مشروع ليكيال الشمالي لطاقة الرياح
خطة إشراك أصحاب المصلحة
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 .1االختصارات
BOO
CFP
CI
CLO
EBRD
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ESIA
EPC
FB
FGD
GM
GPC
IFC
ILO
KPI
MoU
MW
NREA
OHS
OPIC
PID
RCREEE
RG
RTA
PRS
SEP
SESA
SP

انشاء وتملك وتشغيل
إجراء تعليقات المجتمع
االستثمار المجتمعى
ضابط االتصال بالمجتمع
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
تقييم األثر البيئي واالجتماعي
الهندسة والمشتريات واإلنشاءات
الفيس بوك
مناقشات جماعية مركزة
مدير عام
الشركة العامة للبترول
مؤسسة التمويل الدولية
منظمة العمل الدولية
مؤشر األداء الرئيسي
مذكرة تفاهم
ميجاوات ميجاوات
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
الصحة والسالمة المهنية
منظمة االستثمار الخاصة في الخارج
الكشف عن معلومات المشروع
المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
رأس غارب
حادثة مرور على الطريق
البحر األحمر البترولى
خطة إشراك أصحاب المصلحة
الدراسة االستراتيجية لتقييم اآلثر البيئي واإلجتماعي
األداء االجتماعي
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 .2المقدمة
الغرض من خطة إشراك أصحاب المصلحة ) (SEPهذه هو تحديد برنامج المشاركة لدعم شركة ليكيال ومقاوليها الرئيسيين في
تنفيذ مشروع بناء  ،وتملك  ،وتشغيل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس ("المشروع") .إن خطة إشراك
أصحاب المصلحة ) (SEPحاسمة فى تمكين شركة ليكيال من إنشاء والحفاظ على عالقات بناءة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،
وتعزيز األداء االجتماعي  ،وإدارة مخاطر المشروع والحفاظ على ترخيص اجتماعي مستدام وطويل األمد للعمل.
تم تطوير خطة إشراك أصحاب المصلحة ) (SEPمع األخذ في االعتبار النتائج الرئيسية من التقييمات المختلفة المنجزة حتى اآلن
وكذلك الزيارة الميدانية لألداء االجتماعي التي أجريت في فبراير  .2018وهي وثيقة عمل ستتم مراجعتها وتحديثها مع تطور
المشروع.

أ .وصف المشروع
شركة ليكيال للطاقة  ،التى تمثل تعهدا ً بين شركة خاصة ذات مسئولية محدودة (ليكيال) ،تعهداً بين شركة  Mainstreamللطاقة
المتجددة المحدودة  ،وشركة  ، Actess Capitalشراكة ذات مسؤولية محدودة  ،وقعت مذكرة تفاهم ( )MoUمع الشركة المصرية
لنقل الكهرباء فى نوفمبر  2015لتطوير وبناء وتشغيل مزرعة الرياح ذات قدرة  250ميجاوات  ،كجزء من إطار العمل المتجدد
فى مجال البناء  ،والتملك  ،والتشغيل للحكومة المصرية.
سيتم تمويل المشروع من خالل مجموعة من المقرضين الدوليين بما في ذ لك مؤسسة التمويل الدولية ) ، (IFCوالبنك األوروبي
لإلنشاء والتعمير ) (EBRDومؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار ) . (OPICوبنا ًء على ذلك  ،يُطلب أن يمتثل المشروع لمعايير
األداء البيئي واالجتماعي الخاصة بها  ،حيث تتطابق خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ( )SEPمع هذه المتطلبات.
من المقرر أن يبدأ المشروع في موقع صحراوي على طول ساحل البحر األحمر في الربع الرابع من عام  .2018الموقع غير
كيلومترا إلى الجنوب من الموقع (راجع الخريطة  .)1هناك
مأهول بأقرب مدينة  ،وهى رأس غارب  ،التى تقع على بعد 28
ً
منطقتان لالمتيازات مخصصة للمشروع في منطقة صناعية متطورة .تضم هذه المنطقة  43قطعة أرض مخصصة لمشاريع الطاقة.
تحدد خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ( )SEPنوع وتكرار االرتباطات الموصى بها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
الذين إما يتأثرون بالمشروع أو لديهم مصلحة في المشروع  ،سواء كان ذلك بشكل فعلي أو بشكل متصور .وبما أن رأس غارب
هي أقرب مدينة إلى التطوير  ،فإنها تعتبر منطقة ذات أهمية  ،وكذلك الموقع نفسه .رأس غارب هي مورد محتمل للخدمات  ،مثل
العمالة الالزمة للمشروع ومنطقة تركيز لتنفيذ مبادرات االستثمار المجتمعي المحتملة.

خريطة  - 1موقع مشروع شركة ليكيال لطاقة الرياح

1

 1مركز تنظيم األسرة .2018 ،
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ب .السياق االجتماعي
تقع رأس غارب  ،وهي أقرب مدينة إلى الموقع  ،على بعد  28كم جنوبا ً ويمكن الوصول إليها عبر الطريق السريع السخنة رأس غارب .تأسست
المدينة في ثالثينيات القرن العشرين  ،وقد تم تأسيسها كمدينة تابعة لخدمة الصناعة البترولية  ،وقد نمت بسرعة كبيرة لتصل إلى  59,785مقي ًما
اليوم بعد أن كانت  32,369كما تم إدخالها في اإلحصاء الوطني لعام  . 2006وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة البحر األحمر .المصدر
الرئيسي للتشغيل في رأس غارب هو صناعة البترول  ،وفي حين أن معدالت البطالة مرتفعة  ،فإن مستوى المعيشة يعتبر جيدًا.
االنطباعات األولى عن المدينة هي أنها متحفظة  ،مخدومة بشكل جيد ولديها مقيمون ودودون على استعداد لتقديم آرائهم وشرح أساليب عملهم
وثقافتهم .كما أنها "مدينة عسكرية" تعمل حاليًا في ظل حالة الطوارئ المفروضة على الصعيد الوطني .هناك مخاوف بشأن مخاطر اإلرهاب
على طول ساحل البحر األحمر  ،باإلضافة إلى ذلك  ،أجريت االنتخابات الرئاسية مؤخرا ً (فى مارس .)2018
رأس غارب مجتمع متماسك نسبيا ً من خالل مجتمع مدني متماسك ونشط .إن قادة المنظمات غير الحكومية المحلية ومديروها ومتطوعوها هم
من المدافعين األقوياء والشغوفين بخدماتهم وأهدافهم وملتزمون بدعم المحتاجين .وكما هو الحال في معظم أنحاء مصر  ،يشكل الشباب نسبة
كبيرة (ونشطة) نسبيا ً من السكان المحليين.
يتكون السكان البدو المحليون من أربع قبائل رئيسية هي طبابنة وشيخ فادي وحمدين وخوشمان .لديهم روابط قوية لألراضي والموارد المحلية ،
والتي تعترف بها أيضا السلطات الحكومية .خارج األدوار التقليدية  ،يعمل البدو في المقام األول في أدوار أمنية.

.3

اللوائح والمتطلبات

سوف يمتثل المشروع لجميع القوانين واللوائح الوطنية والمحلية المصرية  ،والمعايير والتزامات أداء المقرضين المنصوص عليها
في الموافقات والتصاريح الرئيسية للمشروع .يتم مناقشة متطلبات مشاركة أصحاب المصلحة ذات الصلة بالمشروع باختصار أدناه
 ،وقد تم االعالن عن خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع (.)SEP

أ .التشريع المصري
تخضع متطلبات إشراك أصحاب المصلحة لقانون البيئة المصري رقم  4لعام  1994والتعديالت الالحقة له .بالنسبة للمشاريع التي
تعتبر ذات تأثير كبير  ،يتطلب القانون تقييم األثر البيئي واالجتماعي  ،بما في ذلك مرحلتين من المشاورات مع أصحاب المصلحة:
تحديد النطاق والمشاورة العامة .ينص القانون على أن التشاور العام يضم ممثلين عن وكالة شئون البيئة المصرية )(EEAA
والسلطات الحكومية ذات الصلة وممثلي المحافظة التي يقع فيها المشروع والوحدات المحلية والمجموعات المتأثرة بما في ذلك
الشركات والمجتمعات المحلية التى يجب أن يتم تمثيلها خالل هذه المراحل .يمكن أيضًا دعوة المنظمات غير الحكومية ومجموعات
المجتمع المدني.
في حين أن القانون ال يتطلب أي مشاركة إضافية ألصحاب المصلحة بعد جلسة التشاور العام بدراسة تقييم األثر البيئي
واالجتماعي  ، ESIAفقد تم استخدام عملية التشاور المرتبطة بتقييمات التأثيرات إلقامة عالقات مبكرة وذات مغزى مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين .سيتم االستمرار في ذلك والمحافظة عليه طوال دورة حياة المشروع.
ً
بروتوكوال مشتر ًكا مع جهاز شئون
في ديسمبر عام  ، 2015وقع المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )(RCREEE
البيئة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ) (NREAوالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير إطار استراتيجي وعملي لتقييم اآلثار البيئية
واالجتماعية التراكمية لمشاريع الطاقة في خليج السويس .سيأخذ مشروع البناء  ،والتملك  ،والتشغيل ( )BOOفي االعتبار نتائج
التقييم االجتماعي كما هو موضح في دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتراكمى ؛ و برنامج إدارة التوربينات النشطة
) (ATMPلمشاريع طاقة الرياح في خليج السويس؛ ومسودة التقرير الثاني ) (D-5-2بشأن التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي
؛ أغسطس عام 2017٢

