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  جمهوریة مصر العربیة

  وزارة الكهرباء والطاقة

  الشركة القابضة لكهرباء مصر

  الشركة المصریة لنقل الكهرباء

  

  إعادة هیكلة مشروع تنمیة طاقة الریاح

  لتنفیذ

كیلوفولت  ٦٦/ ٢٢٠ جهدشمال الغردقة  -القصیر تحویلمشروع محطات 
  للربط الكهربائيووصالتها 

  و

  القائمة الخمسة تحدیث خطوط النقلمشروع 

  

  إطار تكمیلي لسیاسة إعادة توطین

  

  ٢٠١٤ مایو
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  قائمة المصطلحات واالختصارات

   
   

AP Affected Persons األشخاص المتأثرون 
ARP Abbreviated Resettlement Plan  عادة توطین مختصرة إلخطة 

CAPMAS Central Agency for Public Mobilization 
and Statistics 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

CAS Country Assistance Strategy إستراتیجیة مساعدة قطریة 
CCGT Combined-Cycle Gas Turbines توربینات غاز ذات دورة مركبة 

EA Environmental Assessment تقییم بیئي 
EEAA Egyptian Environmental Affairs 

Agency 
 جهاز حمایة البیئة

EEHC Egyptian Electricity Holding Company الشركة القابضة لكهرباء مصر 
EERA Egypt Electricity Regulatory Agency جهاز تنظیم مرفق الكهرباء 
EETC  Egyptian Electricity Transmission 

Company  
 الشركة المصریة لنقل الكهرباء

EETC Egypt Electricity Transmission 
Company 

 الشركة المصریة لنقل الكهرباء

EGAS The Egyptian Natural Gas Holding 
Company 

 الشركة المصریة القابضة للغاز الطبیعي 

EIA Environmental Impact Assessment تقییم األثر البیئي 
ESA Environmental and Social 

Assessment 
 البیئي واالجتماعيالتقییم 

ESIAF Environmental and Social Impact 
Assessment Framework 

 إطار تقییم األثر البیئي واالجتماعي

GASCO Egyptian Natural Gas Company  جاسكو"الشركة المصریة للغاز الطبیعي" 
GRM Grievance and Redress Mechanism آلیات انصاف المظالم 

IR Involuntary Resettlement تسكین غیر طوعي 
LGU Local Governmental Unit وحدة حكومیة محلیة 
NGO Non Governmental Organization منظمة غیر حكومیة 

NUPG National Unified Power Grid الشبكة القومیة  الموحدة للكهرباء 
OHTL Overhead Transmission Line خط نقل رأسي 

PAF Project Affected Family األسرة المتأثرة بالمشروع 
PAP Project Affected Persons االشخاص المتأثرین بالمشروع 
PIU Project Implementation Unit وحدة تنفیذ المشروع 

RAP Resettlement Action Plan خطة عمل إعادة التوطین 
RPF Resettlement Policy Framework  إعادة التوطینإطار سیاسة  
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SDO Social Development Officer مسئول تنمیة اجتماعیة 
TORs Terms of Reference شروط مرجعیة 

UEEPC Upper Egypt Electricity Production 
Company 

 شركة الوجه القبلي إلنتاج الكهرباء

WB World Bank  
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  مســـرد

الملكیة،  األحقیة أویغطي جمیع األشخاص المتأثرین بالمشروع بصرف النظر عن  لألسرمسح : )Census(  تعداد سكاني
 الحد من في  ویمكن استخدام هذه الدراسة. بالمشروع وأصولهماألشخاص المتأثرین  جمیعویحصر تماما 

ل على أشخاص ینتقلون إلى المنطقة المتأثرة بالمشروع  على أمل الحصو التي یقوم بها المطالبات االحتیالیة 
  . أو إعادة توطینهم/ تعویض و

األشخاص المتأثرون بالمشروع من خالل االستحواذ غیر : )Project affected persons( األشخاص المتأثرین بالمشروع 
  . متنزهات ومحمیات مخصصة قانونادخولهم في أو تقیید / الطوعي على األرض و

