1.0 LBV XX/16

مشروع محطة خليج السويس لتوليد الطاقة من الرياح
بنظام البناء والتملك والتشغيل
التقييم االجتماعي التكميلي

 20يونيو 2018

P a g e 1 | 28

جدول املحتويات
1.0

قائمة االختصارات 3 ................................................................................................................

2.0

أهم وأبرز النتائج 4 ..................................................................................................................

3.0

مقدمة 5 ............................................................................................................................

أ)

النطاق 5 ...........................................................................................................................

4.0

توصيف املشروع 6 ..................................................................................................................

5.0

السياق االجتماعي املحلي – ملخص 6 ................................................................................................

6.0

طريقة تجميع بيانات خط األساس 8 .................................................................................................

أ)

القيود على البيانات واملعلومات 8 ....................................................................................................

7.0

تحديد هوية أصحاب املصلحة وتحليلها 9 ............................................................................................

8.0

السياق االجتماعي 9 .................................................................................................................

أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)
خ)

الحكومة والجهاز األمني بالدولة 9 ....................................................................................................
أعمال التطوير املخطط لها للبنية التحتية اإلقليمية واملحلية 11 ......................................................................
الديموغرافيات املحلية والخصائص والسمات االجتماعية 11 .........................................................................
البنية التحتية والخدمات االجتماعية 13 .............................................................................................
فرص العمل وتوافر القوى العاملة وطبيعتها 17 ......................................................................................
السكن واإلقامة 19 .................................................................................................................
جوانب اجتماعية أخرى مضيئة 19 ..................................................................................................

9.0

تقييم اآلثار االجتماعية والتخطيط اإلداري 20 .......................................................................................

10.0

تحديد اآلثار االجتماعية وتقييمها 20 ................................................................................................
استقدام العمالة وتعيينها والحفاظ عليها 20 .........................................................................................

أ)
ب) مرافق سكن العمال 21 .............................................................................................................
ت) الهجرة الداخلية املستحثة نتيجة املشروع /تدفق الوافدين22 ........................................................................
ث) أمن املجتمع وسالمته 24 ............................................................................................................
 11.0خطة اإلدارة االجتماعية 25 .........................................................................................................
 12.0خاتمة 26 ..........................................................................................................................
 13.0ملحق [أ] – مصفوفة اآلثار االجتماعية 27 ...........................................................................................
 14.0املراجع 28 .........................................................................................................................

P a g e 2 | 28

 قائمة االختصارات1.0
BOO

Build Own Operate

BoP

Balance of Plant

CAPMAS Central Agency for Public Mobilisation and Statistics
CFP

Community Feedback Procedure

CIP

Community Investment Plan

CLO

Community Liaison Officer

CESMP Construction Environmental and Social Management Plan
EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EETC

Egyptian Electricity Transmission Company

EHS

Environment, Health and Safety

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment

ESMS

Environmental and Social Management System

EPC

Engineering Procurement Construction

FGD

Focus Group Discussions

GIIP

Good International Industry Practice

GM

General Manager

GPC

General Petroleum Company

GUPCO Gulf of Suez Petroleum Company
IFC

International Finance Corporation

ILO

International Labour Organisation

MoU

Memorandum of Understanding

MW

Megawatt

NREA

New and Renewable Energy Authority

OHS

Occupational Health and Safety

OPIC

Overseas Private Investment Corporation

PID

Project Information Disclosure

RCREEE Regional Centre for Renewable Energy and Energy
Efficiency
RFP
Request for Proposal
RG

Ras Gharib

RTA

Road Traffic Accident

PRS

Petro Red Sea

SBA

Social Baseline Assessment

SEP

Stakeholder Engagement Plan

SESA

Strategic Environmental and Social Assessment

SIA

Social Impact Assessment

VPSHR Voluntary Principles on Security and Human Rights
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نظام البناء والتملك والتشغيل
الكميات املتبقية من التجهيزات
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
قواعد املالحظات والتعليقات املجتمعية
خطة االستثمار املجتمعي
مسؤول التنسيق املجتمعي
الخطة البيئية واالجتماعية واإلدارية ألعمال اإلنشاء
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
الشركة املصرية لنقل الكهرباء
البيئة والصحة والسالمة
تقييم األثر البيئي واالجتماعي
نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية
أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء
مناقشات مجموعات التركيز
املمارسات الصناعية الدولية السليمة
املدير العام
الشركة العامة للبترول
شركة بترول خليج السويس
مؤسسة التمويل الدولية
منظمة العمل الدولية
مذكرة تفاهم
ميجا وات
هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة
الصحة والسالمة املهنية
مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار
اإلفصاح عن معلومات املشروع
املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
طلب عروض
رأس غارب
حوادث الطرق
شركة بترول البحر األحمر
دراسة تقييم خط األساس االجتماعي
خطة إشراك أصحاب املصالح
التقييم االستراتيجي للجوانب البيئية واالجتماعية
تقييم اآلثار االجتماعية
املبادئ التطوعية املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان

 2.0أهم وأبرز النتائج
▪

سيتم بناء مشروع محطة ليكيال خليج السويس لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل ("املشروع") في إحدى املناطق
الصحراوية النائية واملعزولة ،مع العلم بأن املشروع ال يقع بالقرب من املجتمعات السكنية أو املستقبالت ذات الطبيعة الحساسة.

▪
▪

أعمال تطوير املشروع وإنشائه وتشغيله لن يترتب عليها أي تهجير اقتصادي أو مادي للسكان.
ً
استنادا إلى نطاق املشروع وطبيعته ،أن تتسم املنطقة الصحراوية النائية وخصائص وسمات السياق االجتماعي واالجتماعي
من املتوقع،
االقتصادي الحالي واآلثار االجتماعية االقتصادية الخاصة باملشروع باإليجابية إلى حد كبير.

▪

املشروع سيؤدي إلى جذب استثمارات جديدة وكذا توفير فرص عمل (حتى ولو مؤقتة) على مستوى املنطقة ،وسيتم من خالل تدريب القوى
العاملة للمشروع تعزيز قاعدة املهارات والكفاءات واالرتقاء بالنشاط االقتصادي من خالل املبادرات املحلية املعنية باملضمون واملحتوى ،وعالوة
ً
ً
على ذلك ،تطبق ليكيال شركة ً
فضال عن التزاماتها املعنية بتخفيف اآلثار املترتبة والحد منها وستسعي ً
دائما
نهجا فعاال تجاه االستثمار املجتمعي
للمساهمة واملشاركة الفعالة في أنشطة التطوير اإليجابي واملستدام للمجتمع.

تشمل مجاالت املخاطر االجتماعية املحتملة والتي تم تحديدها:
 oإدارة القوى العاملة (االستقدام والتعيين والحفاظ على العمالة).
▪

لو فرضنا أنه سيتم تعيين عمالة متخصصة في مجال اإلنشاء بحد أقص ى  300عامل ملدة ً 18
شهرا ،فإن املشروع ال يعتبر ذو أهمية
كبيرة سواء من حيث متطلبات املوارد البشرية أو مدة التنفيذ ،ولهذا من املتوقع أن يتم استقدام أغلبية العمالة من مصدر محلي
قائم يضم عمالة شبه مدربة أو غير مدربة ً
تماما.

 oسكن العمال
▪

مسألة عدد الخيارات الخاصة بمرافق سكن العمال داخل موقع العمل وخارجه هي ً
حاليا قيد البحث والدراسة ،وبصرف النظر عن
الخيار الذي وقع االختيار ،فال بد من اتباع املمارسات الصناعية الدولية السليمة عند تحديد أية آثار اجتماعية وتقييمها وتطوير

وإعداد خطة إدارة مرافق سكن العمال.
ُ
 oالهجرة الداخلية املتدفقة /املستحثة
▪ اس ً
تنادا إلى جدول العمل الحالي الخاص املشروع ،من املتوقع أن يكون مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك
والتشغيل مشروع اإلنشاء األهم واألوحد على مستوى املنطقة ،ومن املتوقع توفير /تدبير عمالة املشروع والبضائع والخدمات بصورة
ُ
كبيرة من داخل املحافظة ومن ثم من املتوقع أن تكون أية آثار ناتجة عن الهجرة الداخلية /التدفق املستحث بسبب املشروع طفيفة
وتكاد ال تذكر.
 oأمن املجتمع وسالمته
▪

من أهم العناصر التي ستؤدي إلى نجاح املشروع يأتي العمل عن كثب مع الجهات األمنية في الدولة بما يضمن املرور اآلمن للعمالة
واملعدات والبضائع ،ومع التسليم بأن أنشطة املشروع قد تؤثر على طبيعة املجتمعات املحلية ،فسيكون من األهمية بمكان إشراك
السلطات اإلقليمية واملحلية بما يضمن ويحقق رفاهية املجتمع باإلضافة إلى الحد من حاالت التضارب والنزاع املحتملة.

▪

املخاطر الخاصة بأمن املجتمع قد تنشأ في معظمها نتيجة نقل املعدات الثقيلة وحركتها من ميناء االستالم إلى املوقع ،وبمجرد
استكمال تحليالت الطرق ،فسيتم إعداد خطة قوية وفعالة إلدارة حركة النقل هدفها التصدي للمخاطر ذات الصلة.
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 3.0مقدمة
دراسة التقييم هذه املعنية باألثر االجتماعي التكميلي ملشروع محطة ليكيال خليج السويس لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل
("املشروع") تشمل معلومات خط األساس االجتماعي واالجتماعي االقتصادي املحدث واإلضافي والتي تم تكن متاحة وقت إجراء الدراسة األصلية
املعنية بتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية ،كما تشرح وتفسر املالحظات والتعليقات املقدمة من أصحاب املصلحة أثناء تدشين حلقات التشاور
ً
وتأسيسا على املعلومات التي كانت متاحة في وقت الصياغة،
املجتمعي بشأن اجتماع التشاور واإلفصاح العام عن املشروع الذي ُعقد عام ،2018
تتضمن دراسة تقييم اآلثار االجتماعية تحديد طبيعة اآلثار االجتماعية وتقييمها.
ُ
دراسة تقييم اآلثار االجتماعية يجب أن تقرأ مع "دراسة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية لتقرير محطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء
والتملك واإلنشاء في خليج السويس" ،يناير  ،2018باإلضافة إلى "دراسة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية االستراتيجية والتراكمية ،برنامج إدارة
التوربينات العاملة ملشاريع توليد الطاقة من الرياح في خليج السويس؛ املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة  ،أغسطس ."2017
أ)

النطاق

الدراسة التكميلية للتقييم االجتماعي األساس ي تشمل املعلومات االجتماعية واالجتماعية االقتصادية األساسية واملحدثة واإلضافية ذات الصلة بما
يلي:
▪

الحكومة املحلية وجهاز األمن الحكومي.

▪

أعمال تطوير البنية التحتية املحلية واإلقليمية األخرى سابقة التخطيط والتي قد تساهم في اآلثار االجتماعية التراكمية.

▪

أهم وأبرز مجموعات أصحاب املصلحة املحللين والديموغرافيا املجتمعية والسمات والخصائص االجتماعية.

▪

البنية التحتية والخدمات االجتماعية املحلية.

▪

تركيب وبنية القوى العامة ومدى توافرها.

▪

مرافق السكن واإلقامة املحلية

ُ
إن معلومات التقييم وخط األساس االجتماعي والتي تم تضمينها في دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع (يناير  )2018لم تكرر في هذا
التقييم التكميلي ما لم تكن ضرورة والزمة ألغراض توضيحية.
أعمال الهندسة والتصميم التفصيلية للمشروع قيد التنفيذ ً
حاليا ومن املتوقع نتيجة ذلك أن تطرأ تحديثات على توصيف املشروع وطريقة وأسلوب
تنفيذه (أهمها وأبرزها متطلبات العمالة وحلول سكن العمال والنقل واألعمال اللوجستية) ،ومقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء قد تم اختياره
من خالل شركة ليكيال ،ومع ذلك ،لم يتم االنتهاء من هذا العقد حتى اآلن ،كما لم تبدأ املفاوضات مع مقاولي الباطن املعنيين بالكميات املتبقية من
التجهيزات.
تم استنباط بعض االفتراضات بهدف إنجاز هذه الدراسة التكميلية املعنية بتقييم خط األساس واألثر ،وبما أنه قد تم الحصول على البيانات
االجتماعية واالجتماعية االقتصادية اإلضافية أثناء جهود التشاور املستمرة وبعد أن أصبحت املعلومات اإلضافية الخاصة باملشروع متاحة ،فستتم
مراجعة خطط اإلدارة وسجل مخاطر املشروع وتحديثها ً
وفقا لذلك.
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 4.0توصيف املشروع
وقعت شركة ليكيال باور ذ.م.م (ليكيال)؛ وهي عبارة عن مشروع قائم فيما بين شركة مينستريم للطاقة املتحددة املحدودة وشركة أكتيس كابيتال إل بي
بي ،مذكرة تفاهم مع الشركة املصرية لنقل الكهرباء في نوفمبر  2016ألغراض تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة  250ميجا وات وذلك
كجزء من إطار عمل أعمال البناء والتملك والتشغيل املتجددة للحكومة املصرية.
املشروع سيتم تمويله من خالل اتحاد (كونسورتيوم) يضم جهات إقراض دولية تشمل مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار
ً
ً
متوافقا مع اشتراطات األداء البيئي واالجتماعي املعنية ،وهذا
والتنمية ومؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار ،وبناء عليه ،يجب أن يكون املشروع
التقييم التكميلي يفسر ويبين تلك االشتراطات.
معايير املشروع الحالي محددة ومعرفة في دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع ،1البند  ،0-3ومن املتوقع أن يتم تحديد وتوضيح توصيف
املشروع بمزيد من التفصيل مع مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء ومقاولي الباطن املعنيين بالكميات املتبقية من التجهيزات وذلك في الوقت
املناسب ،وجوانب /افتراضات املشروع الرئيسة (ألغراض دراسة تقييم اآلثار االجتماعية) تشمل:
▪
▪

وجود العمليات الشاملة إلنتاج البترول والغاز في مناطق االمتياز املجاورة.
مرحلة اإلنشاء التي ستستمر لقرابة ً 18
شهرا ستشمل (على سبيل املثال ال الحصر) استخراج /استيراد الركام لطرق الوصول وأماكن ذات
قواعد خرسانية النتظار املركبات وإنشاء قاعدة التوربينات وإنشاء املرافق الداعمة وتركيب أدوات األرصاد الجوية والتوربينات ونظام
ُ
جمع واالختبار قبل التشغيل.
امل ِ

▪

الحد األقص ى املتوقع للعمالة املعنية باإلنشاء هو  300عامل األغلبية العظمى منهم من العمالة غير املؤهلة وشبه املؤهلة (حتى )%75
سيتم توفيرها من املجتمعات املحلية.