 ٢الحظ أن هذا المشروع لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل السلطات المصرية .في حين أن هذا يوفر مؤشرا جيدا على االلتزامات التي سيحملها المشروع  ،سيتم أخذ التزامات االلتزامات
البيئية واالجتماعية ( )E & Sالخاصة بمشروع شركة ليكيال من التقييم النهائي المعتمد.
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وعالوة على ذلك  ،قام المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أيضًا بإعداد إطار لمشاركة أصحاب المصلحة لتوجيه أنشطة
مشاركة المشروع" :التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتراكمي ؛ وبرنامج إدارة التوربينات النشطة ) (ATMPلمشاريع
طاقة الرياح في خليج السويس؛ وخطة إشراك أصحاب المصلحة في اإلطار ؛ يونيو .2017

ب .معايير أداء المقرض واإلفصاح عن بيانات المشروع
مؤسسة التمويل الدولية )(IFC
يتم تطبيق معايير األداء البيئي واالجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية على مشروع خليج السويس وتلك التي تتعلق بخطة إشراك أصحاب المصلحة
في المشروع وهي:
▪
▪
▪

معيار األداء األول  :تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية
معيار األداء الثاني :ظروف العمالة والعمل
معيار األداء الرابع  :صحة وسالمة وأمن المجتمع

ستقوم مؤسسة التمويل الدولية باإلفصاح عن وثائق المشروع البيئي واالجتماعي على موقعها على اإلنترنت:
https://disclosures.ifc.org
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير)(EBRD
يقدم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير التمويل لمطورين متعددين من القطاع الخاص لبناء وتشغيل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من
إطار مصر للتغذية المتجددة في مصر .من المتوقع أن يقوم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير بدور رائد في فى األداء البيئى واالجتماعي بمشروع
شركة ليكيال نيابة عن اتحاد التمويل .لذلك سيتم تقييم المشروع للتأكد من التزامه بالسياسة البيئية واالجتماعية لعام  2014مع البنك األوروبي
لإلنشاء والتعمير ( .)EBRDمن المفهوم أن مشروع شركة ليكيال سيتم تصنيفه كمشروع من الفئة أ بسبب أنماط هجرة الطيور.
متطلبات األداء المعمول بها للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ( )EBRDهي:
▪
▪
▪
▪

متطلب األداء األول  :تقييم وإدارة اآلثار والقضايا البيئية واالجتماعية
متطلب األداء الثاني :ظروف العمالة والعمل (رابط)
متطلب األداء الرابع :الصحة والسالمة (رابط)
متطلب األداء العاشر :اإلفصاح عن المعلومات ومشاركة أصحاب المصلحة

سيقوم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ( )EBRDباإلفصاح عن وثائق المشروع البيئية واالجتماعية على موقعه على اإلنترنت
على العنوان التاليhttps://www.ebrd.com/esia.html :
يمكن االطالع على تفاصيل سياسة المعلومات العامة الخاصة بالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ( )EBRDعلى:
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
مؤسسة االستثمار الخاص في الخارج OPIC
سيعتمد المشروع المتطلبات المنصوص عليها في بيان السياسة البيئية واالجتماعية لعام  2017الخاص بمؤسسة االستثمار الخاص في الخارج
 OPICوالذي ينص على المتطلبات واإلجراءات البيئية واالجتماعية الواردة في قانون الواليات المتحدة .وعالوة على ذلك  ،أنشأت مؤسسة
االستثمار الخاص في الخارج  OPICمكتب المساءلة في عام  2005لتوفير آلية مستقلة لمعالجة الشكاوى أو المخاوف التي قد تنشأ حول األبعاد
البيئية أو االجتماعية للمشروعات التي تدعمها مؤسسة االستثمار الخاص في الخارج  ، OPICحيث يساعد المكتب على ضمان حصول العاملين
في المشروع والمجتمعات المحلية على صوت في المشروعات التي تدعمها  .ولتحقيق هذه الغاية  ،توفر المؤسسة خدمتين أساسيتين بناء على
الطلب :فهو -1يدعو لعقد اجتماع من أجل عمليات حل المشكالت ألطراف النزاع -2 ،ويحقق في كيفية تطبيق مؤسسة االستثمار الخاص في
الخارج  OPICللسياسات البيئية واالجتماعية ذات الصلة في تقديم الدعم المالي للمشروع .يمكن االتصال بمكتب المسائلة  OAبالطرق التالية:
من خالل الطلبات المكتوبة  -باللغة اإلنجليزية أو باللغة األم – حيث يمكن إرسال المكاتبات إلى:
المدير
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مكتب المساءلة
مؤسسة االستثمار الخاص بالخارج
 1100شارع نيويورك
نيويورك
واشنطن العاصمة
 20527الواليات المتحدة األمريكية
من خالل البريد اإللكترونيaccountability@opic.gov :

من خالل ملء نموذج طلب على موقع مؤسسة االستثمار الخاص في الخارج  OPICالتالى على الويب:
 https://www.opic.gov/who-we-are/office-of-accountability/a-guide-for-communitiesوإرساله كمرفق مع البريد
اإللكتروني إلى البريد اإللكتروني المذكور أعاله.
وقد أوضحت مؤسسة االستثمار الخاص في الخارج  OPICوثائق المشروع البيئي واالجتماعي على موقعها التاالى على اإلنترنت:
https://www3.opic.gov/Environment/EIA/lekelaboo/eia_lekelaboo.html

السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بشركة ليكيال
سيلتزم المشروع  ،باإلضافة إلى المقاولين العاملين به  ،بسياسات شركة ليكيال بما في ذلك (ولكن ليس بالضرورة أن يقتصر ذلك
على مايلى):
▪ مدونة شركة ليكيال للسلوك المهني واألخالقيات.
▪ خطة شركة ليكيال لإلدارة البيئية.
▪ السياسة اإلجتماعية لشركة ليكيال عن العام .2017
▪ سياسة شركة ليكيال لمكافحة الرشوة والفساد.
▪ استراتيجية شركة ليكيال لالستثمار المجتمعى.

تقييم األثر البيئي واالجتماعي ) (ESIAللمشروع
باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص عليها في تقييم األثر البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتراكمي  ،هناك أيضا التزامات المشاركة
المتوقع تضمينها في الموقع المحدد  ،وهى "تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع انشاء  ،وتملك  ،وتشغيل محطة توليد الكهرباء
من طاقة الرياح في خليج السويس تنفيذ شركة ليكيال ؛ فى يناير ".2018
ستلخص شركة ليكيال التعليقات في نهاية عملية اإلفصاح عن المعلومات ،بما في ذلك توثيق المشاورات العامة وأي تظلمات أو
معلومات ذات صلة.

 .4اعتبارات األداء االجتماعي الرئيسية
يلخص الجدول التالي بإيجاز بعض اعتبارات األداء االجتماعي الخاصة بالمشروع والتي يجب معالجتها وحسابها عند تنفيذ خطة
إشراك أصحاب المصلحة ( )SEPفي المشروع.

الجدول  - 1اعتبارات األداء االجتماعي للمشروع

اعتبارات األداء االجتماعي للمشروع
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 .1ضمان وجود مشاركة
واستشارة قوية ومفيدة
ومستمرة طوال دورة
حياة المشروع.

 .2بناء عالمة تجارية
كمشغل مسؤول.

ستكون عملية مشاركة أصحاب المصلحة مستمرة ومستهدفة ومن ّ
ظمة وموثّقة جيداً .سوف
تمكن مشاركة أصحاب المصلحة المستمرة المشروع من وضع معايير عالية في إدارة
العالقات .إن توثيق عملية المشاركة بشكل منهجي سيحمي السجالت ويم ّكن من تعقب
المخاطر والمسائل المثارة وااللتزامات المتبعة.
تقع مسؤولية التخطيط والتنظيم والتوثيق إلشراك أصحاب المصلحة على عاتق المدير العام
وفريق العالقات الحكومية  /العالقات المجتمعية (راجع قسم الموارد والمسؤوليات).
تلتزم شركة ليكيال باتباع معايير األداء والمتطلبات المطلوبة الخاصة بمؤسسة التمويل
الدولية  ،IFCالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ( ، )EBRDمؤسسة االستثمار الخاص
عبر البحار ( .)OPICمن المهم مشاركة هذه المتطلبات في مرحلة مبكرة مع أصحاب
المصلحة اإلقليميين والمحليين للمساعدة في إدارة التوقعات والتصورات.

