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التعریفات واالختصارات

التعریفالمعنىاالختصار

ACWA طاقةACWAمالك جزئي لمشروع طاقة خاالدي.

BMھامش اإلنشاء

BPPخطة حمایة التنوع الحیوي

CDER
مركز تنمیة الطاقة المتجددة في 

المغرب

CIAتقییم األثر التراكمیة

CNEIE
اللجنة الوطنیة لدراسات األثر 

البیئي

CTFصندوق التكنولوجیا النظیفة

)EBRD(والتنمیةالبنك األوروبي للتعمیر

EFعامل االنبعاثات

EIEدراسة األثر البیئي

EMSنظام اإلدارة البیئیة

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

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

EPsمبادئ خط االستواء

ESAPخطة عمل بیئیة واجتماعیة

ESIAتقییم األثر البیئي واالجتماعي

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

SIAتقییم األثر االجتماعي
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التعریفالمعنىاالختصار

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

-
مزرعة ریاح الخالیدي بقدرة 

میغاواط120

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

.ملوسة إلى تطوان

.تقع المسارات على قمة الجبل ویقصد بھا الممرات التي تربط بین منصات التوربیناتمسارات التوربینات-

الكبل المدفون تحت سطح األرض-

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

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

.متر على جانبي الكابل2تحت سطح األرض   

5
Capitals

5 Capitals
Environmental and

Management
Consulting
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المقدمة1

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

).الملكیة الخاصة(1309إطار قانون 

رعة زلم)EIAالتأثیرات البیئیة تقییمسیرد ذكره الحقًا باسم ()EIE(بإعداد تقریر تقییمي للتأثیرات البیئیة، 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(كیلو فلط225یة إنشاء خط الطاقة قام في األساس بوضع تصور لكیفONE، فإن المكتب الوطني للطاقة الكھربائیة WFوباإلضافة إلى 

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

وبالمثل، فإن التأثیرات البیئیة .WFمزرعة الریاح تماًما مثل )EPC(تقول 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 ESIAان تطویر أفضل ممارسة، فإن تقییم المك PR وEIE القائمة

E&Sباع تقییم وتقاریر اإلدارة البیئیة الداعمة التي یتعین أن یتم تحدیثھا للتأكد من تطویر طبیعة التأثیر المناسب والتخفیف والمراقبة من خالل ات

.روع مزرعة الریاح وخط الطاقةلمش

5 Capitals Environmental and Management Consulting1قام 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

تقییم تأثیر الضجیج .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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ا لعناصر وتخطیط مزرعة الریاح ومشروع خط الطاقة ومناقشة بدائل المشروع المستند الحالي ھو توصیف للمشروع من شأنھ أن یقدم توصیفً 

).GHG(والتأثیرات التراكمیة النبعاثات غاز االحتباس الحراري 

.باللغة االنجلیزیةESAPو NTSسیتم أیًضا توفیر .التقاریر الموضحة أعاله مقدمة باللغتین الفرنسیة والعربیة

وصف المشروع2

موقع المشروع2.1

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

ي بناء والیة، وسیتم بناء مزرعة الریاح في مقاطعة فاس أنجرا بین ھذه المقاطعات الحادي عشر، بینما سیتم البدء ف/مقاطعة11ھذه المنطقة إلى 

.خط الطاقة الكھربائیة في مقاطعة فاس أنجرا ونحو الجنوب في مقاطعة تطوان

دول المقاطعات المغربیة، التي تم تقسیمھا الحقًا إلى دوائر، وبالنظر إلى مزرعة الریاح ومشروع خط الطاقة الكھربائیة مخصصة في قوائم الج

:لمقاطعتینالتالیة التي تحدد الدوائر الموجودة في إطار ھاتین ا

الوالیة/المقاطعة
رقم المقاطعة

)قروي/مدني(
اسم المقاطعة

7فاس أنجرا (0/7(
، خمیس أنجرا، القصر الصغیر، میلوسة

جوما، تاجرامت، قصر المجاز، البحراوین

22تطوان (2/20(

سدینا، سوق القدیم
والزیتونة وأزال وزینات ودار بني كاریش المقاطعة تطوان وعودالو والحمراء والواد وأوالد علي منصور 

وبني سعید وزاویة إس قاسم وعین الحسان وجبل البین وبني ھارشن والخروب وماللین وبني عمران وبني 
إدر وسحترین وبغاغزا

حطة فرعیة، تقع في ، فإن األثر الطبیعي لمزرعة الریاح التي تتكون من تربینات، وطرق وصول وم)المقاطعات الصغیرة(الدوائرمن كل ھذه 

بالنسبة لخط الطاقة فسوف تبدأ عملیة التسویة في خمیس أنجرا، ثم .نطاق ملوسة والقصر الصغیر وخمیس أنجرا التابعة لمقاطعة فاس أنجرا

.وصوًال إلى مقاطعتي السوق القدیم وسدینا الموجودتین في مقاطعة تطوان

.للمقاطعات والدوائر بامتداد مساحة مزرعة الریاح وخط الطاقة الكھربائیةالخریطة المقدمة في الملحق توضح تصویرات الحدود

WGSإحداثیات البدء والنھایة لمزرعة الریاح وخط الطاقة في  :ھي84

خط الكھرباءمزرعة الریاح

نقطة البدء
شماًال "36.95'35°46

غربًا"9.61'05°36

شماًال "52.20'35°44

غربًا"23.81'05°33

النھایةنقطة 
شماًال "20.53'35°43

غربًا"33.16'05°33

شماًال "10.79'35°34

غربًا"53.43'05°27

جدیر بالذكر .منزل400إلى 50إلى قرى تتمثل في األساس في تجمع منازل عائلیة یتراوح عددھا من "الجماعات"في المملكة المغربیة، انقسمت 

.الجغرافیة فإن أسماء وأعداد القرى في أیة مقاطعة یمكن أن یتغیر من إدارة ألخرىأن القرى غیر المحددة في أي من اإلحداثیات

وبالتبعیة فإن القرى األقرب للمشروع .باإلشارة إلى مشروع مزرعة الریاح فإنھ ال توجد قرى محددة على إطار الجبل، وال على أجنحة الجبل

جموعات من المساكن متصلة ببعضھا البعض من خالل شبكة طرق تتباین في موجودة عند سفح جبل صندوق وھي تتسم بوضوح باعتبارھا م

.الجدول التالي یوضح ھذه القرى.حالتھا من كونھا اسفلتیة إلى متسخة
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قرى مزرعة الریاح:1-2الجدول 

)السكان(القریة المقاطعة

  ملوسة

)704(غزیلـش 

)800(عین الحمراء 

)698(مسعد /النجریش

)168(عقال /براریك

القصر الصغیر
)1,180(عین رمل 

)524(دار فوال 

خمیس أنجرا
)424(الفحامین 

)647(ماللة 

.عمومیة وأوقاف وخاصة:برًجا، فإنھ یمر بثالثة أنواع من األراضي75كم والمتكون من 24باإلشارة إلى خط الطاقة الكھربائیة الممتد بطول 

الجدیر بالمالحظة أنھ یھدف من محاذاة خط الطاقة المختارة تجنب المناطق السكنیة، ومن ثمة فإن أغلب خطوط الطاقة سوف یتم إنشاؤھا في 

.المناطق البعیدة عن مراكز القریة

.القریة المعنیة/قابل نوع األرض والمقاطعةالجدول التالي یعرض عدد األبراج في م
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القرى واألراضي المتعلقة بخط الطاقة:2-2الجدول 