من املفترض أن تبدأ أعمال اإلنشاء في أحد املوقع الصحراوية على امتداد ساحل البحر األحمر وذلك بحلول الربع األخير من عام  /2018الربع األول
من عام  ،2019وموقع املشروع معزول وغير مأهول بالسكان وأقرب مدينة له هي مدينة رأس غارب والتي تبعد عن مسافة  28كيلو متر ً
تقريبا
جنوب موقع املشروع (راجع الخريطة  ،)1.0وهناك منطقتا امتياز مخصصتان للمشروع في منطقة صناعية قيد التطوير ،وهذه املنطقة تضم
إجمالي  43قطعة أرض مخططة ملشاريع توليد الطاقة من الرياح.

 5.0السياق االجتماعي املحلي – ملخص
تتمتع محافظة البحر األحمر؛ وهي املنطقة اإلدارية التي ُ
سيبنى عليها املشروع ،بتاريخ طويل وحافل من إنجازات أعمال التطوير الصناعي وتعتبر بمثابة
املنطقة الحيوية واملركزية بالنسبة لصناعة البترول الغاز في مصر بفضل مساهمتها بحوالي  %70من إنتاج حقول البترول الغاز ً
حالياً ،2
ونظرا ألهمية
هذه املحافظة ،فإن الحركة فيها سواء ًبرا ً
وبحرا مقيد وهناك تمركز كبير من قوات الشرطة املصرية والجيش واملخابرات الوطنية .وهناك بروتوكوالت
ُ
للتشاور االجتماعية ُمفعلة وهي تتطلب عدد من التصاريح واالعتمادات اإلدارية قبل أن تتخذ أية خطوات ذات صلة بإشراك املجتمع املحلي.
موقع مشروع ليكيال للبناء والتملك والتشغيل يقع في منطقة صحراوية نائية وليس هناك أي دليل على وجود أية مجتمعات أو تجمعات سكنية في
الجوار ،وتقع مدينة رأس غارب األقرب من حيث املسافة للمشروع ،على بعد  28كم جنوب املشروع ويمكن الوصول إليها عن طريق السخنة – رأس
غارب السريع ،وإلى جانب مدينة رأس غارب ،هناك مجتمعات صغيرات ناحية الجنوب ،هما رأس شقير (وهو يبعد حوالي  60كم عن موقع املشروع)،
وقرية وادي دارا (وهي تبعد حوالي  72كم عن موقع املشروع) ،أما ناحية الشمال فتقع قرية الزعفرانة على بعد حوالي  65كم من موقع املشروع.
 1انفايرونكس ( ،)2018دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملحطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل في خليج السويس (يناير )2018
 2دراسة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية االستراتيجية والتراكمية ،برنامج إدارة التوربينات العاملة لمشاريع توليد الطاقة من الرياح في خليج السويس؛
المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  ،أغسطس .2017
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خريطة  – 1.0موقع مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح وأقرب التجمعات السكنية منه

وألن مدينة رأس غارب هي أقرب مدينة للدخول ملنطقة الحيز العمراني والتطويري ،تعتبر هذه املنطقة بمثابة إحدى املناطق ذات األهمية باإلضافة
املوقع في حد ذاتهً ،
ونظرا لقربها من املشروع ،فإن رأس غارب هي مصدر محتمل الستقدام وتشغيل العمالة والبضائع والخدمات للمشروع وكذا تعتبر
موضع اهتمام وتركيز من حيث مبادرات االستثمار املجتمعي املحتمل ،وعالوة على ذلك ،قد تشهد هذه املدينة الصغيرة بعض التدفق السكاني أو
الهجرة الداخلية املستحثة في حال ما نشأت مشاريع بنية تحتية محلية أو إقليمية أخرى بالتزامن مع بدء أعمال اإلنشاء في املشروع.
ُ
وهذه املدينة التي يرجع تاريخ بنائها إلى عام  1930أسست مدينة لألقمار الصناعية تخدم صناعة البترول ،وازداد عدد سكانها بسرعة كبيرة ليصل
إلى  59.785نسمة 3اليوم ً
مقارنة ب ـ  32.369وفق التعداد السكاني الرسمي لعام  ،2006وهذه املدير هي ثاني أكبر مدينة من حيث املساحة على
مستوى محافظة البحر األحمر ،واملصدر الرئيس الستقدام العمالة في مدينة رأس غارب متمثل في صناعة البترول وبنما يرى السكان املحليون ارتفاع
نسبة البطالة في منطقتهم إلى أن مستوى املعيشة ( ً
مقارنة باملدن الصغير باملحافظات املجاورة) يعتبر جيد ومناسب.4
ُ
االنطباعات األولى التي ترسم هوية مدينة رأس غارب تتمثل في التمسك والحفاظ على العادات والتقاليد وحسن االستضافة وروح الود واأللفة
السائدة بين سكان هذه املدينة ممن يرحبون بتقديم وجهات نظرهم وشرح وبيان مختلف مجاالت العمل والطابع الثقافي الذي يميز مجتمعهم ،ورأس
غارب ً
أيضا هي مدينة عسكرية تخضع في الوقت الراهن لحالة الطوارئ املفروضة من جانب الحكومة املصرية ،وهناك شواغل وقضايا تتعلق بملف

3
4

مركز تنظيم األسرة بمدينة رأس غارب.2018 ،
كينا لالستشارات ( ،)2018االجتماعات المبدئية التشاورية ألصحاب المصلحة.
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اإلرهاب املمتد على ساحل البحر األحمر وعالوة على ذلك ،فقد شهت املدينة سباق االنتخابات الرئاسية املصرية التي ُعقدت منذ فترة قصيرة
ً
وتحديدا في مارس .)2018
(
مدينة رأس غارب هي عبارة عن مجتمع تغلب عليه سمات التماسك والترابط باإلضافة كونه مجتمع مدني يتميز بالقوة والشدة ،والقادة واملديرون
واملتطوعون التابعون للمنظمات غير الحكومية املحلية هم أبرز من يناصر ويدافع عن بلدهم وهم شغوفون ومحبون ملا يقدموه من خدمات وأهداف
وملتزمون بدعم ومساندة املحتاجين ،كما أن الشباب في هذه املدينة يمثل نسبة كبيرة وقوية من عدد السكان املحليين مثلهم كمثل كافة محافظات
مصر بشكل عام.
ويتألف التعداد السكاني البدوي للمدينة من أربع قبائل رئيسة؛ هم قبائل التبابنة والشيخ فضل وحمدين وخشمان ،وهذه القبائل لديها نفوذ تتعلق
باألرض واملوارد وهو األمر املتعرف به من جانب السلطات الحكومية ،وخارج إطار األدوار التقليدية يتم االستعانة بقبائل البدو للقيام بأدوار أمنية
على مستوى املنطقة.

 6.0طريقة تجميع بيانات خط األساس
أغلب البيانات املتضمنة ً
حاليا في الدراسة التكميلية لتقييم خط األساس االجتماعي تم تجميعها من أبحاث مكتبية باإلضافة إلى عدد من الزيارات
امليدانية القصيرة ،وهذه البيانات توضح ً
أيضا مالحظات وتعليقات أصحاب املصلحة والتي تم تقديمها أثناء انعقاد اجتماع التشاور واإلفصاح العام
عن املشروع (أبريل .5)2018
أجرى فريق تابع لشركة انفايرونكس أثناء إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ( )2018زيارات ميدانية في شهر ديسمبر  2017وتم تقديم
نتائج تلك الزيارات من خالل دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع.
ً
وعطفا على ذلك ،قامت شركة كينا لالستشارات ً
أيضا بإجراء زيارة ميدانية قصيرة (من  26فبراير حتى  1مارس  )2018عقدت خاللها عدد من
ً
ً
عضوا مشاركا من بينهم أفراد من قطاع املنظمات غير الحكومية والكنيسة القبطية واملستشفى املركزي وقبلية البدو
املقابالت شبه الرسمية مع 19
ً
ميدانيا على الطبيعة في مكاتب وأماكن العمل.
والصيادين باإلضافة إلى القطاع التجاري ،وكافة الزيارات أجريت
واألبحاث املكتبية ركزت باألساس على املعلومات املتاحة على املشاع والتي قدمتها الحكومة املصرية والجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى جانب
منظمة العمل الدولية والتي كان تتميز بحضورها القوي في هذه املنظمة وكذلك بعض املنظمات األخرى حسنة السمعة واملعترف بها ً
عامليا ،كما تمت
مراجعة بعض املقتطفات األدبية املشتملة على روايات وسرد متناقل بين الناس.
أ)

القيود على البيانات واملعلومات

جودة ومدى صلة وارتباط املعلومات والبيانات االجتماعية واالجتماعية االقتصادية التي تم جمعها حتى اآلن مقيدة بعدد من العناصر؛ ففيما يتعلق
بالبيانات الثانوية املعروفة على املشاع (أي بيانات التعداد السكاني) فهي قديمة وقاصرة على املؤشرات اإلقليمية العامة (أي على مستوى الحكومة)
وصلتها املباشرة باملشروع أو حيز املشروع محدودة ومتواضعة ،وفي حال كانت البيانات الحالية تحت يد السلطات اإلقليمية أو املحلية ،فإن الوصول
لهذا مقيد ويخضع ملوافقة رئيس مجلس مدينة رأس غارب ،وجمع البيانات األساسية في هذا الشأن ممنوع ومحظور من جانب الحكومة املصرية
والجهاز األمني بالدولة والذي يراقب ويقيد ويرصد طرق وصول أصحاب املصلحة املحللين إليها.
وقد تم أثناء إجراء هذا التقييم التكميلي تقديم عدد من الطلبات الخاصة بجمع البيانات واملعلومات للسلطات اإلقليمية واملحلية الرئيسة وهي ال
أيضا عدد من اجتماعات التشاور واملتابعة التي ُ
تزال معلقة ولم ُيحسم أمرها بعد ،وهناك ً
ستعقد مع أهم أصحاب املصلحة على املستويين اإلقليمي
واملحلي وبالتحديد ممثلي الحكومة ومنظمة العمل الدولية.

 5انفايرونكس ( ،)2018دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع ،الفصل  ،8املشاورات العامة ملحطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل في
خليج السويس (أبريل )2018
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وهناك محاوالت تتم اآلن للحصول على معلومات إضافية عن طريق جهود التشاور وذلك فيما يتعلق باملواضيع التالية:
▪

السمات والخصائص الديموغرافية املحلية (أي الخصائص السكانية للعشائر املجتمعية).

▪

األدوار والديناميكيات املتعلقة بالجنس /النوع

▪

مرافق اإلسكان املحلي وعدد الفنادق ومدى توافرها

▪

ً
البطالة ومدى توافر العمالة شبه املدربة وغير املدربة ً
وإقليميا.
محليا

تشمل البيانات االجتماعية واالجتماعية االقتصادية اإلضافية املتضمنة في التقييم التكميلي بعض املعلومات املحدثة (والتي لم تكن متاحة وقت
استكمال دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع) وكذا بعض املعلومات الجديدة التي استندت إلى تقيير اآلثار املحتملة للمشروع وقدرتها على
(إيجابيا أو ً
ً
سلبيا على حد سواء) السياق االجتماعي املحلي.
تعديل

 7.0تحديد هوية أصحاب املصلحة وتحليلها
إلى جانب أصحاب املصلحة الذين تم تحديد هويتهم أثناء إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع ( ،)2018فقد تم تحديد هوية
منظمات وجماعات وأفراد أصحاب مصلحة آخرين نتيجة الزيارة امليدانية التي أجريت من خالل شركة كينا لالستشارات (في فبراير  ،)2018واجتماع
التشاور واإلفصاح العام عن املشروع (أبريل .)2018
ً
وقد صاغ املشروع خطة إشراك أصحاب املصلحة 6والتي تشمل أيضا سجل تفصيلي ببيانات أصحاب املصلحة باإلضافة إلى قواعد التعليقات
واملالحظات املجتمعية ،7ويتم اآلن إعداد خطة تفصيلية تكتيكية للتشاور واملشاركة وبما أن أعمال التصميم والهندسة التفصيلية قد تمت ،فقد تم
تعيين مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء وتم تعديل جدول ترتيبات املشروع ،وهو ما سيتم تحديثه بما يضمن إنشاء حوار شفاف ومتفتح مع
أهم أصحاب املصلحة قبل أعمال تجهيز املوقع.
وفي تلك األثناء ،فقد تم التخطيط لعقد عدد من االجتماعات التشاورية حول خطة الشهور القادمة وذلك لتزويد أصحاب املصلحة بالبيانات
املحدثة حول املشروع وجمع بيانات اجتماعية واجتماعية اقتصادية إضافية واإلعالن عن إعداد الخطط اإلدارية املعنية.