في حين أن المشروع نفسه سيقدم منافع وفرص مادية للشركات والمجتمعات المحلية  ،فإن
 .3تطوير وتنفيذ برنامج
مبادرات االستثمار المجتمعية اإلضافية ستثبت أنها وسيلة مهمة لدعم تنمية المجتمع المحلي ،
استثماري مجتمعي
وتعزيز لشركة ليكيال كمشغل مسؤول  ،وبناء عالقات هامة مع أصحاب المصلحة.
يستهدف تعزيز التنمية
بمجرد التنفيذ  ،سيتم اإلبالغ عن التقدم في مبادرات االستثمار المجتمعي بشكل منتظم كجزء
ويفيد المجتمعات
من الكشف عن المشاريع وغيرها من المشاركات .سوف يساعد ذلك في إدارة توقعات
المحلية.
السلطات المحلية والمجتمع وتجنب قوائم الرغبات.
كما هو الحال مع جميع مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق  ،غالبا ً ما تكون هناك توقعات
 .4إدارة التوقعات غير
غير واقعية حول عدد فرص العمل المتاحة .ستكون شركة ليكيال ومقاول الهندسة
الواقعية فيما يتعلق
بفرص التوظيف والقوى والمشتريات واإلنشاءات ( )EPCواضحين ويقدمان تقديرات دقيقة  ،في اإلعالنات عن
الوظائف وإشراك أصحاب المصلحة حول عدد وأنواع الوظائف المتاحة وشروط شغلها .كما
العاملة المتعاقد معها
ستكون معايير االختيار شفافة وقوية لمنع أي تالعب حول عمليات التوظيف.
طوال دورة حياة
من المتوقع أن يعمل ما يصل إلى  300موظف وعامل في الموقع أثناء فترة الذروة فى
المشروع.
البناء.
أثناء سير العمليات  ،سيقل رقم القوى العاملة بشكل كبير إلى ما يقرب من  20وظيفة بدوام
كامل .سوف تستخدم شركة ليكيال وشركاؤنا مرحلة البناء لتحديد وضمان المؤهالت العلمية
المناسبة للمرشحين الذين يعيشون في رأس غارب إلنشاء مجموعة من المرشحين المهرة
للتعيين الدائم خالل عمليات مزرعة الرياح .ويمكن القيام بذلك من خالل برنامج تدريبي أو
من خالل مبادرة االستثمار المجتمعي.
أفاد مستشفى رأس غارب المركزي أنه بإمكانه تلقي ما يصل إلى خمس حاالت حوادث
 .5حوادث المرور على
ً
مرور على الطريق يوميا خالل مواسم الذروة السياحية .تم اإلبالغ عن معظم الحوادث من
الطرق خالل مراحل
قبل أفراد غرباء على طريق السخنة رأس غارب .وأبلغت المستشفى عن توافر الممرضات
التعبئة والبناء.
المدربة على عالج الصدمات ولكن يوجد نقص في عدد الجراحين وينبغي أخذ ذلك في
االعتبار عند وضع خطة الصحة والسالمة المهنية للمشروع ( )OHSوفي برنامج االستثمار
المجتمعي الخاص بشركة ليكيال.
ستلتزم شركة ليكيال ومقاول الهندسة والمشتريات واإلنشاءات ( )EPCبالشفافين بشأن فرص
 .6إدارة توقعات المقاول
الشراء وإجراءات المناقصة .في حين تعطى األولوية للمقاولين المحليين  ،يجب أن تكون
المحلي حول جدول
معايير االختيار شفافة .ستقوم شركة ليكيال بتطوير برنامج لتطوير المحتوى المحلي كوسيلة
المشروع والمشتريات
وفرص الشراء المتاحة لتنمية مهارات المقاولين ورفع معاييرهم إلى توقعات شركة ليكيال والمستويات الدولية.

P a g e 9 | 25

 .7األمن.

 .8ضمان حصول المشروع
وجميع الموظفين على
الموافقات والتصاريح
الالزمة.

 .9التعاون مع المطورين
اآلخرين في االمتياز
وكذلك غيرهم من
مشغلي النفط والغاز في
منطقة العمليات.

تدرك ليكيال أن إدارة توقعات المقاولين المحليين وتوفير عمليات دفع فعالة أمر مهم أيضًا
للشركات الصغيرة في رأس غارب لتفادي التأثير في وضعهم المالي .سيتم بذل جهود ألخذ
ذلك فى االعتبار عند إبرام عمليات التعاقد والمشتريات.
تعتبر السلطات األمنية المصرية من بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع وستكون
هذه العالقة حاسمة في تنفيذ المشروع .يجب أن تدار العالقة مع األجهزة األمنية بحساسية
وتراقب عن كثب في جميع األوقات .في أبريل  ، 2017أعلنت مصر حالة الطوارئ الوطنية
 ،والتي ال تزال قائمة .ومن المرجح أن تكون هذه حالة طويلة األمد تؤدي إلى زيادة
الحساسية تجاه االنتهاكات األمنية وخطر اإلرهاب .هناك العديد من نقاط التفتيش على طول
الطريق السريع السخنة راس غارب وعلى مدخل رأس غارب .ومن الضروري أن يتم
إطالع جميع الموظفين والمقاولين على الترتيبات األمنية وإجراءات إدارة الرحالت  ،وأن ال
يتحملوا أي مخاطر ويحملوا معهم الهوية الصحيحة في جميع األوقات.
تقع رأس غراب والمنطقة المجاورة لها في منطقة ذات أهمية إستراتيجية للحكومة المصرية
وسلطات األمن القومي .لن يتردد سكان رأس غارب في سؤال الغرباء من هم وماذا يفعلون
وكذلك إبالغ الشرطة عنهم إذا لم يتعاونوا .ويبدو أن شرطة رأس غارغ تدير نظام "التوقف
واإلستفسار"  ،والذي يمكن أن يكون عملية دائمة إذا لم يكن من الممكن توفير الهوية
الشخصية أو هوية الشركة.
ولذلك  ،فمن األهمية بمكان أن يحصل جميع الموظفين والمقاولين على تصاريحهم
وموافقاتهم دون استثناءات لتجنب التأخير واالنقطاع غير الضروري لجدول المشروع.
ليكيال هي أول شركة تطوير في منطقة االمتياز تتيح فرصة إلقامة عالقات مع مطوري
النفط والغاز الحاليين  ،ومزرعة الرياح التشغيلية المجاورة  ،باإلضافة إلى التعاون مع جميع
المطورين اآلخرين الذين سيعملون في وقت الحق.

بمجرد أن يتواجد مقاول الهندسة والمشتريات واإلنشاءات ( ،)EPCسوف يكون هناك تحديد لمخاﻃر األداء االجتماعي (والبيئة،
الصحة واألمان  ) EHSلتعبئة سجل مخاﻃر المشروع وإبالغ خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع (.)SEP

 .5أصحاب المصلحة في المشروع
يعتبر اإلفصاح العام عن معلومات المشروع بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب عنصرا أساسيا في بناء والحفاظ على عالقات قوية
مع أصحاب المصلحة .في حين أنه قد تمت مشاركة بعض أصحاب المصلحة على المستوى الوطني  ،إال أن أصحاب المصلحة
المحليين كانوا على اتصال محدود مع شركة ليكيال حتى اآلن.

تحديد هوية أصحاب المصلحة وإعداد السجل
كلفت ليكيال شركة شركة كينا االستشارية محدودة للقيام بمعرفة أولية لتفاصيل األطراف المعنية لتحديد األفراد الرئيسيين ومجموعات
ومنظمات أصحاب المصلحة التي لها:
▪
▪
▪

القوة والتأثير على المشروع ؛
مصلحة في المشروع ؛ و  /أو
المعلومات والرؤى حول القضايا واالهتمامات المحتملة المتعلقة بالمشروع.
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لقد تم تحديد أصحاب المصلحة اآلخرين أثناء الرحلة الميدانية لألداء االجتماعي وتم إدراجها في "سجل أصحاب المصلحة في
المشروع" (راجع الملحق  .( 1سيتم مراجعة سجل أصحاب المصلحة وتحديثه على أساس منتظم .وقد تم إعداده لالستخدام من قبل
فريق المشروع حسب الشروط داخل الدولة ٣ويركز على أصحاب المصلحة الخارجيين .وهو ال يشمل مجموعات مثل شركة ليكيال
باور أو المقرضين أو وسائل اإلعالم الدولية.
تم تحديد األفراد ومجموعات ومنظمات أصحاب المصلحة وتصنيفهم حسب كيفية تأثرهم بالمشروع  ،والتأثير الذي لديهم عليه ،
واهتمامهم به.

