقاریر اإلدارة البیئیة ال

.لمشروع مزرعة الریاح وخط الطاقة

5 Capitals Environmental and Management1قام مجلس المشاورة بإعداد المستندات التالیة لباقة الكشف:

وصف المشروع.1

)BPP(خطة حمایة التنوع الحیوي .2

)SIA(تقریر تقییم التأثیرات االجتماعیة .3

)SEP(خطة التزام المشاركین .4

)LALRP(خطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة .5

)ESMMP(خطة إدارة ومراقبة الشئون البیئیة واالجتماعیة .6

)NTS(ملخص غیر تقني .7

تقییم تأثیرا االضطرابات.8

ثیر الضجیج تقییم تأ.9

)ESAP(خطة عمل بیئیة واجتماعیة .10

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

Road, Dubai, UAE.
5955:تلیفون 343 4 9366:فاكس :+971 343 4 971:+www.5capitals.com
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ھذا المستند ھو ملخص غیر تقني یعمل على توفیر عرض عام للعناصر األساسیة لمشروعات مزرعة الریاح وخط الطاقة كما أنھ یلخص التأثیرات 

.البیئیة األساسیة وقیاسات التخفیف الموصى بھا

.باللغة االنجلیزیةESAPو NTSسیتم أیًضا توفیر .الفرنسیة والعربیةالتقاریر الموضحة أعاله مقدمة باللغتین 

العمل اإلطاري المنتظم1.1

EIA 12لغرض حمایة وتحسین األوضاع البیئیة والقانون رقم 03-11ومستندات الكشف التدعیمیة تم إعدادھا بالتوافق مع القانون المغربي رقم-

.لھملیة تأثیرات الدراسة البیئیة على المغرب03

السیاسة البیئیة واالجتماعیة لبنك .تم وضعھا في االعتبار لغرض إعداد باقة الكشفEBRDوبالمثل فإن المتطلبات البیئیة واالجتماعیة لبنك 

EBRD) وبالمثل فإن ھذه السیاسة تستخدم .مة وشئون البیئةتم تطویرھا للتحقق من أن التمویل تم توفیره لمشروعات التنمیة المستدا)2014مایو

EBRDباعتبارھا مصدًرا فنیًا مرجعیًا لدعم عملیة تنفیذ متطلبات األداء العشرة لبنك  (PR) المخصصة لمنع وتخفیف األضرار التي یمكن أن

یة لغرض تحدید وإعداد وتنفیذ البرامج لغرض الرفع أو متطلبات األداء العشرة توقر معاییر دلیل.یتعرض لھا األفراد وبیئتھم في عملیة التطویر

.التخفیف من أیة تأثرات سلبیة ناتجة عن تطویر المشروعات

وصف المشروع2

وعلى .كیلو فولت داخل منطقة طنجة تطوان بالمملكة المغربیة225یقع مشروع مزرعة ریاح خالدي المقترح وخط الطاقة الكھربائیة ذات القدرة 

كم تقریبًا شرقي 50میغاوات سوف یتم إنشاؤھا على حافة جبل صندوق الموجود على بعد 120إن مزرعة الریاح العاملة بقوة وجھ الخصوص ف

كم في االتجاه الجنوبي الشرقي، بدًءا من الجناح الغربي األوسط من جبل صندوق والتتویج عند المحطة 24خط الطاقة سوف یمر بطول .طنجة

.كم تقریبًا غربي تطوان10جودة على بعد الفرعیة لتطوان، المو

یقع خط الطاقة في مقاطعة فاس أنجرا وتطوان .تقع مزرعة الریاح في مقاطعة فاس أنجرا وتمر بمناطق قصر الصغیر وملوسة وخمیس أنجرا

.ویمر بمناطق سدینا وخمیس أنجرا والسوق القدیم

الموقع العام لمشروع مزرعة الریاح وخط الطاقة1-2الشكل 
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خلفیة المشروع3

أسس المشروع3.1

من طاقتھا من مصادر %10ة بتوفیر ما یقرب من ملتزم"البرنامج الوطني لتنمیة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"حكومة سیاسة الطاقة المغربیة 