 8.0السياق االجتماعي
يحدد الجزء التالي ويغطي الصفات االجتماعية واالجتماعية االقتصادية املعنية باملجتمعات املجاورة وبالتحديد مدينة رأس غارب.
أ)

الحكومة والجهازاألمني بالدولة

ً
نظرا لألهمية االستراتيجية التي تتمتع بها هذه املنطقة ،تمثل الحكومة اإلقليمية واملحلية (محافظة البحر األحمر ومجلس مدينة رأس غارب) باإلضافة
إلى الجهاز األمني بالدولة ،أهم وأبرز أصحاب املصلحة املعنيين باملشروع ،والقدرة على فهم طبيعة العالقات بين أغلبية املؤسسات الرسمية والتبحر
فيها ستكون أحد أهم عناصر نجاح املشروع ً
نظرا ملا تتمتع به من سلطات ونفوذ قوية وصالحيات ذات نطاق وتأثير شامل.
وفي هذا السياق وبهدف فهم طبيعة املجتمع املحلي والديناميكية االجتماعية من املهم والضروري ً
أيضا فهم طبيعة التفاعل بين املجتمعات والحكومة
والجهاز األمني بالدولة.
وكما ذكرنا ً
سابقا ،فإن السلطات األمنية تراقب وترصد عن كثب حركة الناس (وبالتحديد األجانب) داخل هذه املنطقة املحظورة وخارجها ،ومن
ضمن التكليفات واملهام املكلفة بها هذه السلطات تأتي رصد وتقييد الحركة إذا دعت الضرورة وكذا ألغراض الحماية والتأمين ،وتعتمد هذه السلطات

 6ليكيال ( ،)2018مشروع محطة خليج السويس لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل :خطة إشراك أصحاب المصلحة ،المسودة ،5.0
مارس .2018
 7ليكيال ( ،)2018مشروع محطة خليج السويس لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل :قواعد المالحظات والتعليقات المجتمعية ،المسودة
 ،3.0مارس .2018
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ً
مباشرة حول متطلبات املشروع وأنشطته التي تدخل في نطاق التكليفات
بصورة أساسية ،لكونها تتوقع أن يقوم املستثمرون واملطورون بالتشاور معها
ً
واملهام املكلفة بها ،على استخبارات املجتمع املحلي وبناء عليه ،قد تتصرف في ضوء ذلك بصورة مستقلة عن الحكومات اإلقليمية واملحلية.
ووكالة األمن القومي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حماية األجانب ومن ثم ،تطلب معلومات تفصيلية حول وجود األجانب ونطاق حركتهم في املنطقة،
والجيش املصري يركز على البحث الداعم وعمليات اإلنقاذ واالستجابة لحاالت الطوارئ وحماية السكان على مستوى املناطق الجغرافية البعيدة
والنائية (مثل الصحراء الغربية والصحراء الشرقية) ،وقوات الشرطة املحلية (بما فيها شرطة املرور) تميل إلى التصرف بصفتها نقطة االتصال الفعلية
ً
األولى فيما يتعلق بالزائرين وتقدم خدمات الحراسة بناء على طلب وكالة األمن القومي.8
والدليل املتناقل يقترح وجود تجمعات عسكرية كبيرة منتشرة ومتغلغلة في األعمال املحلية على مستوى املحافظة.9
وتركز الحكومة اإلقليمية واملحلية على األمور السياسة واملدنية وتقدم أشكال الدعم واملساندة التي تطلبها املؤسسات األمنية بالدولة.

شكل  – 1.0أهم مجموعات أصحاب املصلحة املعنيين باملشروع

الشرطة الرسمية واملحلية
وكالة األمن القومي

مجلس مدينة رأس غارب

وزارة الداخلية

شرطة املرور
تصاريح العمل

محافظة البحراألحمر

املخابرات العسكرية

الهجرة /اإلقامة

وزارة الدفاع
مديرية املخابرات العامة

املشروع

سلطة الجمارك

وزارة املالية
املجتمعات (شاملة البدو)

القوى العاملة واملشاريع التجارية املحلية

املنظمات غيرالحكومية /املنظمات املجتمعية
وسائل اإلعالم

ومن أحد الجوانب العملية ،هناك تواجد عسكري مرئي وكبير في مدينة رأس غارب باإلضافة إلى نقطة أمنية على مدخل املدينة من الطريق السريع.

8
9

ريسك فري لالستشارات ( ،)2018اجتماع ليكيال بشأن المشروع ،أبريل 2018
كينا لالستشارات ( ،)2018االجتماعات المبدئية التشاورية ألصحاب المصلحة
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ب) أعمال التطويراملخطط لها للبنية التحتية اإلقليمية واملحلية
ُ
هناك بيانات عامة متضاربة ومحدودة حول أعمال التحديث املخطط لها بشأن البنية التحتية الحكومية والخاصة باإلضافة إلى املشاريع الجديدة التي ستنشأ في
محافظة البحر األحمر.
ومع ذلك ،هناك مشروعان معروفان في املنطقة وهما مشروع محطة خليج السويس إنچي لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل ومجمع
البتروكيماويات التابع ملجمع التحرير للبتروكيماويات.
مشروع محطة إنچي لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل 10يقع على بعد حوالي  30كم من املوقع املخصص لشركة ليكيال ،مع العلم بأن هذا
املشروع الذي ينتج  250ميجا وات من الطاقة بدأ أعمال التجهيز واإلنشاء املبكر ومن املتوقع أن يخضع لالختبار قبل التشغيل في الربع األخير من عام .2019
موقع مجمع البتروكيماويات التابع ملجمع التحرير للبتروكيماويات 11سيكون في الجزء الشمالي من مدينة رأس غارب داخل حدود املنطقة االقتصادية الخاصة
بالقرب من مدينة العين السخنة وبالتحديد على بعد  33كم جنوب غرب مدينة السويس ،ومن املفهوم أن أعمال الهندسة والتصميم التفصيلية ال تزال قيد
شهرا ً
التنفيذ ومن املحتمل أن تبدأ أعمال اإلنشاء قبل حلول عام  ،2020وكذلك من املتوقع أن مرحلة اإلنشاء ستستمر ملدة ً 46
تقريبا وسيبغ الحد األقص ى
ً
للعمالة املطوبة للتنفيذ  20.000عامال.
وحسب الوارد واملُشار إليها في "ملخص اآلثار التراكمية للتنوع الحيوي ملشاريع ليكيال في خليج السويس ،مصر" (مايو  ،12)2018هناك ً
أيضا عدد من مشاريع طاقة
ُ
ً
وبعيدا عن مشروع إنچي املشار إليه ،من الواضح أن هذه املشاريع ال تزال في مرحلة التطوير املبكر
الرياح املخطط لتنفيذها على طول الحد الغربي لخليج السويس،
ومن ثم مراحل اإلنشاء من املحتمل أن تتزامن مع مشروع ليكيال للبناء والتملك والتشغيل.
ج) الديموغرافيات املحلية والخصائص والسمات االجتماعية

مدينة رأس غارب هي ثاني أكبر مدينة في محافظة البحر األحمر وتشتهر باحتضانها ما يقرب من  60.000نسمة ،13منهم  %98يسكنون في مدينة
رأس غارب ،وباقي السكان (الذي يقدر عددهم بما يقرب من  115أسرة) يعيشون في قريتين نائيتين هما الزعفرانة ووادي دارا ،وتقترح البيانات
التاريخية أنه معدل الذكور إلى اإلناث في مدينة رأس غارب وصل إلى  ،54:46ومتوسط عدد أفراد األسرة  5أفراد.14
ً
وتأسيسا على املعلومات التي تم تجميعها على مدار االجتماعات التشاورية األخيرة ،فإن الدليل املتناقل يشير إلى أن هناك مجتمع من املهاجرين
ً
(الوافدين الجدد ً
(أساسا من القاهرة وصعيد مصر) يعيشون مدينة رأس غارب وما حولها ،وعلى الرغم من أن
نسبيا) من مناطق أخرى مصرية
املساحة الفعلية لهذا املجتمع غير معروفة ،فال ُيعتقد أن هذا األمر من األهمية بمكان ،ومن املفهوم أن هذا املجتمع الذكوري قد هاجر وترك بلده
ً
األصلي بحثا عن فرص العمل وكسب العيش ،وبأخذ التواجد الطويل والبارز لقطاعات التعدين والغاز والبترول في هذه املنطقة (واألجور العالية
ً
مقارنة بغيرها التي يعرضها هذا القطاع) بعين االعتبار ،نجد هذا االتجاه يعد من االتجاهات االقتصادية املتوقع تطورها وازدهارها.

وف ًقا ألحدى د اسات البنك الدولي التي أجريت عام ،15 2010فعلى الرغم من انخفاض معدل الهجرة الداخلية ً
مقارنة بغيرها من الدول ( %8في عام
ر
ً
مقارنة باملتوسط العاملي البالغ  ،)%15بلغ صافي معدل هجرة في محافظة البحر األحمر  %19.4عام  ،2012وهذا منسوب باألساس إلى
2012
فرص العمل التي يقدمها قطاع السياحة.

https://www.engie.com/en/journalists/press-releases/engie-wind-power-park-in-egypt/ 10
http://carbonholdings.net/ 11
 12سركس إيه ،ويلسون دي ،بوالرد إي ،كتاريا في ،بيلجريم جيه" )2018( ،ملخص اآلثار التراكمية للتنوع الحيوي لمشاريع ليكيال في خليج السويس،
مصر" ،استشارات التنوع الحيوي.
 59.785 13نسمة حسب مركز تنظيم األسرة2018 ،
 14الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ()2006
 15هيريرا ،إس وبدر ،كيه (" ) 2012الهجرة الداخلية في مصر :المستويات والمحددات واألجور ومدى توافر العمالة" ورقة عمل أبحاث السياسات
 ،6166المحتوى متاح من خالل الرابط التالي:
http://documents.worldbank.org/curated/en/875681468232465669/Internal -migration-in-Egypt-levels-determinantswages-and-likelihood-of-employment
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مستويات التعليم
ً
وفقا لبيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الصادرة عام  ،2006بلغت نسبة األمية بين السكان القادرين على العمل ً %11
تقريبا حيث
حصل  %34منهم على مستوى "قبل املتوسط" من التعليم (أي القراءة والكتابة األساسية) بينما حصل  %37منهم على تعليم متوسط و %5حصل
على مؤهل من الدرجة الثالثة ،ومن املتوقع أن تكون هذه األرقام قد تحسنت منذ عام  2006بفضل التقدم اإليجابي الذي حققته مصر على مستوى
قطاع التعليم في السنوات األخيرة ولكن هذه املسألة تتطلب املزيد من البحث والتحقيق.
الفئات الضعيفة
وبسبب الطبيعة القبلية التي تحكم العالقات املحلية في هذه املنطقة ،فإن الدليل املتناقل واملتوارد من املناقشات التي تمت مع أصحاب املصلحة في
مدينة رأس غارب يشير إلى أن هناك عدد مرتفع بشكل غير متوازن ومعتدل لألطفال املولودين بتشوهات چينية وإعاقات خاصة ،األمر الذي أشار إلى
أن نسبة األطفال الذين يولدون بتلك التشوهات واإلعاقات بلغت  %3.5من تعداد أطفال املدينة ،والبيانات الحالية املتاحة بشأن عدد وأنواع
ُ
اإلعاقات تختلف بصورة كبيرة ألن الحاالت لم يتم تشخصيها أو غير مسجلةُ /مبلغ بها ،وتتجه األسر في الغالب إلى عزل األطفال واألقارب ذوي
االحتياجات الخاصة بسبب العار االجتماعي املصاحب لإلعاقات البدنية والعقلية املختلفة.
والتعليقات واملالحظات التي قدمها عدد من أصحاب املصلحة أكدت أن هناك ظاهرة ملحوظة ومتزايدة تتعلق بإدمان املخدرات في مجتمع رأس غارب
والتي تدمر صحة الشباب (من الذكور واإلناث) ،16وإمكانية الحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية تعاطي املخدرات في مجتمع رأس غارب
محدودة حتى هذه اللحظة ومع ذلك ،ستستمر محاوالت الحصول على املزيد من املعلومات من خالل الجهود التشاورية املتواصلة مع املنظمات
املحلية غير الحكومية واملنظمات الدولية األخرى العاملة في تلك املنطقة.
قبائل البدو
تتكون قبائل البدء في محافظة البحر األحمر من أربع قبائل أساسية هم قبائل التبابنة والشيخ فضل وحمدين وخشمان.
جدول  – 1.0قبائل البدو املحلية17

القبيلة

املنطقة الجغرافية

التبابنة

▪

 80كم غرب مدينة رأس غارب وتقع في مناطق االمتياز الخاصة باملشروع.

الشيخ فضل

▪

من رأس غارب للزعفرانة

حمدين

▪

رأس غارب حتى جبل الزيت

خشمان

▪

القسم الجنوب في اتجاه الغردقة

عدد السكان
ً
تقريبا عشرة أفراد في رأس غارب (على أساس املالحظات
والتعليقات التي قدمت أثناء التشاور املبدئي)
ً
تقريبا  70فرد منهم  20فرد في الزعفرانة (على أساس
املالحظات والتعليقات التي قدمت أثناء التشاور املبدئي)
غير معروف .مالحظة :ليست هناك بيانات رسمية وهذا قد يتم
تأكيده فقط من خالل استشارة زعيم قبيلة حمدين.
غير معروف .مالحظة :ليست هناك بيانات رسمية وهذا قد يتم
تأكيده فقط من خالل استشارة زعيم قبيلة خشمان.

