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1

المقدمة

1-1

عرض عام

1-1-1

استعراض المشروع
يعتبر مصرف كيتشنر أحد أهم المصارف الزراعية في منطقة دلتا النيل ،ويسمى أيضًا مصرف الغربية الرئيسي ،حيث يمتد لما يزيد
كيﻠومترا ويربط ثﻼثة محافظات هي كفر الشيخ والغربية والدقهﻠية .كما أنه مصدر مياه الري الرئيسي لنحو  460ألف فدان
عﻠى 69
ً
)حوالي  193ألف هكتار( من اﻷراضي الزراعية .وعﻠى الرغم من ذلك فإن المصرف يعاني من تﻠوث شديد نتيجة لتصريف مياه
الصرف الصحي )ضعيفة المعالجة و/أو غير المعالجة( ،والتخﻠص العشوائي من النفايات البﻠدية الصﻠبة عﻠى ضفاف المصرف
وبامتداد طوله ،ومياه الصرف الصناعي ،ومياه الصرف الزراعي.
لقد تم طرح مشروع إزالة تﻠوث مصرف كيتشنر بهدف إزالة التﻠوث من المصرف الرئيسي وعﻠى طول المصارف التابعة له )وهي
منطقة المشروع( ،وبالتالي تحسين الظروف الصحية والبيئية في المحافظات الثﻼثة وتعزيز إزالة تﻠوث البحر اﻷبيض المتوسط ،وهو
جزء من برنامج إزالة تﻠوث متكامل وعﻠى نطاق أوسع في منطقة دلتا النيل .يحتوي المشروع عﻠى ثﻼثة مكونات هي معالجة مياه
الصرف الصحي وإدارة النفايات الصﻠبة وإعادة تأهيل المصرف .ويقترح البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية إمكانية اﻻستثمار في
مكونات إدارة النفايات الصﻠبة وإعادة تأهيل المصرف ضمن المشروع.

1-1-2

خطة إشراك أصحاب المصﻠحة
خطة إشراك أصحاب المصﻠحة هي وثيقة عمومية ،تحدد التزامات الهيئات التنفيذية فيما يتعﻠق بإشراك أصحاب المصﻠحة ،وجﻠسات
التشاور وأنشطة اﻹفصاح عن المعﻠومات فيما يتصل باستثمارات البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية المقترحة بشأن مكون إعادة
تأهيل المصرف في المشروع .إن وزارة الموارد المائية والري هي الهيئة التنفيذية الرئيسية المسؤولة عن إدارة عمﻠية إعادة تأهيل
المصرف.
وسيكون لعامة الجمهور القدرة عﻠى الوصول إلى ومراجعة خطة إشراك أصحاب المصﻠحة في المكتب الرئيسي لوزارة الموارد
المائية والري بالقاهرة ،وفي المكاتب المحﻠية بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهﻠية.
يهدف إشراك أصحاب المصﻠحة وجﻠسات المشاورات إلى تحسين عمﻠية صنع القرار ضمن المشروع وتزويدها بالمعﻠومات ،وإلى
بناء التفاهم من خﻼل إشراك اﻷفراد والجماعات والمنظمات أصحاب المصﻠحة في المشروع بطريقة فعالة .وهي تساعد فيما يﻠي:
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■

تحديد وإشراك جميع اﻷفراد والفئات المحتمل تأثرهم

■

خلق فهم حسن للمشروع بين من يتوقع أن يتأثروا به

■

تحديد أية مشكﻼت أو مسائل قد تمثل تهديدًا للمشروع أو أصحاب المصلحة بصورة مبكرة ضمن دورة المشروع

■

ضمان مﻼئمة إجراءات التخفيف من حدة اﻵثار )قابلة للتطبيق ،فعالة وذات كفاءة(

■

وضع نظام للتواصل على المدى الطويل بين المشروع والمجتمعات لصالح خدمة جميع اﻷطراف.

تنظيم وهيكﻠية المشروع
إن التنفيذ المقترح لهذا المشروع يتضمن العديد من أصحاب المصﻠحة الحكوميين عﻠى كل من المستوى الوطني ومستوى
المحافظات .وهناك ثﻼثة هيئات تنفيذية ستعمل كل واحدة منها في اﻹشراف عﻠى واحد من مكونات المشروع الثﻼثة.
■

تتحمل وزارة الموارد المائية والري ،وبالتحديد الهيئة المصرية العامة لمشاريع الصرف ،المسؤولية العامة بشأن مكون إعادة تأهيل
المصرف.

■

تتحمل وزارة التنمية المحلية المسؤولية العامة تجاه مكون إدارة النفايات الصلبة.

■

تتحمل وزارة اﻹسكان والمرافق والتنمية الحضرية المسؤولية العامة تجاه مكون معالجة مياه الصرف الصحي )خارج مجال البنك اﻷوروبي
ﻹعادة التنمية والبناء(.

أما وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة فﻠيسا من الهيئات التنفيذية الممولة في المشروع ،ولكنها تساهم بدور فني هام فيما يخص جانب
إدارة النفايات الصﻠبة في المشروع ،عﻠى كل من المستوى العمومي ومستوى المحافظات.
باﻹضافة لذلك فسوف يكون لﻠمحافظات الثﻼثة )الغربية والدقهﻠية وكفر الشيخ( دور هام في عمﻠيات التشغيل والتنفيذ اليومية في
مكونات المشروع ،مع مسؤولية تجاه إدارة النفايات في كل واحدة من المحافظات.
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وزارة الموارد المائية والري
لدى وزارة الموارد المائية والري ،وتحديدًا الهيئة المصرية العامة لمشاريع الصرف مسئولية عامة تجاه مكون إعادة تأهيل المصرف
في مشروع مصرف كيتشنر .هنالك قسمين رئيسيين وأربعة هيئات أساسية في الوزارة ،لكل منها تغطية واسعة بامتداد شبكة الري
النيﻠية .ولكل منها ممثل محﻠي داخل كل محافظة ،مسؤول عن القيام بكل اﻷنشطة المتعﻠقة بتوزيع المياه والصرف.
القسمين الرئيسيين في وزارة الموارد المائية والري هما قسم الري وقسم الميكنة والكهرباء ،ولدى كل منهما هيئة تمثﻠها في مديريات
الري ،ومديريات التفتيش والمحﻠيات.
والهيئات اﻷربعة اﻷساسية هي:
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■

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

■

الهيئة المصرية العامة للمساحة

■

الهيئة المصرية العامة لحماية السواحل

■

الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان

إعادة تأهيل مصرف كيتشنر
يقع مصرف كيتشنر عﻠى الخريطة كما هو موضح بالشكل 1
شكل  :1موقع مصرف كيتشنر

تشير دراسة الجدوى التمهيدية التي تم إجراؤها إلى أن المكونات المقترحة ﻹعادة تأهيل المصرف تشمل ما يﻠي:
■

إنشاء محطة ضخ السجاعية الجديدة عند الكيلو  69لتحل محل محطة الضخ القائمة حاليًا ،والتي تعاني من التدهور في اﻹنشاءات الهندسية
واﻹلكتروميكانيكية.

