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 االختصارات:  قائمة 
 

ATMP Active Turbine Management Program   اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياحبرنامج 

BOO Build Own Operate  والتملك والتشغيل البناء 

CBOs Community Based Organisations   المنظمات المجتمعية 

CSR Corporate Social Responsibility  المسئولية اًلجتماعية للشركات 

E&S Environmental and Social النطاق البيئي واًلجتماعي 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development  إلعمار والتنميةعادة اإلالبنك األوروبي 

EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency   جهاز شؤون البيئة المصري 

EEH  Eurus Energy Holdings   وروس إنرجي القابضة ي 

EETC Egyptian Electricity Transmission Company  ء الشركة المصرية لنقل الكهربا 

EHS Environmental Health and Safety  الصحة والسالمة البيئية 

ENGIE ENGIE Energie Services S.A   إنجي لخدمات الطاقة 

EPC Engineering Procurement Construction  التصميم والشراء والتشييد 

ESIA Environmental and Social Impact Assessment  اًلجتماعي و تقييم األثر البيئي 

ESMP Environmental and Social Management Plan  خطة اإلدارة البيئية واًلجتماعية 

GoE Government of Egypt هورية مصر العربية/ الحكومة المصرية محكومة ج 

GoS Gulf of Suez   السويس خليج 

GWh Gigawatt Hour   جيجاوات/ ساعة 

ICP Informed Consultation and Participation  المستنيرةالتشاور والمشاركة 

IFC International Financing Corporation   مؤسسة التمويل الدولية 

IFIs International Financing Institutions  التمويل الدولية  مؤسسات 

JBIC Japan Bank for International Cooperation بنك اليابان للتعاون الدولي 

LGU Local Governmental Unit  ة الوحدة الحكومية المحلي 

MW Megawatt   ميجاوات 

NGO Non-governmental Organization  غير حكومية منظمة 

NREA New and Renewable Energy Authority   هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

NTS Non-technical Summary   موجز غير فني 

O&M Operation and Maintenance  التشغيل والصيانة 

OC Orascom Construction S.A.E  أوراسكوم لإلنشاءات ش.م.م 

OHTL Overhead Transmission Line   عالي ضغط خط نقل كهرباء/ خط 

PPA Power Purchase Agreement  اتفاقية شراء الطاقة 

PR Performance Requirements   متطلبات األداء 

PS Performance Standard  معيار/ معايير األداء 

RCREEE  Regional Centre for Renewable Energy and Energy 

Efficiency  

 المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

RSWE Red Sea Wind Energy  طاقة الرياح ل شركة البحر األحمر 

SEP Stakeholder Engagement Plan   خطة مشاركة أصحاب المصلحة 

SESA Strategic Cumulative Environmental and Social 

Impact Assessment  

 تقييم األثر البيئي واًلجتماعي اًلستراتيجي والتراكمي

SGRE Siemens Gamesa Renewable Energy  سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة 

TVET  Technical and Vocational Education and Training   التعليم والتدريب التقني والمهني 



 

 . المقدمة  1

 أهداف ونطاق خطة مشاركة أصحاب المصلحة  1.1

بواسطة   تنفيذها  الُمزمع  المصلحة  المستند خطة مشاركة أصحاب  شركة  َيحوي هذا 

الرياح لطاقة  األحمر  طاقة  البحر  إنتاج  مشروع  إلنشاء  اًلختيار  عليها  وقع  والتي   ،

"المشروع"( والكائن في   بلفظ - ًلحق اهنا - ميجاوات )والمشار إليها  500الرياح بقدرة 

 منطقة خليج السويس.  

تحدد   الماثلة ألغراض هذا المشروع، كذلك  تم وضع خطة مشاركة أصحاب المصلحة

تتبعه   الذي سوف  األحالنهج  البحر  الرياحشركة  لطاقة  التي سوف    مر  واإلجراءات 

تتخذها لتضمن مشاركة ُمختلف مجموعات أصحاب المصلحة )المذكورين في المربع  

بالمشروع1 يتعلق  فيما  والمعدات(،    ،(،  المواد  )ونقل  اإلنشاء  قبل  ما  خالل مرحلة 

 ومرحلتْي اإلنشاء والتشغيل.  

ية صنع القرار الخاصة  تهدف خطة مشاركة أصحاب المصلحة هذه إلى تحسين عمل

؛ لمشاركة فاعلة من  ، وخلق الفرصوتيسيرها  بالشئون والمسائل المتعلقة بالمشروع

المصلحة  قَِبل ال  كافة   أصحاب  وإتاحخالل  المطلوبة،  الزمنية  أمام مدة  الفرصة    ة 

المصلحة ومخاوفهم  لطرح  كافة؛  أصحاب  المخاوف  ومناقشتها  أفكارهم  وتناول   ،

ما   حيث  من  أساسيةالمجتمعية  واجتماعية  بيئية  مخاطر  من  ينشأ  جلسات    ،قد  أثناء 

 التشاور مع أصحاب المصلحة وعند الكشف عن البيانات والمعلومات.  

شركة البحر األحمر  بناء  عليه، تَهدف خطة مشاركة أصحاب المصلحة إلى أن تقوم  

الرياح المسئولةلطاقة  الشركة  الماثلة؛  ،  الخطة  تنفيذ  عن  مشاركة    إجماًل   بتعزيز 

بدعٍم   المشروع،  في  المصلحة  والشراء   المطورمن  أصحاب  التصميم    ومقاولي 

- في الوقت ذاته - ع، وأن تضمن  والتشييد، وُمشغل المشروع طوال دورة حياة المشرو

رسات  باستخدام أفضل المماو  ، مع المتطلبات القومية  وما جاء بهاتماشي هذه الخطة  

متطلبات مؤسسات التمويل الدولية التي قد تلعب دورها في  ل  كذلك  ،واستيفائها  الدولية

 تمويل المشروع.  

دى الوحدة  ل  بانتظامسوف تخضع خطة مشاركة أصحاب المصلحة للمراجعة العامة  

رأ  في  المحلية  المشروع،الحكومية  موقع  وفي  غارب  جدوى  وذلك    س  لضمان 

تسهم   وما  إنهاءالمشاركات  في  فاعل  دور ف.  وتسليمه  المشروع  بشكٍل  يحين  عندما 

مقاولي التصميم والشراء والتشييد ألداء دورهم المنوط بهم في المشروع؛ سوف تتم  

ا للدور الجوهري الذي سيلعبونه في د  ؛مراجعة الخطة بشكل تفصيلي م جهود  عنظر 

 مشروع. مشاركة أصحاب المصلحة في ال

 سوف يتم تحديث خطة مشاركة أصحاب المصلحة الماثلة كلما لَِزم تحديثها. 

ألغراض التوضيح فقط، تحمل المصطلحات التالي ذكرها 

المعاني المذكورة؛ قرين كٍل منها عند ورود ذكرها في خطة 

 مشاركة أصحاب المصلحة الماثلة: 

أصحاب المصلحة: األشخاص أو المجموعات الذين يكون 

للمشروع أثره المباشر أو غير المباشر عليهم، وكذلك هؤًلء 

حة أو يتمتعون بالقدرة على التأثير على الذين قد تكون لهم مصل

 نتائج المشروع سلب ا أو إيجاب ا. 

. المجتمعات المتأثرة 1قد يشمل مصطلح أصحاب المصلحة: 

محلي ا بالمشروع أو األفراد، ومن يمثلهم بشكل رسمي أو غير 

. الهيئات الوطنية والحكومية، والسياسيين، وقادة 2رسمي. 

المجتمع المدني والمجموعات ذوات المجتمع الديني، ومنظمات 

 . المجتمع األكاديمي وقطاعات األعمال. 3المصلحة الخاصة. 

ُف على أنها أي عملية يُشارك  مشاركة أصحاب المصلحة: تعَرَّ

فيها أصحاب المصلحة في حل المشكالت أو صنع القرار، أو 

 يُسِهُم فيها أصحاب المصلحة بما يضمن صنع قرارات أفضل. 

تشاور: التواصل بين طرفين، أحدهما الجهة المسئولة عن عملية ال

تطوير المشروع أو من يمثلها واآلخر هو المجتمعات المحلية؛ 

بهدف تأسيس عالقات ُمبكرة وُمثمرة مع أصحاب المصلحة. تمنح 

عملية التشاور المرتبطة بتقييمات األثر الفرصة للمجتمعات 

قة بمخاطر المشروع المحلية؛ للتعبير عن وجهات النظر المتعل

وآثاره وإجراءات الحد منها، األمر الذي يسمح بدوره لشركة 

البحر األحمر لتوليد طاقة الرياح أو ممثليها بدراسة وجهات 

النظر هذه واًلستجابة لمضمونها. سوف تظل عملية التشاور 

 مستمرة طوال مدة دورة حياة المشروع. 

ركة أصحاب (: تعريف أصحاب المصلحة، مشا1المربع )

 المصلحة وعملية التشاور



 

 الجهات األساسية الُمشاركة  1.2

توضيٌح لمسئوليات هذه الجهات، ووصٌف عام للدور الذي  - ًلحق ا فيما يلي- مشاركة العديد من الجهات. َيِردُ  –خالل دورة حياته   –يستلزم المشروع 

 بخطة مشاركة أصحاب المصلحة الماثلة:   منها فيما يتعلقتلعبه كٌل 

)المطور(:  تحالف ▪ لإلنشاءات  وأوراسكوم  القابضة  إنرجي  يوروس  تسوشو،  تويوتا  مؤسسة  الطاقة،  لخدمات  إنجي  ُمطور    شركات 

 المشروع والقائم عليه ومالكه.  

على سبيل   أي المسئولة عن أعمال اإلنشاء والتشغيل  ذ المشروع؛المحلية المنوطة بتنفي   الشركة  ش.م.م: شركة البحر األحمر لطاقة الرياح ▪

تكون  المثال للمطور. سوف  بالكامل  الرياح، وهي شركة مملوكة  لطاقة  البحر األحمر  تنفيذ خطة مشاركة أصحاب    شركة  مسئولة عن 

 المصلحة وتوثيقها.

، تحت عنوان "إطار  ذات صلة  بناء  على بروتوكول مشترك، َوقَّعَته عدة وكاًلت مختلفة  المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة:  ▪

لتوربينات   الفعالة   دارةاإلالطيور المهاجرة وبرنامج  لتقييم األثر البيئي واًلجتماعي اًلستراتيجي والتراكمي، وبرنامج رصد    ؛العمل التنفيذي

  ج السويس"؛ فإن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هو المسئول عن تطوير ألعمال مزارع طاقة الرياح في منطقة خلي   الرياح

بداية من تقديم المشروع وحتى    وتنفيذه؛  طوال دورة حياة المشروعالرياح  لتوربينات    الفعالة  دارةاإلبرنامج    قة، وإدارة  المشروع بالمنط

 .  شركة البحر األحمر لطاقة الرياح بالنيابة عن إغالقه

تحقق مدى امتثال  متابعة وعن   الوحدة الحكومية المسئولة رسمي ا عن حماية البيئة في مصر. جهاز شئون البيئة مسئولٌ  جهاز شئون البيئة:  ▪

تنفيذ ألغراض  موضوعة  تقييم األثر البيئي واًلجتماعي وخطة اإلدارة البيئية واًلجتماعية المصاحبة له، والفي  المشروع للشروط الُمبينة  

 ، والتي يُمنح بموجبها التصريح البيئي الخاص بالمشروع.  المشروع

الشركة المستفيدة من ناتج المشروع من الكهرباء المولدة، والجهة المسئولة عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة    : الشركة المصرية لنقل الكهرباء ▪

مسئولة عن تصميم وبناء وتشغيل المرافق المصاحبة للمشروع، ومن    مع المطور. إضافة لما سبق، ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 الذي يربط ناتج المحطة من الكهرباء بالشبكة القومية.   خط الجهد العاليبين هذه المرافق 

مسئولياتهم إعداد التصميم  المشروع بشكل كامل ومتكامل، وتشمل    تطويرمسئولون عن    التصميم والشراء والتشييد لمزرعة الرياح:  مقاولو ▪

والعواكس... إلخ(، وإنشاء المشروع ومكوناته المختلفة    ،والمحوًلت  ،والكابالت  ،التفصيلي للمشروع، وتوريد المواد والمعدات )التوربينات

ييد مسئولين عن اًلمتثال (. سيكون مقاولو التصميم والشراء والتشخ)التوربينات، الطرق الداخلية، البنية التحتية للمباني والوصالت... إل

لمتطلبات تقييم األثر البيئي واًلجتماعي وخطة اإلدارة البيئية واًلجتماعية، وكذلك عن تطبيق خطة مشاركة أصحاب المصلحة أثناء مرحلة  

  وتركيبها  ربينات الرياحتو لمتجددة، فيما يتعلق بتوريدالتشييد. مقاولو التصميم والشراء والتشييد لهذا المشروع هم سيمنس جاميسا للطاقة ا

 أوراسكوم لإلنشاءات مسئولة عن األعمال المدنية والكهربائية للمحطة.   وبدء تشغيلها التجريبي، بينما ستكون

، كما سيكون مسئوًل  عن اًلمتثال لمتطلبات تقييم وصيانته  المشروع  ُمَشغُّل مسئوًل  عن تشغيلسيكون ال  مشغل مشروع مزرعة الرياح: ▪

البيئ  البيئية واًلجتماعيةاألثر  التشغيل.    ،ي واًلجتماعي وخطة اإلدارة  أثناء مرحلة  المصلحة  تطبيق خطة مشاركة أصحاب  وكذلك عن 

، بدعم من سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة ؛ شركة البحر األحمر لطاقة الرياحسيكون ُمشغل المشروع هو الشركة المسئولة عن المشروع، 

 بموجب اتفاقية خدمة طويلة األجل.   وصيانتها؛ الرياحتوربينات  فيما يتعلق بتشغيل

وشراء الطاقة الكهربائية    وتطويرها،  خطوط الجهد العالي  مصرية لنقل الكهرباء إنشاءستتولى الشركة ال  الشركة المصرية لنقل الكهرباء:  ▪

المناسب إلنشاء خطوط   المقاول  اختيار  أيض ا عن  الكهرباء مسئولة  لنقل  المصرية  الشركة  المشروع. ستكون  العالي،    الجهدالمولدة من 

ط الجهد  وسيكون هذا المقاول مسئوًل  عن تنفيذ ما يخصه من متطلبات خطة مشاركة أصحاب المصلحة في نطاق عمله المتعلق بإنشاء خطو 

 العالي لنقل الكهرباء. 



 
ومؤسسة  مؤسسات بنك اليابان للتعاون الدولي،  هذه ال  هي المؤسسات الممولة للمشروع، ومن الوارد أن تضم  مؤسسات التمويل الدولية: ▪

تمويل   التجاريين  . سيتولى ثالثة من الُمقرضينإلعمار والتنميةعادة اإل" والبنك األوروبي  NEXI"  نيبون لتأمين الصادرات واًلستثمار

 ،وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفيةأي سوسيتيه جنرال،    نكسي للمخاطر السياسية والتجارية؛بموجب تغطية تأمينية من    ؛المشروع

 وبنك نورتشوكين.