على قیمة موارد بیئیة ناتج عن مشروعات تنمیة بنیة أساسیة، بصرف تأثیر :  )Environmental Impact( األثر البیئي 
  . النظر عن كونه إیجابي أو سلبي

إجراء منهجي : ) ”Environmental and Social Impact Assessment “ESIA(  تقییم األثر البیئي واالجتماعي 
یتعلق روعات التنمویة قبل اتخاذ قرار الغرض منه التمكن من دراسة اآلثار البیئیة واالجتماعیة المحتملة للمش

  . أم ال الموافقة على البدء فیهاب

  . لشخص النازح القائمة على علم أو قدرته على االختیارأعمال قد تُتخذ دون موافقة ا:  )involuntary(  غیر طوعي 

أو / و ألشخاص تهجیرما ال یمكن تجنبه من : ) ”Involuntary Resettlement “IR(  إعادة التوطین غیر الطوعي 
وِجد الحاجة إلى إعادة بناء  ُ تأثیر على سبل عیشهم وأصولهم و األمالك المشتركة ناجم عن مشروعات تنمویة مما ی

  .سبل عیشهم ومصادر رزقهم  وقواعد أصولهم

البیئیة واالجتماعیة الخاصة بنوعیة الجوانب عملیة المالحظات والقیاسات المتكررة للبارامترات : ) Monitoring(  المتابعة 
  . بغرض تقییم وتمكین التغیرات عبر مدة من الزمن

للمشروع والجمهور، ویشمل نشر مؤید حوار یشمل التشاور والتواصل بین :  )Public Involvement(   مشاركة عامة
  . وعرضها وطلبهاالمعلومات 

ُستخدم غالبا في وصف عملیة إعادة : ) Rehabilitation/ Resettlement(  توطین الإعادة / إعادة تأهیل مصطلح ی
في  مبنىكما یستخدم أیضا في وصف أعمال إنشائیة تعید . أسلوب حیاة و سبل عیش تعقب إعادة التوطین بناء

  . إلى وضعه الطبیعيحالة متدهورة 
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ها موازنة، خطة عمل محدودة بإطار زمني ول: ) Resettlement Action Plan (RAP)(  خطة عمل إعادة التوطین 
وتحدد إستراتیجیة إعادة التوطین، واألهداف، والخیارات، واالستحقاقات، واإلجراءات، والتصدیقات، والمسئولیات، 

  . والمتابعة والتقییم

التأثیر اإلیجابي والسلبي على قضیة اجتماعیة ناتج عن مشروعات بنیة أساسیة :  )Social Impact( األثر االجتماعي 
  . تنمویة

ن في عملیة التشاور، وهم كل فرد مصلحة في تطویر المشروع والمشاركو من لدیهم : ) Stakeholders(  المصلحة  أصحاب
أو مجموعة متأثرة بالمشروع أو تعتقد أنها متأثرة به؛ وأي فرد أو مجموعة یمكنها أن تخطط لدور هام في تشكیل 

  . السكان المضیفین للمشروع/ ما في ذلك المجتمعالمشروع أو التأثیر علیه، إما على نحو إیجابي أو سلبي، ب

مجموعات محددة من أناس قد یتعرضون للمعاناة بشدة من تأثیرات إعادة  :) Vulnerable groups(  المجموعات الضعیفة 
واألسر ذات  ،والمجموعات المنعزلة ،قراءوأصحاب االحتیاجات الخاصة، والف ،والشباب ،التوطین، مثل كبار السن

  . العائل الواحد
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  ملخص تنفیـــذي

كیلو فولت بین سمالوط وخلیج السویس وجبل الزیت هو جزء ال یتجزأ من برنامج قطاع  ٥٠٠مشروع الربط الكهربائي جهد 
تم  ٢٠١٤وفي مارس . تعزیز قدرة نقل الكهرباء لتلبیة الطلب المتزاید على تولید الكهرباء من أجلالكهرباء المصري المستمر 

إعداد تخطیط إلعادة هیكلة المشروع الستخدام الوفوارات منه عن طریق استحداث عدد جدید من المكونات تصب في تلبیة 
  . الهدف العام للمشروع