الجدول  - 2تعريف أصحاب المصلحة

فئة أصحاب المصلحة

التأثير والنفوذ والمصالح

الحكومة وسلطات إصدار
التصاريح
الحكومة اإلقليمية

األهمية السياسية الوطنية وتشمل السلطات والهيئات المسؤولة عن السماح بإنشاء
المشاريع والحصول على الموافقات.
تعتبر محافظة البحر األحمر ومقرها الغردقة ذات أهمية سياسية ولها دور رئيسي في
إصدار الموافقات على المشاريع وضمان األمن .كما أنها مسؤولة عن تنظيم جلسات
االستماع العامة كجزء من عملية تقييم األثار المترتبة على المشروع.
مجلس مدينة رأس غارب هو أقرب منطقة إلى الموقع وله دور في الحصول على
الموافقات على إنشاء المشاريع وضمان األمن .ومن المحتمل أيضًا أن يوفر للمشروع
السلع والخدمات.
االهتمام االقتصادي بالمشروع (مزودي السلع والخدمات) .ومن المحتمل أن يوفر
المشغلون اآلخرون في المنطقة معلومات مفيدة.
مقدمي الخدمات.
المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية التي يمكن أن توفر السياق االجتماعي
ويعتبرون شركاء محتملين في االستثمار المجتمعي.
شخصيات القيادة الرئيسية مع الوصول إلى أصحاب المصلحة المجتمعية.

الحكومة المحلية

األعمال التجارية المحلية
والصناعة
المرافق
المنظمات غير الحكومية
المجتمعات (بما في ذلك
مجموعات األقليات
والجماعات الضعيفة
والمجموعات الدينية)
مقدمي الخدمات الصحية
مزودي التعليم
وسائل اإلعالم
أصحاب المصلحة لشركة
ليكيال

مزود الخدمة وشركاء االستثمار المجتمعى المحتملين.
الجامعات والكليات التي تقدم المواد البحثية والتدريب واليد العاملة .قد يكون مقدمو التعليم
أيضًا شركاء محتملين لالستثمار في المجتمع في مجاالت مثل تنمية مهارات الشباب.
قناة لنشر المعلومات ؛ أصحاب الرأي الرئيسيين المؤثرين.
المقرضين – المساهمين – شركاء المشروع – موظفي شركة ليكيال

تحليل أصحاب المصلحة
تم إجراء تحليل أولي ألصحاب المصلحة لتخصيص األهمية ألصحاب المصلحة  ،وفهم أدوارهم فيما يتعلق بالمشروع  ،والمساعدة
في تحديد أولويات المشاركة .وبمجرد أن يتم التعاقد مع مقاول المشروع  ،سيتم االنتهاء من تحديد هوية أصحاب المصلحة وتحليلهم
من أجل استقطاب أصحاب المصلحة الجدد مثل شركات التوريد المحلية والنقابات العمالية والعمال.
 3 ٣سيقود المدير العام داخل البلد وفريق العمل الداعم للمشاركات الرئيسية لضمان السيطرة عليها وإدارتها بشكل جيد.

P a g e 11 | 25

تم تقسيم مستويات التصنيف إلى مجالين رئيسيين  -مصلحة أصحاب المصلحة في المشروع وقدرتهم على التأثير في تطوير المشروع.
تحدد الفئة الثالثة مستوى االتصال ذات األولوية بنا ًء على نتائج الفئتين األوليين  -الفائدة والتأثير.
كان التحليل محدودا ألن العديد من أصحاب المصلحة  ،وعلى وجه الخصوص  ،أصحاب المصلحة من خالل المجتمع  ،لم يكونوا
على علم بالمشروع .وبالتالي  ،ولذلك  ،فإن النتائج مؤقتة وسيتم المصادقة عليها بعد إجراء مزيد من المشاورات.

الجدول  - 3التحليل المبدئي ألصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة

مستوى
االهتمام
منخفض
متوسط
عالى

القدرة على
التأثير
منخفضة
متوسطة
عالية

ماذا نريد من صاحب المصلحة

الحكومة الوطنية
وسلطات إصدار
التصاريح

عالى

عالى

▪
▪

الحكومة اإلقليمية

عالى

عالى

▪
▪

الحكومة المحلية

عالى

عالى

األعمال التجارية
المحلية والصناعة

عالى

متوسط

الدعم المستمر والمساعدة
الحصول على الموافقات في الوقت
المناسب
الدعم المستمر والمساعدة
الحصول على الموافقات في الوقت
المناسب
الدعم المستمر والمساعدة
الحصول على الموافقات في الوقت
المناسب
تقديم الخدمات
المساعدة والمعلومات
توفير السلع والخدمات المحلية

الخدمات

منخفض

متوسط

▪

تقديم الخدمات

▪

المنظمات غير
الحكومية

متوسط

متوسط

المجتمعات (جماعات
األقلية التي تضم
مجموعات صغيرة
والمجموعات
الدينية)

متوسط

متوسط

المساعدة والمعلومات حول السياق
االجتماعي -االقتصادي المحلي
شراكات االستثمار المجتمعية
المحتملة.
توفير المعلومات والسلع والخدمات.
ردود حول مخاوف أصحاب المصلحة
إلبالغ مخاطر المشروع
نشر المعلومات.

الصحة

منخفض

منخفض

▪
▪

توفير الخدمات الطبية  /الصحية.

التعليم

متوسط

منخفض

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

شراكات االستثمار المجتمعية
المحتملة.
توفير خدمات العمل والتدريب.
المعلومات (الهيئات البحثية).
شراكات االستثمار المجتمعية
المحتملة.

مستوى
األولوية
منخفض
متوسط
عالى
عالى

عالى

عالى

متوسط
متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط
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وسائل االعالم
أصحاب المصلحة
لشركة ليكيال

متوسط

متوسط

عالي

عالي

▪
▪
▪
▪

التغطية الصحفية الفعلية  /الدقيقة.
نشر المعلومات.

المساعدة والتعاون في ادارة المخاطر
الشراكة الممكنة لالستثمار المجتمعي

متوسط
عالي

 .6خطة إشراك أصحاب المصلحة
يقدم هذا القسم الخاص بخطة إشراك أصحاب المصلحة تفاصيل المشاركة التي ستقوم بها شركة ليكيال و /أو المقاول ( )EPCخالل
مرحلة ما قبل البناء (االستعداد) ،وخالل مرحلة البناء والعمليات .وبمجرد أن يتم التعاقد مع المقاول ( ، )EPCسيتم مراجعة خطة
إشراك أصحاب المصلحة  SEPبالتفصيل حيث سيكون لها دور مهم في دعم جهود مشاركة أصحاب المصلحة في شركة ليكيال.
إن خطة إشراك أصحاب المصلحة عبارة عن مستند مباشر وسيتم مراجعته بانتظام دفى سجل مخاطر المشروع لضمان أن تكون
المشاركات ذات مغزى وتسهم في تسليم المشروع .سيتم تعديل أنشطة المشاركة المستقبلية لضمان اإلفصاح الفعال والمفيد عن
المعلومات والتشاور على مدى عمر المشروع .وعلﯽ العﮐس من ذلك  ،فإن المعلومات من أصحاب المصلحة (من خالل المشارﮐات
ومعلومات المجتمع) سوف يتم تسجيلها فى سجل مخاطر المشروع.
وقد تم تطوير خطة إشراك أصحاب المصلحة  SEPتمشيا مع متطلبات مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCوالبنك األوروبي لإلنشاء
والتعمير  ،EBRDومنظمة االستثمار الخاصة في الخارج  OPICوتم تخصيصها للسياق االجتماعي االقتصادي المحلي والمعايير
الثقافية في رأس غارب .كما أنه يمثل الوضع الحالي للمشروع.
سيتم تخطيط وتوثيق جميع المشاركات مع أصحاب المصلحة الخارجيين .وسيتم اإلبالغ عن االلتزامات التي تتم خالل المشاركات
ونتيجة التظلمات والمالحظات المسجلة على أساس شهري وفصلي .وقد تم توفير قالب سجل المشاركة الداعمة في الملحق .2