 بواسطة القائم على تقييم األثر البيئي واًلجتماعي أثناء صياغة التقييم،  ؛ أصحاب المصلحة الذين يتم التشاور معهم:  أطراف المشاورات ▪

البيئة شئون  جهاز  بواسطة  ا  البيئة  وأيض  شئون  جهاز  مراجعة  من  المستشارين   ؛كجزء  قائمة  تتضمن  واًلجتماعي.  البيئي  األثر  لتقييم 

 مستشارين قانونيين وغير قانونيين.  

 

 . وصف المشروع 2

  موقع المشروع  2.1

كيلومتر جنوب شرق العاصمة القاهرة، وتحديد ا يقع المشروع بالقرب    200يقع المشروع في محافظة البحر األحمر بجمهورية مصر العربية، حوالي  

  40س غارب )األحمر وداخل الحدود المحلية لرأس غارب في محافظة البحر األحمر؛ حيث إن أقرب القرى للمشروع هي رأ   من خط ساحل البحر

 إلى الشمال(.  اكيلومتر   45جنوب شرق المشروع( والزعفرانة ) اكيلومتر  

البترول،  رأ المدن المجاورة للعاصمة، وكانت تعمل على خدمة صناعة   ليبلغ قاطنوها  ونََمت بشكل كبير من حيث المساحة؛س غارب هي إحدى 

 ، ويمكن أن تكون أحد محاور مبادرات اًلستثمار المجتمعي التي يحققها "عمالةتوريد ال"  :ا محتمال  للمشروع، مثلنسمة، وتمثل مورد ا خدمي    59,785

 ه. المشروع ومقاولو

البدوي   المجتمع  فضليتألف  الشيخ  وقبيلة  الدبابنة،  أساسية،  قبائل  أربع  قوية  والخُ   ،والحمادين  ،من  وروابط  بِصالت  ويتمتعون  باألرض  شمان، 

ألعمال في ابشكٍل أساسي  عن الدور التقليدي الذي يلعبه المجتمع البدوي، يتم توظيف البدو    لحكومية. بعيد اعترف به السلطات ا، األمر الذي ت ومواردها

 لمسائل المتعلقة باألمن. وا

ا، ولياٍل باردة، مع هبوب رياح قوية ومستمرة من الش  الغربيمال يتسم الموقع بمناخٍ جاف، دون هطوٍل لألمطار تقريب ا، بدرجات حرارة مرتفعة نهار 

ا من المنطقة األكبر المسئولة عنها هيئة   فيهللمنطقة. يتكون الموقع من منطقتين منفصلتين، يفصلهما ممر تمر   الطيور المهاجرة، ويُشكل الموقع جزء 

 الطاقة الجديدة والمتجددة، والمسئولة بدورها بشكٍل أساسي عن تطوير مشروعات توليد طاقة الرياح. 

  ؛، تم تخصيصها بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددةامربع    اكيلومتر    284ساحة تبلغ  يقع المشروع في نطاق م

)الُمبينة باللون   2كم  77.4أدناه(. داخل نطاق المساحة آنفة الذكر، تم تخصيص    2بغرض تطوير مزارع الرياح )الُمبينة باللون األخضر في الشكل  

 . وتطويره هذا المشروع إلنشاءأدناه( لصالح المطور بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  2األحمر في الشكل 



 

 

 موقع المشروع والقرى األقرب إليه  1الشكل: 

 

 

 فوائد المشروع  2.2

ا بيئ  ،جيجاوات/ ساعة من الكهرباء كل عام، وسيكون للمشروع صدى    2,400  –  2.200من المتوقع أن يولد المشروع ما يتراوح بين   ي ا  سيترك أثر 

، وهذه اآلثار اإليجابية هي المنطق الذي دفع بهذا المشروع للنور. من بين هذه كافة المستويات اًلستراتيجية والقومية والمحلية  واقتصادي ا إيجابي ا على

 اآلثار:  

اقة،  ويُظهر التزام حكومة جمهورية مصر العربية باستراتيجيتها في مجال الط  ،يُتيح هذا النوع من التنمية تحقيق المزيد من التنمية المستدامة ▪

 فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة.    ،وتحقيقها لألهداف المرجوة

 لتطوير مشروعات مزارع الرياحالُمخصصة   2كم 284موقع المشروع )األحمر( جزء من مساحة 2الشكل: 



 
سيُسهم المشروع في زيادة أمن الطاقة، من خالل اًلعتماد على مصدر طاقة محلي ًل ينضب، ومستقل بذاته عن مصادر الطاقة األخرى   ▪

أسرة معيشية على المستوى  800,000 يخدم قرابةسنوي لما المستوردة. من المتوقع أن تُكافئ الكهرباء المولَّدَة من المشروع اًلستهالك ال

 المحلي.  

في  توليد الكهرباء من طاقة الرياح هي عملية تتسم بخلوها من الملوثات أثناء التشغيل، مقارنة بالطرق األخرى التقليدية لتوليد الكهرباء   ▪

بعاثات احتراق الوقود السائل المستخدم في توليد الكهرباء،  مصر. وعليه، من المتوقع أن ما يتم إنتاجه من طاقة نظيفة سوف يحد من ان 

األمر الذي سيحد بدوره من انبعاثات الغازات الدفيئة وكذلك ملوثات الهواء. من المتوقع للمشروع أن يقلل ما يقرب من مليون طن متري 

 ا. نبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوي  من ا

 مكونات المشروع   2.3

تقنيات تور ( وتحويلها إلى طاقة ميكانيكية، تستخدم في توليد وهبوبها  الرياحلطاقة الحركية للرياح )حركة  بينات الرياح على اًلستفادة من اتعتمد 

 الكهرباء. تتضمن المكونات الرئيسية للمشروع ما يلي:  

رياح، لل  اتوربين   173المشروع ما يقرب من  . سوف يتضمن هذا  في الشكل ًلحق ا   توربينات رياح قياسية كما هو مبين  توربينات الرياح: ▪

ا، بقطر دوران يبلغ    63ميجاوات. سيكون ارتفاع مركز دوران ِرَيش )شفرات( التوربين    2.9يولد كل منها   يصل   ا؛ ومن ثَمَّ متر    114متر 

ا.   120أقصى ارتفاع للريشة   متر 

 من بينها: و  ،، وتضم عناصر المشروع األخرىالبنية التحتية والمرافق المساعدة ▪

 الكابالت التي تربط التوربينات بالمحطات الفرعية بالموقع.   -

لضم الطاقة الكهربية المولدة للشبكة القومية    ؛التوربينات إلى الجهد الكهربي/ الفولطية المناسبة  ما تنتجهالمحطة الفرعية التي تحول   -

 للكهرباء.

 ( ومستودع لتخزين المعدات واآلًلت.  المكاتبداري )التي ستتضمن المبنى اإللبنية التحتية للمباني بالموقع ا -

 لسهولة التنقل بين المكونات المختلفة للمشروع على مستوى الموقع.   ؛شبكة من الطرق -

صل بين المحطة الفرعية في الموقع والشبكة  ت الضغط العالي الذي سوف    وطوالتي سوف تتضمن بشكٍل أساسي خط  المرافق الُملحقة: ▪

 . ا كيلومتر   36ء بطول القومية للكهربا



 

 

 )أ( المكونات الهيكلية القياسية لتوربين الرياح. )ب( المكونات القياسية لمزرعة الرياح. 3الشكل: 

 )المصدر: إرشادات الصحة والسالمة والبيئة لطاقة الرياح، مؤسسة التمويل الدولية(. 

 مراحل المشروع   2.4

 سنقسم هذا المشروع إلى ثالث مراحل أساسية:  

الم  مرحلة التصميم والتشييد: ▪ التفصيلي. )1رحلة )وسوف تشمل هذه  نقل المكونات إلى الموقع.2( إعداد التصميم  ( أنشطة إعداد  3)  ( 

 ( تركيب المكونات.  4)  ن المعوقات وأعمال الحفر... إلخ(.الموقع )إخالء األرض م

 كلما لزم األمر.   وأنشطتها الصيانة ، وتنفيذ أعمالاًلعتيادي لمزرعة الرياح وميتشمل هذه المرحلة التشغيل الي  التشغيل:مرحلة  ▪

 وهي المرحلة التي يتم فيها تفكيك مكونات المشروع بانتهاء عمر المشروع.مرحلة وقف التشغيل:   ▪

 جدول المشروع  2.5

المتوقع بناء المشروع في أكتوبر    وفق ا للجدول الزمني الحالي، من  تقريب ا ألعمال اإلنشاء وبدء   29، وسوف يستغرق  2020البد في أعمال  ا  شهر 

ا.   20لمدة  2023(. بناء عليه، من المتوقع بدء تشغيل المشروع في إبريل 2023التشغيل )حتى نهاية مارس    عام 

 الفرص الوظيفية   2.6

 وف يحتاج المشروع للِعمالة التالية أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل:  فق ا للمعلومات المتاحة حالي ا، سو

ا تقريب ا، تشمل من بينها  29غ  فرصة عمل تقريب ا في ذروة مرحلة اإلنشاء ولمدة تبل  1،600 ▪ وظيفة مهنية )مهندسون وفنيون   600  شهر 

 وظائف األمن(.  ِمَهنية )العمالة اليدوية وشاغلو وظيفة غير  1,000واستشاريون ومساحون(، و

ا. من بينها وظائف ِمَهنية )مهندسون  20فرصة عمل خالل مرحلة التشغيل لمدة    35 ▪ وموظفون إداريون... إلخ(، ووظائف    ،وفنيون  ،عام 

 وغيرهم(.  ،ن: أفراد األمن، والسائقوغير ِمَهنية )مثل



 
لوظائف المتاحة من أعضاء وأفراد المجتمع ل  ية شغل فرص العملتلتزم شركة البحر األحمر لطاقة الرياح بأن تسعى قدر اإلمكان بأن تكون أولو

مكتب العمل   المحلي، طوال مرحلتي اإلنشاء والتشغيل، وسواء  للوظائف المهنية أو غير المهنية. من المتوقع أن يتم توظيف العمالة المطلوبة من خالل

 وتمنح الجميع فرص ا متكافئة، بما في ذلك اإلناث.   ،بالعدل والشفافيةبمحافظة البحر األحمر، من خالل عملية فرز وتصنيف للمتقدمين تتسم 

 اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع 2.7

ر البيئية واًلجتماعية السلبية على مدى مراحله المختلفة، وهي اآلثار التي خضعت للدراسة كجزء من إعداد ثاآلا   سوف ينشأ عن المشروع عدد من

أن يمثل ما من شأنه    ًل يُشكل أي منها  ا تقييم األثر البيئي واًلجتماعيفإن هذه اآلثار التي تناوله  م من ذلك؛غًلجتماعي. على الرتقييم األثر البيئي وا

  يئية واًلجتماعية. فيما يلي ًلحق ا إذ يمكن التحكم في هذه اآلثار والتخفيف من حدتها من خالل تطبيق خطة اإلدارة الب   مصدر قلق أو تخوٍف رئيسي؛

 موجز لآلثار السلبية األساسية وتدابير الحد منها التي تناولها تقييم األثر البيئي واًلجتماعي: 

 الجتماعية للمشروع اآلثار البيئية وا 1الجدول: 

السمة البيئية  

 واالجتماعية
 التدابير األساسية للحد من اآلثار السلبية اآلثار األساسية

 استخدام األرض

في أرض    ةرسميالغير    اًلستخداماتحاًلت  من    العديد

المشروع، قد ينشأ عنها نزاعات غير مرغوبة في حالة  

 إدارتها بشكل غير مناسب. من بين هذه الحاًلت نظام

البدوية م،  "الغفرة"  الحراسات  التخزين وكذلك  رفق 

الخاصا البترول  العامة  ومنصة  المصرية  بالشركة  ن 

 للبترول.

إدماجهم  بشأن  البدوية  المجموعات  مع  التنسيق 

ها المشروع،  حفي الفرص الوظيفية التي يُتيومشاركتهم  

الجديدة   الطاقة  هيئة  خالل  من  التنسيق  إلى  باإلضافة 

والمتجددة/ الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الشركة 

للبترول العامة  اعتبارات فيما    ،المصرية  أي  يخص 

 جب شمولها في تصميم المشروع.ي

الجيولوجيا  

والهيدرولوجيا  

 والهيدروجيولوجيا  

 

المشروع  مخلفات  لتصريف  المناسبة  غير  اإلدارة 

الصلبة  :)مثل الصرف  ،المخلفات  خلفات  موال  ،ومياه 

 تمل أن تتسبب في تلويث موارد المياه الخطرة( من المح

 الجوفية أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل.  

العامة  للتدابير  واًلجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  وضع 

المتعلقة بطريقة تشغيل المشروع وإدارة المخلفات في  

 الموقع. 

 التنوع الحيوي 

التصرفات  )مثل  للموقع  المالئمة  غير    اإلدارة 

العمل تسيير  المالئمة  وممارسات  أثناء  بالموقع   غير   )

والتشغيل اإلنشاء  على   ؛مرحلتي  تؤثر  أن  شأنها  من 

 ة. التنوع الحيوي/ الموائل الطبيعية في المنطق

الالزم  للتدابير  واًلجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  وضع 

  األوقات  رسات تسيير العمل بالموقع فيتنفيذها في مما

 . كافة

 الطيور  

أثرها الرياح  لمشروعات مزارع  يكون  ما  على    عادة 

التشغيل؛ مرحلة  أثناء  لخطر    الطيور  ا   تصادمنظر 

أو   المهاجرة  بأجسام   الحوامةالطيور  المنطقة  في 

 التوربينات.  

وجود   واًلجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  برنامج يستلزم 

ا لرصد  اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياح ، تشمل برنامج 

الطلب عند  التوربينات  إلغالق  ا  وبرنامج   ،الطيور، 

 .النافقة لرصد الطيور اوبرنامج  

اآلثار والتراث  

 الثقافي

المالئمة   من شأنه أن    ؛لألنشطة اإلنشائيةاإلدارة غير 

أن   يمكن  التي  األثرية  بالبقايا  الضرر  يُلحق  أو  يؤثر 

 تكون مدفونة في باطن األرض )إن ُوجدت(.

تحديد تقييم األثر البيني واًلجتماعي للمتطلبات الخاصة  

في حالة العثور على    ؛التعامل مع األثرياتبإجراءات  

 أي حفريات أو بقايا أثرية أثناء مرحلة اإلنشاء.

جودة الهواء  

 والضوضاء 

ارتفاع  في  اإلنشاء  أنشطة  تتسبب  أن  الوارد  من 

تؤثر   سوف  والتي  والضوضاء،  الغبار  مستويات 

المشروع   بموقع  المحيط  الهواء  جودة  على  بدورها 

 ء. وارتفاع معدًلت الضوضا

تحديد تقييم األثر البيئي واًلجتماعي إلجراءات التحكم  

وتقييمها أثناء مرحلة   ،في معدًلت الغبار والضوضاء

 للحد من هذه اآلثار. ؛اإلنشاء



 

البنية التحتية  

 والمرافق

من شأنه أن يؤثر    ؛النقل عير المالئم لمكونات المشروع

تخص   مخاوف ا  يثير  الذي  األمر  الطرق،  سالمة  على 

 السالمة لدى اآلخرين. 