 عملیات یمكن تفعیل سیاسةالمشروع قد تتسبب في استحواذ على أرض،  ن بعض المكونات الفرعیة في إطار وفوارتنظرا أل
صلي لتنمیة طاقة بالنسبة للمشروع األوتجدر مالحظة أنه، . بشأن إعادة التوطین غیر الطوعي  OP 4.12البنك الدولي رقم 

 ،والترتیبات التنظیمیة ،داف إعادة التوطینبهدف تحدید أه ٢٠١٠الریاح، فقد تم تحضیر إطار لسیاسة إعادة التوطین في سنة 
بدقة إلى أي مدى سیكون هناك استحواذ وعندما یصبح معروفا . وآلیات التمویل ألي عملیة إعادة توطین قد تكون ضروریة

األراضي خالل التنفیذ، سیتم تحضیر خطة عمل إعادة توطین أو خطة عمل إعادة توطین مختصرة حسب نطاق وشدة  على
وفي نفس الوقت، ولغرض تمویل المكونات الجدیدة من وفورات المشروع، یأتي تحدیث هذا اإلطار التكمیلي لسیاسة . اتالتأثیر 

  . إعادة التوطین بنفس األهداف المذكورة أعاله لتغطیة المكونات الفرعیة الجدیدة

  :فیما یلي عرض للخطوط العریضة لوصف المكونات المخططة في إطار وفورات المشروع

 )OHTL( القائمة  ةتحدیث خطوط النقل الرأسی) ١

  في اإلسكندریة ومنطقة غرب الدلتا

  .كم ٣٥كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین منوف و تحریر بدر بطول  ٢٢٠جهد 

  . كم ٣٢كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین منوف وبسوس بطول  ٢٢٠جهد 

  في منطقة الدلتا

  . كم ٤٥كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین منوف وبسوس بطول  ٢٢٠جهد 

  في منطقة القنال

  . كم ٤٠كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین المنایف وأبو سلطان بطول  ٢٢٠جهد 

  . كم ٨٠و بدر بطول   ٢كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین السویس  ٢٢٠جهد
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كم في مناطق  ٨٠وجد كم، في أرض زراعیة بینما ی ٢٣٢هي كم من إجمالي المسارات المستهدفة، و  ١٦٠حوالي  یقع
وستتضمن العملیة فقط إخالل مؤقت . ولن یتضمن إحالل وتجدید خطوط النقل الرأسیة أي حاجة إلى أرض جدیدة. صحراویة

وفي حالة ما إذا كان تلف المحاصیل أمرا ال . د في المزارعمعدات اإلحالل والتجدی/ ألنشطة الزراعة بسبب استخدام آالت
خطة عمل إلعادة التوطین مختصرة، / یمكن تجنبه، ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد خطة عمل إلعادة التوطین

بشأن إعادة  OP 4.12وستدفع تعویض لألشخاص المتأثرین بالمشروع بناء على متطلبات سیاسة عملیات البنك الدولي رقم 
  . التشریعات المصریةكذلك حسب التوطین غیر الطوعي و 

  شمال الغردقة ووصالتها للربط الكهربائي )GIS substation( معزولة بالغاز  تحویلمحطة   )٢

كیلو فولت في الساحل  ٦٦/ ٢٢٠جهد  معزولة بالغاز تحویلمیجا فولت أمبیر محطة  ٤٠×٢+  ١٢٥×٢یشمل المكون إنشاء 
  ).شمال الغردقة(من البحر األحمر الغربي 

 /تقع محطة التحویل في منطقة صحراویة منبسطة شمال مدینة الغردقة على مسافة من خطوط النقل الرئیسیة لجبل الزیت
إلى التي نقلت الملكیة  المحافظةمتر، وتملكها  ٣٠٠× متر  ٣٠٠مساحة األرض اإلجمالیة . جنوب الغردقة الجاري إنشائها
 نصف من أقل المحطة من والخروج الدخول فتحة طول أن المیدانیة المالحظة عكست وقد. الشركة المصریة لنقل الكهرباء