القریةالمقاطعةالمقاطعةخط الطاقة
نوع األرض

خاصةأرض أوقافعمومیة

Pالفحامینخمیس أنجرافاس أنجرا1

Pالفحامینخمیس أنجراأنجرافاس 2

Pالفحامینخمیس أنجرافاس أنجرا3

الفحامینالفحامینخمیس أنجرافاس أنجرا4

Pالفحامینخمیس أنجرافاس أنجرا5

Pماللةخمیس أنجرافاس أنجرا6

Pماللةخمیس أنجرافاس أنجرا7

Pماللةخمیس أنجرافاس أنجرا8

ماللةماللةخمیس أنجراأنجرافاس9

Pدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا10

Pدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا11

قریة رملةدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا12

Pدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا13

Pدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا14

Pدار قشانةأنجراخمیس فاس أنجرا15

دار قشانةدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا16

قریة رملةدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا17

قریة رملةدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا18

Pدار قشانةخمیس أنجرافاس أنجرا19

بني عتاببني عتابخمیس أنجرافاس أنجرا20

Pبني عتابخمیس أنجراأنجرافاس 21

Pبني عتابخمیس أنجرافاس أنجرا22

زاویةزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا23

زاویةزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا24

زاویةزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا25

زاویةزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا26

زاویةزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا27

Pزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا28

Pزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا29

Pزاویةخمیس أنجرافاس أنجرا30

Pبولعیشیشخمیس أنجرافاس أنجرا31

بولعیشیشبولعیشیشخمیس أنجرافاس أنجرا32

Pعوید عقالسدیناتطوان33

Pعوید عقالسدیناتطوان34

Pعوید عقالسدیناتطوان35

Pعوید عقالسدیناتطوان36
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القریةالمقاطعةالمقاطعةخط الطاقة
نوع األرض

خاصةأرض أوقافعمومیة

Pعوید عقالسدیناتطوان37

Pعوید عقالسدیناتطوان38

Pعوید عقالسدیناتطوان39

عوید عقالعوید عقالسدیناتطوان40

Pعوید عقالسدیناتطوان41

عوید عقالعوید عقالسدیناتطوان42

عوید عقالعوید عقالسدیناتطوان43

عوید عقالعوید عقالسدیناتطوان44

عوید عقالعوید عقالسدیناتطوان45

عوید عقالعوید عقالسدیناتطوان46

Pعوید عقالسدیناتطوان47

كدانكدانسدیناتطوان48

كدانكدانسدیناتطوان49

Pجعبةسدیناتطوان50

Pجعبةسدیناتطوان51

Pجعبةسدیناتطوان52

Pجعبةسدیناتطوان53

جعبةجعبةسدیناتطوان54

جعبةجعبةسدیناتطوان55

Pجعبةسدیناتطوان56

Pجعبةسدیناتطوان57

Pجعبةسدیناتطوان58

Pجعبةسدیناتطوان59

Pسدیناسدیناتطوان60

Pسدیناسدیناتطوان61

سدیناسدیناسدیناتطوان62

Pالبونزالسوق القدیمتطوان63

البونزالالبونزالسوق القدیمتطوان64

Pالبونزالسوق القدیمتطوان65

Pالبونزالسوق القدیمتطوان66

البونزالالبونزالسوق القدیمتطوان67

Pالبونزالسوق القدیمتطوان68

Pالبونزالسوق القدیمتطوان69

Pالبونزالسوق القدیمتطوان70

البونزالالبونزالسوق القدیمتطوان71

Pالبونزالسوق القدیمتطوان72

البونزالالبونزالسوق القدیمتطوان73

البونزالالبونزالسوق القدیمتطوان74

Pالبونزالسوق القدیمتطوان75

.األشكال الموضحة في الملحقات تعرض موقع الدوائر والقرى واألراضي االتي تمت مناقشتھا في الجزء الخاص بمزرعة الریاح وخط الطاقة
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حالة الموقع واستغالل األرض2.2

مزرعة الریاح

صندوق، من الشمال في اتجاه الجنوب، متفرعة إلى ثالثة أفرع تقع في نھایة ستوضع مزرعة الریاح المقترحة بمحاذاة السلسلة الرئیسیة لجبل 

منحدرات الجبل شدیدة االنحدار للسكن، ولذا فإن ھذه المنحدرات والحواف غیر مأھولة بالسكانز وبالتبعیة فإن الحواف .سلسلة الجبال الشمالیة

وأخشاب الصنوبر المزروعة )ماكیز(السندیان وشجیرات البحر المتوسط والمنحدرات تجتوي على حفریات طبیعیة لغابات أشجار الفلین و

.وأخشاب الكافور المزروعة

الفة باإلشارة إلى استغالل األراضي للمنطقة التي سوف تقام فیھا مرزعة الریاح فإنھا سوف تقام على أرض المقاطعة التي تخضع إلدارة القرى س

إمكانیة الوصول إلى األرض واستغاللھا متاحة ویمكن أن یتشارك فیھا كل القرویین من ساكني القرى ومنذ أن أصبحت األرض عمومیة فإن .الذكر

حیث إن األرض في األساس مستغلة ألغراض الرعي أو المرور من جانب إلى آخر من جبل إلى آخر لغرض الوصول إلى أرض رعي .المجاورة

.مناسبة بشكل أكثر

قاطعة، فإن األرض خاضعة الستحواذ المالك المؤسسین، في ھذه الحالة یكون المالك وزارة الداخلیة، وبالتالي فإنھ نظًرا إلى أن األرض مملوكة للم

بعض قیاسات تعویضات المقاطعة لفقدان إمكانیة الوصول إلى بعض أراضي الرعي سوف تكون على أیة .ال یكن تقدیم تعویضات شخصیة ألفراد

قیاسات استعادة أسباب المعیشة ھذه سوف یتم ).LALRP(ذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة حال ضروریة بموجب خطة االستحوا

یمكن معرفة .تطویرھا لضمان أن األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة لمستغلي األراضي لن تتأثر سلبًا، وسوف یتم تحسینھا مقارنة بالوضع القائم

.LALRPع على خطة تفاصیل إجراءات التخفیف ھذه من خالل االطال

سوف P4701و P4613من جھة الشمال، فإن الطرق المسفلتة .یمكن الوصول إلى حافة جبل صندوق من الجناح الشمالي والغربي الوسطي

في  ھذان الطریقان المتسخان.تؤدي إلى طرقق متسخة، أحدھما على الجانب الشمالي الشرقي للجبل، بینما اآلخر على الجانب الشمالي الغربي

ومن جھة الجناح الغربي الوسطي، فإن الطریق ذاتھ .الواقع یعمالت على ربط قمة الحافة، وھو بالتالي ما یعمل على خلق طریق ربط ملفوف

P4071یمكن اتخاذه في اتجاه الجنوب، وھو ما یرتبط بطریق متسخ باتجاه الغرب وإلى أعلى في القطاع األوسط من جبل صندوق.

استغالل ھذه التالل السفحیة .یمران عبر التالل السفحیة والمسطحات المحیطة بجبل صندوقP4701/P4613سخة وطریقي ھذه الطرق المت

.والمسطحات ھي عبارة عن تطبیقات زراعیة معیشیة، مثل زراعة الحبوب والبقول وبعض الفواكھ

، األمر الذي تمت مناقشتھ في تقریر 2014التعداد السكاني لعام نسمة، باالستناد إلى تفاصیل5,145یصل إجمالي عدد السكان في القرى إلى 

.تقییم األثر االجتماعي

خط الكھرباء

كم من المحطة الفرعیة خالیدي التي سوف یتم إقامتھا عند سفح جبل صندوق على جتاجھ الغربي 24سوف یبدأ خط الطاقة الكھربائیة البالغ طولھ 

.P4071كم غربي مدینة تطوان ویمكن الوصول إلیھا من طریق 10الموجودة على بعد ONEEاألوسط، ویصل إلى المحطة الفرعیة 

األراضي المملوكة .ط الطاقة في أغراض الرعي، حیث إنھ ال تتم زراعتھاتستخدم األرضي المستغلة ألراضي المقاطعة واألوقاف المتأثرة بخ

.ألفراد، من ناحیة أخرى، تتم زراعتھا بالحبوب والبقول أو بعض المزروعات األخرى

، األمر 2014اني لعام نسمة، باالستناد إلى تفاصیل التعداد السك5,410یصل إجمالي عدد السكان في القرى المتأثرة بعملیة التحدید والمحاذاة إلى 