، حیث إنھا ال تساھم بشكل مباشر في زیادة انبعاثات "أكثرھا نظافة"ن كل أشكال الطاقة المتجددة فإن طاقة الریاح تعتبر من بی.مزرعة الریاح

وباإلضافة إلى .غازات االحتباس الحراري وال تستغل المیاه وال تتطلب استغالل أو تخزین كمیات كبیرة من المواد الكیماویة الخطرة في الموقع

یرات طویلة المدى الناتجة عن مزارع الریاح تعد قلیلة للغایة، حیث إن ھذه التركیبات ال تعمل على تقیید استغالل أرض المنطقة، حیث ذلك فإن التأث

.یتم تشغیل مزرعة الریاح وال إنھا تقوم بتعدیل طبوغرافیا المنطقة

نتاج الطاقة فإن المزایا االقتصادیة تشمل تقلیل االعتماد على الوقود وإلى جانب المزایا البیئیة الناتجة عن استغالل مصادر الطاقة المتجددة إل

ومن ناحیة أخرى فمن خالل .المستورد من الخارج وتقلیل العرض لتأرجحات األسعار المتعلقة بالوقود التقلیدي وتقلیل مخاطر قطع اإلمداد

كل تربینة یتزاید بینما تقل نفقات الخامات والتصنیع، وھو ما ینعكس على التحسینات المستمرة التي یتم إدخالھا على التقنیة فإن خرج الطاقة من

.تحسین المزایا السعریة لمحطات الطاقة ھذه

البدائل3.2

والبدائل في إطار المعاییر المغربیة والعالمیة الخاصة بإجراء تقییمات التأثیرات البیئیة فقد تمت مراعاة إجراء تقییم مواقع المشروع المختلفة

.التصمیمیة ضمانًا للتحقق من أن أھداف المشروع المقترح قد تم حسابھا للخیارات االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة والتقنیة

:تمت مراعاة بدائل المشروع التالیة

ال یوجد مشروع

ل في تنویع المصادر وإجراءات إنتاج الطاقة یعد بدیًال غیر قابل للتطبیق، حیث إن الھدف من قانون الطاقة المتجددة یتمث"ال یوجد مشروع"خیار 

.في مملكة المغرب

موقع المشروع البدیل 

بتحدید العدید من المناطق عبر البلد التي یمكن أن تتیح إمكانیة التنفیذ الناجح إلنشاء مزرعة )CDER(قام مركز تنمیة الطاقة المتجددة في المغرب

.ان ھي األكثر مالءمة إلقامة المشروعتطو-الریاح، ومن ھنا اتضح أن منطقة طنجة

:مواقع باالستناد إلى العوامل التالیة لغرض تحدید الموقع المناسب أكثر4وفي إطار ھذه المنطق فقد تم تقییم 

 الحالة البیئیة 

 استغالل األرض 

الوصول إلى اإلنشاء والتشغیل . 

 المواقع األثریة 

التأثیرات المرئیة والصوتیة  

 مصدر الریاح 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وأكثر المصادر اعتمادیة على الریاح، سمكن الوصول إلیھ )میغاوات120(، نظًرا ألنھ یوفر أكبر )الخالیدي(أوضح التقییم أن موفع جبل صندوق 

ى انخفاض التأثیرات بسھولة وأمان، وھو ال یقع في أو بالقرب من أیة مناطق ذات أھمیة أثریة، وحافة الموقع غیر مأھولة بالسكان، باإلضافة إل

.ه المنطقةالواقعة على البیئة نظًرا للتعدیل والفقد البالغ في المواطن الطبیعیة من عملیات االستخراج طویلة المدى والمستمرة من المصادر في ھذ

تقنیات التصمیم واإلنتاج البدیلة

م تحدیدھا على أساس خرج الطاقة اإلجمالي المطلوب والتقنیة المتاحة أعمال محاذاة وعدد التربینات ونوع التربینات المختارة للمشروع المقترح ت

.وأعمال اإلنشاء في الموقع وقوة الریاح وألواح االتجاه

ت وبالمثل فقد عمل تصمیم مزرعة الریاح على تحسین سبل محاذاة التربینات في مواجھة اتجاه الریح، وقد عمل أیًضا على تحسین عدد التربینا