أ .المشاركة واالستشارة السابقة مع أصحاب المصلحة
كجزء من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي االستراتيجية والتراكمية بقيادة المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 ، RCREEEوحسب ما نصت عليه التشريعات المصرية  ،تم عقد جلسة استماع عامة من قبل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة  ،إلى جانب مكتب محافظة البحر األحمر  ،في الغردقة في أكتوبر  .2017السجالت من هذا االجتماع غير متوفرة
حاليا .وكجزء من عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي ) (ESIAالخاصة بالموقع  ،استضافت شركة ليكيال مؤخراً جلسة استماع
عامة بالقرب من رأس غارب (فى  4أبريل  )2018والمحاضر الناتجة من هذا االجتماع متاحة للجمهور عبر السلطات المحلية
ومدونة كفصل في تقييمنا لألثر البيئي واالجتماعي .وهذا متاح على موقع المشروع  -انظر القنوات ب .لمشاركة أصحاب المصلحة
في المستقبل – وكذلك من خالل اإلفصاح عن بيانات المقرضين.
وبما أن مشروع شركة ليكيال للبناء والتملك والتشغيل قد تم تغطيته عن طريق تقييم األثر من قبل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة  ،والذى من خالله سيتم إجراء مشاورات عامة لتطوير مشاريع طاقة الرياح في هذا الجزء من خليج السويس  ،وبسبب
وجود موقع المشروع بعيدًا عن السكان  ،فإن شركة ليكيال لديها مشاركة محدودة مع أصحاب المصلحة المحليين حتى اآلن.
تهدف خطة إشراك أصحاب المصلحة هذه إلى البناء عليها  ،وعلى توسيع نطاق المشاركة التي تم القيام بها حتى اآلن .ستقوم شركة
ليكيال بإعداد برنامج مشاركة قوي قبل البناء من أجل إقامة عالقات مثمرة وتزويد الشركة والمقاولين بفهم أفضل لسياق التشغيل
والمخاطر والفرص الرئيسية.
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ب .قنوات لمشاركة اصحاب المصلحة في المستقبل
استنادا ً إلى المناقشات مع أصحاب المصلحة المحليين  ،تم تحديد قنوات االتصال المفضلة التالية

جدول  - 4قنوات االتصال المقترحة

اآللية

الوصف

وسائل االعالم االجتماعية

أشار ممثلو المجتمع الذين تمت استشارتهم في رأس غارب إلى أنهم يستخدمون الفيسبوك كمصدر
أساسي للمعلومات .قدموا العديد من مجموعات الفيس بوك من خالل عدد من األعضاء الذين
تتراوح أعدادهم بين  57000 - 15000عضو .بعض مواقع الفيسبوك هي مجموعات مجتمعية
والبعض اآلخر عبارة عن صفحات رسمية لمجلس المدينة والمكاتب الحكومية األخرى.

موقع المشروع

المشروع اليزال في مرحلة تطوير موقع ويب محدد للمشروع  ،يحتوي على معلومات وتحديثات
بيانات المشروع الرئيسية .حتى هذه اللحظة  ،يمكن االطالع على التحديثات على المشروع على
الموقعwww.lekela.com:

المقاهي والتجمعات
الصغيرة

يتبادل العديد من أعضاء المجتمع المعلومات ويناقشونها في المقاهي ومن خالل التجمعات الصغيرة
غير الرسمية.

وجها لوجه (واحد مقابل
واحد)

فضلت بعض النساء اللواتي تمت استشارتهن تلقي المعلومات من خالل أزواجهن .وكما هو الحال
مع جميع الفئات الضعيفة التي تكون إما أميّة أو ال تصل إلى اإلنترنت  ،فإن االتصال وجها ً لوجه
هو األسلوب المفضل لالتصال .تعتزم شركة ليكيال إنشاء مكتب محلي لموارد المجتمع في رأس
غارب لتسهيل المشاركة المجتمعية الفعالة .سيتم تشغيل المكتب من قبل ممثل المشروع وسوف
يحتوي على معلومات المشروع والتحديثات.

المنظمات غير الحكومية

لقد وجد أن المنظمات غير الحكومية في رأس غارب نشطة للغاية  ،تشارك في مجتمعاتها المحلية
مع انتشار واسع النطاق ألكثر الفئات ضعفا .كما أن المنظمات البيئية المحلية غير الحكومية التي تم
االتصال بها هي جزء ال يتجزأ من المجتمع ويمكنها المساعدة في المزيد من التواصل المستهدف
في األمور المتعلقة بالبيئة.

شيوخ البدو

الطريقة الوحيدة للتواصل مع البدو في المنطقة هي من خالل شيخ القبيلة  /القبائل.

ال توجد صحيفة معروفة خاصة برأس غارب  ،ولكن تمت اإلشارة إلى جريدة محلية تسمى "أخبار البحر األحمر" ٤في المواد التي
قدمتها منظمة غير حكومية .ومع ذلك  ،لم يتم العثور على أثر لهذه الجريدة على اإلنترنت.

ج .أنشطة ما قبل البناء والتجهيز
من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام  .2018بين الربع الثاني والربع الثالث  .2018قبل ذلك سيتم تنفيذ عدد من
أنشطة المشاركة لتعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة في المشروع وتنقيح قائمة مشاركة أصحاب المصلحة والقضايا الرئيسية
ألصحاب المصلحة.
▪

سوف يتم عقد مؤتمر  /اجتماع للمشروع على مستوى المحافظة وعلى المستوى المحلي مما يوفر فرصة للمشاركة مع
استهداف ممثلي الحكومات اإلقليمية والمحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين .سيتم أيضا توسيع الدعوات إلى

 ٤مالحظة :الحظ المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أيضًا وجود جريدة عند تقييم األثر االستراتيجي التراكمى  -وهذا يتطلب التحقق.
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▪

المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع .كما سيحضر مقاول الهندسة والمشتريات واإلنشاءات ( )EPCوالمشارك في
هذا االجتماع مرة واحدة.
سيتم عقد مؤتمر  /اجتماع أولي من خالل السلطات ووسائل اإلعالم المناسبة وكذلك مواقع الفيسبوك على الويب.
سيستضيف ممثلو المشروع الرئيسيون المؤتمر  /االجتماع ويهدف إلى تقديم وصف تفصيلي للمشروع وتحديثه .كما سيقدم
لمحة عامة عن التأثيرات الرئيسية (السلبية واإليجابية على حد سواء)  ،وعمليات التخفيف المرتبطة بها  ،وعمليات التوظيف
 /التعاقد الرئيسية  ،وإجراءات ردود المجتمع والتوقعات فيما يتعلق بإشراك أصحاب المصلحة .سيتم تخصيص الوقت
الكافي أيضًا لألسئلة واألجوبة.

سيتم إصدار معلومات اإلفصاح عن بيانات المشروع ) (PIDأو مواد االتصال باللغة المحلية وستتضمن (وليس بالضرورة أن تقتصر
على):
➢

صحائف وقائع المشروع الرئيسية:
▪ نظرة عامة على الشركة والمشروع (بما في ذلك تفاصيل االتصال) ؛
▪ معلومات المشروع والحقائق األساسية (بما في ذلك الخرائط وجدول المشروع) ؛
▪ أساسيات مزرعة الرياح (بما في ذلك األساسيات التقنية) ؛ و
▪ أسئلة وأجوبة متكررة.
ملخص مبسط للنتائج الرئيسية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي.
عملية إشراك أصحاب المصلحة.
ردود فعل المجتمع على الفيسبوك وردود الفعل والنماذج الداعمة.
سياسة وعملية التوظيف.

➢
➢
➢
➢
➢ سياسة التعاقد والشراء والعمليات
➢ نظرة عامة على االستثمار في مجتمع شركة ليكيال ومعايير االختيار.

اعتمادا على الجمهور المستهدف  ،مثل مجتمع األعمال المحلي (على سبيل المثال)  ،سوف تكون هناك حاجة إلى إنتاج مواد محددة
بما في ذلك نظرة عامة على عملية التعاقد والمشتريات.
باإلضافة إلى نشر المواد مباشرة  ،لتحقيق أقصى قدر من التواصل  ،يمكن أيضًا نشر معلومات المشروع على مواقع الفيسبوك عالية
المستوى ذات الصلة بالحكومة أو على أساس المجتمع.
وبمجرد أن يكون المقاول ( )EPCمتواجدا ً  ،سيتم وضع وتنفيذ جدول تفصيلي لمشاركة أصحاب المصلحة مع دعمهم وتعاونهم.

د .أنشطة المشاركة فى مرحلة االنشاء
أثناء البناء  ،سيستخدم المشروع اإلفصاح عن بيانات المشروع ) (PIDوإعالنات التوظيف واالجتماعات الفردية ومناقشات مجموعة
التركيز) (FGDsاستنادًا إلى التعليقات الواردة عبر هذه األنشطة  ،سيتم تحديث سجل أصحاب المصلحة وتحليل أصحاب المصلحة
وسجل مخاطر المشروع وسجل االلتزامات على أساس ربع سنوي.