ُ
يعتمد التنظيم القبلي االجتماعي في األساس على التبعية القبلية واألصول املمتدة لألسر ،والقبيلة يرأسها شيخ والذي يتولى مهام تمثيل القبلية في
التعامالت الخارجية ،وفي مدينة رأس غارب ،يرأس قبلية التبابنة الشيخ حميد بينما يتولى كل من الشيخ فريج والشيخ محمد عايد مهام التواصل

16
17

كينا لالستشارات ( ،)2018االجتماعات المبدئية التشاورية ألصحاب المصلحة.
نفس المرجع السابق.
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والتنسيق مع الشرطة والجيش بالنيابة عن قبلية التبابنة ،وهذه القبيلة وقبيلة خشمان معروفتان بطبيعتهما البدوية حيث التنقل بين الصحاري ً
رعيا
للماشية ،والبدو من سماتهم التخلي عن صيد الغزالن أو الطيور وكذا ال يصطادون األسماك.
قبائل محافظة البحر األحمر وكذا مدينة رأس غارب تتألف من العرينات وبرون عطية (املعازة) ورشيدة وأغازة وعرشاندة العربية والعزايزة وبيجا
والعبابدة والحويطات والنوبية واألسر البرهمية.18
والبدو لهم حقوق غير رسمية تتعلق باإلقليم /األرض وقد تشاور بعض الشركات العاملة في مجال البترول والغاز في منطقة رأس غارب مع قبائل البدو
وذلك لتأمين منافذ الوصول البري للعمليات ،وهذه املشاورات أثمرت في بعض الحاالت عن تقديم املقابل والتعويض املادة لقاء استخدام األرض
والفرص االقتصادية األخرى (مثل توفير فرص العمل).
ُ
والعشائر البدوية في هذه املنطقة تستخدم في األغلب للقيام بأدوار أمنية لصالح الشركات العاملة في مجال البترول والغاز ،وهذا يبدو أنه جاء نتيجة
الحاالت السابقة التي أقرتها الشركات العاملة في مجال البترول والغاز التي تستخدم القبائل والعشائر البدوية ألغراض استخباراتية محلية والتصرف
كأفراد تأمين ،وقدرات البدو فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية محدودة مثل توفير املؤن /االستضافة والنقل.
يقع مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل في أحد األماكن الصحراوية املعزولة والنائية الخالية من أية تجمعات
سكنية (املناطق التي يغلب عليها الطابع البدوي أو غيرها) في تلك املناطق أو قريبة منها ،واملشروع لن يمنع الوصول إلى أية موارد مائية أو مصادر
معيشية مجتمعية أخرى (أي عمليات الصيد في خليج السويس) ،ولن تقع أية حاالت تهجير سواء مادية أو اقتصادية نتيجة أنشطة التشغيل أو أعمال
اإلنشاء الخاصة باملشروع ،ولهذا ،من غير املحتمل أن يتسبب املشروع في أية آثار سلبية على وسائل املعيشة على مستوى املجتمعات البدوية.
أثناء االجتماعات املعنية بأعمال إنشاء املشروع ،19الحظ ممثلو القبائل أن اآلثار الناجمة عن فيضانات أكتوبر ( 2016راجع الجزء ز أدناه) ،خلفت
خسائر فادحة على مستوى املاشية والسيارات واألموال ،ويبدو أنه على الرغم من أن هذه الفيضانات وقعت منذ عامين في الغالب ،إال أن املجتمع ال
يزال يعاني من هذه اآلثار والخسائر حتى وقتنا هذا.
املجموعات الدينية
مجتمع مدينة رأس غارب يغلب عليه الطابع اإلسالمي ويضم عدد كبير من املساجد وكنيسة قبطية وحيدة تقع في األراض ي التابعة ألحد األديرة.
د) البنية التحتية والخدمات االجتماعية
املجتمع املدني20

مدينة رأس غارب هي عبارة عن مجتمع مغلق ً
نسبيا ويتميز بالطبيعة املدنية القوية والحازمة وسكانه ُيعتقد أنهم يتمتعون بمزايا وخصائص يتفوقون
بها عن باقي مدن محافظة البحر األحمر ،والقادة واملديرون واملتطوعون التابعون للمنظمات غير الحكومية املحلية هم أبرز من يناصر ويدافع عن
بلدهم وهم شغوفون ومحبون ملا يقدموه من خدمات وأهداف وملتزمون بدعم ومساندة املحتاجين ،وفي ظل نقص الخدمات االجتماعية التي تقدمها
الدولة في هذه املنطقة ،إال أن املنظمات غير الحكومية املحلية تؤدي ً
دورا ً
مهما في سبيل تعزيز واالرتقاء بموارد رأس املال االجتماعي ودعم املجموعات
والفئات الضعيفة.
ً
ويمثل الشباب كما هو الحال في معظم محافظات الدولة نسبة كبيرة وفعالة جدا من تعداد السكان في مصر ،وهناك ستة مراكز للشباب في مدينة
رأس غارب وهم مراكز شباب الفتح ورأس غارب والنشأ ونادي املوظفين وأكتوبر والنصر.21
وكما ذكرنا فيما سبق ،يعاني مجتمع مدينة رأس غارب من مشكلة خطيرة تتعلق بإدمان املخدرات وهذه املشكلة ال تزال في مهدها وهي منتشرة بين
املحافظة ،من غير املألوف واملعتاد ً
تماما أن نرى تأثر الفتيات في هذا املجتمع بهذه
الشباب من الجنسين ،وبرغم أن هذا املجتمع هو أحد املجتمعات
ِ
18
19
20
21

نفس المرجع السابق.
نفس المرجع السابق و انفايرونكس ( )2018اجتماع التشاور واإلفصاح العام عن المشروع.
نفس المرجع السابق.
نفس المرجع السابق.
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الظاهرة ،ودون إملام وفهم مفصل لطبيعة القضية ،إال أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وحالة السأم وامللل ونقص املرافق والنوادي الترفيهية تبدو
من أهم وأبرز العناصر التي أدت إلى انتشار ظاهرة غريبة كهذه.
مدينة رأس غارب خالية ً
تماما من أية دور لرعاية األيتام وذلك بفضل قوة الروابط األسرية وأي طفل يتيم هناك يجد من أهلة وأقاربه من يرعاه وتكفل
به بصورة عامة ،ورأت إحدى املنظمات غير الحكومية التي تمت استشارتها في هذا الشأن أن املمارسين التابعين ملدرسة ذوي االحتياجات الخاصة في
ً
تأهيال ً
كافيا لتطبيق مبادرات التغيير اإلنمائي والتطويري اإليجابي وأن هناك عدم إملام وفهم بين األمهات فيما يتعلق
املدينة غير مدربين أو مؤهلين
بالحاالت من ذوي االحتياجات الخاصة.
ً
مثاال لبعض األنشطة التي تؤديها املنظمات غير الحكومية ً
حاليا في مدينة رأس غارب.
جدول  2.0أدناه يقدم
جدول  – 2.0نشاط املنظمات غير الحكومية في مدينة رأس غارب
االسم
نهضة بلدنا

معلومات إضافية

األنشطة
ُ
األنشطة املدرة للدخل ممثلة في ثالث مجاالت.

يشمل مجلس اإلدارة مهندسين ومحاسبين وشباب

الصحة

جامعي.

برنامج التعافي من املخدرات ويشمل منع املدمين من تعاطي املخدرات وعالجهم من خالل

التمويل يكون من خالل التبرعات الخاصة

أحد صناديق مكافحة اإلدمان وأحد برامج التوعية والتواصل.

واملنظمات غير الحكومية املحلية وشركة كويت

▪

توفير العالج للمتقاعدين من خالل نظام االشتراك الشهري

إنرجي.

▪

تقديم خصومات على العالج للفئات الضعيفة واملحتاجين.

▪

الكشف املبكر عن الفيروسات.

▪

مالحظة :تم توفير خدمة العالج بالتخاطب فيما سبق ولكن الطبيب املعالج ترك وظيفته

▪

بسبب ضعف األجور.
التعليم
▪

تعليم القرآن واللغة اإلنجليزية ومهارات تقنية املعلومات و

الخدمات االجتماعية
▪

تدعم إحدى مدارس ذوي االحتياجات الخاصة من يعانون من تحديات بدنية ومن
يعانون من مشاكل في البصر والسمع.

جمعية رأس غارب لحماية البيئة

▪

بناء متنزه رياض ي

▪

إقامة يوم رياض ي لعدد  300طفل

زيادة الوعي
▪

حملة التوعية بظاهرة تغير املناخ

▪

حلقة تدريب حول الصحة واألمن والسالمة والبيئة يقدمها السيد حاتم أبو العنين وفق

املنظمة غير الحكومية لديها ثالثة أعضاء دائمين
(املوظفين) باإلضافة إلى شبكة من املتطوعين.

معايير األيزو ( ISO9000 / ISO14001 / ISO18001 / ISO22000 /

املنظمة غير الحكومية لم تتلق دعوة لحضور

 – )OSSAالعمل في األماكن املرتفعة  /األغذية وسالمة األدوية.
فردا منهم ً 39
مؤخرا تم تدريب ً 179
ً
فردا من مجلس املدينة

االجتماع التشاوري العام بشأن دراسة تقييم األثر

حماية الشواطئ
▪

رصد حركة الشواطئ وإبالغ الشرطة عن املشاكل

▪

إطالق حمالت تنظيف الشواطئ املمولة من شركات البترول.

▪

التعاون مع شركات البترول حول قضية تلوث البحر

البيئي التي أجراها املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة ولم تدخر ً
وسعا لحضور االجتماع
الذي كان من املعروف أنه متاح للعامة ولكن تبين
أن هذا األمر من الصعوبة بمكان.

جمع املخلفات
▪

تتعاقد شركات البترول مع هؤالء األطراف لنقل مياه الصرف ملدينة اإلسكندرية ،وهؤالء
األطراف ال تتعامل مع املخلفات الصلبة.
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▪

أثناء الفيضانات ،استخدموا مركبات نزح املياه لضخ املياه ً
بعيدا باستخدام ثالث
مركبات من املدينة واستئجار أربعة مركبات أخرى ،باإلضافة إلى التعاون مع الجيش
وشركات البترول في أعمال التنظيف.

أعمال التجميل
▪
جمعية الشبان املسلمين

زراعة  700شجرة ودهان األرصفة وأحجر الرصف عقب فيضانات أكتوبر .2016

التركيز على رعاية الفئات الضعيفة

يرجع تاريخ تأسيس أقدم منظمة غير حكومية

نادي السيدات

لعام .1970
ظل رئيس الجمعية في منصبه ملدة ً 17
عاما ،هذا

▪

ً
عضوا
625

▪

تقديم برامج محو األمية والقراءة وتعليم القرآن وزيادة الوعي حول القضايا االجتماعية

باإلضافة إلى مشاركة منظمة العمل الدولية حول

مثل إدمان املخدرات ودعم التدريب على املهارات املهنية مثل خياطة وخياطة الفساتين.

التدريب على اإلدارة وبناء املشاريع التجارية

▪

تقديم أشكال دعم النساء حول تسويق وبيع منتجاتهن لقاء نسبة من سعر البيع

وتقديم التدريب على برامج وتطبيقات

▪

تنظيم الرحالت امليدانية

مايكروسوفت.

الفئات الضعيفة
▪

ال بد من تسجيلها لدى وزارة التضامن االجتماعي.

▪

تشمل املطلقات وذوي اإلعاقات البدنية والنساء ممن ال يقدر أزواجهم على العمل
وهؤالء الذين يحصلون على دعم مجاني أو مالي للرعاية الصحية.

▪

األسر التي ال بد أن يقل إجمالي دخلها الشهري عن  1.200جنيه مصري حتى يصبحوا
مستحقين للحصول على دعم.

▪

يتم متابعة املستحقين لتقييد مدى التحسن الذي وصلوا إليه فيما يتعلق بمستوى
معيشتهم.

▪

توافر القدرة على الذهب إلى طبيب أسنان وطبيب أطفال وطبيب عيون وممارس عام

▪

وطبيب النساء وأطباء الجراحة.
ُ
أنشطة توزيع الطعام تدار بشكل شهري وبالنيابة عن التبرعات املجتمعية واملنظمات غير
الحكومية مثل جمعية األورمان وبنك الطعام.

▪

تجيزه العرائس ومساعدتهن على الزواج.

التعليم
▪

إدارة حضانة لألطفال تستقبل األطفال من عمر ثالثة أشهر.

▪

تم تسجيل  200طفل.

إيجاد مصادرالدخل
▪

بيع الكشري

▪

إيجار املحالت التي تحيط بمبنى املنظمة غير الحكومية

التواصل
يحصل سكان مدينة رأس غارب على املعلومات الخاصة باألخبار والشأن الداخلي من وسائل التواصل االجتماعي (أي فيسبوك) باإلضافة إلى الشبكات
الشخصية والتحدث مع األصدقاء على املقاهي داخل املدينة ،وهناك محطة إذاعية وصحيفة كانت تصدر للمدينة ولكن من املعروف أنها توقف في
هذه األيام.
هناك استخدام كبير وواضح ملواقع التواصل االجتماعي على مستوى املدينة حيث سجل عدد املشتركين في أشهر صفحة على موقع فيسبوك حوالي
 56.000مشترك.
هناك مركز محلي لتقنية املعلومات بدعم من وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ،وعالوة على ذلك ،من املفترض أن كل أسرة لديها جهاز حاسوب
واحد وأجهزة الحاسوب املحمول ( )laptopsمنتشرة ً
نسبيا على مستوى املدينة.