3تربینة بخرج فردي لكل تربینة یصل إلى 40والنتیجة ھي أن مزرعة الریاح سوف تكون مكونة من .رج المحتمل من كل تربینةالمواجھة للخ

.عة الریاحزرمیغاوات وسوف تتبع محاذاة الحافة الرئیسیة لحافة جبل صندوق وبفروع ممتدة بطول اآلثار الثالثة الموجودة في الطرف الشمالي لم

UPCخط الطاقة الكھربائیة فإن شركة باإلشارة إلى Renewables لمصادر الطاقة المتجددة بدأت بالتطلع إلى محاذاة أفضل لتوصیل محطة

استند اختیار المحاذاة المفضلة إلى تحلیل القیود للنواحي االجتماعیة والھندسیة والصیانة .2010ملوسة الفرعیة بمحطة تطوان الفرعیة في عام 

:باإلشارة إلى تقییم المعاییر التالیةوالنفقات 

انخفاض الفلطیة عبر المسافة

الوصول إلى اإلنشاء والتشغیل

مدى تواؤم األرض للقیام بتركیب األبراج واألسالك

توفر األرض لصیانة المساحة الفاصلة

 تجنب المناطق المأھولة برشد وحصافة بسببEMF

كھربائیة، فقد ركزت المحاذاة على تجنب المنازل، أو األبنیة، أو االستخدامات القیمة لألراضي والتوصل بمجرد تحدید المنطقة العامة لخط الطاقة ال

عند .تم تعیین موظف محلي للتقرب من مالك األراضي، واكتشاف ما ھي أنسب طریقة لمحاذاتھم.إلى اتفاقات اختیاریة مع جمیع مالك األراضي

.فاق، كان یتم تعدیل خط المحاذاة لتجنب ھذه األرضرفض أحد مالك األراضي للوصول إلى ات

UPCشركة  Renewables لمصادر الطاقة المتجددة وضعت في اعتبارھا العدید من البدائل ارتباطًا بخط النقل لمشروع طاقة خالیدي العامل

خیار الفلطیة المتوسطة كان لھ میزة طلب .ھذه األمور تتضمن خیارات خط النقل لكل من الفلطیة المتوسطة والعالیة.میغاوات120بقوة 

من خالل توضیح كمیة الطاقة الجاري إنتاجھا فقد تم .كیلوفلط الممتد إلى موقع المشروع60الحصول على ترقیة بسیطة للخط العامل بقوة 

.استبعاد الخیار ألنھ لم یھد قابل للتطبیق من الناحیة التقنیة

التصمیم واختیار خامات .برًجا75كم، بإنشاء حوالي 24كیلوفلط مع المحاذاة البالغة حوالي 225مل بقوة التصمیم النھائي لخط الطاقة العا

.ONEEمع المواصفات الفنیة لشركة بالتوافقاألبراج واألسالك سوف یتم 

تربینات واألبراج ومحاذاة الطرق یمكن أن وفي النھایة فجدیر بالذكر أن التغییرات الصغیرة یمكن أن تواصل الظھور، كما أن الموقع الدقیق لل

.تتباین بما یتوافق مع االعتبارات البیئیة واالجتماعیة التي تنشأ أثناء مشاركات أصحاب المصلحة والمتخصصین في االستطالعات البیئیة

تلخیص التأثیرات البیئیة واالجتماعیة وقیاسات التخفیف واإلدارة4

للكشف العام وتلخیص األوضاع البیئیة واالجتماعیة األساسیة ویوفر تقییًما عاًما للتأثیرات المتعلقة "الباقة التكمیلیة"الفصل الفرعي التالي یوضح 

:إجراءات التخفیف التفصیلیة الموصى بھا لتقلیل تأثیرات ھذه المشروعات موضحة في التقاریر التالیة.بالتشیید والتشغیل للمشروع المقترح

1.EIA 2012یولیو
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2012مواصفات الرسوم البیئیة، یولیو.2

)BPP(خطة حمایة التنوع الحیوي .3

)SIA(تقریر تقییم التأثیرات االجتماعیة .4

)SEP(خطة التزام المشاركین .5

)LALRP(خطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة .6

)ESMMP(خطة إدارة ومراقبة الشئون البیئیة واالجتماعیة .7

)ESAP(تماعیة خطة عمل بیئیة واج.8

البیئة الطبیعیة4.1

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

الفلین إحدى خصائص ، فیمكن اعتبار بلوط EBRDلبنك  6وفقًا لمتطلب األداء رقم .تم تحدیده في الموقع)ECC/92/43(المواطن األوروبي 