الجدول  - 5آليات المشاركة المقترحة
اآللية

الوصف

اللقاءات الفردية

من أجل دعم المشاركة مع الفئات الضعيفة أو المهمشة  ،سيتم عقد اجتماعات فردية بمساعدة
المنظمات غير الحكومية المحلية (حسب الحاجة).
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اإلعالن (فرص العمل
والمشتريات)

مناقشات مجموعة
التركيز ) (FGDsمع
المجموعات الضعيفة

تحديثات المشروع

وستشمل إعالنات التوظيف معلومات عن المهارات المطلوبة وطبيعة عقود العمل ومدتها ونطاق
التعويض المقدم وتفاصيل االستخدام .وستنشر فرص العمل في موقع المشروع على شبكة
اإلنترنت  ،ومواقع الفيس بوك ذات العضوية العالية  ،والمجلس اإلعالمي لمكتب الموارد التابع
للمجتمعات المحلية  ،ومجالس المعلومات في المساجد والكنائس المحلية .ستشمل فرص التوريد
طبيعة ونطاق فرصة الشراء  ،وملخص للمعايير الرئيسية التي ستطبق في االختيار وتفاصيل
االتصال لمزيد من المعلومات والتطبيق.
سوف يعقد مجموعة التركيز بالمشروع ) (FGDsمع موظفى االتصال المجتمعي ()CLOs
مناقشات سنوية مع مجموعات ضعيفة مثل كبار السن والنساء واألشخاص األميين واألشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة وأفراد المجتمع الذين قد ال يتمكنون من المشاركة في االجتماعات
الرسمية .سوف يشارك موظفى االتصال المجتمعي ( )CLOsنفس المعلومات المقدمة في الكشف
عن معلومات المشروع بطريقة بسيطة .سيتم استخدام الصور والرسوم التوضيحية لتسهيل
االتصال الواضح والفعال .سوف يكون موظفى االتصال المجتمعي  CLOsمسؤولين عن إرسال
دعوات االجتماع  ،وترتيب أماكن االجتماعات وضمان أن يكون لدى المشاركين وسيلة نقل
مناسبة إلى المكان .ومع ذلك  ،ينبغي توضيح أن المشاركة في هذه االجتماعات غير مدفوعة
األجر.
ستعقد اجتماعات تحديث المشاريع ربع السنوية مع أصحاب المصلحة في المشروع على المستوى
الوطني واإلقليمي والمحلي .تدرك شركة ليكيال أهمية ضمان إطالع القادة المحليين على مشاريع
التطوير ألنها قناة فعالة للغاية لنشر المعلومات داخل المجتمع المحلي .سيتم توفير تحديثات
المشروع العادية على أساس نصف سنوي على األقل (أو في مراحل المشروع الرئيسية)
ومقاييس المشروع المتفق عليها .ستتضمن المعلومات تحديثات التقدم  ،واألنشطة المتعلقة
بالمشروع مثل خطط المرور وأي أنشطة قد تعطل المجتمعات بأي شكل من األشكال  ،وأنشطة
مشاركة أصحاب المصلحة المخطط لها  ،وفرص التوظيف  ،واالتصاالت الرئيسية للمشروع
والمعلومات األخرى ذات الصلة .ستكون التحديثات متاحة على لوحات اإلعالنات للمكاتب
والموقع اإللكتروني للمشروع وعلى مواقع الفيسبوك عالية العضوية بما في ذلك صفحة مجلس
المدينة الرسمية .كما سيتم نشر تحديثات المشروع على موقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
NREA

التقارير السنوية
للمشروع

طريقة ردود المجتمع
)(CFP

ينبغي إعداد تقرير سنوي عن المشروع ونشره إلكترونيا ً وإتاحته في األماكن العامة .ويمكن أيضا
أن تكون متاحة على موقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  .NREAيجب أن يقدم التقرير تحديثات
المشروع  ،والتقدم المحرز في خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  ،واإلحصاءات المتعلقة
بالتوظيف المحلي والمشتريات  ،باإلضافة إلى تقديم ملخص للشكاوى المقدمة .يمكن أيضًا مناقشته
مع المجموعات الضعيفة في اجتماعات منفصلة.
تلعب طريقة ردود المجتمع  CFPدورا هاما في تقديم الردود المجتمعية حول المشروع فيما يتعلق
بقضايا المجتمع واالهتمامات التي تحتاج إلى المعالجة من خالل أنشطة إشراك أصحاب المصلحة.
قد يكون تلقي عدد من المظالم  /التعليقات بخصوص قضية محددة مؤشراً لقضية أساسية تتطلب
التدخل أو التغيير.
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ملخص خطة المشاركة

٥

الجدول  - 6خطة المشاركة اإلنشائية األولية
أصحاب
المصلحة
الحكومة
الوطنية

٦

القضايا /
المخاوف
المحتملة
الموافقات ،
وتصاريح العمل
 ،والجدول
الزمني للمشروع
 ،واالستثمار ،
والتحديثات

الحكومة اإلقليمية السماح بإصدار
التصاريح
(محافظة البحر
والموافقات
األحمر)
واألمن والتشغيل
وفرص العمل
والمبادرات
االستثمارية
المجتمعية

وزارة القوى
العاملة (محافظة
البحر االحمر)

فرص التشغيل
وتوفير فرص
العمل التجارية ،
وتوفير العمالة ،
وتصاريح العمل.

وزارة التضامن
االجتماعي
(محافظة البحر
األحمر)

مبادرات
االستثمار
المجتمعي

الرسائل الرئيسية

آلية االتصال

االجتماعات
يجب أن يتم
إعالنه  TBAلكل الفردية
والمراسالت
معلومات
المكتوبة
المشروع
واإلفصاحات التى والمشاركة في
المنتديات
تتم عن بياناته.
والمؤتمرات
الحكومية
مؤتمر  /اجتماع
يجب أن يتم
إعالنه  TBAلكل مشروع عقد
جلسة االجتماع
معلومات
االبتدائى والعام ،
المشروع
واإلفصاحات التى واالجتماعات
الفردية
تتم عن بياناته.
والمراسالت
الكتابية
والمشاركة في
المنتديات
والمؤتمرات
الحكومية
االجتماعات
يجب أن يتم
إعالنه  TBAلكل الفردية ،
والمراسالت
معلومات
المكتوبة
المشروع
واإلفصاحات التى
تتم عن بياناته.
االجتماعات
يجب أن يتم
إعالنه  TBAلكل الفردية
والمراسالت
معلومات
المكتوبة
المشروع
واإلفصاحات التى والمشاركة في
المنتديات
تتم عن بياناته.

التكرار

مالك العالقة

كما هو مطلوب /
محترم تبعا لحالة
المشروع والتقدم
فيه.

المدير العام
بشرطة ليكيال.
المدير العام
لمقاول الهندسة
والمشتريات
واإلنشاءات
(.)EPC

على أن يتم ذلك
بشكل نصف
سنوي أو على
النحو المطلوب

المدير العام
بشرطة ليكيال.
المدير العام
لمقاول الهندسة
والمشتريات
واإلنشاءات
(.)EPC

التعاقد من الباطن
مقدما  ،على أن
يتم ذلك بشكل
نصف سنوي أو
على النحو
المطلوب
تطوير خطة
االستثمار
المجتمع.مقدما ً ،
على أن يتم ذلك
بشكل نصف

المقاولين المحليين
الرئيسيين الذين
يمثلون الموارد
البشرية للمشروع
(حسب الحاجة(
المدير العام
بشرطة ليكيال.
المدير العام
لمقاول الهندسة
والمشتريات

 ٥مالحﻈة :بﻤﺠﺮد أن يﻜﻮن مقاول مقاول الهندسة والمشتريات واإلنشاءات ( )EPCمتواجدا ً  ،يﺠﺐ تﻄﻮيﺮ وتﻨفﻴﺬ بﺮنامج مﺸاركة مفﺼﻞ للﻤﺸﺮوع راجع
قسم .7.0
 ٦يجري وضع خطة منفصلة للعالقات الحكومية تتناول تحديدا ً متطلبات المشاركة على مستوى الحكومة الوطنية.
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وزارة االسكان
والمجتمعات
والتنمية
العمرانية
(محافظة البحر
األحمر)

حلول إقامة
العمال وإدارتها

استراتيجية
االستثمار
المجتمعي لشركة
ليكيال وتقرير
المشروع
السنوي.
يجب أن يتم
إعالنه  TBAلكل
معلومات
المشروع
واإلفصاحات التى
تتم عن بياناته.