■

إنشاء محطة ضخ سماتاي الجديدة عند الكيلو  57.5لتحل محل محطة الضخ القائمة حاليًا ،والتي تعاني من التدهور في اﻹنشاءات الهندسية
واﻹلكتروميكانيكية.

■

إنشاء محطة ضخ الحامول الجديدة عند الكيلو  2.5لتحل محل محطة الضخ القائمة حاليًا ،والتي تعاني من التدهور في اﻹنشاءات الهندسية
واﻹلكتروميكانيكية.

■

إعادة تأهيل محطات الضخ رقم  3و.4

■

أعمال الحماية والتدعيم الجانبي لسدود مصرف كيتشنر ومصرف 4
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■

عادة تأهيل ضفاف المصرف ،ورصف الطرقات على جانبي مصرف كيتشنر من الكيلو  10إلى الكيلو  ،69وإزالة أية تعديات أو مخالفات
على اﻷراضي الزراعية المتاخمة لضفاف المصرف.

■

إعادة تأهيل الجسور القائمة على مصرف كيتشنر

■

تطهير وتنظيف مصرف كيتشنر وأقسام من المصارف الفرعية

■

تحويل تدفق مياه مصرف عمر بك لمصرف بحري زفتى وتطبيق تقنيات الري الحديثة في منطقة مصرف عمر بك .غير متوقع تحويل
تدفق المياه أن يستلزم تحويل مادي في مصرف عمر بك.

ستشمل أعمال إعادة تأهيل مصرف كيتشنر وتحويل مصرف عمر بك بشكل أساسي العمل عﻠى خفض عمق المصرف ،وبالتالي
سيكون هناك تحركات لﻠمركبات والشاحنات في المنطقة أثناء مرحﻠة اﻹنشاء .ومن المتوقع أثناء تﻠك المرحﻠة أن تتأثر بعض المنازل
غير الرسمية وحق المجتمع في المرور نتيجة إعادة تأهيل المصرف.

في الوقت الحالي يتم صرف مياه مصرف عمر بك الى نهر النيل أثناء فترات التدفق المرتفعة بسبب محدودية سعة البنية التحتية
)السيفون وقناة المياه تحت اﻷرض( بالقرب من مدينة المحﻠة .إن تطبيق تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط وتحسين التحكم في
استخدام مياه الري سيحد من جريان المياه السطحية ويقﻠل تدفق المياه في مصرف عمر بك لتتماشى داخل معايير تصميم البنية التحتية
القائمة .سيؤدي ذلك إلى توفير المياه وتجنب الحاجة إلى تصريف مياه المصرف إلى النيل.
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2

التشريعات الرئيسية

2-1

اﻻشتراطات الوطنية
تتطﻠب التشريعات المصرية في دراسات اﻷثر البيئي "قانون رقم  4لعام  1994حول حماية البيئة" إجراء جﻠسات مشاورات عامة
لﻠمشروعات تحت الفئة ج .فبالنسبة لمشاريع الفئة جـ ،فإن جهاز شئون البيئة يشترط إجراء جﻠسات مشاورة مع المجتمع والجهات
المتهمة كجزء من تطوير دراسة اﻷثر البيئي .ولذلك تجب دعوة جميع أصحاب المصﻠحة وتزويد جميع الحضور بالمعﻠومات الﻼزمة
عن المشروع .وتقدم الفقرة  6.4.3من المبادئ التوجيهية الخاصة بجهاز شئون البيئة معﻠومات تفصيﻠية حول إجراء دراسات اﻷثر
البيئي معﻠومات تفصيﻠية عن مدى بما في ذلك نطاق جﻠسات المشاورات العامة ،والمنهجية الواجب اتباعها والتوثيق الﻼزم لذلك
■

الفقرة  6.4.3.1نطاق جلسات المشاورات العامة

■

الفقرة  6.4.3.2منهجية جلسات المشاورات العامة

■

الفقرة  6.4.3.3توثيق نتائج جلسات المشاورات العامة

■

الفقرة  7اشتراطات ونطاق اﻹفصاح عن المعلومات للجمهور

وعﻠى الرغم من ذلك فإن اﻻشتراطات المصرية بشأن دراسات اﻷثر البيئي ﻻ تغطي أي اشتراطات لجﻠسات المشاورات المستمرة مع
المجتمعات في فئات المشاريع اﻷخرى )أ و ب(.
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اشتراطات البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية
عﻠى المشروع أن يﻠتزم بالسياسة اﻻجتماعية والبيئية لﻠبنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية لعام  2014واشتراطات اﻷداء العشرة
التابعة لﻠبنك .وقد تم تقييم المشروع فيما يتعﻠق باﻻشتراطات أرقام  1،2،3،4،5،6،8و .10وبالنسبة ﻻشتراطات البنك رقم 7
)السكان اﻷصﻠيين( و) 9الوسطاء الماليين( فإنها ﻻ تنطبق عﻠى المشروع ،حيث ﻻ يوجد سكان أصﻠيين ضمن منطقة المشروع ،وﻻ
يتضمن المشروع مشاركة أي وسطاء ماليين .أما اشتراط اﻷداء اﻷساسي المتعﻠق بجﻠسات مشاورات أصحاب المصﻠحة واﻹفصاح
عن المعﻠومات فهو اﻻشتراط رقم  .10والمتطﻠبات اﻷساسية المتصﻠة باشتراط اﻷداء رقم  10هي ما يﻠي
جدول  :1متطلبات اشتراط اﻷداء رقم  10لدى البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتنمية
■

تحديد مختلف اﻷفراد والفئات  (1المتأثرين أو يحتمل تأثرهم بالمشروع؛ أو قد يكون لديهم اهتمام بالمشروع.

■

تحديد اﻷفراد أو الفئات ممن قد يتأثرون بالمشروع بصورة مختلفة أو غير متناسبة بسبب وضعهم كفئة مهمشة أو معرضة للخطر .وقد يتعين
على المشروع أن يستخدم أساليب إشراك مختلفة نتيجة للخصائص المختلفة مثل العمر والنوع اﻻجتماعي والعرق.

■

اﻻفصاح عن معلومات المشروع المرتبطة بأصحاب المصلحة المتأثرين ،ويجب أن يكون الوصول للمعلومات متا ًحا وفي صورة مﻼئمة ثقافيًا.

■

إجراء جلسات مشاورات مفيدة مع اﻷطراف المتأثرة ،والتأكد من كون هذه الجلسات شاملة للجميع ومﻼئمة ثقافيًا وإدارتها باللغة المحلية.