توى أولویة التنوع الحیوي، وباإلضافة إلى ذلك فإن أي فقد في غابات بلوط الفلین ال یمكن تجنبھ، سوف یتطلب استراتیجیة نشر للوصول إلى مس

من منطقة غابات بلوط %0.25منطقة غابات بلوط الفلین التي یمكن أن تتعرض لتأثیر أنشطة التشیید تبلغ فقط .عدم الفقد في ھذا الموطن الحساس

ھكتار وھى 26.6تصل مساحة غابات بلوط الفلین تقریبًا إلى .ھكتار0.07الفلین المحددة في منطقة الدراسة األكثر اتساًعا، التي تصل إلى 

.موزعة على ثالثة مواقع ارتباطًا بمزرعة الریاح فقط

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

الحمراء IUCN، ومن تلك التي سوف یتم العثور علیھا في آثار المشروع، وال یوجد أي منھا مدرجة في قائمة (ECC/92/43(األصلیة 

حیثما یتعذر تجنبھا فسوف یتم تطویر .في المغرب"نادرة للغایة"فة باعتبارھا نوًعا من النباتات مصن24وعلى أیة حال فھناك .الخاص بقلة العدد

.استراتیجیة نشر للوصول إلى مستوى عدم الفقد

األنواعسلمندریا ألجیرا، یكون الریاح، فقط أحد التأثر لمزرعةنوًعا من الزواحف والبرمائیات التي یمكن أن تكون موجوة في منطقة 20من بین 

الحمراء لألنواع المھددة، وھو یتمتع بموطن مناسب في أثر مشروع مزرعة IUCNباعتباره الكائن سریع التأثر المدرج في قائمة مدرج

إجراءات موصى بھا على نوع سلمندریا باعتبارھاوعلى أیة حال فمن المرجح أن یتم تطویر المشروع المقترح كنتیجة ألیة تأثیرات سلبیة .الریاح

ھذه اإلجراءات تشمل متطلب تحدید أیة ھیبرناكوال قبل أن یتم بدء التشیید لغرض تنفیذ برنامج .جنب أیة أضرار مباشرة على الزواحفمن شأنھا ت

نقل أیة زواحف یمكن أن تتأثر جراء أنشطة التشیید ولغرض إنشاء ھیبرناكوال في الموطن المناسبة في خالل منطقة المشروع، لكن خارج نطاق

من  إدارتھا وتنفیذھاتنفیذ استراتیجیة التخفیف سوف تتم .وفي النھایة فسوف یتم تنفیذ أعمال مراقبة الزواحف للتحقق من نجاح برنامج النقل.التأثیر

.قبل مستشار بیئي متخصص وخبیر فني في البیئة سوف تعاقد معھ الجھة المطورة للمشروع

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

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

).جریبون في المغرب-صدر، حیاة طیورالم(المقترحة أو خط الطاقة الكھربائیة الیديریاح خ

خفاش :الحمراءIUCNومن بین أنواع الخفافیش التي تمر في منطقة العمل، فھناك أربعة أنواع مدرجة باعتبارھا مھددة باالنقراض على قائمة 

تم مالحظة أي منھا خالل وعلى أیة حالة فلم ت.حدوة الحصان المتوسطي وخفاش األرض المغربي وخفاش ناكتیل العظیم وخفاش شرایبر

األنواع التي تمت مالحظتھا بالفعل في .االستطالعات كما أن المواطن المناسبة، وال سیما لخفافیش حدوة الحصان في األثر، أصبحت مصغرة

.األثر كانت كلھا شائعة ومعروفة
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Natura(ن یكون مؤھًال إلنشاء مجمع سبا أشارت نتائج الدراسات األساسیة التي أجریت على مزرعة الریاح أن الموقع لن یمكن أ حتى )2000

9330Quercus(نوعان في إطار المنطقة المعنیة ناكفقط ھ.لو كان ھناك في أوروبا suber وMiniopterus

schreibersii( من خالل .تحت بند المواطن األصلیة، في خالل االستطالعات التي تم إجراؤھا في الموقع2والملحق 1تم تحدیدھا في الملحق