P a g e 15 | 28

مراكزالتدريب
ً
وفقا إلحدى الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية (عام  ،22)2014هناك عدد من مراكز التدريب املنهي والفني الخاصة في محافظة البحر
األحمر تغطي مهارات من النجارة والصناعات اليدوية والنحت.
منظمة العمل الدولية شاركت في تصميم وتنفيذ عدد كبير برامج التدريب التي تستهدف الشباب ورواد األعمال في املنطقة ،وشركة ليكيال تعقد
مناقشات مع منظمة العمل الدولية الستكشاف فرص التطوير والتدريب املجتمعي التي تتوائم وتتفق مع املتطلبات الخاصة باملشروع (أي "الوظائف
الخضراء" والتدريب الفني بشأن الرياح) ،وكجزء من تخطيط القوى العاملة للمشروع سيتم إجراء تقييم للمهارات املحلية لنشر خطة إدارة القوى
العاملة ومتطلبات التدريب.
الرعاية الصحية
تحصل مدينة رأس غارب على خدماتها الطبية من خالل مستشفى رأس غارب املركزي وهناك مستشفى جديد تحت اإلنشاء ،واملستشفى والعيادات
الصحية امللحقة بها تخضع إلدارة مديرية الصحة التابعة ملحافظة البحر األحمر في مدينة الغردقةً ،
ووفقا للمعلومات املقدمة من اإلدارة الصحية

ً
عام  2013وحسب الوارد تفصيال في دراسة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع ،تشمل املرافق واملعدات املتاحة بنك دم وثمانية أجهزة
ً
مريضا في الوقت الحالي )23وعرفتي عمليات ووحدتين للرعاية الصحية العامة وخمس وحدات لتنظيم األسرة وأربع سيارات
للغسل الكلوي (تخدم 39
إسعاف.
ً
وهناك أيضا وحدة للرعاية الصحية العامة وسيارة إسعاف في قرية الزعفرانة شمال املدينة.
حاليا  49ممرضة تقدم خدمات الرعاية والتمريض للمستشفى بالكامل ،24والعدد الفعلي ألطباء املستشفى غير معروف ً
هناك ً
حاليا ً
نظرا الستمرار
تنقلهم بين مستشفيات محافظة البحر األحمرً ،
وأيضا ً
نظرا النشغالهم في عياداتهم الطبية الخاصة في مدينة رأس غارب في وقت بعد الظهيرة برغم
عدم وجود مستشفيات خاصة في املدينة.
واملعدات الطبية يتم توفيرها عن طريق الحكومة أو تدبيرها من خالل التبرعات التي تقدم ملديرية الصحة ،وهناك وحدة إسعاف تديرها الحكومية
متمركزة على طريق السخنة – رأس غارب العام خارج حدود مدينة رأس غارب وهي مستقلة في عملها عن املستشفى.
ُ
وهناك إقبال كبير على خدمات الرعاية السريرية مع تطبيق رسوم بمعدل ثابت قيمته  1جنيه مصري ( 0.05دوالر أمريكي) على كل مريض ،وتحتسب
تكاليف ورسوم متابعة الفحوصات أو العالج بشكل مستقل.
وأثناء االجتماع التشاوري ،اشتكي مدير املستشفى من نقص عدد الجراحين وأن هناك إقبال متزايد على املوارد الطبية بالتزامين مع موسم توافد
نظرا الزدياد عدد حوادث الطرق التي قد تصل إلى خمس حوادث ً
السياح وذلك ً
يوميا.25
انتشارا ً
ً
حاليا تشمل مرض االلتهاب الرئوي الذي ُيفترض وقوعه بسبب تغير الطقس ومواسم السنة بينما تزيد حاالت التسمم
والشكاوى الطبية األكثر
الغذائي مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
ً
مرتفعا ومعدل العيوب الخلقية في املواليد متوافق واملعدل العام السائد في الدولة بينما ترتبط األسباب بحاالت التلوث
ُيعتقد أن معدل املواليد
واألطعمة املعلبة ،وتتراوح نسبة سكان املدينة ممن يعانون من تحديات بدنية ومن يعانون من مشاكل في البصر والسمع بين  ،%5-3وعدد السكان
ممن تعانون من التوحد وصعوبات التعلم غير معروف ألن هذه الحاالت غير مسجلة أو مبلغ عنها.26
وجاءت مالحظات السكان ممن ُعقدت معهم املقابالت سلبية فيما يتعلق بجودة الرعاية الصحية التي تقدم في املستشفى وهو يفضلون السفر إلى
مدينة املنيا أو القاهرة لتلقي العالج.
22
23
24
25
26

منظمة العمل الدولية (" )2014وظائف الئقة لشباب مصر :م ًعا بالعمل نحقق األمل – دراسة نظرية ،محافظة البحر األحمر" يونيو 2014
كينا لالستشارات ( ،)2018االجتماعات المبدئية التشاورية ألصحاب المصلحة.
نفس المرجع السابق.
نفس المرجع السابق.
نفس المرجع السابق.
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واملستشفى تستخدم صفحة موقع التواصل االجتماعي فيسبوك لنشر املعلومات واإلعالنات الخاصة بها.
مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء يجري ً
حاليا ً
تقييما بشأن الخدمات واملرافق الصحية املحلية بهدف اإلعالن عن خطط االستجابة لحاالت
الطوارئ وخطة إدارة الصحة والسالمة املهنية وأية خطط إدارية أخرى قد تكون مطلوبة في حالة إقامة العمالة املعنية بتنفيذ أعمال اإلنشاء في مدينة
رأس غارب.
األنشطة الرياضية
على رأس الرياضات املنتشرة بين سكان مدينة رأس غارب تأتي ألعاب كرة القدم واملالكمة والكاراتيه وذلك لكونها الرياضات الوحيدة املتاحة هناك.
وسائل النقل
وسائل النقل العام في مدينة رأس غارب متاحة ومتوفرة على كافة الطرق الرئيسة داخل املنطقة وخارجها وداخل املدينة هناك خدمة سيارة التاكس ي
املريحة التي تعمل بالتوازي مع سيارات أوبر والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الهاتف ،وهناك ً
أيضا سيارات األجرة الصغيرة (امليكروباص)
والحافالت العامة التي تبدأ رحالتها من مدينة رأس غارب وتصل إلى العديد من املدن الساحلية والداخلية.
املطار الرئيس الذي يغطي هذه املنطقة يقع في مدينة الغردقة على بعد حوالي  80كم جنوب رأس غارب.
املرافق
أثناء املشاورات ،27أفاد أصحاب املصلحة املعنيين باملجتمع أن خطوط املياه والكهرباء بمدينة رأس غارب تقدم خدمة جيدة يمكن االعتماد عليها،
وهناك أنبوبان كبيران ومرئيان يقعان على الخط املحيط باملدينة ،وقرية الشيخ فضل التي تقع على بعد  245كم من غرب مدينة رأس غارب تتميز
ً
أيضا باملرافق الخدمية الجيدة ولكن قرية الزعفرانة التي تقع على بعد  120كم من شمال مدينة رأس غارب هناك انقطاع في خدمة املياه وفي الغالب
يتم تجميع املياه من على مسافة 5كم وذلك من الوحدات املحلية املجاورة ،وكذلك يشكو السكان من سوء خدمة جمع القمامة  /املخلفات والتخلص
منها في مدينة رأس غارب.
مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء يجري ً
حاليا ً
تقييما ملصادر املياه الخاصة بأعمال اإلنشاء وذلك لضمان عدم وجود أية آثار سلبية على
مصادر املياه الحالية الخاصة باملدينة.
ه) فرص العمل وتوافرالقوى العاملة وطبيعتها

ً
وفقا ملصادر رسمية داخل محافظة البحر األحمر ،28بلغ متوسط معدل البطالة في عام  2013بمدينة رأس غارب  ،%9.8وبرغم أن البيانات
الخاصة بنسب البطالة غير متاحة ً
حاليا ،فقد تشري املناقشات التي تتم مع أصحاب املصلحة على املستوى الداخلي إلى ارتفاع هذه النسبة عن آخر
تقييم متاح.
واملجتمع املهاجر املنحدرة أصوله من صعيد مصر يميل في الغالب إلى أما إنشاء وتأسيس مشاريعهم الصغيرة الخاصة أو العمل في وظائف أقل من
إمكاناتهم ،والدليل املتناقل واملتوارد يشير إلى نزعة الشباب في مدينة رأس غارب من ناحية أخرى نحو رفض ومعارضة الوظائف التي هي أقل من
قدراتهم الفعلية أو املكتسبة ،29وهذا قد يؤدي إلى نشوء بعض التوتر بين مجتمع مدينة رأس غارب والوافدين الجدد برغم عدم تأكيد ذلك.
ً
رغم وجود فندق وحيد بمدينة رأس غارب إال أنها ليس بها أي نشاط سياحي هذا فضال عن عدم وجود أية مكاتب للخدمات املهنية مثل مكاتب املحاماة
واملحاسبة ،كما أن املدينة خالية من شركات الخدمات التجارية (السباكة وتركيبات الكهرباء) أو شركات النظافة ،ويميل النساء باملدينة إلى القيام
َ
الحضانات واملدارس االبتدائية وصيدالنيات وفي الخدمة املدنية ،وموقع التواصل
بأدوار تقليدية تعتمد على النوع ويتم تعيينهم كمعلمات في

27
28
29

نفس المرجع السابق.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ( ،)2014محافظة البحر األحمر.
كينا لالستشارات ( ،)2018االجتماعات المبدئية التشاورية ألصحاب المصلحة.
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االجتماعي فيسبوك يعتبر منصة تواصل فعالة ً
جدا فيما يتعلق باملشاريع الصغيرة مثل استخدام النساء هذه الوسيلة للترويج ملشاريعهم الصغيرة
وبيع منتجاتهم.
وهؤالء الذين يحصلون على رواتب مجزية إما أن يكونوا قد تم تعيينهم لدى قطاع البترول أو إحدى الشركات املحلية التي تعمل في مجال البترول،
ويتم تعيينهم أيضأ لدى مشاريع خاصة صغيرة مثل محالت البيع بالتجزئة أو مطاعم الوجبات السريعة أو محالت املالبس أو في القطاع العام
(الحكومة والرعاية الصحية والتعليم).
شركة بترول البحر األحمر تقوم بدور املزود املحلي للخدمات املعنية بصناعة البترول وتدير الخدمات واإلسكان واألعمال املدينة وتوفير العمالة ،وقد
أبلغت الشركة أن لديها إمكانية الوصول لحوالي  3.000عامل غير مدرب وشبه مدرب من مدينة رأس غارب وأن قاعدة عمالء الشركة تضم شركات
بترو دارا ،وغرب بكر للبترول ،وبترو أمير ،وسوكو ،وجوبكو ،والشركة العامة للبترول.
ً
وبناء على املناقشات األخيرة الخاصة باملشروع التي ُعقدت مع رئيس مجلس مدينة رأس غارب ،30توجد باملدينة مجموعة من املهارات والخبرات الفنية
واملتخصصة (مهندسين وفنيين) ،ويعمل معظم األشخاص شبه املؤهلين واملؤهلين ً
حاليا في قطاع البترول والغاز ،ومع ذلك ،ومع بعض التدريب
والتأهيل العام حول البيئة والصحة والسالمة والتدريب الفني ،قد تنشأ باملدينة مجموعات قوية وبديلة من العمالة املحلية التي يمكن االستفادة منها
على مستوى العمل ،ويتم إجراء املزيد من األبحاث واالستقصاءات لفهم طبيعة املهارات والقدرات املحلية باملدينة باإلضافة إلى عدد املوارد املتاحة،
وستعلن هذه املعلومات عن إعداد وتطوير خطة إدارة العمال وظروف العمل.
أثناء انعقاد اجتماع التشاور واإلفصاح العام عن املشروع ،31أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب والحضور على أهمية التنسيق
مع مجلس مدينة رأس غارب بشأن توفير العمالة ،وأشار إلى أن املشاريع السابقة قدمت ً
وعودا فيما يتعلق بتوفير فرص عمل دون الوفاء بهذه
الوعود ،وأضاف أن مجلس املدينة ينوي تقديم الدعم اللوجستي /الخدماتي لتدريب أفراد املجتمع على العمل في قطاع الطاقة املتجددة.
حركة الصيد
ً
مؤخرا بسبب قرار
عمليات الصيد التقليدية بالشباك من على الجرف تم منعها في هذه املنطقة لبعض الوقت ولكن تأثرت صناعة صيد األسماك
الحظر الذي تم فرضه على الصيد بالخيوط (السنارة) على طول الخط الذي يحيط بالبحر األحمر ،وقرار الحظ الذي فرضته القوات املسلحة
ألغراض أمنية يبدو غير رسمي ألنه ليس هناك دليل على إعالن هذا القرار بشكل رسمي ،وقد تظلم الصيادون من هذا القرار لدى مجلس املدينة
إلبطاله.
ويتراوح عدد الصيادين الذين تأثروا بالقرار ما بين  100-80فرد وبالرغم من أن بعض عمليات الصيد (غير القانونية) استمرت 32بعد القرار ،إال أن
سبل عيش الصيادين تأثرت نتيجة قرار الحظر ،وناتج الصيد يتم بيعه للمطاعم املحلية ويمكن لسكان املدينة شراء السمك من  25محل صغير
(أكواخ) منتشرة في شوارع املدينة.
واملتأثرون بقرار منع الصيد هم اآلن ما بين البطالة أو التحقوا بوظائف مؤقتة في أعمال اإلنشاءات والدهانات والديكور ،وروى أحد الصيادين أثناء
مقابلة أجريت معه أنه التحق بالعمل لدى الشركة العامة للبترول كمسؤول عن حماية البيئة ،33وقال إن صيد األسماك (وبالتحديد القاروس) شهد
تر ً
اجعا ً
كبيرا بسبب ممارسات الصيد املدمرة.
ُ
وهناك جمعية معنية بصيد األسماك والتي تحصل دخلها من خالل الغرامات التي تفرض على صناعة البترول ،والجمعية تدعم األعضاء العاطلين عن
العمل.