■

وضع آلية تظلمات فعالة ،وعملية أو إجراء واضح لتيسير وتلقي الرد على شواغل وحل تظلمات أصحاب المصلحة.
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البرامج القائمة ﻹشراك وتوعية أصحاب المصﻠحة والمجتمع
لقد تم إقامة قنوات لﻠتواصل مع عامة الجمهور في جميع المحافظات ،بما في ذلك بدائل لرفع أية تظﻠمات أو استفسارات ،كما تعمل
المحافظات بانتظام عﻠى تنفيذ أنشطة إشراك لﻠمجتمع من خﻼل التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحﻠية .ويتم عقد اﻻجتماعات
بانتظام في المراكز المجتمعية المحﻠية .وعﻠى الرغم من ذلك ،فﻠيس لدى المحافظات أو الوزارات أية آليات قائمة لﻠتشاور مع السكان
غير الرسميين الذين يعيشون بالقرب من المصرف .حيث أن المقيمين غير الرسميين /المنازل غير القانونية هم الفئات اﻷكثر ضعفًا
ﻷن حقوقهم غير محمية ضمن القوانين الوطنية.
كما لم يقم أي من الهيئات التنفيذية الحالية ،بما في ذلك مكاتب الوزارات والمحافظات المحﻠية ،بإجراء أي جﻠسات مشاورات مجتمعية
فيما يتعﻠق بمشروع مصرف كيتشنر .ولكن توجد مجموعة من أنشطة إشراك أصحاب المصﻠحة الموضوعة فيما يتعﻠق بالمسائل
اﻻجتماعية العامة كما يبين الجدول  2بالتفصيل.
جدول  :2أنشطة إشراك أصحاب المصلحة الحالية في كل محافظة

محافظة الغربية

يوجد مركز اجتماعي/عمومي في كل قرية داخل محافظة الغربية لﻠتعامل مع شكاوى الجمهور والقضايا
اﻻجتماعية .ويوجد نحو ثمانية مراكز عمومية تغطي جميع قرى محافظة الغربية لﻠتعامل مع اﻻهتمامات
والشواغل المجتمعية .كما توجد نقطة تركيز ضمن كل مركز لﻼستجابة ﻻستفسارات المجتمع .ويوجد مركز
عمومي في مدينة المحﻠة ،والتي تقع بالقرب من القرى التي يعبر مصرف كيتشنر وتحويﻠة تدفق مصرف
عمر بك.
كما تمت اﻹشارة لوجود خطة إشراك أصحاب المصﻠحة ،ولكن في الوقت ذاته لم يتم تقديم أية وثائق مكتوبة
ﻹثبات ذلك.
تتحمل المحافظة مسؤولية تنفيذ المشاريع اﻻجتماعية/المجتمعية من خﻼل التعاون مع المنظمات غير
الحكومية المحﻠية .يتضمن البرنامج اﻻجتماعي /المجتمعي ما يﻠي:

محافظة الدقهﻠية

■

وجود اﻷندية النسائية لعقد تدريبات للنساء المحليات في مواضيع الطبخ وصناعة اﻷثاث
واﻹكسسوارات.

■

اﻷعمال الموسمية )أنشطة منظمة لجمع النفايات ،وتحدث بشكل أساسي في المدن(

■

برامج مدرسية لتشجيع طﻼب المدارس

ﻻ تتوفر خطة مكتوبة ﻹشراك أصحاب المصﻠحة .لكن تتحمل المحافظة مسؤولية إجراء أنشطة إشراك
لﻠمجتمع من خﻼل التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحﻠية.
لدى كل واحدة من المراكز ،بما فيها المنصورة ،جمعية غير حكومية تعمل عﻠى التواصل مع كبار المجتمع
واﻷئمة .كما يتوافر نائب البرلمان لﻺجابة عﻠى أية استفسارات أو دواعٍ لﻠقﻠق لدى المجتمع .ولدى المحافظة
آلية تظﻠمات معمول بها ،باﻹضافة لعنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف مخصصين لﻠتعامل مع القضايا
المجتمعية .يوجد خطة وطنية لبرنامج توعية مجتمعية حول التعﻠيم وتخطيط اﻷسرة ،والرعاية الصحية بما
في ذلك التهاب الكبد واﻷمراض المنقولة جنسيًا.

محافظة كفر الشيخ

لدى هذه المحافظة مكتب اجتماعي شامل وتتمتع بتعاون جيد مع المنظمات غير الحكومية المحﻠية بالمقارنة
مع المحافظتين اﻵخرتين .كما يوجد تعاون حسن من قبل نحو ثمانية أشخاص في إطار مسؤولية إدارة
المسائل اﻻجتماعية ،بما في ذلك رؤساء منظمات غير حكومية ،ومدير منظمة غير حكومية في قرية
الحامول ،ووزارة الشؤون اﻻجتماعية ،ورئيس قسم القومي لﻠمرأة،
تتوافر آلية مشاركة مجتمعية إيجابية ،ويتم تفعيﻠها بطريقتين :أ( من خﻼل النواب )بمن وزارة الصحة(
والممثﻠين الموجودين في كل قرية؛ و ب( من خﻼل المنظمات غير الحكومية المحﻠية.
في هذه المحافظة يتم عقد جﻠسة مشاورات عمومية أسبوعية في قاعة المحاضرات .ويتم اﻹعﻼن عن ذلك
عبر الصفحة اﻻلكترونية الخاصة بالوزارة .باﻹضافة لذلك يتم عقد جﻠسة مشاورات عمومية أسبوعية في كل
مدينة وقرية في هذه المحافظة .وبناء عﻠى المشاركات المجتمعية سيتم تقييم القضايا اﻻجتماعية وسيقوم
المحافظ بطرح خطط تنمية سنوية بالتعاون مع وزارة التنمية المحﻠية ووزارة التخطيط.
وقد نجحت هذه المحافظة خﻼل السنوات اﻷخيرة في وضع آلية تظﻠمات رسمية ،حيث يتم تسجيل الشكاوى
الشخصية ويتم حل القضايا خﻼل إطار زمني محدد.
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4

تحديد أصحاب المصﻠحة
يتمثل الغرض من تحديد أصحاب المصﻠحة في التعرف عﻠى أولويات أصحاب المصﻠحة وترتيبها بالنسبة لﻠمشروع من أجل جﻠسات
المشاورات .يعتبر تحديد أصحاب المصﻠحة عمﻠية مستمرة ،وبالتالي ستستمر عمﻠية تحديد أصحاب المصﻠحة الرئيسيين أثناء مراحل
المشروع المختﻠفة .ويتم اتباع منهجية منظمة لرسم خريطة أصحاب المصﻠحة بناء عﻠى منطقة تأثير المشروع .وفي هذا النهج يتم
تحديد أصحاب المصﻠحة حسب مساحات التأثر من خﻼل وضع خريطة لﻶثار اﻻجتماعية.
وكنتيجة لوضع خريطة أصحاب المصﻠحة يتم تصنيفهم في المشروع إلى فئتين رئيسيتين:
(a

أصحاب مصلحة أساسيين ،وهم اﻷفراد والمجموعات المتأثرة مباشرة بالمشروع.