.SACباعتمادیة  مرشحةالدراسة ھذه المعلومات فإنھ لن یمكننا اعتبار منطقة 

وبالمثل .لدائمة وطویلة المدىالمالحظات األساسیة الموجزة لبیئة خط الطاقة تتمثل في أن أغلبیة األرض تتأثر بشكل ملحوظ باألنشطة الزراعیة ا

وباإلضافة إلى ذلك فم تتم مالحظة وجود أیة اھتمامات للمحافظة على الحیوانات .فإن قیمة الموطن تنخفض بالنسبة لمجتمع النباتات والحیوانات

.والنباتات في إطار االستطالعات المیدانیة المنفذة

یتم وضعھ في االعتبار لتكون لھ أولویة )لیس خط الطاقة الكھربائیة(یاح الخالیدي فقط ویستخلص من ذلك أن موقع التنمیة المقترح لمزرعة ر

.BPPمن  6وقد تم أیًضا اقتراح وضع استراتیجیة انتشار وھي موضحة في الفصل .EBRDلبنك  6التنوع الحیوي وفقًا لمتطلب األداء رقم 

ل مزرعة الریاح وخط الطاقة، فإن التأثیرات األساسیة السابقة لتنفیذ إجراءات التخفیف باإلشارة إلى التأثیرات الناتجة من عملیات تشیید وتشغی

التأثیر الواقع على .یمكن أن تنطوي على مخاطر معینة تھدد الطیور والتي تصنف باعتبارھا ذات أثر سلبي كبیر، قبل اتخاذ إجراءات التخفیف

من إجمالي مساحة المواطن الموجودة %0.25توضیح أن نسبة المواطن التي سوف تتأثر تبلغ غابات بلوط الفلین یتم تصنیفھ بأنھ متوسط في إطار

التأثیرات المتبقیة بالنسبة للتشیید والتشغیل، متبوعة بتنفیذ إجراءات التخفیف الموصى بھا وأنشطة المراقبة، .في إطار مشروع مزرعة الریاح

.والنباتات والحیواناتسوف تكون ال تذكر على المواطن األصلیة 

بحسب  اإلطفاء"تشمل تنفیذ برنامج المقترحة، التيلتنفیذ إجراءات التخفیف یذكر وفقاالتأثیر المتبقي على تصادم الطیور سوف یقل إلى حد ال 

ثانیة بین مارس وسبتمبر /متر 5-3الثنین من التربینات، وال سیما من خالل ذروة موسم الھجرة للطیور وتقلیل سرعة الشفرة لتصل إلى "الطلب

وباإلضافة إلى ذلك، فمن خالل التنفیذ اإلضافي ألعمال مراقبة التشیید والتشغیل .للخفافیش، إذا ما أظھرت المراقبة وجود وفیات ملحوظة

ر في تقلیلھا للوصول إلى مستوى وإجراءات التعویض المستھدفة الموصى بھا من برنامج مراقبة االنتشار، فإن ھذه التأثیرات یمكن أن یتم االستمرا

.عدم الفقد الصافي

البیئة االجتماعیة واالقتصادیة4.2

.مشروع مزرعة الریاح وخط الطاقة المقترح سوف ینتقل إلى إجمالي عدد خمس مقاطعات وسبعة عشر قریة كما ھو موضح في الجدول أدناه

، بینما أكبر قریة یسكن )براریق(168ھناك بعض القرى یسكن بھا أقل من على الرغم من أن12000إجمالي عدد سكان ھذه القرى یبلغ حوالي 

).البونزال(12000بھا 

الیديالقرى في مزرعة ریاح الخ1-4الجدول 

)السكان(القریة المقاطعةالمقاطعة

فاس أنجرا

  ملوسة

غزیلـش 

عین الحمراء 

  مسعد /النجریش

عقال /براریك

القصر الصغیر
عین الرمل

دار فوال 

خمیس أنجرا
الفحامین 

  ماللة 
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القرى في خط الطاقة الكھربائیة2-4الجدول 