   .جنوب الغردقة /تصل بخط نقل جبل الزیتیإلى أن  منبسطة صحراویة لمنطقةعبر  مارا متر كیلو

  معزولة بالغاز في القصیر ووصالتها للربط الكهربائي تحویلمحطة  ) ٣

كیلو فولت في  ٦٦/ ٢٢٠میجا فولت أمبیر جهد  ٢٥×٢+  ٧٥×٢یشمل المكون إنشاء محطة تحویل معزولة بالغاز سعتها 
  . ونطاقها كالتالي) شمال الغردقة(الساحل الغربي للبحر األحمر 

ض المحطة المساحة اإلجمالیة ألر . تقع المحطة في منطقة صحراویة منبسطة غرب مدینة القصیر ومتفرعة من طریق قفط
وقد تم تحدید المسار . متر، وكانت تملكها المحافظة التي حولت ملكیتها إلى الشركة المصریة لنقل الكهرباء ٣٧٥× متر  ٢٢٥

كیلو متر ممتدا  ٣متر و  ٥٠٠المبدئي لتسعین كیلو متر من خطوط النقل الرئیسیة على مسافة تبعد عن الطریق الرئیسي بین 
على أي من المجتمعات السكنیة  الرأسیةومن غیر المحتمل بدرجة كبیرة أن تؤثر خطوط النقل . یةجبل/ داخل مناطق صحراویة

  . والسیاحیة

  توطین إعادة لسیاسة تكمیليال طاراإلهدف 
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جبل الزیت / خلیج السویس/ تم إعداد إطار سیاسة إعادة التوطین كوثیقة تكمیلیة إلطار سیاسة إعادة التوطین الخاص بسمالوط
هو البناء على إطار والغرض الرئیسي من هذا اإلطار التكمیلي . البنك الدوليو وافق علیه ، ٢٠١٠الذي تم إعداده في سنة 

وهو یغطي . ة نطاقه لیشمل المكونات الفرعیة التي سیتم تمویلها في إطار وفورات المشروعسیاسة إعادة التوطین القائم وتوسع
بصرف النظر عن إجمالي العدد المتأثر من المشروع، وشدة المتأثرین كافة أنشطة المشروع، وینطبق على جمیع األشخاص 

وحیث أن إعادة التوطین في الغالب یؤثر . ال األثر، وسواء كان األشخاص المتأثرین بالمشروع لدیهم حجة ملكیة لألرض أم
، سیراعي إطار سیاسة إعادة التوطین على )اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا(على المجموعات األكثر ضعفا والمجموعات المهمشة 

بار السن، وجه الخصوص اآلثار التي قد یتسبب فیها النزوح لهذه المجموعات بما في ذلك الفقراء والذین ال یملكون أرضا، وك
وقد تم تبني المبادئ . والنساء، واألطفال، واألقلیات العرقیة، أو األشخاص ذوي االحتیاجات العقلیة أو الجسمیة الخاصة

  . في إعداد هذا اإلطار التكمیلي لسیاسة إعادة التوطین OP/BP 4-12إجراءات البنك الدولي رقم / المحددة في سیاسة عملیات

  التوطین اإلطار التشریعي إلعادة

سیتم معالجة قضایا إعادة التوطین وتملك األراضي في إطار وفورات المشروع المقترح والمشروعات الفرعیة الالحقة من خالل 
ویمثل . OP 4.12االسترشاد بالقوانین الحاكمة لجمهوریة مصر العربیة في هذا الصدد وكذلك سیاسة عملیات البنك الدولي 

في إدارة قضایا تملك األراضي ومعالجة إعادة التوطین غیر الطوعي  االمقرر استخدامه یةالمرجعإطار سیاسة إعادة التوطین 
وستلتزم الشركة المصریة لنقل الكهرباء باالمتثال لقوانین . ونزوح الناس فیما یتعلق بالمشروعات الممولة من البنك الدولي