(b

وأصحاب مصلحة ثانويين ،وهو الجهات التي لديها تأثير على المشروع ،لكنها ﻻ تتأثر بها مباشرة بالضرورة.

من المقترح أن مجال تأثير المشروع الذي يشمل إعادة تأهيل المصرف وتحويﻠة مصرف عمر بك سيكون عﻠى طول قنوات الصرف
القائمة حاليا .ومع ذلك ،خﻼل مرحﻠة البناء ،من المرجح أن يتأثر حق المجتمع في المرور حيث أن بعض المنازل تقع بالقرب من
المصرف .يقع منزل واحد غير قانوني عﻠى حافة مصرف عمر بك وداخل حدود مسار المصرف ومن المتوقع أن هذا المنزل قد
يحتاج نقﻠه الى مكان أخر.
شكل  :2المجتمعات المتأثرة
منازل محلية بالقرب من المصرف
• سيتأثر حق المرور لهذه الفئة نتيجة ﻷعمال التوسيعات .ومع ذلك ،يمكن التقليل من هذا اﻷثر من خﻼل توفير طرق مخصصة
للحركة.
منازل غير رسمية )غير قانونية(
• يوجد عدد من المنازل )مقدرة  (4-3تقع بالقرب من مسار المصرف .من المحتمل أن تؤثر أعمال تطوير المصرف على حق
المرور لهذه المنازل .يقع منزل واحد غير قانوني أيضا على حافة مصرف عمر بك ومن المتوقع أن هذا المنزل قد يحتاج
نقله الى مكان أخر.

يوضح جدول  3أهم أصحاب المصﻠحة الذين تم تحديدهم.

9

جدول  :3أهم أصحاب المصلحة المحددين ،وطرق إشراكهم
النوع

اﻻسم

اﻷثر /التأثير

طريقة اﻹشراك المفضلة

أصحاب مصلحة في
المشروع /أصحاب
مصلحة داخليين

البنك اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتعمير ،وموظفي وزارة
الموارد المائية والري ،وبالتحديد الهيئة المصرية العامة
لمشاريع الصرف .مديرية قسم الري ،وموظفي قسم الميكنة
والكهرباء .وزارة التنمية المحﻠية ووزارة البيئة مكاتب
محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهﻠية

سيكون لهذه المجموعة تأثير مباشر عﻠى
المشروع من خﻼل اتخاذ القرارات في كل
مرحﻠة من مراحل العمﻠية.

سيتم التشاور مع موظفي وزارة
الموارد المائية والري من خﻼل قسم
الموارد البشرية ،وستتم إتاحة استمارة
تظﻠمات لﻼستخدام إذا دعت الحاجة.

هيئات التصاريح،
مكاتب حكومية
محلية

■

وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة

■

وزارة الصحة

■

وزارة الداخلية

■

وزارة اﻹسكان

■

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

■

خدمات الطوارئ

■

المجلس اﻷعلى لﻶثار

ستعمل وزارة الموارد المائية والري
عﻠى تيسير اﻻجتماعات الشهرية لﻠجنة
الوزارية التوجيهية.
تؤثر هذه المجموعة بشكل مباشر عﻠى
المشروع من خﻼل إنفاذ القوانين واعتماد
تصاريح محددة.

تتولى وزارة الموارد المائية والري
تسﻠيم المخاطبات الرسمية ورسائل
البريد اﻻلكتروني إلى الوزارات
المختصة متى لزم اﻷمر.
تقوم وزارة الموارد المائية والري
بتيسير عقد اﻻجتماعات الربع سنوية
لﻠجنة الفنية الوزارية لمناقشة مسائل
التصاريح والقوانين الجديدة وآثار
المشروع.
تعمل وزارة الموارد المائية والري
على تيسير عقد اجتماع عمومي شهري
في كل محافظة .يجب عقد اﻻجتماعات
العمومية في قاعة اﻻجتماعات المحلية
أو المراكز العمومية.

المشاريع التجارية
والمجتمعات

المزارعين المحﻠيين ،الوحدات السكنية في منطقة أبو راضي
والمجتمعات الواقعة في محيط المراكز المتأثرة بالمشروع
ضمن منطقة حوض المصرف :الحامول ،سيدي غازي،
كفر الشيخ ،اﻹمة ،نشل ،المحﻠة ،شبرامﻠس ،سمنود ،نباروه،
بيﻠة ،قﻠبشو ،كوم الحجر ،والرحبيين

ستتأثر المشاريع التجارية والمجتمعات بشكل
مباشر وغير مباشر كجزء من المشروع .قد
تشمل التأثيرات عﻠى المشاريع التجارية
والمجتمعات اﻹزعاج وإعاقة حق المرور
بشكل رئيسي خﻼل مرحﻠة اﻷنشاء لﻠمشروع.

المنظمات غير
الحكومية

جمعية التنمية المحﻠية )بمركز المنصورة( وجمعية التنمية
المحﻠية في )بﻠقاس(

سيكون لﻠمنظمات غير الحكومية المحﻠية أثر
مباشر وغير مباشر عﻠى المشروع من خﻼل
جﻠسات المشاورات مع المجتمعات المحﻠية
والتعامل مع همومهم ومخاوفهم.

تعمل وزارة الموارد المائي والري عﻠى
تيسير عقد اجتماعات شهرية مع
المنظمات غير الحكومية الرئيسية في
قاعات اﻻجتماعات المحﻠية
بالمحافظات.

المقاولين/
المتعاقدين

مقاول تصميم دراسة الجدوى التمهيدية )،(Chemonics
لم يتم تعيين مقاول التصميم التفصيﻠي حتى اﻵن ،مقاولي
بناء

سيكون لهذه المجموعة تأثير مباشر عﻠى
المشروع من خﻼل دمج مدخﻼت وتعﻠيقات
أصحاب المصﻠحة في التصميم التفصيﻠي،
والحرص عﻠى اﻻتساق مع معايير البنك
اﻷوروبي ﻹعادة البناء والتعمير خﻼل مراحل
المشروع المختﻠفة.

يجب أن تحتوي اﻻتفاقات المعقودة مع
المقاولين في المستقبل جميع الشروط
المرجعية البيئية واﻻجتماعية ضمن
العقود المبرمة.

الفئات الضعيفة/
المهمشة

المنازل غير القانونية الواقعة بالقرب من مصرف عمر بك.

من المتوقع أن تتأثر المنازل غير القانونية
بشكل رئيسي نتيجة لمرحﻠة البناء )الضوضاء،
وحق المرور ،الخ(.

ستقوم وزارة الموارد المائية والري
ومكاتب المحافظات بتيسير إجراء
مجموعات بؤرية وورش عمل بشكل
منتظم لكي يتم التشاور مع هذه الفئة
)راجع إطار استعادة سبل المعيشة(.