30
31
32
33

اجتماع تحديث بيانات المشروع الذي عُقد مع اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب بتاريخ  27مايو .2018
انفايرونكس ( ،)2018المشاورات العامة بشأن محطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل في خليج السويس (يناير )2018
ليس هناك التقاط في األحوال الجوية السيئة (ارتفاع حركة األمواج).
كينا لالستشارات ( ،)2018االجتماعات المبدئية التشاورية ألصحاب المصلحة.
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السياحة
مدينة رأس غارب في حد ذاتها لم تشهد أية حمالت ترويجية لها كأحد املقاصد السياحية حيث يميل الزوار أو السياح إلى املرور باملدينة للوصول إلى
مقاصد أخرى على طول الخط الساحلي للبحر األحمر.
و) السكن واإلقامة

توافرالفنادق املحلية
محافظة البحر األحمر تمثل أحد أهم املقاصد السياحية في مصر بالرغم من أن قطاع السياحة عانى على مدار السنوات السابقة من مشاكل عدة
سببها االضطرابات السياسة والتهديدات األمنيةً ،
ووفقا لألرقام واإلحصائيات املقدمة من الهيئة العامة لالستعالمات ( ،34)2014هناك أكثر من
 70.000غرفة فندقية من مختلف الفئات متاحة على مستوى املحافظة ،وهناك معلومات إضافية سيتم تأكيدها بشأن مدى توافر عدد الغرف
أثناء املواسم وفئات الغرف ومواقعها وذلك لتقديم حلول إقامة مناسبة للعمالة الخاصة باملشروع.

لوحظ أثناء إحدى الزيا ات امليدانية أن هناك فندق واحد فقط يعمل في مدينة أس غارب وهو فندق األمير باالسً ،
ووفقا لحديث رئيس مجلس
ر
ر
مدينة رأس غارب ،35هناك ً
أيضا عدد من الشباب الذين اشتركوا في تأسيس مشاريع إقامة صغيرة في املدينة وهذه املشاريع تتطلب املزيد من أشكال
الدعم.
اإلسكان املحلي

سكان مدينة رأس غارب ً
عادة من يتملكون بيوتهم الخاصة (بالرهون العقارية) بينما يميل الوافدون الجدد إلى إيجار منازل لإلقامة فيها ،ويتكلف إيجار
سكن تقليدي مكون من غرفتي نوم ما بين  800-700جنيه مصري (أي ما يعادل  45-40دوالر أمريكي) ً
شهريا ،وعدد طوابق املباني محدد بمستوى
معين وهو أربعة طوابق وذلك بسبب القيود التي يفرضها الجيش ،وهناك العديد من املباني التي تبدو غير ُمشطبة ألن أعمدتها مكشوفة ولكن هذا
األمر مقصود ألن السكان يترفعون عن "إظهار" غناهم وأموالهم.
البيانات الخاصة بمدى توافر الوحدات السكنية املحلية ونوع املساكن املتاحة غير معلومة ً
حاليا وهناك املزيد من األبحاث واالستقصاءات التي تتم في
الوقت الراهن.
ز) جوانب اجتماعية أخرى مضيئة

ً
واضحا أن مجتمع مدينة رأس غارب ال يزال يعاني وبشدة من آثار
أثناء االجتماعات التشاورية املبدئية التي تمت مع أصحاب املصلحة ،بات
ً
الفيضانات الشديدة التي شهدتها املدينة في أكتوبر  ،2016والتي خلفت أحد عشر قتيال وعدد كبير من املصابين ،وقد تسببت مياه األمطار التي
استمرت في الهطول على مدار يومين في انقطاع التيار الكهربائي واملياه وتدمير العديد من املنازل وإغالق الطرق.
كان هناك رد فعل حكومي على الفيضانات وهو األمر الذي جعل رئيس مجلس الوزراء املهندس شريف إسماعيل يزور املدينة وقدمت وزارة التضامن
االجتماعي تعويضات ألسر املتوفين واملصابين ،وسارعت املنظمات غير الحكومية املصرية املعروفة مثل مؤسسة مصر الخير وجمعية األورمان وبنك
ُ
الطعام وجمعية رسالة بتقديم املساعدات واملعونات على الفور ،وأفادت إحدى املنظمات غير الحكومية في لقاء أجري معها أن جزء كبير من ميزانية
هذه املؤسسة لعام  2017قد تم تخصيصه نحو جهود اإلغاثة املستمرة وهو األمر املفترض أن يستمر على مدار عام .362018
ً
مؤخرا أن القوات املسلحة قد اتخذت التدابير اإلدارية الالزمة للسيطرة على الفيضانات والتي شملت إنشاء بحيرة صناعية في وداي دارا جنوب
وقيل
مدينة رأس غارب.

34
35
36

الهيئة العامة لالستعالمات ( ،)2014البحر األحمر ،المحتوى متاح على الموقع اإللكتروني .http://www.sis.gov.eg
اجتماع تحديث بيانات المشروع الذي عُقد مع اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب بتاريخ  27مايو .2018
كينا لالستشارات ( ،)2018االجتماعات المبدئية التشاورية ألصحاب المصلحة.
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 9.0تقييم اآلثاراالجتماعية والتخطيط اإلداري

ُ
أجريت دراسة تكميلية لتقييم اآلثار االجتماعية وذلك بهدف التعرف على اآلثار املحتملة (اإليجابية والسلبية على حد سواء) التي قد يخلفها املشروع
بشأن السياق االجتماعي املحلي وعلى عكس ذلك ،الطريقة التي تؤثر بها الصفات والسمات االجتماعية الحالية على املشروع طوال مدة بقائه ،وبهدف

الحفاظ على التماسك والتناغم ،فقد تم استخدام طريقة مماثلة للطريقة املستخدمة في الدراسة األصلية املعنية بتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية
( 37)2018وذلك فيما يتعلق بهذا التدريب التكميلي ،وقد تم اإلعالن عن تحديد اآلثار والتعرف عليها من خالل الجلسات التشاورية مع أصحاب
املصلحة.
يشمل التقييم الوارد أدناه تحديد اآلثار االجتماعية املحتملة وتحديد مدى أهمية تلك اآلثار (راجع امللحق أ – مصفوفة اآلثار االجتماعية) ،ويقترح
ً
أيضا التدابير املعنية باإلدارة و /أو الرصد واملتابعة.

ُ
معلومات التقييم وخط األساس االجتماعي املتضمنة في دراسة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية (يناير  )2018لم تكرر في هذه الدراسة التكميلية ما
لم تكن ضرورية والزمة ألغراض التفسير والتوضيح.

10.0

تحديد اآلثاراالجتماعية وتقييمها

من املتوقع ،استن ًادا إلى نطاق املشروع وطبيعته ،أن تتسم املنطقة الصحراوية النائية وخصائص وسمات السياق االجتماعي واالجتماعي االقتصادي
الحالي واآلثار االجتماعية االقتصادية الخاصة باملشروع باإليجابية إلى حد كبير.
املشروع سيؤدي إلى جذب استثمارات جديدة وكذا توفير فرص عمل (حتى ولو مؤقتة) على مستوى املنطقة ،وسيتم من خالل تدريب القوى العاملة
للمشروع تعزيز قاعدة املهارات والكفاءات واالرتقاء بالنشاط االقتصادي من خالل املبادرات املحلية املعنية باملضمون واملحتوى ،وعالوة على ذلك،
ً
ً
تطبق ليكيال شركة ً
فضال عن التزاماتها املعنية بتخفيف اآلثار املترتبة والحد منها وستسعي ً
دائما للمساهمة
نهجا فعاال تجاه االستثمار املجتمعي
واملشاركة الفعالة في أنشطة التطوير اإليجابي واملستدام للمجتمع.
وتحدد األجزاء التالية إلى جانب اآلثار التي تم تحديدها وتقييمها في دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع ( ،)2018أهم وأبرز اآلثار
ً
االجتماعية التي قد تظهر نتيجة إنشاء املشروع ،وألن البيانات االجتماعية واملعلومات األكثر تفصيال الخاصة باملشروع أصبحت متاحة ،فسيتم
ً
تحديد هذه اآلثار وإدارتها من خالل إجراءات إدارة مخاطر املشروع فضال عن خطة اإلدارة االجتماعية.
أ)

استقدام العمالة وتعيينها والحفاظ عليها

من املتوقع أن يتم تعيين عمالة متخصصة في مجال اإلنشاء بحد أقص ى  300عامل ،وهناك نية الستقدام النسبة الكبرى من هذا العدد من املجتمع
املحلي ،وملف العمالة النهائي الخاص باملشروع باإلضافة إلى تصنيف املهارات والقدرات املطلوب إعداده أثناء أعمال اإلنشاء ال يزال قيد التحديد،
والقائمون على املشروع يعملون عن كثب مع مجلس مدينة رأس غارب واملمثلين املحليين التابعين لوزارة العمل ومنظمات مثل منظمة العمل الدولية
والتي لديها أنشطة عمل واسعة وممتدة في املنطقة وذلك لتحديد مدى توافر العمالة.
وتشير نتائج اجتماعات التشاور املبدئية التي ُعقدت مع أصحاب املصلحة إلى أنه هناك عدد كبير من (الفنيين) شبه املؤهلين والعمالة غير املؤهلة على املستوى
املحلي ومع ذلك فإن نطاق املوارد املتاحة واملكان واملهارات والقدرات الخاصة بهذه املوارد ال تزال قيد التحديد.
ً
على الرغم من أن مسألة خلق فرص عمل ستكون مؤقتة ،فإنها ستكون لها أثر إيجابي ليس فقط من خالل توفير فرص عمل مباشرة في املشروع ولكن أيضا بصورة
غير مباشرة من خالل توسيع نطاق االقتصاد املحلي.

 37راجع البند  1-6للطريقة المستخدمة .انفايرونكس ( ،)2018دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمحطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء
والتملك والتشغيل في خليج السويس (يناير )2018
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وبهدف الحد من فرص املحسوبية والفساد وتعزيز وتحقيق االستفادة القصوى من اآلثار اإليجابية التي ستنتج عن حركة التوظيف التي سيشهدها املجتمع املحلي،
سيكون من الضرورة بمكان أن تخضع إجراءات استقدام العمالة والحفاظ عليها للمقاولين ومقاولي الباطن وذلك بطريقة منصفة وعادلة وشفافة.
وبرغم العدد املحدود ً
نسبيا للعمالة املتخصصة في أعمال اإلنشاء ،من املفترض أن يتم استقدام النسبة الكبرى من عدد العمال من املجتمع املحلي ،ومن ثم ،من
غير الوارد أو املحتمل أن تشهد املنطقة أي تدفق سكاني أو آثار الحقة فيما يتعلق بالصحة والسالمة والخدمات االجتماعية وتماسك وترابط املجتمع املحلي .واآلثار
املحتملة لحاالت التدفق والهجرة الداخلية تمت مناقشتها باستفاضة في الجزء (ج) أدناه.

التدابيراإلدارية املوص ى بها
▪

سيتم التشاور مع أهم أصحاب املصلحة املحليين قبل استقدام وتجهيز املوارد البشرية األساسية للعمل وكذا إجراءات االستقدام ،واملعلومات
التي قدمها أصحاب املصلحة ستشير ً
أيضا إلى قاعدة البيانات /ملف املهارات الخاص بمرحلة إنشاء املشروع.

▪

إعداد وإرسال رسائل واضحة حول متطلبات العمالة واالستقدام لضمان القدرة على إدارة توقعات املجتمع املدني.
ُ
سيطلب من مقاولي اإلنشاء توفير أكبر عدد من العمال من املجتمع املحلي.

▪

ً
ً
ونافعا للمجتمع املدني قبل بداية أعمال اإلنشاء.
مجديا
سيتم تقديم برامج لتطوير املهارات إذا كان ذلك

▪

سيتم إعداد قاعدة بيانات تضم الشركات املحلية ومقدمي الخدمات قبل عملية تقديم العطاءات الرئيسة وذلك لصالح مقاولي أعمال اإلنشاء،

▪

وهذه الشركات سيتم إبالغها عند إصدار القائمين على املشروع طلبات العروض.
▪

وبما أن مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء (ومقاولي الباطن املعنيين بالكميات املتبقية من التجهيزات والتابعين له) سيتحملون املسؤولية
ً
عن استقدام واالحتفاظ بأغلبية عمالة اإلنشاءات ،فسيقوم املقاول بتناول ذلك األمر تفصيال في خطة إدارة العمال وظروف العمل ،خطة إدارة
العمال وظروف العمل ستمثل ً
جزءا من الخطة البيئية واالجتماعية واإلدارية ألعمال اإلنشاء ،وستتم موائمتها وموافقتها ملعايير املقرض
وسياسة ليكيال للموارد البشرية ومتطلبات نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص بالشركة.

▪

كما سيطبق القائمون على املشروع آلية إدارة تظلمات العمال والتي ستشمل كافة املوظفين واملقاولين املشاركين في املشروع (بمن فيهم مقاولي
الباطن املعنيين بالكميات املتبقية من التجهيزات).
ب) مرافق سكن العمال

هناك أربعة حلول تحت الدراسة فيما يعلق بسكن العمال واستضافتهم أثناء املشروع وهم:
أ)

معسكر ميداني مؤقت ألعمال اإلنشاء يقع بالقرب من /داخل حيز املشروع.