والمؤتمرات
الحكومية

سنوي أو على
النحو المطلوب

االجتماعات
الفردية ،
والمراسالت
المكتوبة

نصف سنوي أو المدير العام
النحو بشرطة ليكيال.
على
المدير العام
المطلوب
لمقاول الهندسة
والمشتريات
واإلنشاءات
(.)EPC
يجب أن يتم
سنويا
إعالنه TBA

الهيئات الحكومية جدول وتحديثات يجب أن يتم
االجتماعات
إعالنه  TBAلكل الفردية
المشروع
الداخلية
معلومات
والمراسالت
المشروع
المكتوبة
واإلفصاحات التى والمشاركة في
تتم عن بياناته.
المنتديات
والمؤتمرات
الصناعة
تأثير أنشطة البناء جدول المشروع  ،االجتماعات
والشركات
الفردية
وقضية االهتمام
على عملياتها ؛
القائمة
التعاون في مجال المشترك
(ترانسجلوب ،
األمن  ،االستثمار
جابكو ،
المجتمعي  ،إلخ.
المؤسسة
المصرية العامة
للبترول  ،الشركة
العامة للبترول ،
شركة أمل
للبترول

كما هو مطلوب

واإلنشاءات
(.)EPC

المدير العام
لشركة ليكيال ،
المدير العام
لمقاول الهندسة
والمشتريات
واإلنشاءات
( ، )EPCمديرى
األمن التابعين
لموظفى االتصال
بالمجتمع

AMAPETCO

 ،شركة سيمنس
جاميسا
Siemens
)Gamesa

المقاولون من
الباطن ووكالء
الخدمة

جدول وتحديثات
المشروع
والفرص المتاحة

يجب أن يتم
إعالنه  TBAلكل
معلومات
المشروع

المنتديات ذات
المحتوى المحلي

كما هو مطلوب

المدير العام
لشركة ليكيال ،
المدير العام
لمقاول الهندسة
والمشتريات
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المنظمات غير
الحكومية

الجماعات الدينية

مبادرات
االستثمار
المجتمعي ،
مساعدة المجتمع
فى مجال الصحة
والسالمة وفي
التواصل مع
الفئات الضعيفة
جدول وتحديثات
المشروع

مقدمي الخدمات
الصحية

الصحة والسالمة
للعمال والمجتمع

مقدمو التعليم
(خاصة المعاهد
الفنية  /معاهد
التدريب المهني)
المجتمعات
(رؤساء القبائل
ورؤساء العائالت
البارزة
والبرلمانية(

جدول وتحديثات
المشروع
والفرص المتاحة

المندوبين
والشيوخ ومراكز
الشباب
الفئات الضعيفة
أو المهمشة

معلومات
المشروع (خطط
اآلثار والتخفيف)
 ،والفرص
المتاحة
مبادرات
االستثمار
المجتمعي
معلومات
المشروع (خطط
اآلثار والتخفيف)
 ،والفرص
المتاحة

واإلفصاحات التى
تتم عن بياناته.
المعلومات
والبيانات التى يتم
اإلفصاح عنها
لكل مشروع

المعلومات
والبيانات التى يتم
اإلفصاح عنها
لكل مشروع
المخاطر المتعلقة
بالصحة واآلثار
وخطط التخفيف.
متطلبات المهارة
 ،والبيانات التى
يتم اإلفصاح عنها
لكل مشروع
المعلومات
والبيانات التى يتم
اإلفصاح عنها
لكل مشروع

المعلومات
والبيانات التى يتم
اإلفصاح عنها
لكل مشروع

واإلنشاءات
()EPC
موظفى االتصال
بالمجتمع

االجتماعات
الفردية
والمراسالت
المكتوبة
والمشاركة في
المنتديات
والمؤتمرات

كما هو مطلوب

وسائل االعالم
االجتماعية

التحديثات التى تتم موظفى االتصال
بعد مرور ثالثة بالمجتمع
شهور

االجتماعات
الفردية
والمراسالت
المكتوبة
االجتماعات
الفردية

كما هو مطلوب

ممثلو المشروع
فى مجاالت
البيئة ،الصحة
واألمان EHS
ممثلو المشروع
فى مجال الموارد
البشرية

كما هو مطلوب

موظفى االتصال
بالمجتمع

االجتماعات
الفردية ،
مناقشات
مجموعة التركيز
 ،وسائل التواصل
االجتماعي

االجتماعات
الفردية ،
مناقشات مجموعة
التركيز  ،وسائل
التواصل
االجتماعي

كما هو مطلوب

كما هو مطلوب

موظفى االتصال
بالمجتمع
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ذ .أنشطة المشاركة فى مرحلة التشغيل
سيتم مراجعة وتحديث خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ( )SEPقبل بدء تشغيل المشروع للتأكد من أنه مالئم للغرض
مع دخول المشروع في عمليات التشغيل الثابتة.
ومع ذلك  ،خالل مرحلة البناء في وقت مبكر  ،سيتم توخى االهتمام الخاص بالفرص التي قد تكون متاحة لتوظيف وتدريب المرشحين
المحليين للمرحلة التشغيلية .وسيتم ذلك عن طريق برنامج تطوير المحتوى المحلي الذي يستهدف تنمية المهارات بين أفراد المجتمع
المحلي.

 .7جدول المشاركة المفصل
بمجرد االنتهاء من تحديد هوية أصحاب المصلحة ورسم الخرائط والتحليل  ،سيتم وضع جدول مفصل (أو خطة تكتيكية) لمشاركة
أصحاب المصلحة لضمان وجود نهج قوي ومخطط جيدًا للمشاركة  ،وتخصيص الموارد والمسؤوليات المناسبة للفريق .وسيقوم
الفريق بمراجعة الجدول التفصيلي على أساس أسبوعي  ،ال سيما في الفترة التي تسبق تعبئة المشروع.
سوف يشمل جدول المشاركة (كحد أدنى):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

التواريخ الرئيسية للمشروع والمهام الداعمة الرئيسية المطلوبة ؛
هدف المشاركة (اإلفصاح المطلوب  ،االجتماع التمهيدي  ،المخاطرة التي يجب إدارتها  ،إلخ) والتاريخ المستهدف ؛
صاحب المصلحة (أصحاب المصلحة) المستهدفين  /؛
طريقة  /طرق المشاركة ؛
الموقع
مواد االتصاالت الداعمة المطلوبة ؛
الموارد والمسؤوليات المخصصة.

فيما يلي مثال لما سيتم تطويره بالتزامن مع مقاول الهندسة والمشتريات واإلنشاءات ( )EPCلكل ممارسة من ممارسات المشاركة

جدول المشاركة  -مثال من جلسة استماع علنية

.8

الموارد
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يتطلب تنفيذ خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ( )SEPنهجاً منهجياً للتبليﻎ واالستماع والحصول علﯽ المالحظات من
أصحاب المصلحة ومراجعة الخطة  ،حسب الحاجة .تعمل شركة ليكيال في الوقت الحالي على توظيف فريق اتصال مجتمعي سيكون
مقره في رأس غارب.
في األجل القريب  ،سيقوم فريق االتصال المجتمعي بتقديم تقرير إلى المدير العام الذي سيكون مسؤوالً عن مشاركة جميع أصحاب
المصلحة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والمحلية .إذا لزم األمر  ،قد يتم االحتفاظ بقدرات األداء االجتماعي الفني لدعم تنفيذ خطة
إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ( )SEPوأنشطة األداء االجتماعي األخرى كما هو مطلوب.
في الوقت الذي يتم فيه نقل المسؤولية إلى المدير العام  ،فإنه سوف يتصل بشكل وثيق مع المسئولين عن الوظائف فى الشركات ذات
الصل (البيئة والحوكمة االجتماعية ( ، )ESGالبيئة ،الصحة واألمان  ، EHSالموارد البشرية  ،الشؤون الخارجية  ،العمليات ،
التجارة  ،المالية والقانونية) مع أخذ المشورة عند الضرورة ورفع التقارير بشكل منتظم.
وعلى مستوى الشركات  ،سوف تحتفظ شركة ليكيال بخدمات مستشار العالقات الحكومية واألمن الذي سيعمل عن كثب مع المدير
العام وسيتصل بأفراد األمن في رأس غارب ومع اإلدارات والوكاالت الحكومية المحلية واإلقليمية والمحلية حسب الطلب .وسيمﮐن
هذا الدور من الحصول على جميع الموافقات الخاصة بأصحاب المصالح مع المشارﮐات  ،ودعم تطوير العالقات الرئيسية مع
الموظفين المدنيين والمسؤولين الحﮐوميين.
ويعتبر موظفى االتصال المجتمعي ( )CLOsمسؤولين عن اإلدارة اليومية والتواصل المجتمعي وجها ً لوجه .وستكون نقطة اتصال
مركزية في رأس غارب وتضطلع بأنشطة المشاركة المحددة في خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ( ، )SEPلبناء
والحفاظ على عالقات قوية مع السكان المحليين والشركات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من مجموعات أصحاب المصلحة.
كما سيكون موظفى االتصال المجتمعي  CLOsمسؤولين عن التأكد من أن إجراء مالحظات المجتمع نشط وفعال.
وسيعمل فريق خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ) (SEPأيضا ً بشﮐل وثيق مع فريق البيئة ،الصحة واألمان )(EHS
داخل البلد ومع مقاول الهندسة والمشتريات واإلنشاءات (.)EPC

سيقوم فريق خطة إشراك أصحاب المصلحة ( )SEPبتقديم تقارير يومية إلى المدير العام وبشكل منتظم إلى مسئول القسم البيئى
واالجتماعي والحوكمة  ESGالخاص بشركة ليكيال حول التقدم الذى تنم إحرازه بشأن خطة إشراك أصحاب المصلحة  SEPوأية
قضايا تنشأ والتغييرات المطلوبة في خطة إشراك أصحاب المصلحة.
وعندما يتم تواجد مقاول الهندسة واإلنشاء والتشييد  ،سيقوم أكبر مدير لقاعدة موقع شركة ليكيال باالتصال عن كثب مع المدير العام
التابع لشركة ليكيال لدمج خطة إشراك أصحاب المصلحة في نظام إدارة البناء بالمشروع.