  . هم في المستقبلوسیاسات جمهوریة مصر العربیة والبنك الدولي وأي تعدیالت ل

هم وممتلكاتهم یضاتنص سیاسة حكومة جمهوریة مصر العربیة على دفع تعویض أو تقدیم مساعدة لألشخاص الذین تتأثر أر 
  . بالمشروعات التي تضطلع بها الحكومة

كیة الخاصة المل" ،٢٠١٤ینایر سنة  ١٥ - ١٤من الدستور الذي تم إعداده والموافقة علیه خالل استفتاء  ٣٥وطبقا للمادة 
مصونة، وحق اإلرث فیها مكفول، وال یجوز فرض الحراسة علیها إال في األحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي، وال تنزع 

: من الدستور على ما یلي ٦٣وكذلك تنص المادة   ."الملكیة إال للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما وفقا للقانون

وھناك قوانین أخرى ذات   . "قسري التعسفي للمواطنین بجمیع صوره وأشكالھ، ومخالفة ذلك جریمة ال تسقط بالتقادمُیحظر التھجیر ال"
  : صلة تحكم نزع الملكیة وإجراءات التعویض الناتجة، وھي كالتالي

  لمتعلقة بنزع ینص على األحكام ا ١٦٢/ ١٣والقانون  ٦٠/ ٢٥٢الذي تم تعدیله فیما بعد بالقانون  ٥٤/ ٥٧٧القانون
 . الملكیة العقاریة من أجل التطویر والمنفعة العامة

  الذي ینص على األحكام الخاصة بنزع ملكیة أحیاء لغرض إعادة التخطیط والتحدیث  ١٩٥٦لسنة  ٢٧القانون رقم
 . بشأن نزع الملكیة العقاریة للمصلحة العامة ١٩٩٠لسنة  ١٠والتطویر، والقانون المعدل والشامل رقم 



١٠ 
 

تنص على أن تقریر المنفعة العامة لنزع الملكیة العقاریة ) ٥٤/ ٥٧٧المعدل بالقانون ( ٦٠/ ٢٥٢المادة األولى من القانون 
، یخضع تقریر المصلحة العامة ١٩٥٦/ ٢٧من جهة أخرى، طبقا للمادة الثانیة من القانون . الخاصة یخضع لقرار جمهوري

  . والتحدیث إلى قرار من مجلس الوزراء لنزع ملكیة األحیاء بغرض إعادة التخطیط

  :تشمل خطوات نقل الملكیة ما یلي

 إعداد تعداد بكافة الممتلكات .١

 إعداد بیانات وتحذیرات باإلخالء .٢

 نقل الملكیة .٣

 تقییم التعویضات .٤

  النزع المؤقت لملكیة عقاریة

ویشمل . بشكل مؤقت ستحواذ علیهاال/  شغل عقار خاصالعقاریة الالزمة حق  یشمل حق السلطة العامة في نزع الملكیة
المتعلقة بنزع الملكیة، أحكام  ١٩٩٠لسنة  ١٠، والقانون الجدید رقم ١٩٥٦لسنة  ٢٧، والقانون رقم ١٩٥٤لسنة  ٥٧٢القانون 

  . تتعلق بالحیازة المؤقتة للعقارات

  بشأن نزع الملكیة للمنفعة العامة ١٩٩٠لسنة  ١٠قانون رقم 

لقانون على أن السلطة التي تطلب نزع ملكیة تكون مسئولة عن دفع قیمة التعویض وعن تمثیل الجدید لهذا ا التعدیلینص 
  . نفسها في التقاضي القانوني أمام المحاكم المختصة

  سیاسات ضمانات البنك الدولي

التوطین والتي تنص سیاسة البنك الدولي بشأن إعادة التوطین غیر الطوعي على كافة المتطلبات والمبادئ الخاصة بإعادة 
 وسیفحص إطار سیاسة إعادة التوطین أیضا الفجوات. سیتم أخذها في االعتبار جیدا وتطبیقها بالكامل في المشروع المقترح