القریةالمقاطعةالمقاطعة

فاس أنجرا
خمیس أنجرا

الفحامین

  ماللة

دار قشانة

زاویة

  بني عتب

بولعیشیش

تطوان
سدینا

عوید عقال

كدان

  جعبة

سدینا

البونزالسوق القدیم

باإلشارة إلى مشروع مزرعة الریاح فسوف تتركز التنمیة على حافة جبل صندوق فإن استغالل األرض في منطقة الحافة یتم في إطار الرعي 

.وباإلضافة إلى ذلك فإنھ یمكن الوصول من األرض على الحافة إلى أي من القرى المتاخمة.األرض ھي عمومیةوحالة 

األرض المستغلة في المنطقة كلھا مزروعة، باإلشارة إلى أن .خط الطاقة الكھربائیة سوف یمر عبر األراض ذات الطابع العام والوقف والخاص

.م بشكل أساسي ألغراض الرعي بینما األراضي الخاصة تستغل في الزراعةاألراضي العمومیة والوقفیة تستخد

في إطار توضیح أن االستغالل األكثر لألراضي من القرى والمصدر األساسي للنشاط التشغیلي ھو الزراعة مع وجود العدید من السكان الذین 

.یكسبون مصدًرا ثانیًا من الدخل من العمال أو األنشطة التجاریة

االستطالع االجتماعي الذي تم إجرائھ في المجموعات .توجد أقلیات إثنیة أو أفراد من السكان المحلیین أو المرحلین في منطقة المشروعال 

مستویات سرعة .تفي بواحد أو أكثر من معاییر سرعة التأثر الموضحة أدناه)125من  110(بیتًا وأظھر أن أغلبیتھم 125المتضررة شمل

یوجد سببان أساسیان وراء مستوى سرعة التأثر .تكون عالیة في منطقة المشروع بالمقارنة بالقیم المتوسطة في المناطق الریفیة بالمغربالتأثر 

وراعیة الحبوب والخضروات والرعي الجائر باستخدام الطرق التقلیدیة (العالي ھذا، ھما نوع األنشطة الزراعیة المنفذة في منطقة المشروع 

مع التعلیم الثانوي واألطباء المتوفرین فقط (باإلضافة إلى صعوبة تمریر الخدمات )ض القیمة المضافة والوصول فقط إلى األسواق المحلیةوانخفا

).في عواصم المقاطعات

قة أو الموقف االقتصادي أو األفراد سریعي التأثر ھم أولئك األفراد الذین یكونون، بسبب بعض السمات المعینة كالنوع أو العمر أو العرق أو اإلعا

تعویض الحالة االجتماعیة، أكثر تأثًرا بشكل متباین بعملیات االستحواذ على األرض أو تكون لدیھم قدرة محدودة أكثر على الحصول على مزایا ال

:عة التأثر التالیةوفي إطار المشروع فإنھ یمكننا أن نحدد المجموعات سری.أو قیاسات استعادة أسباب المعیشة مقارنة باآلخرین

 السیدات، حیث إن السیدات في الریف المغربي تمیلن إلى أن تكون بمعزل عن الشأن العام ویكون حضورھا أقل في الموضوعات

.السیدات اللواتي یدرن المنزل یشكلن مجموعات سریعة التأثر بشكل خاص.المتعلقة بالموارد المالیة والنظام القضائي مقارن بالرجال

ون، حیث إنھم یواجھون مشكالت في الحصول على المعلومة والدخول في آلیات المشاركة،األمی

،المعاقون أو األفراد الذین یعانون مرًضا عضال أو كبار السن، وال سیما عندما یعیشون بمفردھم

 ،خط الفقر بالنظر إلى مستوى الفقر النسبي،تحت البیوت التي تعیش بموارد محدودة للغایة
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لمناقشة التأثیرات المحتملة للمشروع على 2015ومرة أخرى في عام 2012اء جلسات المشاورة مع أصحاب المصلحة في عام تم إجر

.المجتمعات المتضررة، ومن ثم بحث سبل تطویر إجراء التخفیف المستھدفة وقیاسات استعادة أسباب المعیشة لتفدي ھذه التأثیرات

وخطة )SIA(ءات التخفیف الموصى بھا وخطط اإلدارة موضحة في تقریر تقییم التأثیرات االجتماعیة تفاصیل مشورة أصحاب المصلحة وإجرا