ب) أحد الفنادق املوجودة.
ج) أحد دور اإلقامة املوجودة في مدينة رأس غارب.
د)

كل ما سبق.

لكل حل من الحلول املذكورة ،هناك عدد من اآلثار اإليجابية والسلبية املحتملة والتي تتطلب دراسة وافية ،والحل األمثل سيستند إلى عدد من العناصر تشمل ما
يلي على سبيل املثال وليس بالضرورة الحصر:
▪

التكاليف.

▪

القدرة على توفير املتطلبات من العمالة من املجتمع املحلي (أي العمالة املستقدمة من رأس غارب سيقيمون في مرافق سكنية حالية مع أسرهم
والعمالة املغتربة املطلوب استقدامها من مناطق أخرى في مصر واملغتربين األجانب).

▪

الحركة اليومية للعمالة من املوقع وإليه (املسافة والتصاريح األمنية الحكومية واملوافقات وسالمة الطرق وإنتاجية العمالة).

▪

إنشاء مشاريع بنية تحتية أخرى في نفس الوقت في املنطقة (احتمال وجود آثار تراكمية).

▪

مدى توافر الغرف في الفنادق الحالية أو الجديدة حسب موسم العمل.

▪

مدى توافر املرافق السكنية وجودتها داخل مدينة رأس غارب.
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▪

الترابط والتماسك االجتماعي وإمكانية تحقيق االستفادة القصوى من املزايا املجتمعية /االقتصادية.

▪

وجهات نظر أهم وأبرز أصحاب املصلحة املحليين وبالتحديد محافظة البحر األحمر ومجلس مدينة رأس غارب.

معسكراإلنشاء امليداني املؤقت
توفير إقامة للعمالة املعنية بأعمال اإلنشاء في موقع املشروع سينهي عدد من املخاطر املتعلقة بالنقل واألمن (السماح بتحرك الناس وانتقاالتهم) ،كذلك سيحد
إنشاء معسكر مؤقت داخل املوقع من اآلثار املحتملة التي قد تؤثر على األمن والسالمة املجتمعية وكذا سينهي مشكلة الحاجة إلى حصول العمال على الخدمات
االجتماعية املحلية املنهكة واملثقلة باألعباء ،ومع ذلك ،سيعمل على تقييد املزايا االقتصادية املباشرة وغير املباشرة على حد سواء والتي قد تنشأ من استضافة
وتسكين العمالة داخل املجتمعات املحلية.

الفنادق الساحلية الحالية
اإلقامة في الفنادق الحالية أو الحديثة القريبة من موقع تنفيذ املشروع قد تكون لها مزايا كبيرة بالنسبة لشركات السياحة الداخلية باإلضافة إلى أن تكلفتها
مناسبة ،ومع ذلك ،يجب أخذ القيود التي فرضتها الحكومة على استخدام تلك املرافق باإلضافة إلى الطلب السياحي املوسمي بعين االعتبار والدراسة ،وعالوة على
ذلك ،سيتطلب تسكين العمال خارج موقع تنفيذ املشروع خدمات نقل ومواصالت من املوقع وإليه وهو ما سيؤدي دون أدنى شك لزيادة مخاطر حوادث الطرق
واملواصالت ،واملشروع ً
أيضا بحاجة إلى تأمين تصاريح وموافقات إضافية من الحكومة املحلية باإلضافة إلى الجهات األمنية الرسمية املعنية.

املرافق السكنية الحالية في مدينة رأس غارب
ً
داخليا،
في حالة القدرة على توفير معظم متطلبات املشروع من العمال من املجتمع املحلي ملدينة رأس غارب ،فال بد من توفير مرافق سكن وإقامة لهؤالء العمال
وتسكين النسبة املتبقة داخل مدينة رأس غارب سيعتمد على مدة توافر املرافق السكنية وضمان أن متطلبات املشروع لن تؤدي إلى حدوث تضخم غير حقيقي في
تكاليف السكن بالنسبة للسكان املحليين ولن تؤدي إلى حدوث نزوح من املدينة ،وعالوة على ذلك ،ال بد من دراسة والنظر في قضايا التماسك والترابط االجتماعي
والنقل (من موقع تنفيذ املشروع وإليه) باإلضافة غلى سالمة املجتمع وأمنه وسهولة الحصول على الخدمات االجتماعية ،ومع ذلك ،فإن تسكين العمالة في مدينة
رأس غارب قد يؤدي إلى تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة على مستوى املجتمع املحلي نتيجة استهالك العمالة للخدمات والبضائع املحلية.

التدابيراإلدارية املوص ى بها
▪

بصرف النظر عن الحل املقترح ،فإن أية مرافقة إقامة للعمال وفرها القائمون على املشروع يجب أن تكون مطابقة وموافقة للممارسات الصناعية الدولية
السليمة حسب شروط إقامة العمال الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية /البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية :العمليات واملعايير.38

▪

في حالة توفير مرافق إقامة داخل موقع تنفيذ املشروع ،فال بد من بذل كافة الجهود املمكنة لضمان إشراك مقدمي الخدمات املحلية في إدارة العمليات

▪

اليومية الخاصة بمعسكر اإلقامة ومن ثم تحقيق مزايا اقتصادية.
ً
في حالة توفير مرافق إقامة خارج موقع تنفيذ املشروع ،فال بد من ذكر تدابير الحد من مخاطر النقل واملواصالت (بما فيها مخاطر سالمة املجتمع) تفصيال في
خطة إدارة حركة النقل الخاصة باملقاولين ،وهذه الخطة ستمثل ً
جزءا من الخطة البيئية واالجتماعية واإلدارية ألعمال اإلنشاء.

▪

وبما أن مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء (ومقاولي الباطن املعنيين بالكميات املتبقية من التجهيزات والتابعين له) سيتحملون املسؤولية عن توفير
ً
مرافق إقامة للعمالة إذا دعت الضرورة ،فسيتم ذكر التدابير اإلدارية الخاصة بوضع وإدارة حلول اإلقامة تفصيال في خطة إدارة مرافق إقامة العمال ،وهذه
الخطة ً
أيضا ستتناول بالتفصيل التوقعات السلوكية الخاصة بالعمالة واإلرشادات املعنية باستخدام خدمات املجتمع املحلي وبنيته التحتية ،وهذه الخطة
ستمثل ً
جزءا من الخطة البيئية واالجتماعية واإلدارية ألعمال اإلنشاء.
ج) الهجرة الداخلية املستحثة نتيجة املشروع /تدفق الوافدين

تشير األدلة املعنية في ظل الفرص االقتصادية الحالية املتاحة واملتوفرة على مستوى املحافظة (في مجاالت البترول والغاز والتعدين والسياحة
وخالفه) إلى أن املهاجرين يتوافدون على هذه املنطقة من شتى بقاع مصر ،وألن هناك مشاريع حالية قابلة للتجديد في هذه املنطقة ،فإن خطوة

38

المحتوى متاح من خالل هذا الرابطhttps://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf :
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تدشين قطاع جديد للطاقة في املحافظة ستلقى ترحيب واسع من كل من مشروع إنچي املجاور لتوليد الطاقة من الرياح إلى جانب مشروع ليكيال
ألعمال البناء والتملك والتشغيل ومشروع محلي آخر متوقع إنشائه في املنطقة.
ُ
وهناك عدد من العناصر التي أخذت بعين االعتبار والدراسة في سبيل تحديد إمكانية حدوث حاالت هجرة مستحثة من املشروع منها:
أعمال التطويرواإلنشاء املتزامنة ملشاريع البنية التحتية في املنطقة
▪

هناك منطقة حالية محدودة املساحة ومتنازع عليها مدرجة على جدول أعمال التحديث املخطط لها للبنية التحتية الحكومية والخاصة وكذا للمشاريع
الجديدة التي ستشهدها املحافظة ،ومشروع ليكيال ألعمال البناء والتملك والتشغيل ،باعتباره مشروع مستقل بذاته (ومن غير املتوقع أال يتم إنشاء
مشاريع أخرى بالتزامن معه) ومع افتراض أنه سيتم تعيين عمالة متخصصة في مجال اإلنشاء بحد أقص ى  300عامل ملدة ً 18
شهرا ،تعتبر العناصر
املتعلقة بمتطلبات موارد املشروع أو مدة تنفيذه ليست بهذه األهمية الكبيرة ألنه من املتوقع أن يتم توفير واستقدام أغلب متطلبات املشروع من
العمالة من مجموعة العمالة الحالية املحلية سواء شبه املؤهلة أو غير املؤهلة.

▪

في حالة وجود عدة مشاريع كبيرة الحجم يتم تنفيذها بالتوازي مع ترتيبات أعمال اإلنشاء أو تتداخل معه هذا أمر مستبعدُ ،يرجح أن يحدث تدفق الزم
ومطلوب للعمالة باإلضافة إلى نشوء منافسة بشأن الخدمات والبضائع واملواد املحلية ،وفي هذه الحالة ،قد تكون هناك حاجة إلجراء تقييم آخر
للمخاطر بالتعاون مع السلطات اإلقليمية واملحلية وتطبيق الخطط املالئمة للحد من األعباء وتخفيفها.

مدى القدرة على تلبية متطلبات املشروع من العمالة والبضائع والخدمات من السوق املحلية
▪

كاف من العمال املحليين بشرط حسن إدارة
ستنحصر آثار الهجرة الداخلية املتعلقة باملشروع على املجتمع املحلي وذلك إذا افترضنا وجود عدد ٍ

▪

إجراءات استقدام العمال.
في ضوء عمليات التعدين والبترول الضخمة التي تشهدها املنطقة ،هناك ً
أيضا عدد من مقاولي الخدمات (املدنية واللوجستية وغيرها) العاملين فعلياً
في مدينة رأس غارب وعلى طول الخط الساحلي للبحر األحمر ،ومن املتوقع االحتفاظ واإلبقاء على عدد مقدمي الخدمات املحليين وذلك بهدف دعم
ومساندة خدمات اإلنشاء الخاصة باملشروع.

حركة السكان وتنقلهم
ً
▪ تشير األدلة املعنية إلى أن محافظة البحر األحمر شهدت ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية مقارنة بباقي محافظات مصر ،وبينما تتضمن
بطاقات الرقم القومي املصرية أصل /محل ميالد الفرد ،فليست هناك قيود مفروضة من الدولة على قرار انتقال الفرد وتحركه بين
مختلف املحافظات ،ومع ذلك ،هناك عدد من العناصر التي تتعلق باملجتمع وسبل كسب الرزق (مثل االرتباط بزراعة الكفاف) التي تحدد
حركة السكان وتنقلهم في مصر ،وعالوة على ذلك ،ال تشجع السلطات الرسمية املواطنين على الهجرة الداخلية وأي مهاجرون جدد يتم
رصدهم ومراقبتهم عن كثب من جانب الجهات األمنية بالدولة.
ً
استنادا إلى جدول العمل الحالي الخاص املشروع ،من املتوقع أن يكون مشروع ليكيال ألعمال البناء والتملك والتشغيل مشروع اإلنشاء األهم واألوحد على مستوى
املنطقة ،ومن املتوقع توفير /تدبير عمالة املشروع والبضائع والخدمات بصورة كبيرة من داخل املحافظة ومن ثم من املتوقع أن تكون أية آثار ناتجة عن الهجرة
ُ
الداخلية /التدفق املستحث بسبب املشروع طفيفة وتكاد ال تذكر.
ومع ذلك ،إذا نشأت منافسة محلية كبيرة حول العمالة والبضائع والخدمات نتيجة وجود عدة مشاريع قيد اإلنشاء في نفس الفترة الزمنية ،فمن املحتمل نشوء آثار
خاصة بالهجرة الداخلية والتي قد تتطلب تقييم تفصيلي للمخاطر واتخاذ إجراءات الحد من األعباء وتخفيفها.

يجب مالحظة أنه قد تم التخطيط إلنشاء مجمع صناعي كبير ألعمال البتروكيماويات (مجمع التحرير للبتروكيماويات) في مدينة العين السخنة على
الخط الساحلي للبحر األحمر ،وألن هذا املشروع يقع على مسافة ما شمال املوقع املخصص ملحطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء
والتملك والتشغيل والتي من غير املتوقع ً
حاليا أن تتشابك أو تتداخل مع جدول أعمال اإلنشاء الخاصة بشركة ليكيال ،فإن هذا املشروع يمثل أحد
مشاريع البنية التحتية الكبيرة ويتطلب تشغيله مجموعة كبيرة من العمال باإلضافة إلى البضائع والخدمات ،ومرحلة اإلنشاء من املتوقع أن تتطلب
ً
عدد من العمال يصل إلى  20.000عامل بحد أقص ى وهذا العدد سيؤثر بال شك ً
واضحا على توافر املوارد في املنطقة.
تأثيرا
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التدابيرالرقابية املوص ى بها
▪

في ضوء االفتراضات الحالية ،من املستبعد أن تنتج آثار تتعلق بأية حالة من حاالت التدفق أو الهجرة الداخلية بسبب مشروع ليكيال ألعمال
البناء والتملك والتشغيل ،ومع ذلك ،يوص ى باتخاذ التدابير الالزمة لرقابة ورصد أهم وأبرز املؤشرات املحلية والتي من شأنها الكشف املبكر عن
االتجاهات والقضايا السائدة.