، فإن العملیات الخاصة بتأمین األراضي 43باإلشارة إلى األراضي الخاصة البالغ عددھا .الذي تمت مناقشتھ في تقریر تقییم األثر االجتماعي

یست عرضة للمصادرة في واألبراج التي سیتم إنشائھا على ھذه األراضي قد تم االنتھاء منھا على أساس التراضي بین البائع والمشتري، وھي ل
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قرى أخرى مختلفة، وعلى أیة حال فإنھ 8وفي النھایة فباإلشارة إلى المواقع العمومیة والوقفیة، فإن ھذه األراضي تقع في إطار .حال رفض البیع

عدد السكان المتضرر جراء ذلك یتم عزل المواقع عن مراكز القرى، والحقیقة القائلة بأن غرض استغالل األراضي ھو الرعي، فإنھ لن یمكن تقدیر 

عدد سكان القریة سوف یتكون من الرعاة، ½ومن واقع التقییم التحفظي فإن .باالستناد إلى التقییم التحفظي لتعداد سكان القریة وحصة الرعي فیھا

.2,560، وبالتالي فإن عدد السكان المتضرر سوف یبلغ 640وھو ما یعادل متوسط عدد سكان القریة لیبلغ العدد 

تم توقیع العقود .2015استمرت عملیة االستحواذ على األرض لخط الطاقة على مدى األربع سنوات األخیرة ومن المتوقع أن تنتھي في أغسطس 

ایة ، والمتوقع انجازھا في بد(%89.5نسبة االنتھاء (أراضي 9الخاصة بحق مرور خط الطاقة الكھربائیة وتم سداد جمیع قیم العقود فیما عدا 

.2015أغسطس 

.متوالیة الصور التالي توضح الحالة النمطیة للموقع واستغالل األرض الواقعة حول جبل صندوق
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القمة الشمالیة1لوحة 
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القمة الجنوبیة2لوحة 

خط الجبل منتصف-الجھة الغربیة 3لوحة 

خط الجبل منتصف- الجھة الشرقیة 4لوحة 
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.الكھربائیةمتوالیة الصور التالي توضح الحالة النمطیة للموقع واستغالل األرض الواقعة حول محاذاة خط الطاقة

-1خط الطاقة (استغالل األرض في القطاع الشمالي للمشروع 5لوحة  5(

-34خط الطاقة (استغالل األرض في القطاع المركزي للمشروع 6لوحة  35(
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-68خط الطاقة (لمشروع استغالل األرض في القطاع الجنوبي ل7لوحة  75(



االستخدام الرسمي

وصف المشروع
2015أغسطس

13

تنوع سوف تتم مواصلة مناقشة الخصائص البیئیة لمزرعة الریاح ومناطق مشروع خط الطاقة ذات الصلة بتقییم التأثیرات البیئیة في خطة حمایة ال

الخصائص الممیزة لكل من القرى المتضررة یتم عرضھا في تقییم األثر االجتماعي والمنطقة المتضررة من .EIAالحیوي والفصل البیئي لـ 

.رض واستغاللھا سوف تتم مناقشتھا في خطة حیازة األرضاأل

تصمیم المشروع2.3

شأنھا أن تعمل على دفع مولد كھربائي دورانیة منمبدأ مزرعة الریاح یتمثل في استیعاب طاقة الریاح وتحویلھا إلى طاقة حركیة من خالل حركة 

.لیة تجویل طاقة الریاح إلى طاقة كھربائیةوالتربینة ھي ما تعتمد علیھ آ.تقلیدي لتولید الطاقة الكھربائیة

تأثیر .میجاوات120میجاوات لكل منھا، ومن ثمة تنتج إجمالي طاقة لتبلغ 3توربین، بقدرة إنتاجیة تصل إلى 40تتكون مزرعة ریاح خالدي من 

طة الفرعیة سوف یمتد لیغطي أیة منطقة ذات مزرعة الریاح، الذي یتكون من الطرق وتعبید الطرق ومنصات الربینة وبیوت الحراسة وموقع المح

.ھكتار عبر حافة جبل صندوق180صلة بمساحة أساسیة تبلغ 

Vestasطراز التربینة المستخدمة ھو  V90-3000 متر وسوف یصل 44، وكل منھا مكون من ثالث شفرات وسوف تكون كل منھا بطول

:التالیةتتكون التربینة من المكونات.متر 80ارتفاع البرج إلى 

محرك روتور كھربائي یتكون من غطاء وعدد یصل إلى ثالث شفرات

برج یتم بھ تركیب محرك الروتور والباسنة

الباسنة ھي غرفة تحتوي على المولد وأجزاء متحركة أخرى

عمود یتم توصیلھ بالمولد ودفعھ من قبل محرك روتور دوار یبیت في الباسنة.

 ونمطیًا فإن أیة تربینة .تحكم، تعمل على قیاس سرعة الریاح وتفعیل والتحكم في دوران المحرك الروتورمقیاس لشدة الریاح وعنصر

.ساعة/كم 50ساعة إلى /كم 9سوف تعمل في نطاق سرعة یتراوح من 

 الدوران تماًمانظام االرتفاع الذي یعمل على إدارة الشفرات إلى خارج نظام الریاح لغرض التحكم في سرعة الدوران أو إیقاف.

الفرامل التي تستخدم في اإلیقاف االضطراري لمحرك الروتور الدوار

نظام الدفع المنحرف یضمن أن تكون التربینة دائًما مواجھة للریاح.
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)energy.gov:المصدر(مكونات تربینة الریاح :8لوحة 

متر، وھو ما یقابل 240والمعاییر التصمیمیة فسوف یتم تركیب التربینات على مسافات تباعد تبلغ تقریبًا بالتوافق مع أفضل التطبیقات الصناعیة

.مرات قدر قطر محرك الروتور في اتجاه عمودي على الریاح3مرات قدر طول الشفرة في اتجاه الریح، و5-7

كیلوفلط التي تعمل على توصیل التربینات بالمحطة الفرعیة سوف یتم الحفر لھا على التوازي مع طریق الوصول 33الكابالت الكھربائیة بقوة 

سم وسوف یتم شراء الكابالت 120-80خنادق الحفر سوف یبلغ عمقھا .الوجود على الحافة وطریق الوصول إلى محطة الخالیدي الفرعیة

واللجنة األوروبیة للمعایرة الكھروتقنیة )CEI(ة الكھربائیة العالمیة التي تتضمن اللجنة الكھروتقنیة الدولیة الكھربائیة بما یتوافق مع معاییر السالم

)CENELEC(والتطبیقات الصناعیة الحسنة.

الطرق ھذه .سوف تتاح إمكانیة الوصول إلى مزرعة الریاح من خالل طرق المقاطعة والطرق المتسخة الموجودة، كما سبق أن تم توضیحھ

.كم تقریبًا سوف یتم تعبیدھا باالسفلت كجزء من متطلبات المشروع4المتسخة التي یبلغ مجموع طولھا 

الطول التقریبي إلنشاءات الطرق الجدیدة سوف یبلغ .بمجرد الوصول إلى الحافة فسوف یتم إنشاء طریق لیكون بمثابة وصلة ربط بین التربینات

.كم 3.2

سوف یتم وضع البنیة .موجود عند قاعدة الجناح الشرقي، شمالي قریة الفحامین2متر 5000ة الفرعیة على موقع مساحتھ سوف یتم إنشاء المحط

في إطار موقع المحطة الفرعیة ذاتھا فسوف یتم إنشاء بنایة ثانیة وملحقات إلدارة وتشغیل مزرعة .متر بعیًدا عن أیة مساكن20على ارتفاع 

.مكاتب ومخزن خامات ومخزن أدوات:سوف تشملھذه المباني .الریاح
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وفي النھایة فسوف یتم إنشاء موقعي تأمین على الحافة، أحدھما عند المدخل الشمالي والثاني أعلى المحطة الفرعیة لغرض مراقبة المركبات