).LALRP(باإلضافة إلى خطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة )SEP(مشاركة أصحاب المصلحة 

ى مجتمعات القرى یمكن أن تكون ال تذكر، وفي الواقع فإن أغلب نتائج أعمال تقییم األثر االجتماعي أظھرت أن التأثیرات السلبیة الواقعة عل

.التأثیرات اإلیجابیة یمكن أن تنشأ من تنفیذ إجراءات التخفیف الموصى بھا والبرامج االجتماعیة الموصى بھا في التقاریر المذكورة

وبالمثل، .في أثناء العمر االفتراضي للمشروعSEPذ خطة وفي النھایة فإن المشاركة المستمرة مع سكان القرى سوف یتم تنفیذھا من خالل تنفی

.فأیة شكاوى یمكن أن تنشأ أثناء مرحلة التشغیل والتشیید للمشروع سوف تتم معالجتھا

واالجتماعیةالبیئیةاإلدارةخطة4.3

الصادرة بتاریخ یولیو البیئیة المرجعیةالشروط ألغراض التشیید والتشغیل موضحة في واالجتماعیةالبیئیةمتطلبات خطة اإلدارة والمراقبة 

تستخدم باعتبارھا قاعدة أساسیة للتحضیر ESMMP.التدعیمیة التي سبق أن تم تحضیرھا لمستندات الكشف واإلفصاحESMMP، و 2012

تنشأ في أثناء مرحلتي تشیید إلعداد خطط إداریة شاملة بغرض تجنب أو منع أو تقلیل أو تصحیح التأثیرات البیئیة واالجتماعیة التي یمكن أن

.وتشغیل مزرعة الریاح وخط الطاقة

أدوار فریق اإلدارة البیئیة واالجتماعیة والمسئولیات والمتطلبات البیئیة واالجتماعیة :تشمل ESMMPالموضوعات التي یتم تغطیتھا من خالل 

.یل والفحص وتحریر محضر التدقیقوالتوافق والتدریب البیئي وبرامج التوعیة االجتماعیة والمراقبة والتسج

لتطبیقات العملیات التالیة سوف یتم تنفیذھا لضمان إدارة ومراقبة مزرعة الریاح وخط الطاقة أثناء مرحلتي التشیید والتشغیل بالتوافق مع أفضل ا

:العالمیة

بنظام الوقت الكامل إلدارة األنشطة اجتماعي/إعداد خطة إدارة بیئیة واجتماعیة مفصلة خاصة بالتشیید وضمان تخصیص منسق بیئي.1

.االجتماعیة والتدریبات والتقاریر یوًما بیوم/البیئیة

، على أن یتم إعداد MEMEEسوف یتم إجراء عملیات تدقیق بیئیة مستقلة بشكل ربع سنوي لغرض مراقبة مدى التوافق مع معاییر .2

.تقریر یشمل ھذه المعلومات إلى المقرضین والمنظمین

ISOمتوافق مع المواصفة EMSتم استھالل عملیات مزرعة الریاح فسوف یتم تطویر قبل أن ی.3 وتنفیذھا من قبل شركة 14001

.سوف یكو ھذا األمر عرضة لعملیات تدقیق خارجیة في المستقبل.عملیات التشغیل والصیانة

OHSASو ISO14001د وفقًا للمواصفةمطلوب منھ أن یكون لدیھ نظام إدارة بیئیة وصحیة وأمنیة مستقل ومعتمEPCمقاول  18001.

للمشروع لضمان تحقق التوافق مع االستخدام الجید HSEأن یقوم بتطویر وتنفیذ خطة إدارة مخصصة EPCمن المقاول EPCیتطلب عقد 

للبنك األوروبي للتعمیر 2متطلبات األداء رقم .والتطبیقات والمعاییر الدولیة التي تتضمن توفیر أماكن إلقامة العمال وتحقیق معاییر المعامل

.في أثناء مرحلة التشغیل فإن مالك المشروع یكون ملتزًما بنفس المعاییر.والتنمیة یغطي ھذه األمور

.والمشغلEPCسوف تستلم وتراجع وتعلق على تقاریر المراقبة الروتینیة التي یقدمھا EBRDو ONEEشركة 