مقاول  من  واًلجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  يستلزم 

 ؛التصميم والشراء والتشييد إعداد خطة للنقل والمرور

لضمان عدم تسبب عملية نقل مكونات المشروع في أي  

ات والطرق السريعة أخطار أو إلحاقها الضرر بالمسار 

نفس  في  العامة  سالمة  ولضمان  القائمة،  والمعابر 

 الوقت.

التخلص  المياه ومرافق  المتعلقة بإمداد  اآلثار األخرى 

ووسائل   التهوية  على  واألثر  المشروع،  مخلفات  من 

التوربينات    تلفاز والراديو؛اًلتصال وال نتيجة ًلرتفاع 

 وعند تشغيلها.  

ال األثر  تقييم  مع  يستلزم  التنسيق  واًلجتماعي  بيئي 

والحصول   ،الجهات المعنية لتأمين متطلبات المشروع

 على التصاريح الالزمة فيما يخص تطوير المشروع.  

 

الصحة والسالمة  

 المهنية

سوف يكون هناك بعض من المخاطر التي تهدد صحة  

ن املين في مواقع اإلنشاء والتشغيل؛ حيث إوسالمة الع

بالمشروع يزيد من خطر التعرض لإلصابة أو العمل  

 نتيجة للحوادث أثناء العمل. ؛الوفاة

التنسيق   يتم  أن  واًلجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  يستلزم 

وُمشغل   والتشييد  والشراء  التصميم  مقاول  بين 

إعدادالمشروع على  للعمل  للصحة    وتنفيذها  خطة  ؛ 

 والسالمة المهنية في موقع المشروع.  

الصحة والسالمة  

 العامة

في   للعمالة  المحتمل  بالتدفق  األساسي  األثر  يرتبط 

المدينة، األمر الذي قد يشكل ضغط ا على البنية التحتية  

اإلصابة  خطر  إلى  إضافة  والمرافق،  والخدمات 

المحتمل السلوك  سوء  أو  ما    ،باألمراض،  وقوع  أو 

 أعراف المجتمع... إلخ.  يُخالف

مقاول  من  واًلجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  يستلزم 

خطة إعداد  والتشييد  والشراء  تدفق   ؛التصميم  إلدارة 

 العمالة وترتيبات إقامتهم.  

  

 . المتطلبات النظامية لمشاركة أصحاب المصلحة  3

، والمتطلبات البيئية واًلجتماعية للهيئات الُمقرضة، واًللتزامات المنصوص  كافة  القوانين واللوائح المصرية الوطنية والمحلية  يمتثل هذا المشروع

موجز للمتطلبات الخاصة بمشاركة أصحاب المصلحة في  - ًلحق ا   فيما يلي- عليها في الموافقات وتصريحات العمل األساسية الخاصة بالمشروع. يرد  

 المشروع: 

 متطلبات التشريع المصري    3.1

 تمتثل خطة مشاركة أصحاب المصلحة للمتطلبات القانونية المصرية التالية:  

 وتعديالته:    1994لعام  4قانون البيئة رقم 

  إجراء دراسة أثر بيئي واجتماعي للمشروع، تُبين اآلثار الجوهرية التي تنعكس عن المشروع، شاملة مرحلتين من التشاور مع أصاب المصلحة:   يجب

 تحديد النطاق والتشاور العام.  

 إجراء المشاورات العامة مع الهيئات التالية:   يجبيجب أن يتضمن تحديد النطاق مشاورات تستهدف أصحاب المصلحة األساسيين. 

 جهاز شئون البيئة المصري.   ممثلو ▪

   .الهيئات الحكومية المعنية ▪

 المحافظة والوحدات المحلية التي يقع المشروع في نطاقها.   ممثلو ▪



 
 الفئات المتأثرة بالمشروع، بما فيهم قطاعات األعمال والمجتمعات المتأثرة.  ▪

 المجتمع المدني.  ية وممثلوالمنظمات غير الحكوم ▪

 منهجية إرشادات جهاز شئون البيئة:  

 البنود التي تغطي اإلرشادات الخاصة بإجراء المشاورات العامة كجزء من دراسة تقييم األثر البيئي واًلجتماعي:  ًلحق افيما يلي 

 اق المشاورات العامة.نط 6.4.3.1الفقرة  ▪

   .ةمنهجية المشاورات العام 6.4.3.2الفقرة  ▪

   .توثيق نتائج المشاورات 6.4.3.3الفقرة  ▪

   .متطلبات ونطاق اإلعالن للعامة 7الفقرة  ▪

 متطلبات التمويل    3.2

ة  تستوفي خطة مشاركة أصحاب المصلحة الماثلة للمتطلبات الخاصة بأفضل الممارسات، ومن ضمنها إدماج المتطلبات البيئية واًلجتماعية الخاص 

 بمؤسسات التمويل الدولية كما يلي:  

 مؤسسة التمويل الدولية  3.2.1

ومؤسسة نيبون لتأمين    فإن مؤسسات التمويل الدولية األساسية الممولة للمشروع هي بنك اليابان للتعاون الدولي،    في هذه الصفحات؛- آنف ا–كما َوَرد  

من بنك اليابان للتعاون الدولي ونكسي يستوفيان   ، وبشكل عام؛ فإن كل يةإلعمار والتنمعادة اإل" والبنك األوروبي  NEXI"  الصادرات واًلستثمار

 المتطلبات البيئية واًلجتماعية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية.  

األنشطة  بعملية مشاركة أصحاب المصلحة و- فيما يتعلق-لذلك، فإن خطة مشاركة أصحاب المصلحة الماثلة تستوفي متطلبات مؤسسة التمويل الدولية 

. تتفق وتتسق متطلبات مؤسسات التمويل الدولية فيما يخص مشاركة أصحاب المصلحة بشكٍل جيد مع معايير دولية أخرى، مثل شاركتهمالُمصاحبة لم

 (.  م تناولها بمزيد من التفصيل ًلحق ا)والتي سيت  إلعمار والتنميةعادة اإلمعايير البنك األوروبي 

ي المجموعة األولى لمعايير األداء الخاصة "بتقييم إدارة المخاطر واآلثار البيئية  المتطلبات األساسية لخطة مشاركة أصحاب المصلحة متضمنة ف

 تالية:  واًلجتماعية". تتناول المجموعة األولى لمعايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية مشاركة أصحاب المصلحة، وتضع لها المتطلبات ال

: تحليل وتخطيط أصحاب المصلحة، الكشف عن المعلومات ونشرها، المشاورات  مشاركة أصحاب المصلحة هي عملية مستمرة قد تتضمن ▪

 رة. ث والمشاركة، وضع آلية للتظلمات، ورفع التقارير المستمرة للمجتمعات المتأ

ومراحل تطويره، وأن يتم تفصيل  المشروع وآثاره    قها بالشكل الذي يغطي مخاطريجب وضع خطة لمشاركة أصحاب المصلحة وتطبي  ▪

 . واهتماماتها المجتمعات المتأثرة ؛ وفق ا لخصائصالخطة

( مدة األنشطة المقترحة  2)  ( غرض المشروع وطبيعته وحجمه.1قة: ) يُتاح للمجتمعات المتأثرة إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات العال  ▪

خاص بعملية مشاركة  ( التصور ال 4)  ذه اآلثار.ابير الخاصة بالحد من ه( أي مخاطر وآثار محتملة على هذه المجتمعات والتد3)  للمشروع.

 ( آلية رفع التظلمات.  5)  أصحاب المصلحة.

ت عندما تكون المجتمعات المتأثرة ُعرضة لمخاطر وآثار سلبية تنشأ من المشروع، سيتم إجراء عملية مشاورات بالطريقة التي تُتيح للمجتمعا ▪

 وتدابير الحد منها، وتُتيح للعميل فرصة اًلستجابة لهم.   وآثاره المشروع رر عن آرائهم فيما يخص مخاطللتعبي  ؛المتأثرة الفرصة

 يجب أن تتناسب درجة المشاركة مع حجم المخاطر واآلثار السلبية وحجم المخاوف لدى المجتمعات المتأثرة فيما يتعلق بالمشروع.   ▪



 
لعملية صنع القرار لديهم، واحتياجات المجموعات المحرومة أو    ستكون عملية المشاورات باللغة التي تُفضلها المجتمعات المتأثرة، ووفق ا ▪

 الضعيفة. 

 لمشروعات التي تنشأ عنها آثار جوهرية محتملة، سوف يجري العميل عملية تشاور ومشاركة فاعلة.  بالنسبة إلى ا ▪

لمجتمعات المتأثرة التظلمات لمخاوف والفيما يخص    ،ولتيسير صنع القرار  ةللتواصل مع المجتمعات المتأثر  ؛سيتم وضع آلية لرفع التظلمات ▪

 المتعلقة باألداء البيئي واًلجتماعي للعميل. 

 مبادئ خط االستواء  3.2.2

مع األخذ في اًلعتبار الحساسية الثقافية، واًلنسجام مع المجتمعات المتأثر بأنشطة    ( ]التشاور والمشاركة[، التشاور المستمر5مبدأ خط اًلستواء رقم ) 

ا  الشركة وبطريقة أن تكون عملية المشاورات مستقلة، ووفق ا ألفضليات المجتمعات المتأثرة، ومدعومة بالمعلومات،   هيكلية. يستلزم هذا المبدأ أيض 

 و المحتمل تأثرها بهذا المشروع.  وضمان تلبية احتياجات الجماعات التي تأثرت أ

 ة ( ]آلية رفع التظلمات[. وضع آلية لرفع التظلمات تضمن اًلستالم والتسجيل الدوري والنظامي لشكاوى المجتمعات المتأثر6مبدأ خط اًلستواء رقم )

 التي تضمن اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضمن نطاق زمني محدد.  طة الشركات العاملة في المشروع بأنش

   إلعادة اإلعمار والتنمية معايير األداء الخاصة بالبنك األوروبي  3.2.3

فيما يتعلق بعملية وأنشطة مشاركة أصحاب المصلحة.    ،إلعادة اإلعمار والتنميةتتبع خطة مشاركة أصحاب المصلحة الماثلة متطلبات البنك األوروبي  

: يستلزم "الكشف عن المعلومات ومشاركة أصحاب المصلحة" وضع خطة  ار والتنميةإلعادة اإلعم( الخاص بالبنك األوروبي 10مطلب األداء رقم ) 

ائص لمشاركة أصحاب المصلحة للمشروعات المحتمل أن ينشأ عنها آثار ومسائل بيئية أو اجتماعية سلبية، وتفصيل هذه الخطة بما يتناسب مع الخص

 معنية. واًلهتمامات الرئيسية لألطراف المتأثرة واألطراف األخرى ال

 تحديد أصحاب المصلحة   .4

الهدف من تحديد أصحاب المصلحة هو العمل على تعريف وتحديد أولوية التشاور مع أيٍ من أصحاب المصلحة حسب ما يقتضيه المشروع. عملية 

ثَمَّ تحدي  المصلحة هي عملية مستمرة؛ ومن  نهجٍ    د أصحاب  باستخدام  للمشروع.  المختلفة  المراحل  المصلحة األساسيين خالل  تحديد أصحاب  سيتم 

خالل تحديد نطاق التأثير المجتمعي للمشروع، يتم تحديد فمن    ،استناد ا إلى منطقة تأثير المشروع، ووفق ا لذلك  تم تحديد أصحاب المصلحة؛نظامي، ي 

 وفق ا لمنطقة التأثير.  ؛أصحاب المصلحة

 يتم تصنيف أصحاب المصلحة إلى تصنيفين رئيسيين:   نتيجة لتخطيط أصحاب المصلحة؛

 ن من األفراد والجماعات المتأثرين مباشرة بالمشروع.  أصحاب المصلحة األساسيو

 باشرة بالمشروع. لمشروع أو األطراف المهتمة بالمشروع، ولكن ًل يُشترط تأثرها مان/ من األطراف المؤثرين على المصلحة الثانويوأصحاب 

 يرد في الجدول التالي أصحاب المصلحة الذين تم تحديدهم. 

 

 

 



 
 ( 2019المجموعات المحددة من أصحاب المصلحة )إيكو كونسلت،  2الجدول: 

 المشروع مستويات اهتمام/ مشاركة أصحاب المصلحة في 

  .بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشرأصاحب المصلحة الُمحتمل تأثرهم  .1

  تضم المجتمعات المحلية بالقرب من راس غارب والزعفرانة: ▪

 أفراد المجتمع المحلي ممن لهم مصلحة في المشروع، تتمثل في حصولهم على فرصة عمل بالمشروع.   - أفراد المجتمع

 أفراد المجتمع ممن ستعود عليهم آثار المشروع سلبية كانت أم إيجابية.   -

 (.  1في الجدول )-آنف ا–أفراد المجتمع المحلي الُمحتمل تأثر بتدفق العمالة كما ذُكر  -

ن ألفراد المجتمع، بغض النظر عن َشْغِلهم لمناصب أفراد المجتمع المحلي النشطون اجتماعي ا، والمعروفو - قادة المجتمع

 حكومية من عدمه. قادة المجتمع يمثلون قيادة المجتمعات المتأثرة.  

)كبار   األعمال  مجتمع 

 المقاولين المحليين( 

 قع.  المقاولون المسئولون عن أداء بعض أعمال المقاوًلت في المو  -

 المقاولون المسئولون عن توريد الغذاء والتجهيزات للعمالة الخاصة بالمشروع.   -

 

إذ   مشروع بشكل عام ضمن نطاق سيطرتهم؛في المنطقة العامة للمشروع باسم )المعازة(، وتقع منطقة ال  بدوية الموجودةتُدعى الجماعات ال ▪

للحصول على دعمهم )من    ؛راك هذه الجماعات البدوية في المشروعت شوالذي يجب اظام الغفرة للحراسة،  يفرضون سيطرتهم من خالل ن 

خالل ضمان األمن وتوفير الحماية للمشروع(. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن موقع المشروع يخلو من أي أنشطة حياتية أو اقتصادية  

  يمارسها جماعات البدو أو المجتمعات المحلية.  