الجامعات

الجامعات اﻹقﻠيمية

يقع منزل واحد غير قانوني عﻠى حافة مصرف
عمر بك وضمن حدود مسار المصرف ومن
المتوقع أن هذا المنزل قد يحتاج نقﻠه الى مكان
أخر.
سيكون لهذه الفئة تأثير مباشر عﻠى المشروع
من خﻼل البحث واﻻبتكار وتدريب الطﻼب في
مجاﻻت الري.
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وستقوم وزارة الموارد المائية والري
بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية
بتيسير اﻻجتماعات الشهرية للجنة
التوجيهية.

ستعمل وزارة الموارد المائية والري
عﻠى التواصل مع الجامعات الرئيسية
في مجاﻻت البحث والتطوير ،وتقديم
التدريب لﻠخريجين وعقد مؤتمرات
حول مجال الري.

5

برنامج إشراك أصحاب المصﻠحة

5-1

عرض عام
يقع عدد من التجمعات السكانية والمنشآت اﻻجتماعية /التجارية ضمن منطقة حق عبور مصرف كيتشنر .ومن المتوقع أن تتأثر هذه
التجمعات والمنشآت بشكل أساسي نتيجة ﻷنشطة اﻹنشاءات والبناء المرتبطة بأعمال إعادة التأهيل .المخاطر البيئية واﻻجتماعية
التالية مرتبطة بالمشروع:
■

ستتأثر حقوق مرور التجمعات السكانية بشكل مؤقت أثناء أنشطة اﻹنشاء

■

نقل محتمل لمنزل غير قانوني على حافة مسار مصرف عمر بك

■

ضعف الرقابة لدى المقاولين ،مما يسمح بدخول اﻷشخاص غير المصرح لهم -بما فيهم اﻷطفال-إلى موقع عمل المشروع.

■

ضعف المشاركة المجتمعية مع سكان المنطقة فيما يتعلق بإعادة تأهيل المصرف

■

ضعف الصحة والسﻼمة المهنية لدى العمال ،مما يزيد من احتمالية اﻹصابات واﻷمراض والحوادث بدرجة مرتفعة )حرائق ،انزﻻقات،
وسقوط(

■

مخاطر صحية مرتبطة بسوء المرافق الصحية المحيطة بالمصرف

■

سوء المظهر العام نتيجة النفايات الملقاة في المصرف

■

تمثل الروائح الناتجة من المصرف مصدر إزعاج للمجتمع

■

من المحتمل بالنسبة للرواسب المجروفة من المصارف أن تكون ملوثة وغير مﻼئمة للتعامل معها ،وقد يؤدي التخلص منها إلى تعريض
المجتمع لعوامل مرضية وكيميائية خطيرة.

وبالتالي فقد تم وضع خطة إشراك أصحاب المصﻠحة لﻼستجابة ﻻهتمامات ومشاغل المجتمع فيما يتعﻠق بالمخاطر اﻻجتماعية
والبيئية الرئيسية من خﻼل تطبيق جﻠسات مشاورات أصحاب المصﻠحة وأنشطة اﻹفصاح عن المعﻠومات.

5-2

جﻠسات مشاورات أصحاب المصﻠحة واﻹفصاح عن المعﻠومات
ستكون المهمات الرئيسية التالية تحت مظﻠة جﻠسات مشاورات أصحاب المصﻠحة واﻹفصاح عن المعﻠومات:
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■

اﻹفصاح عن معلومات المشروع في وقتها المناسب باللغة العربية ﻷصحاب المصلحة الرئيسيين

■

المشاركة الواعية وإجراء مشاورات هادفة ثنائية اﻻتجاه مع أصحاب المصلحة المتأثرين

■

تطوير وتطبيق آلية تظلم .لضمان اﻻستجابة لمخاوف وقضايا أصحاب المصلحة المتأثرين

أنشطة اﻹفصاح عن المعﻠومات
ستقوم وزارة الموارد المائية والري ومكاتب جميع المحافظات الثﻼثة باﻹفصاح عن المعﻠومات ذات الصﻠة بإعادة تأهيل المصرف
في مرحﻠة مبكرة من المشروع أثناء عمﻠية التصميم التفصيﻠي ومن ثم ستكرر هذا النشاط حينما تستدعي الحاجة أثناء العمل عﻠى
ً
ووصوﻻ إلى مرحﻠة وقف
المشروع .سيتم تقديم المعﻠومات بالﻠغة العربية ،وتغطي كل المراحل الرئيسية في المشروع بداية بالتصميم
التشغيل .وعند تﻠك المرحﻠة سيتم اﻹفصاح عن المستندات التالية من أجل تواصل فعال مع أصحاب المصﻠحة:
■

الملخص غير الفني

■

خطة إشراك أصحاب المصلحة

■

إطار عمل استعادة سبل المعيشة )إذا لزم اﻷمر تطويره(

■

منشورات وأوراق تتضمن ملخص ﻷنشطة المشروع وأهم المخاطر المرتبطة به

وستكون المعﻠومات المشار إليها باﻷعﻠى متاحة لعامة الجمهور ،بما فيهم المجتمعات السكانية المتأثرة .أما النسخ الورقية من
المستندات المعنية ستكون متاحة في المكتب الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري القاهرة ،ومكاتب المحافظات ،والمراكز العمومية.
باﻹضافة لذلك ،ستكون جميع المعﻠومات متاحة عبر الموقع اﻻلكتروني لوزارة الموارد المائية والري:
■

المكتب الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة:
المهندس :محمد حسن حامد
رئيس القسم المركزي لﻠتخطيط والمتابعة
mhassanhm60@hotmail.com or ndp3.epad@gmail.com
البريد اﻹلكتروني:
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هاتف 01009354322 002 :أو 01020008561 002
■

محافظة كفر الشيخ
في انتظار المعﻠومات

■

محافظة الدقهلية
السيد سعد السعيد موسى ،سكرتير وزارة الموارد المائية والري
هاتف01095497222 002 :
السيد عادل عثمان شﻠبي  -المدير العام ﻹدارة المرافق العامة  -ديوان المحافظ
هاتف01028026074 002 :

■

محافظة الغربية
السيد عبد العزيز أحمد المﻠيجي
مدير إدارة شؤون البيئة
هاتف0122648808 002 :

سيتم نشر ومعﻠومات المشروع من خﻼل الصحف والقنوات اﻹعﻼمية المحﻠية وعبر المواقع اﻻلكترونية لوزارة الموارد المائية
والري والمحافظات المعنية.