اح سوف یحتفظ بإمكانیة الوصول إلى وعلى أیة حال فإنھ تجدر مالحظة أن موقع مزرعة الری.المستخدمة لطریق الوصول إلى مزرعة الریاح

.الخریطة الموضحة في الملحق تعرض الخطوط التصمیمیة العامة لمزرعة الریاح.السكان المحلیین، حیث إنھ لن یتم تسییج موقع مزرعة الریاح

ریاح الخالیدي من محطة الخالیدي الفرعیة كیلو فلط سوف یقوم بنقل الطاقة الكھربائیة المتولدة من مزرعة 225خط الطاقة الكھربائیة العامل بقوة 

سوف یتم إنشاء محطة الخالیدي الفرعیة عند قاعدة الجناح الشرقي لجبل صندوق، بالقرب من النقطة الوسطى لنطاق .الفرعیةONEEإلى محطة 

الطول .P4701كم غربي تطوان، ویمكن الوصول إلیھا مباشرة من الطریق 10الفرعیة تقع تقریبًا على بعد ONEEمحطة .الجبل في ملوسة

خط الطاقة الكھربائیة یدعى بدًال من ذلك .برًجا75كم تقریبًا وسوف یتكون من 24اإلجمالي لخط الطاقة الرأسي عالي الفلطیة یقع على بعد 

.تطوان-خطنقل الطاقة ملوسة

:مكونات خط الطاقة الكھربائیة

2ملم 570زدوجة بفلطیة وحیدة محملة على كابالت توصیل مزدوج القطاع مقاس دائرة م

 تم تركیب سلك أرضي بألیاف بصریة مقاسA-48 (OPGW) كابل بألیاق بصریة، لیعمل بمثابة كابل حمایة للخط مع سلك ،

Alec- AWG litz.

 2صلب مجلفنT1Pأبراج الطاقة رباعیة القوائم ،.

.متر 60فتراضي لتشغیل خط الطاقة الكھربائیة وألغراض الصیانة فسوف یتم االحتفاظ بتوفیر مساحة تخفیف یبلغ عرضھا في أثناء فترة العمر اال

وبشكل أساسي فإن الخلوص النباتي الطویل سوف یظھر في إطار مساحة التخفیف ھذه على قاعدة روتینیة طوال فترة العمر االفتراضي لخط 

مساجة التخفیف ھذه سوف تحتوي أیًضا .األعشاب منخفضة النمو كإجراء خاص لمراقبة تصاعد الغبار والتآكلالطاقة، وسوف یتم فقط مشاھدة

ھذا الطریق، كما ھو في إطار منطقة التیسیر، سوف یتم زرعھ بالحشائش .متر یمر إلى محاذاة خط الطاقة3.5على طریق وصول یبلغ عرضھ 

.ولن یتم تسطیحھ أو تلویثھ

.الموضحة في الملحق سوف تعرض التصمیم العام لخط الطاقةالخریطة 

مرحلة التشیید2.4

:متوالیة األعمال التالیة سوف یتم تنفیذھا ارتباطًا بمشروع مزرعة الریاح وخط الطاقة

األعمال التحضیریة

 استطالعات الموقع

تحضیر الموقع وتخلیة النباتات والتطویر/

أعمال البنیة التحنیة، و

 التشییدمرافق.

األعمال المدنیة

ومن المتوقع .تشیر مواضع الحفر الستة المنفذة أثناء أعمال التقصي الجیوتقنیة األولیة إلى أنھ ال توجد حاجة إلى تحسین التربة العامة الضروریة

راض إنشاء الطرق والردم الخلفي ألغ"مواقع ناعمة"أن یتم الضغط لینحصر األمر على المناطق المحلیة، حیث یمكن الوضع في الحسبان وجود 

.للقواعد
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وباإلضافة إلى ذلك فیمكن أن یتم استخدام تصمیم القاعدة الشریطي السطحي أو .سوف تستند طرق التنقیب إلى ظروف األرض وعمق القواعد

في خالل مرحلة التشیید فیتعین .ب حیثما ـمكنسوف یتم إعادة استخدام تربة التنقی.القواعد السطحیة الطوافة اعتماًدا على المتطلبات التقنیة للبنى

.على المقاول المدني أن یقوم بإجراء دراسة جیوتقنیة مفصلة لكل قاعدة

التقلیدي وجدیر بالمالحظة أنھ لن یتم إجراء أیة أعمال تفجیریة على الحافة، في إطار توضیح أن القرى موجودة عند سفح الجبل، وبدًال من التجھیز

.خدام أجھزة التنقیب وكسارات الصخرسوف یتم است

خامات التشیید

:الخامات المتوفرة محلیًا تشمل.سوف یتم تعیین خامات التشیید محلیًا حیثما أمكن

 ،الخرسانة سابقة التجھیز

 ،منتجات الخرسانة ةحفر وتعبید الطرق وما إلى ذلك

 ،تقویة وتدعیم الصلب

 ،أعمال المجمعات اإلنشائیة

،المواسیر

 ،البالط ومنتجات التشطیب وتبلیط السقف وما إلى ذلك

منتجات االسفلت.

سوف تتم االستعانة بالوكالء المحلیین .الخامات التي ال یتم توفیرھا محلیًا سوف یتم الحصول علیھا إقلیمیًا أو استیرادھا من الخارج إذا لزم األمر

منتجات التشطیب عالیة الجودة یمكن أن یتم استیرادھا إذا لم تكن متوفرة في .والكھربائیةحینما أمكن لتوفیر الماكینات واألدوات المیكانیكیة

.السوق المحلي

أعمال التشیید اللوجیستیة2.5

البرنامج

لتالي الجدول ا.سوف یتم إتمام عملیة تشیید مزرعة الریاح على مرحلتین، حیث لن یكون ھناك انفصال إلى جزأین لوحدات التربینات المتعددة

.یوضح الجدول الزمني الداللي لتشیید القطاعات

برنامج تشیید مزرعة الریاح:3-2الجدول 

أرقام تعریف التوربیناتتاریخ االنتھاءتاریخ البدء

1المرحلة 

04/05/2017

,34#14/12/16وحدات7–1القطاع  35, 36, 37, 38, 39 and 40
,27#30/12/16وحدات5–2القطاع  28, 29, 32و 31

,20#01/02/17وحدات7–3القطاع  21, 22, 23, 24, 25 and 26
,13#24/02/17وحدات7–4القطاع  14, 15, 16, 17, 18 and 19

2المرحلة 

,30#03/03/17وحدات2–5القطاع  28, 29, 33و 31

,7#24/03/17وحدات6–6القطاع  8, 9, 10, 12و 11

,1#14/04/17وحدات 6–7القطاع  2, 3, 4, 6و 5

عملیة تشیید طرق الوصول ستكون ھي ذاتھا الطرق التي سیتم استعمالھا أثناء مرحلة تشغیل المشروع، كذلك فإن أعمال تحسین الطرق المتسخة

باإلشارة إلى المناطق السفلیة .إنشاء طرق جدیدة على الحاف سوف تكون أول أنشطة النشیید متبوعة بمراحل تأسیس التربینةسابقة الذكر وأعمال 

ذه فسوف یتم إنشاء منطقة مركزیة على الحافة، كما ھو موضح في الصور المرفقة في الملحق، فإن ھذه المنطقة سوف تشمل أیًضا سكن العمال،  ھ
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لن یتم إنشاء طرق مؤقتة أو .سوف یتضمن موقع إنشاء محطة الخالیدي الفرعیة مخزن للخامات اإلضافیة.سكن العمالالمنطقة سوف تشمل 

بعد إنھاء أعمال التشیید فسوف یتم .ھكتار180مناطق سفلیة، حیث أن أثر التشیید لمرزعة الریاح سوف یكون داخًال في منطقة تشغیلیة مساحتھا 