التي تشمل العدید من اإلجراءات والقیاسات التي یتعین أن یتم تنفیذھا من )ESAP(إعداد خطة العمل البیئیة واالجتماعیة وفي النھایة فیكون قد تم

وھذه تشمل، لیس على سبیل الحصر، عملیات التطویر والتنفیذ لنظام .GIPقبل شركة المشروع ضمانًا لتطویر المشروع وتشغیلھ بما یتوافق مع 

وتنفیذ )LALRP(وسیاسة الموارد البشریة وإنھاء خطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة )ESMS(واالجتماعیة اإلدارة البیئیة 

).BPP(وتنفیذ آلیة الشكاوى وتنفیذ خطة حمایة التنوع البیولوجي )SEP(والتحدیث المستمر لخطة مشاركة أصحاب المصلحة 
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االتصاالت5

االستشارة العامة واإلفصاح5.1

EIA ومستندات التدعیم متوفرة للمراجعة العامة واالطالع على الموقع اإللكتروني لبنكEBRD ومقترح المشروع، بالشكل المشار إلیھ في الفصل

قد تم تطویرھا من قبل شركة أكواباور وھي متاحة على الموقع )SEP(، فإن خطة مشاركة أصحاب المصلحة وباإلضافة إلى ذلك.3-5الفرعي 

.ھو توفیر معلومات محدثة متعلقة بأنشطة المشروع ومراحلھ وحالتھ بالنسبة لألطراف المھتمة بھSEPالغرض من خطة .كتروني للشركةاإلل

تحدد االستراتیجیات التي یطبقھا مقترح المشروع لغرض تخفیف وإدارة التأثیرات البیئیة واالجتماعیة للمشروعات واآللیة التي یمكن SEPخطة 

تشمل آلیة الشكاوى التي SEPوبالمثل فإن خطة .المشروع وأصحاب المصلحة استخدامھا لغرض إنشاء االتصاالت وتبادل ھذه المعلوماتلمقترح 

.یمكن ألصحاب المصلحة استخدامھا لالتصال لحل أیة مشكالت أو شكاوى تتعلق بشركة المشروع

آلیة الشكاوى5.2

.الستالم وتطویر اھتمامات أصحاب المصلحة والشكاوى المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي للمشروعالھدف من آلیة الشكاوى ھو إنشاء نظام 

ن أیة وھي تسعى إلى حل المشكالت بسرعة، من خالل االستعانة بعملیة شفافة تعد مناسبة ویمكن الوصول إلیھا باستعداد عال بدون أیة نفقات وبدو

:یة تغطي أي من أنواع الشكاوى بغض النظر عن المضمون أو الطبیعة، وسوف تشمل الخطوات التالیةاآلل.غرامات على الطرف أصل المشكلة

بالبرید أو على اإلنترنت أو على بوابة المشروع أو من خالل زیارات ضباط ارتباط المجتمع للقرى (تقدیم وتسجیل الشكوى )1

)المتضررة

الحلالتأكید على االستالم من خالل تعریف استراتیجیة )2

متابعة مسار الشكوى للحل المتفق علیھ والجدول الزمني المحدد للتنفیذ)3

تحدیث سجل الشكاوى وخطط اإلدارة)4

.تمت مناقشة آلیة الشكوى بمزید من التفصیل في خطة مشاركة أصحاب المصلحة لھذا المشروع

.عیمیة ولغرض حل الشكاوىوالمستندات التدEIAمعلومات االتصال أدناه یمكن أن یتم استخدامھا لمراجعة 

االتصاالت والمعلومات5.3

UPCشركة  Renewables

توم تایرلینك:مسئول االتصال

شارع أحفیر، حي البالج، 

.شماًال 31عمارة النھي، الطابق الرابع، بزاویة 

طنجة، المغرب

00212:التلیفون /http://www.upcrenewables.com/projects:موقع إلكتروني539946543

ACWA Power-المغرب

محمد بادیس دیرادجي :مسئول االتصال

، )سویسي(بید مھدي بن بركة 

G-7-6فیال -إقامة أتویا  - 10170
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الرباط، المغرب

87828700212:التلیفون social-http://www.acwapower.com/corporate-:موقع إلكتروني537

responsibility/environment.html
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