 وتوفير الحماية لمواقع المشروع.   ،عربية في ضمان األمنسوف تساعد القبائل ال ▪

 ا(.  موغيره ،والطعام ،إضافة لذلك، من المحتمل استطاعتهم توريد احتياجات العمالة )الماء ▪

عُرفية في  األحكام التضم القبائل العربية مجموعة من الرجال الحكماء يُطلق عليهم بين قبائل البدو اسم "العواقل"، وهم مسئولون عن إصدار  ▪

 مة، وتمتثل المجتمعات المحلية ألحكامهم.  المسائل المه

   مسئولية تحقيق التواصل بين المشروع وبين المجتمعات المحلية. ▪

 ن أصحاب المصلحة/ المهتمون الثانويو .2

 أصحاب المصلحة الذين قد يشاركون في تنفيذ المشروع 

بالنيابة عن التحالف في وضع وإدارة    ؛للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: يعمل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  المركز اإلقليمي ▪

 .  اإلدارة الفعالة لتوربينات الرياحوكذلك برنامج  ،وتنفيذ تقييم أثر بيئي واجتماعي خاص بالموقع

   .مؤسسات التمويل الدولية ▪

   ن.قة الرياح: حملة األسهم، ومستشارو المشروع والشركاء والموظفوشركة البحر األحمر لطا أصحاب المصلحة في  ▪

 والهيئات المعنية  الحكومة الوطنية 

 البيئية.جهاز شئون البيئة: مسئولية مراجعة واعتماد تقييمات األثر البيئي واًلجتماعي، وكذلك الرقابة على تنفيذ خطة اإلدارة    –وزارة البيئة   ▪

 المكتب البيئي في المحافظة: مسئولية الرقابة على اًلمتثال للمتطلبات البيئية. ▪

 النطاق  الهيئة

الشركة المصرية لنقل  

 الكهرباء 

التي تمنح التصريح للمستثمرين المحليين واألجانب بضم  حطات الطاقة  شراء الطاقة الكهربائية المولدة من م

 كهرباء الجهد العالي وبيعها.الطاقة المشتراة إلى شبكة 

 .وتوزيعها الكهرباء تنفيذ مشروعات نقل

هيئة الطاقة الجديدة  

 والمتجددة 

تقنيات    ؛ لتطويرلتوسيع نطاق المجهودات المبذولة  ؛القومي  اًلتصالتُمثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نقطة  

في سوق الطاقة في مصر على نطاق تجاري، إلى جانب تنفيذ البرامج الخاصة بالحفاظ    وطرحها  الطاقة المتجددة 

 على الطاقة. 

بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية   وتنفيذها  برامج الطاقة المتجددة  دة والمتجددة مكلفة بتخطيطهيئة الطاقة الجدي 

 والدولية األخرى الَمعنية ضمن نطاق تكليفها.

  الشركة المصرية العامة

 للبترول 

، ومسئولة  وتطويرها  المواد الهيدروكربونية  في مجال اًلستكشاف وإنتاج  شركة وطنية مملوكة للدولة، تعمل

 عن إدارة أنشطة اإلنتاج والتنقيب عن البترول نيابة عن الدولة، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.



 

الت  امتياز  للبترول حقوق  العامة  المصرية  الشركة  المشروع  تملك  منطقة  أجزاء  بعض  في  البترول  نقيب عن 

 والمناطق المتاخمة. 

 تمثل الشركة المصرية العامة للبترول النشاط اًلستثماري األساسي في منطقة المشروع. 

وزارة الدفاع:  

المخابرات الحربية  

 وحرس الحدود 

 تمنح وزارة الدفاع التصاريح الالزمة لدخول المنطقة الصحراوية. 

 . ودعمه المشروع تأمين

 محافظة البحر األحمر 
من خالل توفير التصاريح المختلفة الالزمة للمشروع،  ،الدور األساسي الذي تلعبه المحافظة هو دعم المشروع

 إذا دََعت الحاجة لها.  ،وخرائط البنية التحتية

س  مجلس مدينة رأ 

 غارب 

 إصدار التصاريح الخاصة باإلنشاءات. 

 الخاصة بالفيضانات في المنطقة. إتاحة الخرائط 

 س غارب أثناء مرحلة اإلنشاء. طة القسم البيئي في مجلس مدينة رأ اإلشراف والمتابعة بواس 

التنسيق مع مجلس المدينة فيما يخص التخلص من المخلفات الصلبة من خالل مقاولي اإلنشاءات )في حالة التعاقد  

 معهم(.

اإلعالم: الصحف  

 واإلنترنت والتلفاز  

 .اإلعالن عن المشروع

شركة المياه والصرف  

 س غارب الصحي في رأ

المياه من  المشروع  مستلزمات  مقاول    ،توفير  خالل  من  اإلنشاء،  مرحلة  أثناء  الصرف  مياه  من  والتخلص 

 اإلنشاءات )في حالة التعاقد معهم(. 

 ت التحذير. إصدار التصاريح المتعلقة بحدود اًلرتفاعات وعالما الطيران المدني 

الصحة العامة: مديرية  

الصحة في محافظة  

مستشفى  البحر األحمر، 

 س غارب العام رأ

 توفير الخدمات والمرافق الصحية للمحليات. 

خدمات التعليم   مقدمو

)تحديًدا معاهد التدريب  

 التقني والمهني( 

الِمَهن المتعلقة بالطاقة المتجددة وطاقة    : تقديم المعرفة وإكساب المهارات الالزمة لمختلف الِمَهن، بما في ذلك

مكن مراجعة المناهج التعليمية ي الرياح تحديد ا، والُمقدمة من خالل عمليات تعلم رسمية وغير رسمية وذاتية. س

حيث تتسق واحتياجات السوق من القوى  تعليم والتدريب التقني والمهني،  الجامعية ومناهج الدراسات العليا وال

 العاملة.

رية القوى العاملة:  مدي

مكتب العمل في محافظة  

 البحر األحمر 

 وشكاوى العاملين.جمع المعلومات عن القوى العاملة في محافظة السويس  

 أثناء مرحلة اإلنشاء.  وتعيينهم  العمالة الرقابة على معايير توظيف

مديرية الطرق في  

 محافظة البحر األحمر 

 الخارجية في المحافظة. تقديم الخدمات وتطوير الطرق 

 إصدار التصاريح الالزمة ألي أعمال إنشائية على الطرق الخارجية. 

 وزارة الداخلية 
وزارة الداخلية مسئولة عن األمن القومي والمحلي، وكذلك اعتماد خطط اًلستجابة لحاًلت الطوارئ ومكافحة  

 الحرائق للمنشآت/ المشروعات. 
 

 الحكومة المحلية  

س غارب: الدور األساسي الذي تلعبه المحافظة هو دعم المشروع من خالل توفير التصاريح بحر األحمر والوحدة المحلية في رأ محافظة ال ▪

 إذا دََعت الحاجة لها.  ،المختلفة الالزمة للمشروع، وخرائط البنية التحتية

 المنظمات غير الحكومية والمجتمعية 

المنظمات ذات المصلحة المباشرة في المشروع، والتي قد تمتلك بيانات أو تصورات مفيدة حول المسائل المحلية المتعلقة بالمشروع. يُمكن  ▪

ا أن تؤثر على آراء اآلخرين فيما يخص المشروع، على الصعيدين القومي والدولي.    لهذه المنظمات أيض 

 المعلومات مع المجتمع.  المنظمات غير الحكومية مسئولة عن مشاركة ▪



 

 النطاق  المنظمات غير الحكومية/ المجتمعية 

 حماية البيئة.   .جمعية المحافظة على البيئة بالبحر األحمر

 . الخدمات اًلجتماعية والثقافية . السياحة البيئية في البحر األحمر

  .حماية البيئة . حماية البيئة في البحر األحمر

 .التنمية المجتمعية .س غارب العبابدة في رأجمعية أبناء 

 . الخدمات اًلجتماعية واألسرية . جمعية رسالة

 . الخدمات اًلجتماعية واألسرية . جمعية الفردوس

 .التنمية المجتمعية . الهالل األحمر المصري
 

 

وقدرتهم على التأثير    ،بهدف توضيح اهتمام أصحاب المصلحة بالمشروع  ؛تحليل مبدئي ألصحاب المصلحة، تم إجراؤهًلحق ا  فيما يلي    إضافة لما تقدم،

 على تنمية المشروع. بناء  عليه، تم تحديد قائمة بجهات اًلتصال ذات األولوية.  

يف المتوسط لجهة  فإن التصن   دورية والمستمرة، ومن ناحية أخرى؛جهة اًلتصال من حيث األولوية أهمية التشاور والمشاركة اليُشير التصنيف العالي ل

من اًلتصال ًل يقلل من أهمية جهة اًلتصال باعتبارها أحد أصحاب المصلحة، ولكنه يُشير إلى وجوب التواصل معها ومشاركتها في مراحل معينة  

 سبيل المثال(.  للحصول على خدمة معينة على ؛المشروع أو بعد تحقيق بعض أهدافه المرحلية )عند الحاجة إلى مشاركة هذه الهيئات لغرض محدد

 التحليل المبدئي ألصحاب المصلحة وقائمة جهات االتصال ذات األولوية في المشروع 3الجدول: 

 األولوية  القدرة على التأثير  مستوى االهتمام  تصنيف أصحاب المصلحة   #

 مرتفعة  متوسطة  منخفضة  مرتفعة  متوسطة  منخفضة  مرتفع  متوسط  منخفض 

ن  أصحاب المصلحة المتأثرو   .1

بالمشروع بشكل مباشر أو غير  

 . مباشر

         

س  مع المحلي بالقرب من رأ المجت  ▪

   . غارب والزعفرانة
  √   √   √ 

الجماعات البدوية في المنطقة العامة  ▪

 الكائن فيها موقع المشروع.  
  √   √   √ 

أصحاب المصلحة/ المهتمون    .2

 . نالثانويو
         

المتجددة  ▪ للطاقة  اإلقليمي  المركز 

 . وكفاءة الطاقة
  √   √   √ 

الدول ▪ التمويل  ية مؤسسات 

 .نوالمستثمرو
 √   √   √  

شركة البحر أصحاب المصلحة في   ▪

   .األحمر لطاقة الرياح
  √  √ √   √ 

المانحة  ▪ والهيئات  الوطنية  الحكومة 

  .للتصاريح
         

 √   √   √     .جهاز شئون البيئة  –وزارة البيئة   -

المحافظة   - في  البيئي  المكتب 

 المعنية.
  √  √   √  

  √   √   √  . الشركة المصرية لنقل الكهرباء -

  √   √   √  . الطاقة الجديدة والمتجددةهيئة  -

  √    √  √    .الشركة المصرية العامة للبترول -



 
 األولوية  القدرة على التأثير  مستوى االهتمام  تصنيف أصحاب المصلحة   #

 مرتفعة  متوسطة  منخفضة  مرتفعة  متوسطة  منخفضة  مرتفع  متوسط  منخفض 

وزارة الدفاع: المخابرات الحربية   -

 . وحرس الحدود
 √    √  √  

  √  √    √  . محافظة البحر األحمر -

  √   √   √  . س غاربمجلس مدينة رأ  -

الصحف - اإلعالم:    ،وسائل 

 .واإلنترنت ،والتلفاز
 √   √   √  

الصحي   - والصرف  المياه  شركة 

   .س غاربفي رأ 
√    √   √  

  √   √    √ .الطيران المدني -

الصحة   - مديرية  العامة:  الصحة 

األحمر،  ف البحر  محافظة  ي 

   .س غارب العاممستشفى رأ

√   √   √   

)تحديد ا    مقدمو - التعليم  خدمات 

التقني   والتدريب  التعليم  معاهد 

 والمهني(. 

 √   √   √  

مكتب   - العاملة:  القوى  مديرية 

   .العمل في محافظة البحر األحمر
  √  √   √  

مديرية الطرق في محافظة البحر   -

   .األحمر
√   √   √   

   √   √   √ . وزارة الداخلية -

غير   ▪ الحكومية المنظمات 

   .والمجتمعية
  √  √   √  

  √   √   √  .المجتمع األكاديمي والبحثي ▪

اآلخرو ▪ المجتمع  على أعضاء  ن 

   .المستوى القومي
√   √   √   

 

 

  



 

 . ملخص المشاركات السابقة والحالية ألصحاب المصلحة 5

وسبق لهم المشاركة منذ بداية المشروع وحتى تاريخه. يُبين    ،موجٌز ألصحاب المصلحة األساسيين الذين تم التشاور معهم سابق ا  ًلحق ا يُبين الجدول  

ا لمجموعات أصحاب المصلحة الذين سبق لهم المشاركة وتاريخ مشاركتهم، والهدف من هذه المشاركات وما انتهت إليه.    الجدول موجز 

 موجز أنشطة المشاركات السابقة والحالية ألصحاب المصلحة4الجدول: 

صاحب  

  المصلحة

ة  المرحلة/ الهيئ

 المعنية 

طريقة  

 المشاركة 

 هدف التشاور  التاريخ 

محافظة  

 البحر األحمر 

تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي/  

استشاري تقييم األثر 

   .البيئي واًلجتماعي

مقابالت 

  .ثنائية

  25و 24

سبتمبر  

2019 

بشككٍل عام، أقرت هذه الهيئات بأهمية المشكروع، وكذلك عوائد التنمية في 

الطاقة، وأظهروا اًلسككتعداد لدعم المشككروع كما يلزم. إضككافة لما سككبق، 

أكدت هذه الهيئات من جديد على أهمية المشككروع، كما سككلطوا الضككوء  

ووضككككعهكا في   ومخكاوفهكا،  تنكاول آراء المجتمعكات المحليكة  على أهميكة

اًلعتبكار، وككذلكك توفير فرص العمكل وإتكاحكة الخكدمكات، إلى جكانكب  

المشكككككارككة في مبكادرات اًلسككككتثمكار المجتمعي التي تعود بكالنفع على 

 المجتمعات المحلية. 

 ذلك، تم تناول ومناقشة ما يلي خالل هذه اًلجتماعات:  إضافة إلى

  .ت البصرية الرئيسية والحيوية في المنطقةالمستقبال ▪

التخطيط الرسكككمي وغير الرسكككمي ًلسكككتخدامات أراضكككي موقع  ▪

  .المشروع

 .المخاطر المحتملة لحدوث الفيضانات في موقع المشروع ▪

والمتعلقكة بكالتخلص من مخلفكات   ،عنكاصككككر البنيكة التحتيكة والمرافق ▪

 المشروع/ مياه الصرف/ المواد الخطرة. 

 والمتطلبات الخاصة بموقع المشروع. ،لمخاوف األخرىاآلراء وا ▪

مجلس مدينة  

 س غارب رأ

مكتب تفتيش  

آثار البحر  

 . األحمر

مكتب تفتيش  

آثار  

 . السويس

تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي/  

استشاري تقييم األثر 

   .البيئي واًلجتماعي

مقابالت 

  .ثنائية

سبتمبر  26

2019 

  خالل هذه اًلجتماعات: تمت تناول ومناقشة ما يلي 

مكتشكفة أو أي تراث ثقافي في  تالبيانات الثانوية الخاصكة بأي أثريا ▪

 موقع المشروع. 

د أي متطلبات إضكافية أو مسكائل وتحدي  ،مناقشكة نتائج مسكح الموقع ▪

 جب وضعها في اًلعتبار.ي 

قادة  

الجماعات  

 . البدوية

تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي/  

استشاري تقييم األثر 

   .البيئي واًلجتماعي

مقابالت 

  .ثنائية

29/30  

سبتمبر  

2019 

في   البدوية األسككككاسككككية المعروف وجودهاتُمثل قبيلة المعازة الجماعات  

يلي خالل هككذه  تنككاول ومنككاقشكككككة مككا  تم  المشككككروع.  نطككاق منطقككة 

  اًلجتماعات: 

 أنشطة استخدامات األراضي وتفاصيل ما يجري في المنطقة.  ▪

الحصكككول على معلومات اجتماعية واقتصكككادية عن هذه الجماعات   ▪

 البدوية. 