5-2-2

أساليب جﻠسات التشاور
ستﻠجأ وزارة الموارد المائية والري ﻻستخدام أساليب وطرق مختﻠفة في إجراء جﻠسات التشاور في المراحل المختﻠفة ﻷنشطة
المشروع وفئات أصحاب المصﻠحة المختﻠفة .وستكون أساليب وآليات التواصل الرئيسية المستخدمة لﻠتشاور مع أصحاب المصﻠحة
اﻷساسيين كما يﻠي:
اجتماعات اللجنة التوجيهية الوزارية

سيتم إجراء اجتماع الﻠجنة التوجيهية الوزارية شهريًا لمناقشة القضايا رفيعة المستوى المرتبطة بالمشروع .وفي هذا اﻻجتماع
ستجري وزارة الموارد المائية والري مناقشات مع أصحاب المصﻠحة حول أحدث المستجدات وتطور اﻷنشطة المرتبطة بأعمال إعادة
تأهيل المصرف .وينص مشروع الوﻻية الذي قدمته وزارة الموارد المائية والري عﻠى قيام الﻠجنة باﻷدوار التالية:


المتابعة بشأن المشروع المتكامل ﻹزالة تلوث مصرف كيتشنر الممول من اﻻتحاد اﻷوروبي.



اتخاذ القرارات رفيعة المستوى بهدف تجاوز أية عقبات أو ظروف قد تعيق التنفيذ والتنسيق بين جميع اﻷطراف المعنية بالمشروع.



مناقشة ووضع توصيات حول اﻻستراتيجيات رفيعة المستوى والشؤون القانونية ،بما في ذلك اﻷهداف واﻷولويات

اجتماعات اللجنة الفنية الوزارية المشتركة
سيعمل القسم الفني بوزارة الموارد المائية والري عﻠى التشاور مع المنظمات الحكومية ،بما فيها وزارة البيئة ،حول جميع الرخص
والتصاريح وأية اشتراطات إضافية لﻠهيئة المصرية العامة لشؤون البيئة فيما يتعﻠق ببرنامج إعادة تأهيل المصرف .سيتكون هذا
الجهاز من ممثﻠين عن وزارة الموارد المائية والري ،ووزارة التنمية المحﻠية ووزارة اﻹسكان ،إلى جانب هيئات أخرى معنية بالجانب
الفني في المشروع ،باﻹضافة إلى وزارة البيئة /ووزارة اﻻستثمار والتعاون الدولي ،ووزارة الصحة .وسيكون عﻠيها تقديم المعطيات
الفنية ومتابعة سير وتقدم تنفيذ المشروع .سيتم عقد اﻻجتماعات بانتظام قدر ما تستدعي الضرورة.

اجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع
سيتكون هذه الجهاز من ممثﻠين عن وزارة الموارد المائية والري ،ووزارة التنمية المحﻠية ،ووزارة اﻹسكان عﻠى المستوى المحﻠي،
ً
مسؤوﻻ عن اﻹشراف عﻠى التنفيذ العمﻠي لﻠمشروع .سيتم عقد اجتماعات شهرية في المكتب الرئيسي لوزارة الموارد المائية
وسيكون
والري بالقاهرة لمناقشة التالي:
■

اﻹشراف العام على أنشطة المشروع )الفنية والمالية ،وتسليم المشروع(

■

ً
ووصوﻻ للتنفيذ والتقييم ،بما في ذلك
تحسين دمج تقديم الخدمات لﻸنشطة اليومية في المشروع أثناء المراحل المختلفة ،بداية بالتحضير
التوريدات.

■

صياغة الشروط المرجعية وإدارة اﻻستشاريين اﻷجانب والمحليين

■

رفع أية مشاكل غير محلولة لنظر الفريق التوجيهي
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■

تنسيق اجتماع شهري بدعوة من رئيس وحدة تنفيذ المشروع والعاملين ،بغرض تبادل الرؤى ومناقشة المشاكل المشتركة فيما يتعلق
بالمشروع وتجاوز أية عقبات

■

تطبيق أنشطة الدعم الفني اﻷخرى المحددة ،بما في ذلك التدريب وتبادل المعلومات حول تنفيذ المشروع

■

عقد حلقات دراسة وورش عمل لتطوير مهارات أعضاء الوحدة ،وخاصة فيما يتعلق بمؤشرات اﻷداء.

اﻻجتماعات العمومية
بالتعاون مع المكاتب المحﻠية لﻠمحافظات ،ستقوم وزارة الموارد المائية والري بعقد اجتماعات عمومية في القاعات العامة بمبنى
المحافظة لﻠتشاور حول برنامج إعادة تأهيل المصرف مع المجتمعات المتأثرة بالبرنامج .وسيكون ذلك بحضور ممثﻠين عن وزارة
التنمية المحﻠية ،مقاولي التصميم ،وزارة الصحة ،وزارة البيئة من أجل اﻻطﻼع عﻠى المشاغل المحﻠية والمسائل القائمة فيما يتعﻠق
ببرنامج إعادة التأهيل .سيتم عقد اﻻجتماعات العمومية اﻷولية أثناء مرحﻠة مبكرة من عمر المشروع ،بالتحديد أثناء عمﻠية التصميم
لضمان اﻹحاطة بتعﻠيقات ومشاغل المجتمعات المتأثرة واﻷخذ بها في التصميم .ستقوم وزارة الموارد المائية والري بتخصيص
ً
مسؤوﻻ بشكل أساسي عن عقد جﻠسات المشاورات مع المجتمعات المتأثرة .ستقوم كل محافظة
أخصائي اتصال مجتمعي ،والذي سيكون
ً
مسؤوﻻ عن التواصل مع المجتمعات المتأثرة ،وبشكل أساسي فيما يتعﻠق بالمسائل اﻻجتماعية العامة.
بتعيين مدير مجتمعي متخصص ،ليكون

وفي المجمل ،سيتم عقد ثﻼثة اجتماعات أولية عمومية ،واحد في كل محافظة ،أثناء المرحﻠة المبكرة من عمر المشروع .وإلى جانب
هذه اﻻجتماعات الثﻼثة ،فسيتم عقد اجتماعات عمومية منتظمة لضمان التعامل مع سبل معيشة المجتمعات المتأثرة ،واﻻستجابة الﻼئقة
لمخاوفهم فيما يتعﻠق باحتمالية التهجير/النقل اﻻقتصادي )ارجع ﻹطار استعادة سبل المعيشة لﻠمزيد من التفاصيل(.