.المنطقة السفلیة على الحافةالتي تمت مناقشة تفاصیلھا في خطة حمایة التنوع الحیويإصالح مساكن العمال و

.بتشغیل وإدارة مزرعة الریاح التي تعد فرعیة تابعة لشركة أكوا باورNOMACبعد االنتھاء من وحدات التربینة النھائیة، فسوف تقوم 

المقاول ذاتھ ھو من سیقوم .2015سبتمبر  1سوف یتم البدء في الدراسات التصمیمیة وبدء إقامة خط الطاقة الكھربائیة بعد اإلعالن ذلك المتوقع في 

التشغیلیة وكما ھو الحال مع مزرعة الریاح فإن طرق الوصول .بإجراء األعمال الكھربائیة الخاصة بمزرعة الریاح وإنشاء خط الطاقة الكھربائیة

لن یتم إنشاء .سوف تكون ضعف طرق الوصول للتشیید وسوف تكون مناطق التشیید السفلیة عند قاعدة األبراج وعند محطة الخالیدي الفرعیة

.طرق مؤقتة أو مناطق سفلیة، حیث أن أثر التشیید لخط الطاقة سوف یكون داخًال في المنطقة التشغیلیة

، قبل أن 15/10/2016تاریخ التسلیم المتوقع ھو .ONEEل إكمال عملیة التشیید، سوف تؤول ملكیتھ إلى شركة خط الطاقة الكھربائیة، من خال

.في الواقع فإن خط الطاقة الكھربائیة یكون ضروریًا إلمداد التربینات بالطاقة، ومن ثم بدء أعمال بدء تشغیل التربینات.یتم بدء تشغیل التربینة

العمال والمرافق

ار توضیح فترة العقد وسعة التشیید فمن المتوقع أن یعیش كل العاملین، بالنسبة لكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة، في مساكن مخصصة في إط

وIFCملحوظة دلیلیة من .العملیة والمعاییر:مساكن العمال(IFC/EBRDللعاملین والتي سوف یتم إنشاؤھا بما یتوافق مع معاییر مساكن العمال 

EBRD.( فرد لألعمال 300فرًدا في بدایة اإلنشاء وسوف یصل إلى ذروتھ في وسط فترة اإلنشاء، حوالي 50عدد العاملین سوف یكون تقریبًا

.WTGفرًدا في النھایة أثناء تكلیف مھمة 20وسوف یقل العدد مرة أخرى لیصل إلى .WTGوتركیباتالمدنیة والكھربائیة وأعمال النقل 

.فرًدا40باإلشارة إلى خط الطاقة الكھربائیة فمن المتوقع أن یصل عدد العمالة إلى 

ر المجموعات المحلیة سوف تمون لھا األولویة في توفیر الفوة العاملة لشغل الوظائف التي ال تتطلب مستوى عال من التأھي، مثل أعمال الحف

متطلب تأجیر عاملین .فرد150ع للعاملین من المجموعات المحلیة متوقع أن یصل إلى العدد المتوق.وصب الخرسانة والتأمین وخدمات التنظیف

".طاقة العمل البیئیة"BOPمن عقود 05من مجتمعات محلیة ھو أمر یتم تمریره تعاقدیًا إلى المقاولین كما ھو وارد في الملحق 

.مشورتھم لتوفیر السلع والمنتجات األخرىوباإلضافة إلى ذلك فإن الموردین المحلیین سوف یكونون أول من تتم 

.والنقلسوف یكون المقاولون مسئولون عن توفیر الخدمات المحلیة للعمال في إطار مخیم تسكین العمال في الموقع، مثل المطاعم والمرافق المحلیة 

تخلص منھا بنقلھا إلى مرفق التخلص من سوف تخلف المطاعم فضالت ونفایات سوف یتم تجمیعھا من المناطق المعنیة لغرض التخزین وال

وباإلضافة إلى ذلك فسوف یتم توفیر حاویات قمامة حول موقع التشیید وسوف یتم تنفیذ خطة إلدارة النفایات .النفایات المناسب التابع للمقاطعة

.الخامات إن أمكنلضمان تقلیل معدل تولید النفایات إلى أدنى معدالتھا من خالل إعادة التدویر وإعادة استغالل 

كل المرافق الصحیة السائلة سوف یتم .سوف تتكون الخدمات المحلیة من مرافق صحیة، تتضمن غرف استراحة وخزانات میاه ومیاه شرب

منشأة خارج الموقع للتخلص منھ فيونقلھ إلىتصریفھا إلى نظام تجمیع بخزان النفایات المركزي، والذي سوف یتم تفریغھ بصفة دوریة منتظمة 

.مرخصة لمعالجة صرف المیاه

اإلمداد بالمیاه

سوف یتم في الموقع تركیب خزان میاه بسعة كافیة لتلبیة متطلبات المیاه الالزمة .سوف یكون المقاولون مسئولون عن اإلمداد بالمیاه أثناء التشیید

.سوف یتم االستعانة بعربات اللوري لملء خزانات المیاه.للتشیید
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التشغیلمرحلة 2.6

ستملك خط الطاقة ONEE، بینما شركة NOMACكما سبق وتم ذكره فإن إدارة وتشغیل مزرعة الریاح سوف تكون من اختصاص شركة 

.الكھربائیة

مالي البوابة األولى سوف تكون تقع ش.استعمال الطریق الوصول الرابط للتربینات سوف یتم تقییده من خالل بوابتي تأمین، موجودتان على الحافة

وعلى أیة حال فإنھ لن یتم تقیید إمكانیة الوصول العامة .مزرعة الریاح، بینما البوابة الثانیة ستكون موجودة في الجزء األوسط من مزرعة الریاح

یة الوصول إلى كذلك فإن الرعاة وحیوانات الرعي سوف تتاح لھا إمكان.إلى جبل صندوق، وبالتالي إمكانیة السیر عبر مزرعة الریاح إلى الحافة

.جبل صندوق من الداخل كما ھو الحال اآلن

:القوة العاملة المخصصة إلدارة مزرعة الریاح ھي

1 مدیر تشغیل
15  فني
4حراس تأمین
1  عامل نظافة

.5الرقم المتوقع ھو .القوة العاملة المحلیة سوف تضمن تنفیذ مھام التأمین والتنظیف

طاقة العمل "BOPمن عقود 05ت محلیة ھو أمر یتم تمریره تعاقدیًا إلى المقاولین كما ھو وارد في الملحق متطلب تأجیر عاملین من مجتمعا

".البیئیة

مرحلة إیقاف التشغیل2.7

ACWAشركة (عاًما، إذا ما حدث أثناء ذلك الوقت أن شركة المشروع 20لمدة PPAتحت  الیديسوف یتم تشغیل مزرعة ریاح الخ

Power/UPC Renewable( اختارت إیقاف تشغیل المنشأة، وسوف تضمن شركة المشروع إیقاف تشغیل مزرعة الریاح باإلشارة إلى

وعلى أیة حال ففي إطار الفترة الزمنیة بین إعداد ھذه الورقة وإیقاف التشغیل، فسوف تكون .”ورقة المواصفات البیئیة""القیاسات الموضحة في 

ء تقییم للتأثیرات البیئیة المصاحبة لعملیة إیقاف التشغیل الذي سوف یتم إجرائھ بالتوافق مع القیود والتشریعات شركة المشروع مطالبة بإجرا

ϞϴϐθΘϟ�ϑ ΎϘϳ·�Ζϗϭ�ϲϓ�Δο ήϘϤϟ�ΔδγΆϤϠϟ�ΔԩϴΌϴΑ�ΕΎγΎϴγ�Δϳϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ΔϴϤϟΎόϟϭ�ΔϴϨρϮϟ.