 .والمتطلبات الخاصة بموقع المشروع ،اآلراء والمخاوف األخرى ▪

التخطيط المبدئي/  

 . المطور

مقابالت 

 .ثنائية

أكتوبر 

2019 

 ؛تم إجراء منكاقشككككات واتفكاقكات مبكدئيكة بين المطور والجمكاعكات البكدويكة

لتلبية المتطلبات والترتيبات األمنية  ؛إلدماجهم في المشكككروع، وتوظيفهم

 في هذه المرحلة. 

الشركة  

المصرية  

العامة  

 للبترول 

تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي/  

استشاري تقييم األثر 

   .البيئي واًلجتماعي

مقابالت 

  .ثنائية

1/2  

أكتوبر 

2019 

يقع المشككروع ضككمن منطقة التزام خاصككة باًلسككتكشككاف والتنقيب عن 

، أوضكككحت  نشكككطة البترول القائمة. بشككككٍل عامالبترول مع الكثير من أ

توفير  الشككككرككة المصككككريكة العكامكة للبترول مكدى رغبتهكا في التعكاون و

الخدمات الالزمة للمشككروع. إضككافة إلى ما سككبق، تم تناول ومناقشككة ما 

 يلي خالل هذه اًلجتماعات:

التخطيط الرسكككمي وغير الرسكككمي ًلسكككتخدامات أراضكككي موقع  ▪

  .المشروع

  .عناصر البنية التحتية والمرافق والمتعلقة في موقع المشروع ▪



 
 .المشروعالمخاطر المحتملة لحدوث الفيضانات في موقع  ▪

 .والمتطلبات الخاصة بموقع المشروع ،اآلراء والمخاوف األخرى ▪

التخطيط المبدئي/  

هيئة الطاقة الجديدة  

   .والمتجددة والمطور

هيئة الطاقة  

الجديدة 

والمتجددة  

 . والمطور

نوفمبر 

2005 

وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اتفاقية تنسككيق األعمال مع الشككركة  

 ،المصككرية العامة للبترول، والتي تحدد اًللتزامات المنوطة بكال الجهتين

فيما يتعلق باسكتخدامات األراضكي وما يجري عليها من أنشكطة في نطاق  

 )والتي يقع ضمن حدودها موقع المشروع(.  2كم 700مساحة تبلغ 

 

شركة المياه  

س  في رأ

 غارب 

تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي/  

استشاري تقييم األثر 

   .البيئي واًلجتماعي

مقابالت 

  .ثنائية

أكتوبر  3

2019 

 تم تناول ومناقشة ما يلي خالل اًلجتماعات: 

  .إمداد المشروع بالمياه ▪

 أي عناصر بنية تحتية أو مرافق خاصة بالمياه في منطقة المشروع.   ▪

 والمتطلبات الخاصة بموقع المشروع ،اآلراء والمخاوف األخرى ▪

شركة  

س  كهرباء رأ 

 غارب  

تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي/  

استشاري تقييم األثر 

   .البيئي واًلجتماعي

مقابالت 

  .ثنائية

أكتوبر  3

2019 

 ومناقشة ما يلي خالل اًلجتماعات:تم تناول 

 أي عناصر بنية تحتية أو مرافق خاصة بالمياه في منطقة المشروع.   ▪

 والمتطلبات الخاصة بموقع المشروع ،اآلراء والمخاوف األخرى ▪

 

 وإجراءات إصدار التصاريح    ،تقييم األثر البيئي واالجتماعي

  24س غارب بمحافظة البحر األحمر، الموافق  قد جلسة مشاورات عامة في مدينة رأ واًلجتماعي، تم عبمجرد اًلنتهاء من مسودة تقييم األثر البيئي  

إلتاحة الفرصة أمام أصحاب    ؛. هدفت الجلسة بشكل عام إلى استعراض النتائج وما انتهت إليه دراسات تقييم األثر البيئي واًلجتماعي2020فبراير  

 إلبداء آرائهم والتعليق على ما تم إنهاؤه من أعمال.  ؛("معات المحلية المجت " :المصلحة المهتمين )بما في ذلك

القائمة المقر   تم تحديد قائمة المدعوين بتنسيق بين المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستشاري تقيم األثر البيئي واًلجتماعي، وشملت

الطاقة الجديدة والمتجددة، والمكتب البيئي بالمحافظة وعدد من الهيئات الحكومية وممثلي المجتمع الرئيسي والفرع اإلقليمي لجهاز شئون البيئة، وهيئة  

 المحلي وغيرهم. 

ا لجلسة النقاش العامة، وكانت أهم الموضوعات الرئيسية التي تناولتها الجلسة ما يتعلق بكٍل مما يلي:  75حضر   مدعو 

   .الطيور ▪

  .اًلجتماعيةاًلقتصاديات  ▪

   .الصحة والسالمة المهنية ▪

   . مخاطر الفيضانات ▪

   .المرافق الملحقة ▪

 . التنوع الحيوي ▪

   .استخدامات األراضي ▪

 يف تم أخذها بعين اًلعتبار في المشروع.  وك ،المزيد من التفاصيل حول ما انتهت إليه مناقشة هذه التعليقات( 1يحوي الملحق )

، تم إعداد النسخة النهائية والمحدثة من تقييم األثر البيئي واًلجتماعي لتقديمها إلى جهاز شئون البيئة ومناقشتها  الهالتعليقات المذكورة أع  بعد تناول

 وإصدار التصريح البيئي الخاص بالمشروع.   ،ًلعتمادها



 

 . االستراتيجية والخطة والمسئوليات المستقبلية لمشاركة أصحاب المصلحة 6

(، وأهداف  5استراتيجية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة، بحيث تضمن شمول أصحاب المصلحة المعنيين بالمشروع )الجدول    يُوضح الجدول ًلحق ا

  ، والجدول الزمني والهيئة المسئولة عن إجراء هذه المشاورات. سيتم تحديث وأدواته  التواصل  من أصحاب المصلحة، ووسائل  التشاور مع كل مجموعة

مع أصحاب المصلحة ومشاركتهم    روع بشكل شهري الذي سوف يستخدم كسجل يضم المشاورات كافةمصلحة في المشالسجل الخاص بأصحاب ال

 ( الملحق  يحوي  المعنيين.  المصلحة  بواسطة أصحاب  الدوري  والتحديث  للمشاركة  المشروع، وسيخضع  تسجيل  5في  )استمارة  التسجيل  نموذج   )

 أصحاب المصلحة في المشروع(.  

ًل يتجزأ من خطة    اجزء    ضعها في مرحلة ًلحقة، والتي تعدلجدير بالذكر عند هذه المرحلة، أن الخطط التالي ذكرها سوف يتم وبشكل خاص، من ا

 أصحاب المصلحة الماثلة.  

المجتمعية للشركات:  ▪ إلى تخصيص    برنامج المسئولية  الرياح، والذي سيهدف  لطاقة  البحر األحمر  بواسطة شركة  البرنامج  تنفيذ  سيتم 

لية إلى أقصى حٍد  العودة بالنفع على المجتمعات المحالتي ستهدف بدورها إلى  ج المسئولية المجتمعية للشركات  لتنفيذ برام  ؛ألموال الالزمةا

ممكن. سوف يحدد برنامج المسئولية المجتمعية للشركات مشروعات التنمية ذات األولوية، والتي يمكن أن تعود بالنفع على المجتمعات  

 وعلى الميزانية المخصصة والجدول الزمني للتنفيذ وغير ذلك.المحلية 

لرفعه إلى أصحاب    أشهر؛  6د تقرير بيئي واجتماعي كل  إعدا  شركة البحر األحمر لطاقة الرياحسوف تتولى   التقرير البيئي واالجتماعي: ▪

المصلحة في المشروع، وسوف يتم نشره على الموقع اإللكتروني للشركة القائمة على المشروع. سوف يتضمن التقرير التحديثات الخاصة  

  ، وتدابيرباألداء البيئي واًلجتماعي للمشروع، وكذلك جدول األعمال الحالي وأهم المسائل البيئية واًلجتماعية، وما تم اتخاذه من إجراءات  

 إن ُوجدت.   ،وما تم توفيره من فرص العمل وغير ذلك من معلومات

بإعداد نشرة ربع سنوية للمسئولية اًلجتماعية  شركة البحر األحمر لطاقة الرياح : ستقوم النشرة اإلخبارية للمسئولية االجتماعية للشركات  ▪

 للشركات، وسوف يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للشركة القائمة على المشروع.  



 
 بالمشروع استراتيجية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة فيما يتعلق 5الجدول: 

 المسئولية  المدى الزمني  وسائل وأدوات االتصال  األهداف  أصحاب المصلحة 

 ن بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر أصحاب المصلحة المتأثرو

ن بالقرب من المجتمعات المحلية والسكا

س غارب  المشروع، بما فيهم رأ

 . والزعفرانة

 

  ،الكشف عن خطة مشاركة أصحاب المصلحة 

  ".آلية رفع التظلمات" :بما في ذلك

 

نسككككخة مطبوعة من خطة مشككككاركة أصككككحاب المصككككلحة باللغة  .1

 س غارب.ها للوحدة الحكومية المحلية في رأالعربية، وإتاحت 

مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشكككاء 

 .)يتم تحديثها عند الحاجة(

شككركة البحر األحمر  

)مكدير   لطكاقكة الريكاح

المسككئولية المجتمعية 

 (. للشركات

إعالن موجز بكاللغكة العربيكة عن آليكة رفع التظلمكات، ويتم نشككككره  .2

ومن خالل   ،على منصككات التواصككل األسككاسككية للمجتمع المحلي

توزيع المنشككككورات بكاللغتين العربيكة واإلنجليزيكة. يُرجى الرجوع  

 ( للمزيد من التفاصيل. 8للفصل )

مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشكككاء 

  ؛)يتم التحقق منها بشكككل دوري 

اإلعككالن  تككحككقككيككق  لضكككككمككان 

 ألهدافه(. 

شككركة البحر األحمر  

)مكدير   لطكاقكة الريكاح

المسككئولية المجتمعية 

 للشركات(.

  :التحكديثكات حول المشككككروع، بمكا في ذلكك 

المسائل البيئية واًلجتماعية، وما تم تنفيذه من 

اًلجتمككاعيككة   المسككككئوليككة  أنشككككطككة تخص 

 للشركات. 

 

الخكاصكككككة   .1 إعكداد مطبوعكات بكاللغكة العربيكة تحوي التحكديثكات 

. قد تتضمن "المسكائل البيئية واًلجتماعية" :بالمشكروع، بما في ذلك

هذه المطبوعات تحديثات حول تطور األعمال في المشككروع، عدد 

الفرص الوظيفية المخصككصككة ألفراد المجتمعات المحلية، مكونات 

 عملية التقدم بالعطاءات للمشروع، وخطط اإلنشاءات وغيرها. 

يتم نشكر هذه المطبوعات على منصكات التواصكل األسكاسكية للمجتمع 

س غكارب. لوحكدة الحكوميكة المحليكة في رأ: االمحلي، بمكا في ذلكك

إضككافة لما سككبق، سككيتم تحديثها ونشككرها على الموقع اإللكتروني 

الخاص بالشككركة القائمة على المشككروع وعلى وسككائل التواصككل  

 اًلجتماعي. 

  

( أشككككهر أثنكاء مرحلكة  3ككل )

 اإلنشاء. 

 

( أشككككهر أثنكاء مرحلكة  6ككل )

 التشغيل. 

شككركة البحر األحمر  

)مكدير   لطكاقكة الريكاح

المسككئولية المجتمعية 

 للشركات(.

التحديثات حول ما تم من أنشكككطة المسكككئولية  

 .المجتمعية للشركات

سكيتم نشكر النشكرة اإلخبارية للمسكئولية اًلجتماعية للشكركات على  .2

 الموقع اإللكتروني الخاصة بالشركة القائمة على المشروع. 

( أشككككهر أثنكاء مرحلتي 3ككل )

 اإلنشاء والتشغيل. 

شككركة البحر األحمر  

)مكدير   لطكاقكة الريكاح

المسككئولية المجتمعية 

 للشركات(.

 . الجماعات البدوية

  ،مشاركة أصحاب المصلحة   الكشف عن خطة

 "آلية رفع التظلمات". :بما في ذلك

 

  ؛ اًلجتمكاعكات التي تسككككتهكدف اًلجتمكاع مع األفراد من قكادة القبكائكل .1

لشككككرح آلية رفع التظلمات الخاصككككة بخطة مشككككاركة أصككككحاب  

 المصلحة. 

ا أثناء مرحلتي اإلنشكككاء سكككنوي  

 والتشغيل. 

شككركة البحر األحمر  

)مكدير   لطكاقكة الريكاح

المسككئولية المجتمعية 

 للشركات(.



 

 المسئولية  المدى الزمني  وسائل وأدوات االتصال  األهداف  أصحاب المصلحة 

  :التحكديثكات حول المشككككروع، بمكا في ذلكك 

المسائل البيئية واًلجتماعية، وما تم تنفيذه من 

اًلجتمككاعيككة   المسككككئوليككة  أنشككككطككة تخص 

 للشركات. 

 

الخكاصكككككة   .1 إعكداد مطبوعكات بكاللغكة العربيكة تحوي التحكديثكات 

. قد تتضمن "البيئية واًلجتماعيةالمسكائل  " :بالمشكروع، بما في ذلك

هذه المطبوعات تحديثات حول تطور األعمال في المشككروع، عدد 

الفرص الوظيفية المخصككصككة ألفراد المجتمعات المحلية، مكونات 

عملية التقدم بالعطاءات للمشككروع، وخطط اإلنشككاءات والتحديثات 

 ها. الخاصة ببرامج المسئولية اًلجتماعية للشركات التي تم تنفيذ

2.  

( أشككككهر أثنكاء مرحلكة  3ككل )

 اإلنشاء. 

 

 ا أثناء مرحلة التشغيل.سنوي  

شككركة البحر األحمر  

)مكدير   لطكاقكة الريكاح

المسككئولية المجتمعية 

 للشركات(.

 . الشركة المصرية العامة للبترول

 

التنسككيق بخصككوص اسككتخدامات األراضككي  

وتقديم  ،واألنشكككطة المنفذة على أرض الموقع

 كلما لزم األمر.  ،التحديات بشأن ما سبق

 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 .المراسالت والخطابات الرسمية .2

  .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

 

بشككككل مسكككتمر طوال مرحلتي 

كلما لزم  ،اإلنشككككاء والتشككككغيل

 األمر. 

شككركة البحر األحمر  

 .لطاقة الرياح

 المصلحة الذين قد يشاركون في تنفيذ المشروعأصحاب 

 . الجهة الُمقرضة

  :بمكا في ذلكك   ،التحكديثكات حول المشككككروع

األداء   :المسكككككائكل البيئيكة واًلجتمكاعيكة )مثكل

التظلمككات، وخطككة   آليككة رفع  وتنفيككذ  البيئي، 

 إدماج المجتمع وغير ذلك( 

 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 

شكركة  مسكئولية فريق   .بعدلم يُحدد 

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم.  الرياح

 .رفع التقرير البيئي واًلجتماعي .2

 

 –ا خالل مرحلة التشككغيل سككنوي  

 في الربع األول من كل عام. 