مجموعات التركيز وورش العمل )الموجهة للفئات الضعيفة(
ً
مسؤوﻻ عن التعامﻼت مع المجتمعات المتأثرة ،وفيما يتعﻠق بالمسائل اﻻجتماعية العامة بشكل
لدى كل محافظة مدير مجتمعي متخصص ،يكون
أساسي .الفئات الضعيفة التي تم تحديدها بالنسبة لبرنامج إعادة تأهيل المصرف فهي "المنازل غير القانونية /المقيمين غير الرسميين"
ممن ﻻ يمﻠكون أي حق في اﻷراضي المقيمين عﻠيها ،وليس لهم أية حقوق مكفولة تحت القانون المصري لحيازة اﻷراضي .وذلك سيتم
إجراء مشاورات مباشرة في شكل مجموعات بؤرية مع اﻷسر المتأثرة لمناقشة أنشطة مرحﻠة اﻹنشاء )كقضايا حق المرور ،احتمالية نقل المنزل(.
سيتم عقد مجموعة بؤرية منفصﻠة مع النساء المحﻠيات في كل محافظة لضمان مراعاة جوانب قضايا المساواة بين الجنسين في كل

مرحﻠة من مراحل المشروع.
يوضح جدول  4تفاصيل جميع أنشطة إشراك أصحاب المصﻠحة التي سوف يتم تنفيذها بواسطة وزارة الموارد المائية والري
ومكاتب المحافظات.
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ج إعادة التأهيل
أصحاب المصﻠحة

مواد المعﻠومات

اﻹطار الزمني /التكرار

المسؤولية

الموقع

المجتمعات المتأثرة المقيمة
ضمن مساحة حوض المصرف

مطبوعات المشروع ،خطة إشراك أصحاب
المصﻠحة بعد التحديث ،المﻠخص غير التقني،
وإطارة استعادة سبل المعيشة

فوريًا

وزارة الموارد المائية
والري

المكتب الرئيسي المحﻠي،
ومكاتب المحافظات ،والمراكز
العمومية

لجميع

خطة إشراك أصحاب المصﻠحة ،المﻠخص
غير الفني ،وإطار استعادة سبل المعيشة

فوريًا

المحافظات ،ووزارة
الموارد المائية والري

المكتب الرئيسي لوزارة
الموارد المائية والري ،ومكاتب
المحافظات

جهاز شئون البيئة ،وزارة
لتنمية المحﻠية ،وزارة الصحة

المﻠخص غير الفني ،مستندات التصميم ،خطة
الرصد

فوريًا ،ومن ثم عﻠى حسب
المتطﻠبات وتوقيت أي تطورات
مستقبﻠية

قسم التخطيط والدراسات
البيئية بوزارة الموارد المائية
والري

الهية المصرية العامة لشؤون
البيئة

المجﻠس اﻷعﻠى لﻶثار

خطة إشراك أصحاب المصﻠحة ،المﻠخص
غير الفني ،مستندات التصميم وأنشطة اﻻنشاء

تسبق أنشطة اﻻنشاء

المحافظات ،ووزارة
الموارد المائية والري

مكتب المجﻠس اﻷعﻠى لﻶثار

خدمات الطوارئ

خطة استجابة الطوارئ ،واجراءات الصحة
والسﻼمة والبيئة

فوريًا

المحافظات

مكاتب المحافظات

جهاز شئون البيئة ،وزارة
لصحة

تصميم برنامج الرصد ،والتقارير والجداول
)رصد الهواء ،الماء ،المياه الجوفية ،إلخ(

فوريًا ،ومن ثم بشكل شهري
لعرض نتائج بيانات المتابعة

وزارة الموارد المائية والري

مكاتب جهاز شئون البيئة أو
وزارة الصحة

المجتمعات المقيمة ضمن
مساحة حوض المصرف

خطة إشراك أصحاب المصﻠحة ،المﻠخص
غير الفني ،وإطارة استعادة سبل المعيشة

فوري ،ومن ثم شهريًا

وزارة الموارد المائية
والري ،أخصائي اﻻتصال
المجتمعي ،المكاتب
اﻻجتماعية اﻷساسية
بالمحافظات

قاعات اجتماعات مباني
المحافظات

الفئات الضعيفة

خطة إشراك أصحاب المصﻠحة ،المﻠخص
غير الفني ،وإطار استعادة سبل المعيشة،
وعروض تقديمية لﻠمواد المعنية لتزويد اﻷفراد
اﻷميين بالمعﻠومات

تسبق إتمام التصميم التفصيﻠي

وزارة الموارد المائية
والري ،مسؤول اﻻتصال
المجتمعي بالتعاون مع
المحافظات المحﻠية

في كل قاعة عمومية أو مركز
بمباني المحافظات

لمجتمعات المحﻠية ،بما فيها
لقرى

خطة اشراك أصحاب المصﻠحة ،إطار استعادة
سبل المعيشة ،المﻠخص غير الفني

بشكل منتظم -مستمر

وزارة الموارد المائية
والري ،مسؤول اﻻتصال

المراكز العامة في القرى
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النشاط

أصحاب المصﻠحة

مواد المعﻠومات

اﻹطار الزمني /التكرار

اﻻجتماعية في مجال رفع وعي المجتمعات المحﻠية فيما
يتعﻠق بالمشروع والجوانب التي يتناولها
اﻹعﻼن عن الوظائف وفرص العمل عبر الموقع
اﻻلكتروني لوزارة الموارد المائية والري ،ومكاتب
المحافظة ،ولوحات إعﻼنات المراكز ،وذلك لرفع
مستوى التوظيف محﻠيا وتقديم الدعم لﻠسكان غير
الرسميين )عﻠى سبيل المثال ،استخدام النادي النساء لفي
تدريب النساء لﻠعمل عﻠى المشروع(

المسؤولية

الموقع

المجتمعي ،والمحافظات
المحﻠية
المجتمعات المتأثرة

مستمر ،يجب إطﻼقه في أقرب
فرصة

قائمة بالوظائف
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وزارة الموارد المائية
والري ،مسؤول اﻻتصال
المجتمعي بالتعاون قسم
الموارد البشرية

الموقع اﻻلكتروني لوزارة
الموارد المائية والري

6

آلية التظﻠم
ستعمل وزارة الموارد المائية والري ومكاتب المحافظات عﻠى إطﻼق وتطبيق اجراءات تظﻠم )شكاوى( رسمية أثناء مرحﻠة مبكرة من
عمر المشروع كي تتﻠقى آراء وشكاوى واستفسارات المجتمعات المتأثرة .ستستخدم اجراءات الشكوى كأداة لتقييم اﻻستجابة السريعة
والحل الناجح لمشاغل وأسئﻠة أصحاب المصﻠحة ،وكذلك لرصد عﻼقة المشروع بالمجتمعات المتأثرة أثناء مراحل المشروع المختﻠفة،
بما فيها التصميم والبناء والتشغيل واﻹغﻼق وأنشطة ما بعد اﻻغﻼق .من المهم أن تتمتع آلية التظﻠم بالحياد والشفافية والعدالة .ستتم
إتاحة موجز من الشكاوى المقدمة واﻻجراءات المتخذة لحﻠها لعامة الجمهور بصورة منظمة قدر اﻻمكان ،وفي اتساق مع اشتراط
اﻷداء رقم  10التابع لﻠبنك اﻷوروبي.
ً
مسؤوﻻ عن التنسيق واﻻستجابة لكل التظﻠمات المستﻠمة من أعضاء المجتمع أثناء فترة
وسيكون مسؤول اﻻتصال المجتمعي المعين
عمر المشروع .وسيتم رفع أية شكاوى شفهية أو مكتوبة إلى وزارة الموارد المائية والري من خﻼل خط الهاتف اﻷرضي أو البريد
اﻻلكتروني المخصصين لذلك كما هو مبين فيما يﻠي:
■