.، ومن ثم فإنھا سوف تكون مسئولة عن إیقاف تشغیلھONEEإلى شركة خط الطاقة الكھربائیة، من خالل إكمال عملیة التشیید، سوف تؤول ملكیتھ 

إدارة ومسئولیات المشروع3

وتوصیات اإلدارة في التقاریر ذات الصلة المتعلقة البیئیة واالجتماعیةوالمعلومات المساعدة في خطة اإلدارة والمراقبة "ورقة المواصفات البیئیة"

وشركة O&Mو EPCبباقة الكشف واإلفصاح، من شأنھا أن توفر توصیفات مفصلة إلدارة المشروع وفریق العمل واألدوار ومسئولیات كل من 

.المشروع وأیة مقاولین من الباطن یعملون في ھذا المشروع

، فمن EPCمن  3.1.1وباإلضافة إلى ذلك، ففي إطار التوافق مع البند .EPCت البیئیة سوف یتم إرفاقھا بعقود تجدر اإلشارة إلى أن ھذه المستندا

:المتفق علیھ أن المقاولین یتعین علیھم بصفة أساسیة التوافق مع المعاییر البنكیة العالمیة التالیة فیما یتعلق بتنفیذ األعمال

 معاییرEHS العامة لـIFC 2007، أبریل

 معاییرIFC EHS 2007لطاقة الریاح، أبریل

 معاییرIFC EHS 2007لتقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة، أبریل
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ESMMP على وجھ الخصوص تعمل على تحدید البنیة البیئیة واالجتماعیة اإلداریة التي سوف تكون مسئولة عن تنفیذ قیاسات التخفیف

.تدعیمیةوالباقات الEIAواإلجراءات الموصى بھا في 

ESMMPϊسوف تقوم  ϗϮϤϟ�Ϧϋ�ϝϮΌδϤϟ�ϲΌϴΒϟ�ήϳΪϤϟ�ϦϴϴόΗϭ�ˬΔԩΌϴΒϟ�ϰϟ·�ΓέΎηϹΎΑ�ΔϠμ ϟ�ΕΫ�ΕΎϴϟϮΌδϤϟϭ�έϭΩϷ�ΪϳΪΤΘΑ. التوصیفات الخاصة

:بمسئولیات الفریق البیئي یتعین أن تذكر على وجھ التفصیل وتتضمن، على أال تقتصر على، أعضاء الفریق التالیین

.یكون مسئوًال عن تسلیم المشروع، وھو ما یتضمن متطلبات إداریة بیئیة واجتماعیةمدیر المشروع

تتم إدارتھا أثناء مرحلتي )EH&S(یكونان مسئوالن عن التحقق من أن قیاسات البیئة والصحة والسالمة مدیر التشیید ومدیر موقع التشغیل

.التشیید والتشغیل

یكونون مسئولون عن التنفیذ المستدیم لقیاسات اإلدارة البیئیة واالجتماعیة بما یتوافق مع إجراءات التخفیف والمراقبة الموضحة في المقاولون

EIA/الباقات التدعیمیة وبما یتوافق مع القواعد والتشریعیات الوطنیة والعالمیة الساریة.

تلك الخاصة بفریق عمل مشروع المقاول، ومن ثم فإن كل األفراد العاملین في الموقع تكون على التوازي معالمقاولون من الباطنمسئولیات 

.ESMMPالبیئیة واالجتماعیة المفصلة في المتطلباتسوف یتوافقون مع 

EPC التباع محدد ویتمتع بالخبرة الالزمة في كل األوقات في الموقع، ضمانًا اجتماعي/منسق بیئيالمخصصة سوف تكون مطلوبة لتشغیل

.وحل القضایا حینما تظھرESMMPقیاسات التخفیف المتعلقة بتشیید 

تقییم المواقع البدیلة4

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

.ھداف المشروع المقترح قد تم حسابھا للخیارات االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة والتقنیةالتصمیمیة ضمانًا للتحقق من أن أ

:تمت مراعاة بدائل المشروع التالیة

ال یوجد مشروع4.1

اج الطاقة یعد بدیًال غیر قابل للتطبیق، حیث إن الھدف من قانون الطاقة المتجددة یتمثل في تنویع المصادر وإجراءات إنت"ال یوجد مشروع"خیار 

.في مملكة المغرب

موقع المشروع البدیل4.2

، لغرض تحدید مواقع محتملة أخرى إلقامة مشروع مزرعة 2007تم إجراء دراسة بدیلة على طول ساحل تانجر، شمالي المغرب في دیسمبر عام 

تم .سلبیة لكل من ھذه المواقع/تحدید نواحي إیجابیةاإلجمالیة وتم )4(تمت زیارة مواقع الریاح األربعة ).2007مجلس الطاقة الدولیة، (الریاح 

:يالیداإلیجابیة التالیة في الحسبان بالنسبة لمنطقة مزرعة ریاح الخالمالحظاتوضع 

موقع المشروع المخصص إلقامة خط الطاقة الكھربائیة والمحطة الفرعیة لمزرعة الریاح الخالیدي ممیزة بوجود مساحات متأثرة إلى حد كبیر 

المساحات المغطاة بغابات الصنوبر تكاد تمثل كل مساحات تنفیذ مزرعة الریاح محل المشروع .ستغالل الزراعي طویل المدى من قبل البشرباال

أغلب المواقع البدیلة لھا استغالل مماثل لألراضي، حیث إن المناطق .لغرض الرعي")السالالت("وھذه المساحات المستغلة من قبل الجماعات 

.یة تتكون في أغلبھا من المواقع التي یتم تحلیلھا أثناء مرحلة التحلیل البدیلةالقرو

أكثر من ثلثي .تم وضع االعتبارات االجتماعیة االقتصادیة في الحسبان عند التفكیر في أفضل مساحة اختیاریة إلقامة مزرعة الریاح المقترحة

سوف تقدم مزرعة الریاح .یلة، یعتمد على الزراعة والماشیة والغابات والصید البحرياقتصاد المنطقة، حیث تم إجراء الدراسات البد%)43.5(

.فرص عمل جدیدة من خالل مرحلتي التشیید والتشغیلتوفیرالمقترحة خیارات اقتصادیة جدیدة للسكان المحلیین، حیث سیتم 
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العدید من المسارات القائمة في حالة جیدة، حیث إن ذلك من شأنھ أن یساعد عند مراعاة عامل الوصول فسوف تكون األولویة للمواقع التي كان لھا 

.على تقلیل التأثیرات المتعلقة باألرض والنفقات وزمن اإلنشاء

سبق أن قدمت إمكانیة محاذاة التربینات على التوازي مع اتجاه الطیران الرئیسي الیديوع الحیوي فإن مزرعة ریاح الخوفیما یتعلق بالبیئة والتن

ومن خالل محاذاة التربینات على التوازي مع مسار التحفیف .للطیور المھاجرة، ومن ثم سوف تكون ھناك حاجة إلى تركیب صف من التربینات

.لحیز الھوائي الرأسي الذي تشغلھ شفرات التربیناتفسوف یتم تقلیل معدل خطورة دخول أسراب الطیور المھاجرة في ا

عند مراعاة معدل التنفیذ األقصى ومتوسط سرعة الریاح فإن مزرعة الخالیدي قدمت أفضل الخیارات باإلشارة إلى إمكانیة الوصول والنواحي 

.البنائیة وقدرة الریاح

.امھ في تقییم البدائلالجدول التالي یلخص الخصائص األساسیة لكل موقع سبق أن تم استخد
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أماكن المواقع البدیلة:9لوحة 
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.ملخص الخصائص لكل موقع1-4جدول 

مزرعة ریاح سورورمزرعة ریاح تاجرامتمزرعة ریاح الخالیديریاح جاردونامزرعة 

الشرح

)–(-(+)2كم 4,6(+)2كم 30(+)2كم 24المساحة

الحد األقصى للتنفیذ، مزرعة الریاح

متر، االتجاه غیر 200كم، أعلى من 9.5
.محدد

، V80-2000مراعاة وجود تربینات 
تربینة 41یمكن بحد أقصى أن یتم تركیب 

:على أن تكون ھناك مسافة بین التربینات
2xقطر الروتور.