 

شكركة  مسكئولية فريق  

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم. ،الرياح

 ا أثناء مرحلة اإلنشاءشهري  

شككككركة البحر أصككككحاب المصككككلحة في  

 .األحمر لطاقة الرياح

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1 .التنسيق ألغراض المشروع

  .المراسالت بالبريد اإللكتروني .2

 .عن مدى تقدم المشروع ةإعداد التقارير الدوري  .3

بشككككل مسكككتمر طوال مرحلتي 

 اإلنشاء والتشغيل.

شككككرككة البحر فريق 

لكككطكككاقككة   األحكككمكككر 

مشكككككغككل   /الككريككاح

 .المشروع

 فيما يخص تنفيذ المشروع/ أو لديهم مصلحة في المشروع.  ،المشروع أو من ُصنَّاع القرارأصحاب المصلحة الذين قد يكون لهم تأثير على 

 الحكومة المركزية

 .جهاز شئون البيئة .1

  .وزارة العمل .2

قكد يطلكب بعض أصككككحكاب المصككككلحكة من 

الجهات الحكومية إجراء فحوصككات معينة أو 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 

شكركة  مسكئولية فريق   .عند الحاجة أو عند الطلب

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم. ،الرياح



 

 المسئولية  المدى الزمني  وسائل وأدوات االتصال  األهداف  أصحاب المصلحة 

 .وزارة الصحة .3

  .وزارة المياه .4

 .وزارة النقل .5

 .وزارة الدفاع .6

 .وزارة البترول .7

 .وزارة الكهرباء .8

الكتكحككديكثككات/   بكعكض  و/أو  تككدقكيكق  عكمكلكيككات 

 المعلومات عن تنفيذ المشروع. 

شكركة  مسكئولية فريق   .عند الحاجة أو عند الطلب المراسالت والخطابات الرسمية )إذا لزم األمر(. .2

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم.  ،الرياح

التحديثات حول المشروع بما في ذلك المسائل 

البيئيكة واًلجتمكاعيكة )مثكل األداء البيئي، وتنفيكذ  

المسككككئوليككة   وبرامج  التظلمككات،  رفع  آليككة 

 اًلجتماعية للشركات المنفذة، وغيرها(. 

إخطار بالبريد اإللكتروني، وتقرير نصككف سككنوي يتم نشككره على  .1

 مشروع. الموقع اإللكتروني للشركة القائمة على ال

 

في الربع األول من كل  –ا سنوي  

 عام. 

 

شككركة البحر األحمر  

)مكدير   لطكاقكة الريكاح

المسككئولية المجتمعية 

 للشركات(.

والككبككاري   الطكرق  هيكئككة  النكقككل،  وزارة 

 بمحافظة البحر األحمر. 

فيمككا يتعلق بنقككل   ،تقككديم خطككة إدارة المرور

 التوربينات. 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

 

شكركة  مسكئولية فريق   .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم. الرياح

للحصككككول على موافقكة الوزارة   ؛تقكديم طلكب وزارة الطيران المدني

 على المشروع. 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

شكركة  مسكئولية فريق   .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم. ،الرياح

للحصككككول على موافقكة الوزارة   ؛تقكديم طلكب .هيئة عمليات القوات المسلحة

 على المشروع.

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

شكركة  مسكئولية فريق   .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم. ،الرياح

المجلس األعلى   –وزارة اًلتصكككككاًلت  

 .لتنظيم اإلعالم

 

للحصككككول على موافقكة الوزارة   ؛تقكديم طلكب

 على المشروع.

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

 

شكركة  مسكئولية فريق   مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

البحر األحمر لطكاقكة  

 كما يلزم. ،الرياح

 الحكومة المحلية

 . س غاربالوحدة المحلية في رأ

جمع المخلفكات الصككككلبكة من التنسككككيق حول 

 ب البلدية المعتمد. ت الموقع إلى مك

 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

  .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

 

 .مرة واحدة قبل مرحلة التشغيل

الكتصكككككمكيكم   مكقككاول 

والشككراء والتشككييد /  

 .ُمشغل المشروع

قكائمكة مقكاولي القطكاع  التنسككككيق بخصككككوص 

الخكاص المعتمكدين لجمع المواد الخطرة من 

في مرفق سككككواقككة    ،الموقع والتخلص منهككا 

 لمعالجة المخلفات الخطرة. 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

  .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

 

 .مرة واحدة قبل مرحلة التشغيل

الكتصكككككمكيكم   مكقككاول 

والشككراء والتشككييد /  

 .ُمشغل المشروع



 

 المسئولية  المدى الزمني  وسائل وأدوات االتصال  األهداف  أصحاب المصلحة 

 . س غاربشركة مياه رأ 

التنسككككيق بخصككككوص قكائمكة مقكاولي القطكاع  

الخكاص المعتمكدين لجمع ميكاه الصككككرف من 

 موقع المشروع والتخلص منها. 

 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

  .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

 

 .مرة واحدة قبل مرحلة التشغيل

الكتصكككككمكيكم   مكقككاول 

والتشككييد /  والشككراء  

 .ُمشغل المشروع

التنسككككيق حول تكأمين إمكدادات الميكاه الالزمكة 

 للمشروع )إذا لزم األمر(. 

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

  .مرة واحدة قبل مرحلة اإلنشاء

 

 .مرة واحدة قبل مرحلة التشغيل

الكتصكككككمكيكم   مكقككاول 

والتشككييد /  والشككراء  

 .ُمشغل المشروع

مكتكب التفتيش على آثكار   - وزارة اآلثكار  

 .البحر األحمر

رفع التقارير والتواصكل في حالة العثور على 

حفريكات أو بقكايكا أثريكة أثنكاء مرحلكة إنشككككاء 

المشككروع، مع اتباع اإلجراءات المعتمدة عند  

 العثور على األثريات.

 اجتماعات فردية/ داخلية )إذا لزم األمر(.  .1

 المراسالت والخطابات الرسمية. .2

الكتصكككككمكيكم   .عند الحاجة أو عند الطلب مكقككاول 

 .والشراء والتشييد

 



 
 تقييم األثر البيئي واالجتماعي والكشف عن معلومات المستندات الداعمة 

 ،جب نشر المعلومات وإتاحتها للعامةالمشروع طوال دورة حياة المشروع؛ ومن ثَمَّ ي   من الجوهري إبقاء أصحاب المصلحة على اطالع دائم بتطورات

 وأصحاب المصلحة الرئيسيين والمجتمعات المحلية من خالل نشر الوثائق ذات العالقة.  

 التي سوف تكون متاحة للعامة باللغتين العربية واإلنجليزية.  ن المستندات والوثائق األساسية سيتم الكشف عن مجموعة م

 .  األحمر لطاقة الرياح شركة البحرتقييم األثر البيئي واًلجتماعي لمشروع مزرعة الرياح الخاص ب  •

 تقييم األثر البيئي واًلجتماعي الخاص بخطوط الجهد العالي الملحقة بالمشروع.   •

 موجز غير فني.   •

   .خطة مشاركة أصحاب المصلحة •

   .تقييم األثر التراكمي •

   .تقييم البيئة الحرجة •

   .دليل نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة والمسائل اًلجتماعية •

 لبيئية واًلجتماعية.  خطة العمل ا •

 يُمكن اًلطالع على الوثائق المذكورة أعاله في:  

   .(www.ebrd.com) إلعادة اإلعمار والتنميةموقع البنك األوروبي  •

• ( للمطور  اإللكتروني  طوال    (. http://www.rswe.coالموقع  اإللكتروني  الموقع  على  منشورة  أعاله  المذكورة  الوثائق    مدة ستبقى 

 المشروع.  

   .س غاربالنسخ المطبوعة متوفرة لدى الوحدة الحكومية المحلية في رأ •

 س غاربمجلس مدينة رأ

 الموقع: شارع المينا 

 البحر األحمر  –س غارب رأ 11432المدينة: 

  01201958777 – 01001318480هاتف: 

 من خالل إرسال طلب بذلك عبر البريد اإللكتروني التالي:  ،إلى أصحاب المصلحة- آنفة الذكر - مكن إرسال النسخ اإللكترونية من الوثائق ي 

Gawhara.abdelrahman@rasgharebwind.com 

ا للظروف الحالية المتعلقة بتفشي فيروس    ة الذكر، وبدًل  من اللجوء إلىلضمان نشر نتائج ومعلومات العملية آنف جلسات اًلجتماعات العامة )نظر 

 للتواصل مع أصحاب المصلحة.   ؛(، سيتم استخدام وسائل أخرى بديلة19- كوفيد

لالطالع على تفاصيل الجلسة التالية لنشر المعلومات. سيتم تنفيذ    ؛ي الصحف الوطنية عن المشروع، وكذلك المستندات المتاحةسيتم نشر إعالن ف

عات تحوي المعلومات  المثل على الموقع اإللكتروني الخاص بالمشروع ومنصة تواصل األعمال لينكد إن. إضافة إلى ما سبق، سيتم توزيع مطبو

 رب وعلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في المدينة، وكذلك السلطات العسكرية والمؤسسات الحكومية وبلدية المدينة.  س غاالسابقة في رأ 

http://www.ebrd.com/
http://www.rswe.co/
mailto:Gawhara.abdelrahman@rasgharebwind.com


 
 سيتم عقد جلسة الكشف عن المعلومات غالب ا في شكل بث حي على منصة التواصل اًلجتماعي فيسبوك. سيتم عرض رابط البث الحي وإظهار الدعوة

ا فقرة لطرح األسئلة، الرسمية لمدينة رأ لحي على الصفحة  لحضور البث ا س غارب على موقع التواصل اًلجتماعي فيسبوك. ستتضمن الجلسة أيض 

 األسئلة المطروحة في الجلسة.   موجز عنها مع توفير اإلجابات عن وسيتم تسجيل كامل الجلسة، وإصدار تقرير

ا، فمن الجدير بالذكر  . ( ًلحق ا 8لمات الُمبينة في الفصل ) اء آرائهم أو تعليقاتهم من خالل آلية رفع التظإبد كافة صحاب المصلحةأل ؛ أنه يمكنوأخير 

شركة البحر ستكون مسئولية تنسيق عميلة الكشف عن معلومات المشروع بالطريقة المبينة أعاله منوطة بمدير المسئولية اًلجتماعية للشركات لدى  

ا.  60ولمدة  2020في أغسطس  ومعلوماته   مشروعال سوف يتم الكشف عن وثائق .األحمر لطاقة الرياح  يوم 

 . الرصد وإعداد التقارير  7

سئول  ستكون مسئولية رصد وتوثيق أنشطة خطة مشاركة أصحاب المصلحة منوطة بمدير المسئولية اًلجتماعية للشركات )والذي سيعمل بصفته م

المجتمعي   الصحة والسالمة واألمن  التنسيق  ا(، ومدير  الوطني  أيض  المستويين  المصلحة على  الرسائل من مشاركة أصحاب  والبيئة، واستخالص 

 فيما يلي:   ي، وتتحدد مسئولياتهم خصوص اواإلقليم

 المتفق عليها في خطة مشاركة أصحاب المصلحة.   ومؤشراته األداء الرئيسية تحقيق معايير ▪

   رصد األنشطة القائمة للمشاركة والمشاورات مع أصحاب المصلحة. ▪

 تتبع المخاطر والقضايا المحتملة.  ▪

 وفق ا آلخر ما انتهت إليه وإتاحتها لالطالع عليها.  ؛التأكيد على توثيق المشاورات ▪

 التقييم الدوري لمدى فاعلية وسائل المشاركة والتشاور.   ▪

 ضة.  وفق ا آلخر التحديثات، وبما يتسق مع القوانين واإلجراءات والقيود المفرو ؛تعديل الخطة القائمة ▪

 لضمان اتساقها مع أهداف المشروع.   ؛التحديث السنوي لخطة مشاركة أصحاب المصلحة ▪

 الرصد 7.1

ذلك  في  بما  المصلحة،  الفاعلة ألصحاب  المشاركة  ا   :لتحقيق  ولضمان  والتشاور،  المعلومات  مشاركة  في  المبذولة  هذه  الجهود  ستمرارية وجدوى 

 أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل.   شركة البحر األحمر لطاقة الرياحورفع التقارير، تُشرف عليها جب تطبيق عملية للرصد والتحليل المشاركة؛ ي 

 إعداد خطة ربع سنوية ألنشطة مشاركة أصحاب المصلحة في المشروع، وتحدد فيها ما يلي:  شركة البحر األحمر لطاقة الرياحتتولى 

   .مجموعات أصحاب المصلحة المطلوب مشاركتهم ▪

 الهدف من مشاركة أصحاب المصلحة المحددين  ▪

 وسائل المشاركة والمعلومات األساسية المطلوب مشاركتها معهم.  ▪

ورفع تقرير بها  وإتاحتها المعلومات المتعلقة بمشاركة أصحاب المصلحة  كافة، يتم تلخيص األنشطة المخطط لها الخطة ربع السنوية وتنفيذ بعد إعداد

 إلى مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الجهات الُمقرضة.  



 

   ورفعها التقارير ادإعد 7.2

لتعليقات   ؛خالل مرحلتي اإلنشاء والتشغيل وفق ا  أسبوعين،  للمراجعة كل  المصلحة سوف يخضع  التفصيلي ألنشطة مشاركة أصحاب  الجدول  فإن 

 واستجابات أصحاب المصلحة.  

ا ألهم األنشطة األساسية لمشاركة أصحاب الم كجزء من  صلحة، والذي سوف يصدر بشكٍل شهريسيتضمن التقرير الكلي لتحديثات المشروع موجز 

 التقرير الشهري ألعمال اإلنشاء والتشغيل.  

 . إجراء رفع التظلمات  8

أن إدارة نظام الشكاوى والتظلمات هو أحد المكونات األساسية لمشاركة أصحاب المصلحة، وأحد الجوانب   شركة البحر األحمر لطاقة الرياحتفهم  

المتعلقة بالمشروع. رفع التظلمات مؤشر لوجود مخاوٍف لدى أصحاب المصلحة )مخاوف حقيقية أو متوقعة(، وقد تتصاعد   الجوهرية إلدارة المخاطر

لمات يدعم وتتفاقم هذه المخاوف وما قد ينشأ عنها، ما لم يتم تحديدها ووضع حلوٍل لها. إن تحديد المخاوف واًلستجابة لها من خالل نظام رفع التظ

فإن رصد التظلمات سوف يُبرز بوضوح أي مسائل أو مشكالت    روعات والمجتمعات وأصحاب المصلحة؛ ومن ثَمَّ جابية بين المشإرساء عالقات إي 

 متكررة، وكذلك أي تصاعد في الخالفات أو النزاعات. 