خط الشكاوى المباشر بوزارة الموارد المائية والري :هاتف 01009354322 002 :أو 01020008561 002

■ لتبليغ الشكاوى عبر البريد اﻻلكترونيmhassanhm60@hotmail.com or :
ndp3.epad@gmail.com
■

شكاوى كفر الشيخ :في انتظار بيانات اﻻتصال

■

الدقهلية  -هاتف01095497222 002 :

■

الغربية  -هاتف0122648808 002 :

يحتوي مستند خطة إشراك أصحاب المصﻠحة عﻠى نسخة من استمارة التظﻠمات )مﻠحق أ( وهي متاحة ﻻستخدام عامة الجمهور،
وستكون نسخ ورقية مطبوعة متاحة بالكشك في المكتب الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري ومكاتب المحافظات .سيتم تسجيل
جميع الشكاوى المستﻠمة في سجل الشكاوى خﻼل  5أيام عمل ،وستتم اﻻستجابة عﻠيها خﻼل فترة ﻻ تزيد عن  30يوم عمل .سيتم
قبول كل من التظﻠمات المذيﻠة بتوقيع صاحبها أو تﻠك المقدمة من طرف مجهول .ولكن إذا كان صاحب التظﻠم يرغب في استﻼم رد
مكتوب ،فسيكون عﻠيه/ا أن يقدم بيانات موثوقة لﻠتواصل معه/ا .ستتم مراجعة وفحص كل شكوى بشكل مبدئي ،ليتأكد مسؤول
اﻻتصال المجتمعي من صحة وقائع كل حالة.
وسيقوم مسؤول اﻻتصال المجتمعي وإدارة المشروع بالتوقيع عﻠى الحل أو اﻻستجابة المتفق عﻠيها .سيتم تسجيل اﻹجراء التصحيحي
ووضع الشكوى )سارية أو منتهية( في سجل الشكاوى .جميع اﻻدعاءات والردود سيتم نشرها عبر الموقع اﻻلكتروني ،واﻻحتفاظ بها
في المكتب الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري ومكتب المحافظة المعنية .وسيتم التعامل بسرية مع أية شكاوى ذات قضايا المساواة
بين الجنسين من خﻼل اﻷشخاص المعنيين.
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7

الرصد والتقرير والمسؤوليات
إن نجاح إشراك أصحاب المصﻠحة يعتمد عﻠى رصد وتحﻠيل وتكييف اﻷداء لمواكبة الظروف واﻻحتياجات المعﻠوماتية المتغيرة لدى
أصحاب المصﻠحة .ستعمل وزارة الموارد المائية والري عﻠى تطبيق خطة إشراك أصحاب المصﻠحة وتحديثها بشكل منتظم أثناء
مراحل المشروع المختﻠفة .ويتولى أخصائي اﻻتصال المجتمعي ،بالتعاون مع المحافظات المحﻠية ،مسؤولية إدارة ورصد خطة إشراك
أصحاب المصﻠحة .وعﻠى المستوى المؤسسي ،ستعمل وزارة الموارد المائية والري عﻠى إنتاج تقارير بيئية واجتماعية سنوية ،لتغطي
أداء المشروع في جوانب الصحة والسﻼمة والبيئة والمجتمع ،ليتم رفعها ومناقشتها أمام الﻠجنة التوجيهية لﻠمشروع .وسيتم نشر
التقارير السنوية عبر الموقع اﻻلكتروني لوزارة الموارد المائية والري.
كما سيعمل مسؤول اﻻتصال المجتمعي عﻠى مراجعة خطة إشراك أصحاب المصﻠحة بصورة منتظمة لضمان تطبيق جميع أنشطة
جﻠسات التشاور والتزامها بالجدول الزمني الموضوع.
سيتم توفير بيانات التواصل مع مسؤول اﻻتصال المجتمعي عند الطﻠب .معﻠومات اﻻتصال بمديرية البيئة:
المكتب الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري
رئيس القسم المركزي لﻠتخطيط والمتابعة
المهندس :محمد حسن حامد
البريد اﻹلكترونيmhassanhm60@hotmail.com or ndp3.epad@gmail.com :
هاتف 01009354322 002 :أو 01020008561 002
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 إجراءات الشكوى واستمارة التظلم:ملحق أ

Record date on
the Complaint
Log

Complaint Received
(verbally or writing)
Complete Complaint Action
Form (Parts A & B)

Complete Immediate Action Section (Part C) (if
appropriate) and assign responsibility

Yes

Immediate action
sufficient
to satisfy complaint

No
Establish long term corrective
action (Part C)
Establish follow-up details (Part D)

Record date on
the Complaint
Log

Inform complainant (if appropriate) of the
proposed corrective action
Implement the corrective action
Carry out follow up of the
corrective action

Yes

Record date on
the Complaint
Log

Corrective action satisfies the
complaint
Inform complainant of
corrective action
Record date on
the Complaint
Log

Close out the complaint form (Part D)
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استمارة تظلم عامة
الرقم المسلسل:
اﻻسم الكامل

مﻼحظة :يمكنك الحفاظ على سرية
هويتك إذا كنت تفضل ذلك ،أو طلب
عدم اﻻفصاح عن هويتك إلى طرف
إﻻ بعد الحصول على موافقتك.
بيانات اﻻتصال
برجاء اختيار وسيلة التواصل
المفضلة لديك )بريد عادي ،بريد
إلكتروني ،هاتف(

اللغة
يرجى اختيار اللغة المفضلة لديك
عند التواصل

 أرغب في تقديم هذه الشكوى بسرية.
 أطلب عدم اﻻفصاح عن هويتي بدون الحصول على موافقتي بذلك
 بالبريد العادي :يرجى كتابة عنوانك البريدي:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 بالهاتف_______________________________________________ :



بالبريد اﻻلكتروني______________________________________ :




اللغة العربية
أخرى
ما الذي حدث؟ أين وقع ذلك؟ من تعرض لهذه اﻷحداث؟ ماذا كانت نتيجة
هذه المشكلة؟

وصف الواقعة أو التظلم

تاريخ الواقعة/التظلم





حدث الواقعة مرة واحدة )التاريخ______________(
حدثت الواقعة أكثر من مرة واحدة )كم عدد مرات تكرارها؟ _________(
الواقعة مستمرة )أتعرض للمشكلة في الوقت الحاضر(

ما الذي تود منا فعله لحل هذه المشكلة؟

برجاء تسﻠيم هذه اﻻستمارة إلى:
المكتب الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري
رئيس القسم المركزي للتخطيط والمتابعة
المهندس :محمد حسن حامد
mhassanhm60@hotmail.com or ndp3.epad@gmail.com
البريد اﻹلكتروني:
هاتف 01009354322 002 :أو 01020008561 002
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