80إجمالي السعة المحتملة یبلغ 
)–(.میغاوات

متر، االتجاه 200كم، أعلى من 14.5
.غیر محدد

، V80-2000مراعاة وجود تربینات 
تربینة 60یمكن بحد أقصى أن یتم تركیب 

:ون ھناك مسافة بین التربیناتعلى أن تك
2xقطر الروتور.

120إجمالي السعة المحتملة یبلغ 
)–(.میغاوات

متر، االتجاه غیر 200كم، أعلى من 3.7
.محدد

، V80-2000مراعاة وجود تربینات 
تربینة 15یمكن بحد أقصى أن یتم تركیب 

:على أن تكون ھناك مسافة بین التربینات
2xقطر الروتور.

30إجمالي السعة المحتملة یبلغ 
)–(.میغاوات

في إطار تعقید الموقع فمن الصعب أن یتم 
.تقییم السعة المحتملة في ھذه المرحلة
وعلى أیة حال فإذا ما تم التغلب على 
المشكالت فیمكن أن یتم تطویر طاقة 

.میغاوات150إجمالیة تصل إلى 

)0(نعم  )0(نعم  )0(نعم  )0(نعمالمحاذاة الممكنة

)0(منخفض  )0(منخفض  )0(منخفض  )0(منخفضمستویات الضجیج

)0(قروي)0(قروي)0(قروي)0(قرويالطبیعة، النوع

)–(ال یمكن الوصول إلى الموقع(+)أحوال جیدة(+)أحوال جیدة(+)أحوال جیدةمسارات الوصول 

)–(صعب للغایة(+)سھل(+)صعوبات ال تذكر(+)سھلالنقل

  محتملة 

)–)750-450(+)320-200(+)630-200(+)380-200االرتفاع، متر

)–(الطبوغرافیة شدیدة االنحدار(+)التعقید(+)التعقید(+)التعقیدصعوبة التشیید
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مزرعة ریاح سورورمزرعة ریاح تاجرامتمزرعة ریاح الخالیديریاح جاردونامزرعة 

Sتطوان، Wتانجر، Wتانجر، Eفریدك، مدینة المجموعة والموقع

(+)10)–)8(+)9,5(+)9,5)ثانیة/متر(متوسط سرعة الریاح 

(+)45)–)30(+)34(+)39(%)معامل التحمیل المتوقع 

الموارد البیولوجیة

(+)منخفضغابات
متر فوق مستوى 500ماكیز تصل إلى 

)–()أرضیة مرتفعة أولیة(سطح البحر 

متر فوق مستوى 500ماكیز تصل إلى 
)أرضیة مرتفعة أولیة(سطح البحر 

)–(

(+)منخفض إلى حد االختفاء

ودیان
العدید من الودیان السطحیة التي یكون 

)NS(0محور أغلبھا مواز 
العدید من الودیان السطحیة التي یكون 

)NS(0محور أغلبھا مواز 
العدید من الودیان السطحیة التي یكون 

)NS(0محور أغلبھا مواز 
العدید من الودیان السطحیة التي یكون 

)NS(0محور أغلبھا مواز 

)0(أسباب معیشة األفراد والرعي)0(أسباب معیشة األفراد والرعي)0(أسباب معیشة األفراد والرعي)0(األفراد والرعيأسباب معیشةالزراعة

البنیة التحنیة

اإلرث
مساحات سیاحیة ومخصصة لإلقامة إلى 

)–(شرق
(+)أرض المزرعة والمناطق الریفیة

أرض المزرعة والمناطق الریفیة

(+)

والمناطق الریفیةأرض المزرعة 

(+)

(+)غیر سار(+)غیر سار(+)غیر سار)–(.المسجد في مدخل مدینة فریدكالمواقع األثریة

)0(أحوال جیدة)0(أحوال جیدة)0(أحوال جیدة)0(أحوال جیدةالطرق األساسیة

االختیار الرابعاالختیار الثالثاألولاالختیارالثانياالختیار التقییم العام 

المواقع یتم تصنیفھا من ).0(حیث تكون كل المواقع مساویة لتلك الموضحة (+).إلى الموقع الذي لیس لدیھ أیة مزایا بینما المواقع المتبقیة تم تخصیص لھ عالمة )–(تستند عملیة تحدید التقییم العام إلى تخصیص عالمة 

).-(و (+)قبل أرشیف 
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تصمیم بدیل4.3

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

.البیئیة واالجتماعیةوأعمال اإلنشاء في الموقع وقوة الریاح وألواح االتجاه والقیود

ة التحتیة المتاحة تحدید عدد من التربینات المحتملة تستند إلى تقییم حجم التربینة ومسافات التباعد بین التربینات وإمكانیة الوصول إلى الحافة، والبنی

ودرجات الحساسیة )االضطرابات والسالمةارتباطًا بالضجیج و(التي یمكن أن تمنع اإلنشاء واالتصال بالشبكة الكھربائیة والقرب من المساكن 

).الثروة الحیوانیة والنباتیة والمواطن(البیئیة 

:اختیار نوع ومقاس التربینة یتم تحدیده من قبل

 العدد األقصى للتربینات التي یمكن أن تركیبھا في الموقع، وكذلك

 مقابل الكفاءةاالرتفاع الكلي للتربینة مع الوضع في االعتبار معیار الرؤیة في.

لرأس الشفرة في وضع (باإلشارة إلى معیار الرؤیة فإن التقلیل الھامشي في ارتفاع التربینة .النقطة األولى یتم تغطیتھا من خالل المناقشة السابقة

ج الطاقة سوف یكون ملحوظًا وعلى أیة حال فإن التقلیل في خر.لن یغیر أھمیة التأثیر المرئي من منظور المستقبالت الحساسة األساسیة)رأسي

.ویمكن أن ینتج ذلك مع عدد أكبر أو أقل من التربینات لغرض توفیر خرج الطاقة المساویة للتربینات األكبر

رات بمجرد أن یتم اختیار العوامل الموضحة أعاله فیمكن أن یتم االستمرار في تدقیق السمات التصمیمیة لمزرعة الریاح، وأیًضا تقلیل التأثی

توزیع السكان واتجاه الریح والقرب من المستقبالت الحساسة :العوامل األساسیة التي تؤثر على التصمیم ھي.جتماعیة والبیئیة إلى أدنى معدالتھاال

.والقیود البیئیة

إلى قمة الشفرة في وضع (متر  124تربینة بارتفاع 40باالستناد إلى التقییمات الموضحة أعاله فإن مزرعة الریاح الناتجة سوف تكون مكونة من 

میغاوات وسوف تتبع محاذاة الحافة الرئیسیة لجبل صندوق وبفروع ممتدة بطول اآلثار الثالثة الموجودة في 3بخرج فردي یصل إلى )رأسي

البدائل المختلفة لم یتم توثیقھا الطریقة الخاصة التي یتم بھا تحدید العوامل الخاصة أعاله والتي تؤدي إلى مراعاة.الریاحلمزرعةالطرف الشمالي 

.بالتفصیل باعتبارھا تصمیمات بدیلة، من خالل تنمیة المشروع

UPCباإلشارة إلى خط الطاقة الكھربائیة فإن شركة  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 

:والنفقات باإلشارة إلى تقییم المعاییر التالیة

انخفاض الفلطیة عبر المسافة

الوصول إلى اإلنشاء والتشغیل

مدى تواؤم األرض للقیام بتركیب األبراج واألسالك

 المساحة الفاصلةتوفر األرض لصیانة

 تجنب المناطق المأھولة برشد وحصافة بسببEMF

ضي والتوصل بمجرد تحدید المنطقة العامة لخط الطاقة الكھربائیة، فقد ركزت المحاذاة على تجنب المنازل، أو األبنیة، أو االستخدامات القیمة لألرا