ا  لفاعلة ألي مخآلية لرفع التظلمات، تضمن من خاللها استجابتها ا  شركة البحر األحمر لطاقة الرياحسوف تنفذ   التي يرفعها اوف أو شكاوى، وخصوص 

،  كافة  التعليقات والشكاوى المرتبطة بالمشروع   شركة البحر األحمر لطاقة الرياحأصحاب المصلحة أو المجتمعات المتأثرة بالمشروع. سوف تتقبل  

وفق ا    ؛مكن لهذه الشكاوى أن تسلك الطريق القانونياألحوال، يُ  الحفاظ على سرية هُوياتهم. في جميعويحق لألفراد الذين تقدموا بتعليقاتهم أو شكاواهم 

 لما تنص عليه القوانين واللوائح ذات العالقة في جمهورية مصر العربية. 

  راستها بالشكل المالئم، خالل مدةلتضمن د  خاللها معاملة التظلمات المقدمة؛  الطريقة التي يتم من  شركة البحر األحمر لطاقة الرياحسوف ترصد  

تقريرها فيما يخص ما تم استالمه من تظلمات أو شكاوى    شركة البحر األحمر لطاقة الرياح. سوف ترفع  آلية رفع التظلمات الُمبينة ًلحق اددها  زمنية تح

 وية األفراد.  وما انتهى إليه تداولها، وعرضه على العامة مع الحفاظ على سرية هُ 

 إجراء رفع التظلمات ألصحاب المصلحة

استمارة لرفع التظلمات في المواقع الرئيسية للمشروع، وسوف تحوي المعلومات التي تحتاجها المجتمعات المحلية حول كيفية  سيتم عرض   .1

 .  ( ًلحق ا2جهة المرفوعة إليها هذه التظلمات؛ وفق ا للخطوة رقم ) رفع التظلمات، وال

 س غارب. الوحدة الحكومية المحلية في رأ  .أ

   .اسية والمنظمات المجتمعية العاملة على إدماج المرأةالمنظمات غير الحكومية األس .ب

 عند مكتب الدخول إلى المشروع.  .ت

 .منصات التواصل األخرى المناسبة للمجتمع المحلي .ث

 ألصحاب المصلحة الراغبين في رفع الشكاوى أو التظلمات، يمكنهم فعل ذلك من خالل:   .2

 (، مع توافر صناديق إليداع استمارات التظلمات في المواقع التالية:  2استمارات التظلم )الملحق  .أ

  .س غاربمجلس مدينة رأ -

   .الموقع: شارع الميناء

 .البحر األحمر –س غارب  رأ – 11432المدينة: 

 01201958777 – 01001318480هاتف: 



 

 موقع المشروع   -

،  56.46′ 39 °28س غارب، في اإلحداثيات رب رأا شمال غكيلومتر   40الموقع: حوالي  ″  34.40′ 42 °32″ شماًل 

 شرق ا. 

 اًلتصال المباشر من خالل:   .ب

 مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات 

 ، القاهرة الجديدة، مصر. 11835، القطاع الثاني، التجمع الخامس، 185العنوان: ستيت بالزا، قطعة 

 +201274432183هاتف: 

  gawhara.abdelrahman@rasgharebwind.comبريد إلكتروني: 

البريد اإللكتروني أو هاتفي ا أو غير   خالل استمارة لرفع التظلمات أو خالل  تم إرسالها من  افة )سواءك  الشكاوى والتظلمات  يلسيتم تسج .3

 (.  3بواسطة مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات )الملحق  ؛ذلك( في سجل خاص بالتظلمات

باستالمها، وذلك من خالل الر .4 التداول بعد اإلقرار رسمي ا  الَمْظلََمة بذات طريقة  تكون المظلمة المرفوعة قيد  بالشكوى أو  المتقدم  د على 

الجوانب أو في حالة الحاجة للمزيد   ن المظلمة المرفوعة واضحة من جميعالتواصل الُمستخدمة وخالل سبعة أيام عمل من إرسالها. إذا لم تك

 المرحلة.  من المعلومات، سيتم طلب التوضيح أو المزيد من المعلومات من المتقدم بالشكوى خالل هذه 

بالتنسيق مع الموظفين المعنيين، سيقوم مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات بتحليل األسباب الجذرية للشكوى أو المظلمة، ودراسة مدى   .5

(.  )إن أمكن ،للتعامل مع المسألة قيد الدراسة، وتحديد نطاق زمني لهذه اًلستجابة ؛صحتها من عدمه، وتحديد اإلجراءات المطلوب اتخاذها

ا في التحقيق والدراسة  حسبما يقتضي األمر.  ،للشكاوى أو المظالم األكثر تعقيد ا، يمكن ألطراف ثالثة أن تلعب دور 

الذي سوف يحوي معلومات عن طبيعة (  4إعداد استمارة تسوية للتظلمات )انظر الملحق    سيتولى مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات .6

الشكوى أو المظلمة، وتاريخ تقديمها، وما تم اتخاذه بشأن حلها أو اًلستجابة لها وتاريخ ذلك، أو اإلجراءات المقترحة لحل المظلمة مع 

ا من تاريخ استالم30النطاق الزمني المقترح لذلك. سيتم تقديم استمارة تسوية التظلمات خالل ثالثين )  المظلمة.   ( يوم 

 .  شركة البحر األحمر لطاقة الرياحبواسطة مدير المشروع لدى  وتوقيعها استمارة تسوية التظلمات يجب اعتماد .7

إلى صاحب الشكوى أو المظلمة، عبر    ودراستها  استمارة التظلمات  إيصال ما انتهى إليه تداولسيتولى مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات   .8

 ة.  وسيلة التواصل المحدد

المسئول .9 مدير  اإلجراءات، سيتولى  بعض  اتخاذ  التظلمات وجوب  استمارة  دراسة  نشأ عن  ما  للشركات رصد إذا  المجتمعية  إنفاذ هذه    ية 

وفق ا للحد الزمني المقترح مع استمارة التظلمات. سوف يتواصل مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات مع صاحب    ومتابعتها؛  اإلجراءات

 لمة بمجرد اًلنتهاء من اإلجراءات المتخذة من خالل وسيلة التواصل المحددة.  الشكوى أو المظ

استمارات تسوية التظلمات ووجودها  يضمن مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات التحديث المستمر ًلستمارات التظلم، وسجل التظلمات و .10

 .  كافة األوقات في الموقع في

 ودون الرجوع على صاحب الشكوى أو المظلمة.   ،وقت ممكن ودون تكلفة سيتم تطبيق آلية رفع التظلمات في أسرع .11

 اللجوء آللية رفع التظلمات ًل يمنع اللجوء للطريق القانوني.   .12

 وياتهم. دون الكشف عن هُ  ،من خالل آلية رفع التظلمات ورفعها المظالم وأفراده تقديم المجتمع يُمكن ألعضاء .13

أو الموظفين التابعين لمقاوليها. تضمن   شركة البحر األحمر لطاقة الرياح موظفي  ع التظلمات من العاملين بالنسبة إلى  سيتم وضع آلية ُمنفصلة لرف

أو بشكٍل آلية رفع التظلمات السرية التامة، ويُمكن للعاملين إيداع تظلماتهم من خالل ممثلي العاملين أو اًلتحادات الممثلة لهم بشكٍل مستقل،  

الن  تكشخصي، بغض  الكشف عن هوياتهم، دون  الشكاوى دون  للعاملين رفع  يُمكن  الشكوى.  أو مضمون  للجميع، ظر عن فحوى  وُمتاحة  لفة 

التعليقات، وسيتم تناول الشكاوى والمظالم المرفوعة بطريقة عادلة تتسم بالشفافية. المعلومات حول اإلجراءات بالتفصيل، وكيفية    وتُرحب بجميع

ي توجه إلى عنايته، سوف يتم نشرها كما ذُكر آنف ا. سيتم إعالم جميع العاملين بإجراءات رفع الشكاوى والتظلمات، رفع الشكوى والشخص الذ

mailto:gawhara.abdelrahman@rasgharebwind.com


 
بمجرد انضمامهم على قوة العمل بالمشروع. المعلومات الخاصة بنقاط اًلتصال سوف يتم اإلعالن عنها على    ،وسيتم إعالم الُمستجدين منهم

 املين ولوحات عرض المعلومات في الموقع. لوحة المعلومات الخاصة بالع

 . جدول ملخص المسئولية الدائمة  9

ة   دورية التنفيذ المسئولية الَمَهمَّ

شركة البحر األحمر لطاقة  ل  العليا  اإلدارة  . تحديد وتحليل أصحاب المصلحة

 .الرياح

   .اسنوي  

عملية الكشف عن المعلومات من خالل 

   .المحددةوسائل التواصل 

   .بشكل مستمر  .مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات

 مدير المسئولية اًلجتماعية للشركات .آلية رفع التظلمات

مقاول   مع  كامل  بتعاون  إدارتها  )تتم 

 . اإلنشاءات خالل مرحلة اإلنشاء(

 . بشكل مستمر

األحمر لطاقة  شركة البحر  ل  العليا  اإلدارة .رصد أنشطة المشاركة المجتمعية 

بتعاون كامل مع مدير المسئولية   الرياح

 .اًلجتماعية للشركات

 .بشكل ربع سنوّيٍ 
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  24بمحافظة البحر األحمر، الموافق  س غارب  قد جلسة مشاورات عامة في مدينة رأ بمجرد اًلنتهاء من مسودة تقييم األثر البيئي واًلجتماعي، تم ع

إلتاحة الفرصة أمام أصحاب    ؛. هدفت الجلسة بشكل عام إلى استعراض النتائج وما انتهت إليه دراسات تقييم األثر البيئي واًلجتماعي2020فبراير  

 من أعمال.  إلبداء آرائهم والتعليق على ما تم إنهاؤه ؛("المجتمعات المحلية " :المصلحة المهتمين )بما في ذلك

م األثر البيئي واًلجتماعي، وشملت القائمة المقر ي تم تحديد قائمة المدعوين بتنسيق بين المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستشاري تقي 

د من الهيئات الحكومية وممثلي المجتمع الرئيسي والفرع اإلقليمي لجهاز شئون البيئة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمكتب البيئي بالمحافظة وعد

 المحلي وغيرهم. 

ا لجلسة النقاش العامة، وكانت أهم نتائج مناقشة التعليقات وكيف تم أخذها بعين اًلعتبار ما يلي ذكره في الجدول التالي:   75حضر   مدعو 

 االستجابات  األسئلة والتعليقات  الموضوع

 دكتور أسامة الجبالي  الطيور 

 مدير مشروع الطيور المهاجرة، وزارة البيئة. 

أوضح الدكتور أسامة الجبالي األهمية اًلستراتيجية  

باعتباره أحد المسارات الرئيسية    ؛لموقع المشروع

لهجرة الطيور في منطقة البحر األحمر، وأوضح أن  

لهجرة   مسار  أهم  ثاني  على  يقع  المشروع  موقع 

 . طقةمنالطيور في ال

استفاضة في التوضيح، أشار الدكتور أسامة إلى أن  

غير   طالمخط بشكل  التوربينات  توزيع  يُبين  الذي 

المشروع بموقع  صفوف  في  أن منظم  شأنه  من  ؛ 

مراقبة إغالق  ورصدها   الطيور  يعوق  وكذلك   ،

أثناء   الحاجة    ،التشغيل  مدةالتوربينات  دعت  كلما 

لذلك. إضافة لما سبق، صرح بوجوب وجود معابر  

بين   بسالم  تمر  أن  المحلقة  للطيور  تُتيح  هروب 

البيئي  التوربينات األثر  تقييم  في  ذُكر  كما   ،

 واًلجتماعي.  

بالذكر الجدير  من  أعاله   ؛*  المذكور  التعليق  أن 

والذي تضمنته  ،يتعلق بالتخطيط السابق للتوربينات

في   المقدمة  واًلجتماعي  البيئي  األثر  تقييم  دراسة 

- 7الشكل  جلسة الكشف عن المعلومات والُمبينة في  

القسم    ،4 البيئي     3-7في  اًلثر  تقييم  دراسة  من 

الرياح   لمحطة طاقة  التخطيط  واًلجتماعي  )وليس 

تقييم اًلثر    مكان آخر في دراسةالحالي المقدم في  

   (.   4-3الشكل  في  وبشكل خاص    البيئي واًلجتماعي

جزء من تقييم األثر البيئي واًلجتماعي تم إجراء تم التوضيح أنه 

)خريف   الخريف  فصل  أثناء  بالمنطقة  العابرة  للطيور  مسح 

نقطة  2019 ذُكرت  التوضيح  في  واستفاضة  ثالثة (،  إجراء 

مسوحات إضافية للطيور خالل ثالثة مواسم أخرى قادمة )ربيع 

خريف  2020 النتائج2021وربيع    2020،  دراسة  وستتم   ،)، 

 وسيتم تحديد واتخاذ تدابير التخفيف المناسبة.

 

إضافة لما سبق، تم توضيح حقيقة أن توزيع التوربينات في الجزء 

نتيجة للطبيعة   المشروع؛ختلف عن نظيره الشرقي من  الغربي ي

ال الجزء  في  المشروع  ألرض  ذلك،  غالطوبوغرافية  ومع  ربي. 

وضع مخطط توزيع التوربينات في الحسبان توصيات تقييم األثر 

جرة بين مزارع الرياح  البيئي واًلجتماعي، والتي تحدد معابر لله

وذلك للسماح ألسراب الطيور الكبيرة التحليق بأمان  في المنطقة؛

هجرتهم فوق السهول الصحراوية الساحلية، وخالل فصلي    أثناء

الربيع والخريف ومواسم الهجرة. تم حل هذه لمشكلة بعدم وضع  

 توربينات في هذه المنطقة.  

 



 

 االستجابات  األسئلة والتعليقات  الموضوع

لماذا لم يتم تخصكككيص قطعة األرض الثالثة التابعة 

 للمشروع في توزيع التوربينات؟  

 

توربينكات على قطع األراضككككي وافق المطور على أن توزيع ال

، تتسكككم قطعة األرض الثالثة سكككيكون أفضكككل، ومع ذلك الثالث

مما يزيد من فقدان الناتج الكهربي الممكن   رياحٍ ضككعيفة؛بهبوب  

نتيجكة   ؛يكه، لم يتم اسككككتخكدام قطعكة األرض الثكالثكةتوليكده. بنكاء  عل

لفقكدان النكاتج الكهربي من ضككككعف توليكد الطكاقكة، على الرغم من 

إلى وضككع معابر الهجرة الخاصككة بالطيور في اًلعتبار بالنسككبة  

في المنكاقشكككككة -هو مبين-قطعتي األرض األولى والثكانيكة كمكا  

 السابقة أعاله.

جب أخذ األثر التراكمي لمشككروعات طاقة الرياح ي

 في المنطقة في اًلعتبار. 

تناول تقييم األثر البيئي واًلجتماعي اآلثار المتراكمة لمشروعات  

ًل يتجزأ من التقييم،   اطكاقكة الريكاح في المنطقكة، بكاعتبكارهكا جزء  

وككانكت النتكائج والتوصككككيكات األسكككككاسككككيكة لتقييم األثر البيئي  

يمكا يتعلق بكاآلثكار المتراكمكة من مشككككروعكات طكاقة  واًلجتمكاعي ف

ا في دراسكة تقييم   الرياح مأخوذة بعين اًلعتبار، وتم شكمولها أيضك 

 واًلجتماعي. األثر البيئي  

االقتصاااااادياات  

 االجتماعية

 محمود حسين بغدادي 

م رأرئيس  مككدينككة  في  التعليميككة  اإلدارة  س جلس 
 غارب 

فتح   المشككككروع من حيكثأككد المكذكور على أهميكة  

التي ًلت جديدة لالسككتثمار في المنطقة أبواب ومجا

من شكككأنها أن تسكككاهم في حل مشككككلة البطالة في 

 المنطقة. 