▪

والخطوات امل ستمرة املتعلقة بمشاركة أصحاب املصلحة مع املنظمات غير الحكومية املحلية والسلطات الحكومية ستمثل آلية أساسية للتعرف
والكشف املبكر عن أية قضايا أو شواغل محتملة.
د) أمن املجتمع وسالمته

ً
ً
تقييما
وحسب الوارد تفصيال في دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع ( )2018وفي سياق تأمين وحماية األصول والعمالة ،ستجري ليكيال
للمخاطر األمنية يشمل املخاطر واآلثار الخاصة بالعمال واملجتمعات املحلية والناتجة عن الترتيبات األمنية املنفذة ً
حاليا ،وهذا التقييم سيشمل

ً
أيضا تفاصيل التواصل بين مسؤولي الجهات األمنية الحكومية والخاصة.

وأية أفراد أمن خاص لدى القائمين على املشروع أو املقاولين سيتم تعيينهم وفق شروط العناية الواجبة والشاملةً ،
ونظرا للتواجد األمني الكبير الذي
تتواله الدولة في املنطقةُ ،
فسيطلب من املقاول باإلضافة إلى ذلك ضمان والتأكيد على توافق وتطابق الترتيبات األمنية مع روح املبادئ التطوعية
املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان ،39وتتضمن املبادئ التطوعية املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان التي تم إعدادها مع وضع قطاع أعمال االستخراج
بعين االعتبار إطار عمل قوي ألكثر مشاريع البنية التحتية فعالية من حيث إدارة الترتيبات األمنية في سياق تشغيلي كهذا.
قواعد املالحظات والتعليقات املجتمعية تتضمن ً
أيضا آلية تضمن ألفراد املجتمع حرية التعبير عن قضاياهم وشواغلهم حول الترتيبات األمنية
الخاصة باملشروع باإلضافة إلى تصرفات أفراد األمن.
أثناء أعمال اإلنشاء سيتم نقل كمية كبيرة وهائلة من املعدات الثقيلة إلى موقع تنفيذ املشروع من أحد املوانئ التي تقع إما على الخط الساحلي للبحر
ً
ً
املتوسط أو البحر األحمر ،واملقاول ً
حاليا يجري ً
روتينيا تفصيال حول الخيارات املتاحة ،وفي حال اختيار ميناء البحر املتوسط ،سيكون من
تقييما
الضرورة والالزم بالنسبة ألعمال النقل أن تمتد عبر الضواحي التي تقع في االتجاه الشمالي الشرقي من مدينة القاهرة (اإلسكندرية – القاهرة – العين
السخنة) ،وسيتم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن كافة أصحاب املصلحة (شرطة املرور املحلية وخالفه) قد تم إبالغهم ً
مقدما بأعمال النقل وذلك
حتى يتم اتخاذ اإلجراءات املرورية املالئمة لذلك.
ً
أخيرا ،في حالة إقامة عمالة املشروع في مرافق سكنية حالية داخل مدينة رأس غارب ،ستكون هناك قنوات تواصل قوية بين العمالة والسكان
املحليين وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر أمن املجتمع وسالمته.
التدابيراإلدارية املوص ى بها
▪

إجراء تقييم للمخاطر األمنية وإعداد خطة إدارة أمنية متوافقة مع روح املبادئ التطوعية املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان وتشمل إجراءات اإلنصاف
املجتمعي.

▪

من أهم العناصر التي ستؤدي إلى نجاح املشروع يأتي العمل عن كثب مع الجهات األمنية في الدولة بما يضمن املرور اآلمن للعمالة واملعدات
والبضائع ،ومع التسليم بأن أنشطة املشروع قد تؤثر على طبيعة املجتمعات املحلية ،فستقوم إدارة املشروع بإشراك السلطات اإلقليمية
واملحلية بما يضمن ويحقق رفاهية املجتمع باإلضافة إلى الحد من حاالت التضارب والنزاع املحتملة.

▪

39

وبما أن مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء (ومقاولي الباطن املعنيين بالكميات املتبقية من التجهيزات والتابعين له) سيتحملون املسؤولية عن حركة
ً
املعدات الثقيلة ،فسيتم ذكر التدابير اإلدارية ذات الصلة تفصيال في خطة إدارة النقل حركة النقل ،وهذه الخطة سيتم إعدادها بالتعاون مع أهم وأبرز

المحتوى متاح من خالل هذا الرابطhttp://www.voluntaryprinciples.org/ :
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أصحاب املصلحة الخارجيين (شرطة املرور والجمارك وسلطات املوانئ واإلدارات املحلية) ،وستفسر أية متطلبات تتعلق باألمن /التصاريح ،وهذه الخطة
ستمثل ً
جزءا من الخطة البيئية واالجتماعية واإلدارية ألعمال اإلنشاء.
▪

ُ
سيطلب من كافة مقاولي أعمال النقل العاملين بالنيابة عن القائمين على املشروع حمل بطاقات تواصل تتضمن تفاصيل خاصة بالوصول لقواعد املالحظات
والتعليقات املجتمعية للمشروع ،وفي حال تواصلهم مع أفراد املجتمع ،فستلكون لديهم القدرة على إحالتهم ً
فورا لقواعد املالحظات والتعليقات.

11.0خطة اإلدارة االجتماعية
ً
وفقا لدراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشروع ( ،)2018تمثل خطة اإلدارة االجتماعية ً
جزءا من الخطة البيئية واالجتماعية واإلدارية الشاملة
للمشروع ،وسيقوم مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء بالتحديد بإعداد الخطط اإلدارية التالية التي ستتصدى لآلثار االجتماعية املعنية:
▪

خطة إدارة العمال وظروف العمل (شاملة آلية إدارة تظلمات العمال).

▪

خطة إدارة مرافق إقامة العمال

▪

خطة اإلدارة األمنية (التي تتصدى لجوانب أمن املجتمع وسالمته حسب الضرورة).

▪

خطة إدارة حركة النقل (التي تتصدى لسالمة الطرق في املجتمع).

ً
وعطفا على هذا ،ستقوم شركة ليكيال بإعداد خطط املشروع التالية:
▪

خطة إشراك أصحاب املصلحة.

▪

قواعد املالحظات والتعليقات املجتمعية.

▪

خطة االستثمار املجتمعي.

ً
نظرا ألهمية الحفاظ على عالقات مثمرة مع أصحاب املصلحة في هذا السياق املتعلق بأعمال التشغيل ،فقد أعدت شركة ليكيال خطة إشراك
أصحاب املصلحة وقواعد املالحظات والتعليقات املجتمعية للمشروع ،وخطة إشراك أصحاب املصلحة وقواعد املالحظات والتعليقات املجتمعية
ً
مباشرة لضمان تطبيق منهج منسق واحد على إشراك أصحاب املصلحة والتشاور معهم أثناء أعمال التجهيز
ستخضع مللكية وإدارة شركة ليكيال
واإلنشاء والتشغيل ،و ُ
سيطلب من مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء دعم جهود التشاور الخاصة بأصحاب املصلحة التابعين لشركة ليكيال
ً
وسيؤدي ً
دورا فاعال في تلقي املالحظات والتعليقات املجتمعية والتصرف حيالها.
ولضمان وضوح الرؤية بشأن األدوار واملسؤوليات املتبادلة فيما بين شركة ليكيال ومقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء ،سيتم إعداد بروتوكول
يتضمن آلية إشراك أصحاب املصلحة وسيبين ويوضح اإلجراءات التي سيتبعها املقاول لطلب عقد مقابالت مع أصحاب املصلحة واملسؤوليات التي
يتحملونها فيما يتعلق بعملية التشاور ،وموارد التنسيق املجتمعي املحلي سيحتفظ بها كل من شركة ليكيال ومقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء
بهدف إدارة جهود التشاور مع أصحاب املصلحة اإلقليميين واملحليين بالصورة املالئمة.
لم ُيشترط على مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء تقديم أشكال الدعم واملساندة ملبادرات وبرامج التطوير املجتمعي ،فإذا اختار ذلك بإرادته،
ً
فال بد من اعتماد مشاركته أوال من خالل شركة ليكيال وذلك لضمان أن أية استثمارات تمت مطابقتها وموائمتها مع استراتيجية ليكيال لالستثمار
املجتمعي.

P a g e 25 | 28

12.0خاتمة
وبما أن هناك بيانات اجتماعية واجتماعية اقتصادية تم الحصول عليها أثناء جهود التشاور املستمرة مع أصحاب املصلحة وبعد أن أصبحت هناك

معلومات إضافية متاحة فيما يتعلق باملشروع ،فسيتم مراجعة وتحديث سجل املخاطر والخطة البيئية واالجتماعية واإلدارية الخاصة باملشروع ً
وفقا
لذلك.
ً
من املتوقع ،استنادا إلى نطاق املشروع وطبيعته ،أن تتسم املنطقة الصحراوية النائية وخصائص وسمات السياق االجتماعي واالجتماعي االقتصادي
الحالي واآلثار االجتماعية االقتصادية الخاصة باملشروع باإليجابية إلى حد كبير.
املشروع سيؤدي إلى جذب استثمارات جديدة وكذا توفير فرص عمل (حتى ولو مؤقتة) على مستوى املنطقة ،وسيتم من خالل تدريب القوى العاملة

للمشروع تعزيز قاعدة املهارات والكفاءات واالرتقاء بالنشاط االقتصادي من خالل املبادرات املحلية املعنية باملضمون واملحتوى ،وعالوة على ذلك،
ً
ً
تطبق ليكيال شركة ً
نهجا فعاال تجاه االستثمار املجتمعي فضال عن التزاماتها املعنية بتخفيف اآلثار املترتبة والحد منها وستسعي دا ًئما للمساهمة
واملشاركة الفعالة في أنشطة التطوير اإليجابي واملستدام للمجتمع.
ً
املخاطر االجتماعية واآلثار السلبية التي تم التعرف عليها سيتم التصدي لها وإدارتها وفقا للمعايير الدولية لألداء االجتماعي وبالتعاون مع أهم وأبرز
أصحاب املصلحة.
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13.0ملحق [أ] – مصفوفة اآلثاراالجتماعية

الجوانب االجتماعية40

الحصول على األرض

النزوح

العمل /سبل كسب الرزق

صحة

وسالمتهم41

العمالة

صحة املجتمع وسالمته

االجتماعية

والترابط

البنية التحتية /الخدمات

االجتماعي

(مصدر اآلثار)

التماسك

نشاط املشروع

أعمال اإلنشاء
استقدام العمالة وتعيينها والحفاظ عليها

ال ينطبق

ال ينطبق

(-ض)

(-ض)

(-ض)

(+م)

(-ض)

(-ض)

ال ينطبق

(+ض)

(-ض)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

(-ض)

(+م)

ال ينطبق

(-ض)

(-ض)

(-ض)

ال ينطبق

(+م)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

سكن العمال
▪

معسكر ميداني مؤقت ألعمال اإلنشاء

▪

أحد دور اإلقامة املوجودة في مدينة رأس غارب

ال ينطبق

▪

أحد الفنادق الواقعة غرب الخط الساحلي لخليج

ال ينطبق

السويس
(-ض)

ال ينطبق

(+ض)

(-ض)

أعمال التركيب /املرور /حركة املعدات الثقيلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

األعمال املدنية /تجهيز املوقع

(-م)

العمالة الخاصة بالعمليات

ال ينطبق

(ض)(-ض)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

العمليات
ال ينطبق

(+ض)

(-ض)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 = )-( 40أثر سلبي؛ ( )+أثر إيجابي؛ (ض) أثر ضعيف؛ (م) أثر متوسط؛ (ق) أثر قوي
 41إجراءات تخفيف األعباء واآلثار المهنية /المتعلقة بالصحة والسالمة في مكان العمل تم التصدي لها بصورة أساسية في دراسة تقييم األثر البيئي
واالجتماعي للمشروع ()2018
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14.0املراجع
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بيانات التعداد القومي
انفايرونكس ( ،)2018دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ملحطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل في خليج السويس (يناير
)2018
مركز تنظيم األسرة بمدينة رأس غارب ()2018
هيريرا ،إس وبدر ،كيه (" )2012الهجرة الداخلية في مصر :املستويات واملحددات واألجور ومدى توافر العمالة" ورقة عمل أبحاث السياسات  ،6166املحتوى
متاح من خالل الرابط التالي:
http://documents.worldbank.org/curated/en/875681468232465669/Internal-migration-in-Egypt-levelsdeterminants-wages-and-likelihood-of-employment
منظمة العمل الدولية (" )2014وظائف الئقة لشباب مصرً :
معا بالعمل نحقق األمل – دراسة نظرية ،محافظة البحر األحمر" يونيو 2014
كينا لالستشارات ( ،)2018الزيارة امليدانية حول األداء االجتماعي ،االجتماعات املبدئية التشاورية ألصحاب املصلحة ،فبراير 2018
ليكيال ( ،)2018مشروع محطة خليج السويس لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل :خطة إشراك أصحاب املصلحة ،املسودة  ،5.0مارس
2018
ليكيال ( ،)2018مشروع محطة خليج السويس لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل :قواعد املالحظات والتعليقات املجتمعية ،املسودة ،3.0
مارس 2018
املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ( ،)2017دراسة تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية االستراتيجية والتراكمية ،برنامج إدارة التوربينات العاملة
ملشاريع توليد الطاقة من الرياح في خليج السويس ،أغسطس 2017
ريسك فري لالستشارات ( ،)2018اجتماع ليكيال بشأن املشروع ،أبريل 2018
سركس إيه ،ويلسون دي ،بوالرد إي ،كتاريا في ،بيلجريم جيه" )2018( ،ملخص اآلثار التراكمية للتنوع الحيوي ملشاريع ليكيال في خليج السويس ،مصر"،
استشارات التنوع الحيوي.
الهيئة العامة لالستعالمات ( ،)2014البحر األحمر ،املحتوى متاح على املوقع اإللكتروني .http://www.sis.gov.eg
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