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

.رفض أحد مالك األراضي للوصول إلى اتفاق، كان یتم تعدیل خط المحاذاة لتجنب ھذه األرض
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UPCشركة  Renewables خالیدي العامل لمصادر الطاقة المتجددة وضعت في اعتبارھا العدید من البدائل ارتباطًا بخط النقل لمشروع طاقة

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

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

.استبعاد الخیار ألنھ لم یھد قابل للتطبیق من الناحیة التقنیة

UPCلطلب المشورة مبدئیًا بشأن خیار خط الفلطیة العالیة، وقد تم اقتراح طریق ممر قامت شركة ONEEتم اللجوء إلى شركة 

Renewablesوجود قیود بیئیة أو تراثیة أو اجتماعیة فقد قامت شركة في إطار عدم .باختباره بمظید من التفصیل باالستعانة بخبراء البیئة

UPCRوبعد التشاور مع ھذه الجھات الرسمیة المتنوعة فقد بدأت شركة .بمناقشة السلطات المحلیة واإلقلیمیة بشأن مسار الخط المقترحUPC

في بعض الظروف تم تعدیل مسار الخط .كھربائیةفي عقد اللقاءات مع مالك األراضي وأصحاب المصالح األخرى لمناقشة أمر خط الطاقة ال

مثًال (وفي حاالت أخرى فقد تم تعدیل المسار لیتوافق مع المعاییر التقنیة .نظًرا ألن ھناك أحد مالك األراضي لم یرد إقامة برج طاقة على أرضھ

برًجا من قبل 75تم اعتماد األبراج النھائیة البالغة تقریبًا ).مسافة التباعد بین األبراج واألمور الجیوتقنیة المتعلقة باألساسات وما إلى ذلك

ONEE وفي ھذا الصدد فمن الھام .وقد تم تعدیلھا بالتبعیة تواؤًما مع طلب بعض مالك األراضي.2012والسلطات المحلیة واإلقلیمیة في عام

UPCوتخصیصھ لشركة ONEEتذكر أن موقع عمل محطة الخالیدي تم تحدیده مبدئیًا من قبل شركة  Renewables في سیاق بیان فترة

.2008اإلمداد بالطاقة الموقع في ینایر 

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

.ONEEمع المواصفات الفنیة لشركة بالتوافقاألبراج واألسالك سوف یتم 

ن أن وفي النھایة فجدیر بالذكر أن التغییرات الصغیرة یمكن أن تواصل الظھور، كما أن الموقع الدقیق للتربینات واألبراج ومحاذاة الطرق یمك

.متخصصین في االستطالعات البیئیةتتباین بما یتوافق مع االعتبارات البیئیة واالجتماعیة التي تنشأ أثناء مشاركات أصحاب المصلحة وال

األثر التراكمیة5

لغرض فھم تأثیرات مزرعة الریاح المقترحة وتطویر خط الطاقة على التوازي مع أعمال التطویر )CIA(تم إجراء عملیة تقییم التأثیر التراكمي 

المكانیة المتعلقة بتحدید األثار التراكمیة استندت إلى قطر المركز الحدود.التجاریة والصناعیة والمتعلقة بالبنیة التحتیة األخرى التي تتم في المنطقة

:كم فقد تم تحدید عملیات التطویر التالیة20وفي إطار قطر .كم 20التقریبي لمشروع مزرعة ریاح خالدي البالغ 

 بما في ذلك المشروع الحالي(ثمانیة مزراع ریاح(

 يبما في ذلك المشروع الحال(ثمانیة خطوط طاقة(

محطتان فرعیتان

طریق سكك حدیدیة واحد وثالثة طرق سریعة

أربعة محاجر

 رینو(منشأة تصنیع سیارات واحدة(

منفذ ثغر واحد، وسط تانجیر

.كانت تركز على البیئة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئة الطبیعیةCIAالتي تم تقییمھا لصالح )VEC(المكونات البیئیة القیمة 

EBRD(ھي الطیور و الخفافیش وتفتیت المساكن VECالمكونات البیئیة األساسیة  PR6.( المكونات االجتماعیة االقتصادیة األساسیةVEC ھي

EBRD(الترحیل االقتصادي وھجرة العمال والتمدن وتحجیم المناطق الریفیة وتوفیر فرص العمل /االستحواذ على األرض PR 2, 5, 8.(
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واالستنتاجات المتعلقة بالتأثیرات البیئیة واالجتماعیة التراكمیة توضح أن .BPPو SIAوالنتائج التفصیلیة تم توفیرھا في تقریر CIAمناقشة 

عن المساھمة المناسبة في المشروعات المقترحة سوف تكون نتیجة مصاحبة للزیادة غیر الملحوظة في التأثیرات السلبیة أو اإلیجابیة الناشئة 

.ى الحالي للتأثیر الواقع في إطار قطر الدراسةالمستو

تقییم بیت الغاز األخضر6

وقد تم .إنتاج الطاقة من خالل تسخیر طافة الریاح ال یعمل على تولید انبعاثات غازیة للبیت األخضر مباشرة أثناء مرحلة تشغیل مزرعة الریاح

، حیث من EBRDطریقة تقییم بیت الغاز األخضر لبنكالمشروع باستخدامحساب معدل الوفورات المحتمل لتقییم بیت الغاز األخضر لھذا 

.المفترض أن تعمل مشروعات الطاقة المتجددة على التخلص من االنبعاثات المرتبطة بالمعدل الوطني لتولید طاقة كھرباء الشبكة

، فإن )میغاوات من تركیبات الطاقة120(میغاوات 3لغ بطاقة اسمیة تب-تربینة رباح 40بالنسبة لمنشأة مزرعة ریاح خالدي التي تتكون من 

.میغاوات ساعة429,942الجھة المطورة قدرت أن إنتاج الطاقة السنوي المتوقع سوف یصل إلى حوالي 

:یستند حساب وفورات االنبعاثات إلى المعادلة التالیة

=ساعةمیغاوات /tCO2(، مخفضة EFشبكة  x)میغاوات ساعة(اإلنتاج السنوي  )سنویًا/tCO2(وفورات االنبعاثات )

:لكل دولة لغرض تولید طاقة الشمس وطاقة الریاح یستند إلى المعادلة التالیة)EF(معامل االنبعاث 

EF (t CO2/میغاوات ساعة] =(0.75 x OM (t CO2/میغاوات ساعة] + [(0.25 x BM (t CO2/میغاوات ساعة[(

من كل منشآت الطاقة )میغاوات ساعة/tCO2(لكل وحدة تولید شبكة الكھرباء CO2متوسط انبعاثات غاز )OM(ا یمثل ھامش التشغیل بینم

، (CDM(باالستناد إلى آخر آلیة تطویر نظیفة .یمثل الوقود الحفري األكثر فعالیة لتولید الكھرباء في المغرب)BM(التولیدیة، وھامش اإلنشاء 

:فإن القیم للمغرب ھي

OM = 0.669 tCO2/میغاوات ساعة

BM=0.486 tCO2/میغاوات ساعة

:للمغرب یكونEFوبالمثل فإن معامل 

EF = [0.75 x 0.699] + [0.25 x 0.486] = 0.623 tCO2/میغاوات ساعة

0.633یستخدم )CTF(وعلى أیة حال فإن صندوق التقنیة النظیفة  tCO2/وبالتبعیة فباالستناد إلى الدخل المزید .میغاوات ساعة لمشروعاتھا

0.630بقیمة EF، معامل EBRDمن بنك  t/میغاوات ساعة، تم استخدامھ كمعدل تقدیري منطقي.

.طن سنویًا270,863.46وفي النھایة فإن حساب وفورات االنبعاثات المستندة إلى القیم الموضحة أعاله سوف یبلغ 

xمیغاوات ساعة 429,942 0.630 tCO2/270,863.46=میغاوات ساعة tCO2

الحیاة ھذا المجموع ال یضع في اعتباره االنبعاثات األخرى المعاكسة المرتبطة ببند الخامات ومرحلة التشیید والجھات المشتركة وتأثیرات دورة 

.األخرى