 

ا وظيفية  نوقش سابق ا أنه من المتوقع للمشروع أن يوفر فرص 

األمر الذي سيساهم بدوره في رفع  األقل،  فيللمجتمعات المحلية 

المحلي. ومع ذلك، تم التأكيد على أن  المستوى المعيشي للمجتمع 

التنمية اًلجتماعية اًلقتصادية في المنطقة ًل يمكن أن ترتبط  

بمشروعٍ واحد فقط، ولكن يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات، 

والتي تساهم مجتمعة في أن تكون هناك مشروعات تنموية  

 أخرى في المنطقة. 

األهم من ذلك، أوضحت المناقشة أن تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي يوصي بأن يتبنى المطور وينفذ خطة عمل مع 

 المجتمع المحلي تتناول ما يلي: 

إدارة التوقعات، يما يضككككمن حصككككول المجتمعات المحلية  -

األقرب إلى المشككككروع على أولويكة التعيين في الوظكائف 

 وفق ا ًلحتياجاته من العمالة.  ؛الخاصة بالمشروع

نيكة وغير  تحكديكد عكدد الفرص الوظيفيكة المتكاحكة للعمكالكة المه  -

ْغلُ  ها من أفراد المجتمع المحلي أثناء  المهنية المسكككتهدف شكككَ

 مراحل اإلنشاء والتوظيف.  

ق بتعيين أفراد  تقكديم إجراءات تتسككككم بكالشككككفكافيكة فيمكا يتعل -

ا متكافئة  حيث توفر هذه اإلجراءالمجتمع المحلي،   ات فرصكك 

 للجميع. 

تقكديم التفكاصككككيكل حول المجكاًلت اإلضككككافيكة التي يمكن أن  -

يشكككككارك فيهكا أعضكككككاء المجتمع المحلي، وككذلكك الفرص 

بككالكمكهككارات  يكتكمكتكعكون  الككذيكن  لكهكؤًلء  الكمكتككاحككة  الكوظكيكفكيككة 

 (. "تعيين المقاولين المحليين: "والخبرات المطلوبة )مثل

 تماعية. دراسة تنفيذ برنامج للمسئولية اًلج -

 خالد أبو الحجاج 

 اإلدارة العامة للشئون البيئية في المحافظة

 

الكمكطكلكوبككة  الكوظككائكف  عكن  اإلعكالن  يكتكم  أن  يكجككب 

شكككروع في مكان واضكككح لسككككان مدينة رأس للم

 ليكونوا على علٍم بها.  غارب؛

الصاااااااااحاااااة  

والساااااااالماااة 

 المهنية

 س غاربأعضاء مجتمع رأ

أكككد أعضكككككاء المجتمع في تعليقككاتهم على أهميككة  

الحفكاظ على الصككككحكة والسككككالمكة المهنيكة لجميع 

أوضككككحت المناقشككككة أنه من المحتمل خالل مرحلتي اإلنشككككاء  

والتشكككغيل أن تكون هناك أخطار عامة على الصكككحة والسكككالمة 

المهنية للعاملين في المشروع، والتي من شأنها أن تزيد من خطر  
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ألن من شككأنها التأثير على    ؛العاملين في المشككروع

 صحة وسالمة المجتمع. 

 

التعرض للحوادث في العمل، وتشككمل هذه عن  اإلصككابة الناجمة 

رض للصكككدمات والتع  ،مخاطر العمل على المرتفعات :األخطار

أو اإلصككككابكة من الحرككة اآلليكة للمعكدات    ،الكهربكائيكة والحروق

 وغيرها. 

إضككككافة لما سككككبق، تم توضككككيح أن دراسككككة تقييم األثر البيئي  

واًلجتماعي تسكككتلزم من مقاولي التصكككميم والشكككراء واإلنشكككاء  

ومشكككغل المشكككروع العمل على إعداد خطة تفصكككيلية للصكككحة  

المهنيككة في موقع ال أثنككاء مرحلتي اإلنشكككككاء  والسككككالمككة  عمككل 

 العاملين ف الخطة إلى ضكككمان صكككحة وسكككالمةوالتشكككغيل. تهد

 ومنع وقوع الحوادث في الموقع إلى أكبر حٍد ممكن.  كافة،

 عادل عبد الحميد إمداد الطاقة 

س اإلدارية، مجلس مدينة رأ  مدير قسككككم الشككككئون
 غارب. 

س غارب من الطاقة المولدة هل سككتسككتفيد مدينة رأ
 من المشروع؟ 

 

لتحقيق التنمية    ؛أوضككحت المناقشككة أن المشككروع يُتيح الفرصككة

المسككككتدامة، ويُظهر التزام الحكومة بتحقيق اسككككتراتيجية الطاقة  

الخاصككة بها وتلبية األهداف التي وضككعتها فيما يتعلق بمصككادر  

من   ،الطاقةالطاقة المتجددة. سكوف يُسكهم المشكروع في زيادة أمن 

ًلعتماد على مصكدر طاقة طبيعي، ًل ينضكب، واألهم من خالل ا

 ذلك مورد مستقل للطاقة. 

أن منافع المشكروع لن تعود  ذلك، أوضكحت المناقشكة  إضكافة إلى

 س غارب فقط، ولكنها تشمل باقي المنطقة بأكملها.  على رأ

أخااااااااطااااااااار 

 الفيضانات

 عادل عبد الحميد

س اإلدارية، مجلس مدينة رأم الشككككئون  مدير قسكككك 
 غارب. 

هل مخاطر وقوع الفيضككانات مشككمولة في دراسككة  
 تقييم األثر البيئي واًلجتماعي؟ 

أوضككككحكت المنكاقشككككة أنكه تم إجراء تقييم مبكدئي لمخكاطر وقوع  

الفيضككككانات كجزء من دراسككككة تقييم األثر البيئي واًلجتماعي،  

ء دراسككككات وتضككككمن التقييم مراجعكة للبيكانكات الثكانويكة، وإجرا

األقسككام المختصككة في مجلس مدينة  وكذلك اسككتشككارة   ،بالموقع

للتحقق من خريطة المسككارات الحالية للفيضككانات   ؛س غاربرأ

في منطقة المشككككروعة، وقد أظهر التقييم بشكككككٍل واضككككح عدم 

 الفيضانات. تعرض منطقة موقع المشروع لخطر 

الااااامااااارافااااق  

 الملحقة

 محمد أكمل 

 هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

الكبكيكئكي   األثكر  تكقكيكيكم  إجكراء  عكن  الكمسكككككئكول  مكن 

واًلجتماعي لخطوط الجهد العالي الممتدة من موقع  

المشكروع، والمتعلق بدراسكة أثر هذه الخطوط على  

  الطيور المهاجرة؟ 

أوضحت المناقشة أن تقييم األثر البيئي واًلجتماعي ًل يشمل 

ا لعدم توفر المعلومات الرسمية   خطوط الجهد العالي؛ نظر 

األساسية أو لم تتوفر في الوقت الذي يتزامن مع عمل 

المسوحات والتقييمات ذات العالقة كجزء من تقييم األثر البيئي  

مسار خط الجهد العالي، وعدد األبراج  :واًلجتماعي )مثل

  وغيرها(. بناء  عليه، سيتم تنفيذ تقييم أثر بيئي واجتماعي مستقل

بمجرد توفر البيانات المطلوبة أو إتاحتها   ؛في مرحلة ًلحقة

 بواسطة الجهة المعنية. 

 المتولي شحات  التنوع الحيوي

 جهاز شئون البيئة، الفرع اإلقليمي بالبحر األحمر 

الك  الكنكبككاتكيككة  مكهك مكن  الكحكيككاة  اًلعكتكبككار  فكي  األخككذ  م 

والحيوانيكة في المنطقكة، وإذا ككان هنكاك أي بيئكات 

روع في المنطقة قبل البدء في أعمال  حسكاسكة للمشك 

ا فيما يتعلق بتقلبات األمطار.    اإلنشاء، خصوص 

 

أوضكككحت المناقشكككة أنه تم إجراء دراسكككة لخط األسكككاس للتنوع  

واًلجتمككاعي   البيئي  األثر  تقييم  المنطقككة كجزء من  في  الحيوي 

وفق ا لدراسككككة مكتبية    ؛)بحيث يشككككمل الحياة الحيوانية والنباتية(

المشككروع ذو أهمية  وإجراء مسككح بالموقع. تُبين النتائج أن موقع 

ل بيئة حيوانية أو ثوًل يقع ضكككمن حدوده ما يم ،بيئية منخفضكككة

األنواع النباتية والحيوانية    باتية حسكككاسكككة، وأثبت الرصكككد أنن

لما سكبق،    من األنواع الشكائعة. إضكافة كافة المسكجلة في المنطقة

أنه سكككوف يتم إجراء -بمزيٍد من التفصكككيل-ت المناقشكككة  أوضكككح

ث  وسككككيتم تحكديك   2020دراسككككة أخرى للتنوع الحيوي في ربيع  

واآلثار المحتملة على   وتقييمها األخطار النتائج في تقرير "تحليل



 

 االستجابات  األسئلة والتعليقات  الموضوع

الموائل الطبيعية والتنوع الحيوي"، والذي سكيتم رفعه في مرحلة 

 ًلحقة. 

اسااااتخاادامااات  

 األراضي

 ات المتولي شح

 جهاز شئون البيئة، الفرع اإلقليمي بالبحر األحمر 

تحسككب ا   وضككع الطرق الرئيسككية في اًلعتبار؛  جبي

 ألي خطط توسعات مستقبلية في المنطقة. 

 

أوضكككحت المناقشكككة أنه قد تمت دراسكككة المخططات الرسكككمية 

المشككككروع جزء    ؛لمنطقككة  البيئي    ابككاعتبككارهككا  األثر  تقييم  من 

واًلجتمكاعي، وقكد أوضككككحكت النتكائج أن المخططكات الرسككككميكة 

رأ فكي  الكمكحكلكيككة  الكوحككدة  فكي  عكلكى الكمكوجكودة  تكنكص  غككارب  س 

للعمل  ؛تخصكيص المنطقة لصكالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

على تطوير مشككروعات طاقة الرياح. ًل يتعارض المشككروع مع  

اسككككتخكدامكات أرض أي خطط أو مخططكات رسككككميكة تخص  

لن يكون    بواسككطة الهيئات الحكومية األخرى؛ ومن ثَمَّ   المشككروع

للمشكروع أي تأثير على اًلسكتخدام الرسكمي لألرض. إضكافة لما  

سكككبق، حدد تقييم األثر البيئي واًلجتماعي بعض عناصكككر البنية  

ا  ية والمرافق في موقع المشككككروع، كذلكالتحت حدد التقييم أيضكككك 

ر اإلضكككافية الواجب أخذها بعين اًلعتبار، والتي عدد ا من التدابي

وهيئة الطاقة   ،تتضككمن بشكككل أسككاسككي تنسككيق مطور المشككروع

فيما   ،وجهاز شككئون البيئة مع الهيئات المعنية ،الجديدة والمتجددة

لمنع وقوع أي آثار سككلبية    ؛يتعلق باعتبارات ومتطلبات التصككميم

 قة. المنطعلى عناصر البنية التحتية المسجلة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 استمارة رفع التظلمات  –( 2الملحق )  10.2

 استمارة تظلم 

  الرقم المرجعي  

  االسم بالكامل

 بيانات االتصال  

 

ى طريقة  يُرجى وضع عالمة عل

ك مع التواصل األفضل بالنسبة إلي

 ذكر بيانات اًلتصال

 البريد العادي:          

 الهاتف:          

 البريد اإللكتروني:         

 أخرى )يُرجى التحديد(:         

وصف الشكوى أو الواقعة أو حالة 

 التظلم 

شكواك/ موضوع التظلم/ ما الذي حدث؟ وأين؟ ولمن حدثت؟ وماذا نشأ عن هذه   ما

 المشكلة؟  

 

تاريخ الشكوى أو الواقعة أو حالة 

 التظلم  

 

   .حادثة أو حالة تظلم وقعت لمرة واحدة )التاريخ(      

 . حادثة أو حالة حدثت أكثر من مرة )كم مرة؟(      

 ة مستمرة )المشكلة قائمة بالفعل(. حال       

ما الذي ترغب في حدوثه لحل  

 المشكلة؟  

 

 

 التوقيع:  

 

 التاريخ: 



 

 (: سجل التظلمات3الملحق )  10.3

الرقم  

 المرجعي

طريقة رفع  

الشكوى أو 

 التظلم 

 

تاريخ تقديم  

الشكوى أو 

 التظلم 

االسم وبيانات  

 االتصال
 وصف الشكوى أو موضوع التظلم

أو تسوية اإلجراءات المتخذة لحل 

 الشكوى أو التظلم 

تاريخ اإلبالغ  

باإلجراءات 

 ألمتخذة 

هل تم حل  

الشكوى أو حالة 

 التظلم )نعم/ ال(

في حالة اإلجابة  

يُرجى   (؛الا)ب

 ذكر السبب 

        

        

        

        

         

        

        

 



 

 استمارة تسوية التظلمات (: 4الملحق )  10.4

 

 

الشكوى  كيف تم استالم 

 أو التظلم؟ 

 

 

  الرقم المرجعي:  

 

وصف الشكوى أو 

المشكلة أو موضوع  

 التظلم.  

ما موضوع التظلم/ ما  

الذي حدث؟ وأين؟ ولمن  

حدثت المشكلة؟ وماذا 

 نشأ عنها؟  

 

 

 

 

 

  تاريخ الشكوى أو التظلم 

 

هل تمت تسوية أو حل 

 موضوع التظلم؟  

 نعم    

   )يُرجى ذكر السبب أدناه(ًل    

 

 

 

 

 ( أدناه 2( أو )1يرجى ملء القسم )

 ( 1القسم )

ملخص اإلجراءات التي 

الشكوى  تم تنفيذها لحل 

 أو موضوع التظلم 

 

 

 

 

  تاريخ التنفيذ 

 ( 2القسم )

ملخص اإلجراءات 

المقترح تنفيذها لحل  

الشكوى أو موضوع 

 التظلم.  

 

 

  المدى الزمني للتنفيذ 



 

 (: استمارة تسجيل أصحاب المصلحة 5الملحق )  10.5

  وسائل  التوقعات  أهمية صاحب المصلحة وأولويته في جهات اًلتصال   صاحب المصلحة
 التواصل
 وأدواته

المدى 
 الزمني

 المسئولية

اًلسم، المنصب،  #

المجموعة أو غير  

 ذلك. 

 األولوية  القدرة على التأثير  مستوى اًلهتمام  الدور 

 مرتفعة  متوسطة  منخفضة مرتفعة  متوسطة  منخفضة مرتفع  متوسط  منخفض 

                

                

                

                

                

                

 