 .9إجراء التعليقات المجتمعية  /ردود المجتمع
يمثل إجراء التعليقات المجتمعية للمشروع ) (CFPجز ًءا ها ًما من برنامج مشاركة أصحاب المصلحة في المشروع .إن تطوير وتنفيذ
إجراء مناسب للغرض يسمح للشركة وفريق المشروع بالتفاعل بسرعة لمعالجة أي قضايا أو شواغل خارجية ألصحاب المصالح
يمكن أن تعيق تسايم المشروع.
وقد تم تطوير طريقة ردود المجتمع ) (CFPوينبغي قراءتها بالتزامن مع هذا البرنامج .ارجع إلى مشروع "محطة توليد كهرباء
طاقة الرياح في خليج السويس" :إجراء التعليقات المجتمعية (موجود حاليًا كمسودة).

 .10المراقبة ورفع التقارير
لضمان تنفيذ عملية إشراك أصحاب المصلحة  ،بما في ذلك جهود اإلفصاح والتشاور وإجراء تعليقات المجتمع  ،يجب تنفيذها بشكل
هادف ومستمر  ،وقيام شركة ليكيال بتتبع عملية مراقبة وتحليل وإعداد التقارير.
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في حين أنه يجب أن تكون مراقبة نشاطات خطة إشراك أصحاب المصلحة مستمرة  ،يجب أن يكون إعداد التقارير فى مراحل ما
قبل البناء والتشييد على أساس فصلي  ،وذلك ما لم ينص على خالف ذلك في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )(ESMP

أ .المسئوليات
ستكون مسؤولية مراقبة وتوثيق نشاطات خطة إشراك أصحاب المصلحة ( )SEPمن مسؤولية المدير العام وموظفى االتصال
المجتمعي ( . )CLOsسيعمل موظفو االتصال المجتمعي ( )CLOsبشكل وثيق مع مستشار العالقات الحكومية واألمنية لكى تصل
الرسائل من المشاركات مع أصحاب المصلحة الوطنيين واإلقليميين.
تشمل المسؤوليات المحددة فيما يتعلق بالرصد واإلبالغ ما يلي:
▪
▪
▪
▪
▪

تلبية مؤشرات األداء الرئيسية ومقاييس األداء لخطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع (.)SEP
رصد أنشطة المشاركة والتشاور الجارية  ،وتتبع المخاطر و  /أو القضايا المحتملة.
التأكد من أن وثائق االستشارات حديثة ويمكن الوصول إليها.
إجراء تقييم منتظم لفعالية أساليب المشاركة والتشاور وتعديل الخطة الجارية وفقًا لذلك.
دعم المراجعات الخارجية لخطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع ( )SEPو  /أو إجراء مراجعة سنوية داخلية لخطة
إشراك أصحاب المصلحة في المشروع (.)SEP

▪

تحديث خطة إشراك أصحاب المصلحة على النحو المطلوب لضمان توافقها مع أهداف المشروع ودعم إدارة مخاطر
المشروع الرئيسية.

الجدول  – 7قياس أنشطة المشاركة الرئيسية

النشاط

الوصف

▪ تقديم شركة ليكيال والمشروع ألصحاب
انطالق مؤتمر  /اجتماع
المصلحة رفيعي المستوى والجمهور على
المشروع
نطاق أوسع
▪ عنونة وإدراج القضايا  /القضايا  /األسئلة
المحددة ألصحاب المصلحة
▪ تسهيل المشاركة على مستوى مدينة رأس
غارب
▪ التوعية والكشف عن معلومات المشروع
االفصاح عن معلومات
(توافر وتكرار وفهم)
المشروع
▪ المالءمة الثقافية للكشف عن معلومات
المشروع
▪ تقييم أنشطة المشاركة (الرسمية وغير
أنشطة التشاور (يختلف
الرسمية)
التكرار حسب صاحب
▪ استعراض القضايا واالهتمامات التي أثيرت
المصلحة ومرحلة
▪ تقييم الوقت المستغرق للرد على القضايا
المشروع)
▪ ضمان التواصل حول إجراء مالحظات
المجتمع
▪ تصنيف المظالم
التظلمات (راجع إجراء
مالحظات المجتمع لمعرفة ▪ إبراز االتجاهات والمخاطر
▪ تقرير عن المظالم المغلقة
التفاصيل)

المقاييس
▪ عدد المشاركين مقابل الدعوات الصادرة
▪ االجتماعات المقررة التى تم جدولتها بعد
المؤتمر على المستوى الوطني واإلقليمي
والمحلي
▪ الطلبات التى تم تقديمها بعد المؤتمر آخر
للحصول على معلومات
▪ تواريخ النشر والتوزيع
▪ مستوى االحتفاظ بالمعلومات
▪ مواقع التوزيع
▪ عدد أنشطة المشاركة (المكان والتواريخ
وعدد المشاركين)
▪ عدد وأنواع التعليقات من جانب أصحاب
المصلحة
▪ تقييم وعي أصحاب المصلحة بالمشروع
وإجراء المالحظات المجتمعية
▪ عدد الشكاوى حسب النوع
▪ درجة الخطورة
▪ تكرار مظالم المجتمع
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▪ مدى االمتثال لعملية التظلم وتحديد الفجوات
(خبير استشاري خارجي(

▪ النسبة المئوية للشكاوى المغلقة
▪ الوقت المستغرق إلغالق المظالم
▪ الفصل بين فئات الشكاوى (الضوضاء ،
الغبار  ،البيئة  ،السالمة  ،التوظيف ،
إلخ)
▪ تقييم وعي أصحاب المصلحة بالمشروع
وإجراء المالحظات المجتمعية

ب .التقارير
التقارير الداخلية
خالل مرحلة ما قبل البناء ومراحل البناء  ،سي تم مراجعة جدول المشاركة المفصل (أو الخطة التكتيكية) أسبوعيا من قبل فريق
SEP.وعند تلقي التعليقات من أصحاب المصلحة  ،سيتم مراجعة SEPربع سنويا ً من أجل االخذ في االعتبار أي تغييرات و تقييم
مؤشرات األداء الرئيسية المتفق عليها.
سيتم تضمين ملخص أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين (السابقة والمخطط لها) في التقرير الشامل لتحديث المشروع ،
والذي سيصدر على أساس شهري كجزء من التزامات إعداد التقارير الشهرية الخاصة بالتنفيذ (والعمليات).

االفصاحات العامة
تلتزم شركة ليكيال بتقديم تحديثات منتظمة للمشاريع والمشاركة مقابل المقاييس الرئيسية ألصحاب المصلحة وستستخدم مجموعة من
آليات االتصال بما في ذلك موقع المشروع ومكتب الموارد المجتمعية والقنوات األخرى والضمانات.
ووفقًا لمتطلبات التصريح ، ٧ستقدم شركة ليكيال أيضًا تقارير مرحلية شهرية عن تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية (بما في ذلك
مشاركة أصحاب المصلحة) لكل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة) والمركز اإلقليمي للطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة.
عند االنتهاء من اإلنشاء وخالل التشغيل  ،سينظر المشروع في إعداد تقرير سنوي أو موجز عن األداء االجتماعي والبيئي للمشروع
مقابل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ()ESMP

 ٧راجع "التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي والتراكمي ؛ برنامج إدارة التوربينات النشطة ( )ATMPلمشاريع طاقة الرياح في خليج السويس .خطة
إشراك أصحاب المصلحة في اإلطار يونيو  ، 2017ص - 14 .الحظ أنه لم تتم الموافقة بعد على التقييم المقدم من المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة .RCREEE
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 .11الملحق 1
أ .سجل اصحاب المشروع
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 .12الملحق 2
أ .سجل مشاركة اصحاب المصالح – النموذج
سجل مشاركة أصحاب المصلحة
سري  -الستخدام المشروع فقط
طبيعة المشاركة
تفاصيل المشاركة
▪اجتماعات فردية
التاريخ :اليوم – الشهر – السنة.
▪ مناقشات جماعية مركزة
الوقتxx:
▪ العرض واألسئلة واألجوبة
المكانxx :
▪ المنتدى
المشاركون من أصحاب المصلحة
مندوب شركة ليكيال  /المقاول
()EPC
▪ أسماء  /عناوين المشاركين
▪ أسماء  /عناوين المشاركين
▪ مالحظة :يتم تضمين تفاصيل االتصال إذا لم تكن معروفة بالفعل
أهداف المشاركة
▪ ...
نقاط المناقشة الرئيسية
▪...
االلتزامات المقدمة
(مالحظة :ينبغي أيضًا تسجيل التزامات المشروع المادية في سجل التزامات المشروع)
▪...
النقاط األخرى  /المالحظات ذات االهتمام
▪...
الخطوات التالية
(مالحظة :يلزم تخصيص مسؤوليات واضحة)
▪...
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