  . بین اللوائح المصریة وسیاسات البنك الدولي وتدابیر سد هذه الفجوات الموجودة

  معاییر االستحقاق بالنسبة لألشخاص المتأثرین بالمشروع

تعریف إطار السیاسات هذا، األشخاص المتأثرین بالمشروع هم أفراد قد یتعرضوا آلثار اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة حسب 
 ،وأراضي زراعیة ،مثل أرض(فقدان أصول مادیة تتمثل في هذه اآلثار قد . البنك الدولي اسلبیة من جراء مشروعات یعاون فیه

وأصول غیر ) دینیة/ تاریخیة/ و مواقع ثقافیة ،و مصادر دخل ،وممتلكات خاصة ،و منازل ،و ممتلكات تجاریة ،و محاصیل
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إلى  منع الوصولعالوة على ذلك، تشمل اآلثار السلبیة أیضا ). مثل رأس مال اجتماعي وشبكات وأنشطة ثقافیة(مادیة 
  . مخصصة قانونا لدخول إلى متنزهات ومناطق محمیةعلى ااألصول المادیة والغیر المادیة والحظر القسري 

  معاییر االستحقاق  

كل األشخاص المتأثرین بالمشروع الذین یعانون من خسارة كاملة أو جزئیة ألصول أو الوصول إلى أصول مستحقون لنوع من 
.  حازوا األرض قبل تاریخ نهایة مهلة تقدیم المطالبةقد إذا ثبت أنهم  ، وذلكالمساعدة طبقا لحقوقهم القانونیة في األرض

  . على وجه الخصوص ثالث فئات عامة لالستحقاق OP 4.12وتقترح سیاسة عملیات البنك الدولي رقم 

  إلعادة التوطین المحتملةاآلثار التقدیریة 

كشفت المشاهدات المیدانیة والتشاور مع فرق الشركة المصریة لنقل الكهرباء على مستوى المقر الرئیسي والمناطق أن اآلثار 
جدت، قد ترتبط بإحالل وتجدید خطوط النقل الرئیسیة القائمة في شكل آثار محدودة  ممكنة إلعادة التوطین، إن وُ الرئیسیة ال

وقبل البدء في أي أشغال مدنیة، وفي . یر المؤقت في استخدام األرض في منطقة المشروعمؤقتة على المحاصیل نتیجة للتغی
/ إتالف المحاصیل ، ینبغي على الشركة المصریة لنقل الكهرباء إعداد خطة عمل إعادة توطینصعوبة تجنب  ثبوتحالة 

نص خطة عمل إعادة التوطین التي ینبغي خطة عمل إعادة توطین مختصرة، مع التعامل مع كافة آثار إعادة التوطین حسبما ت
لألشخاص المتأثرین بالمشروع بناء على مبادئ  اوستدفع الشركة المصریة لنقل الكهرباء تعویض. علیها البنك الدوليیوافق أن 

  . بشأن إعادة التوطین غیر الطوعي والتشریعات المصریة  OP. 4.12سیاسة عملیات البنك الدولي 

  متأثرة والتعویضطرق تقییم األصول ال

( االستبدال سیتم تقییم الخسائر في األصول المادیة عن طریق تقییم القیمة السوقیة لألصول إذا كانت معروفة، وتقدیر قیمة 
replacement cost(  األصول المفقودة باإلضافة إلى أي تكالیف معامالت مرتبطة  استبدالالتي تُحسب على أنها تكلفة
ومع ذلك، سیعتمد تقییم المحاصیل على قوائم األسعار التي . النزوح عنهلقیمة التي كان علیها قبل ابالوصول باألصل إلى 

  . تعدها مدیریة الزراعة والتي تُعدل سنویا

تضرر الإلى أصول أو األفراد وصول في حاالت تأثر سیتم تقدیم التعویض إلى كل من كان له أصول تأثرت أو تضررت أو 
وسیتغیر التعویض عن فقدان األصول المادیة . أراضي أو أي أنشطة أخرى قامت بها المشروعات علىاالستحواذ من جراء 

وقد یكون التعویض في شكل تعویض . وغیر المادیة حسب نوع الخسارة واستحقاق األشخاص المتأثرین بالمشروع للتعویض
تتضمن مصفوفة إعادة توطین تحدد اآلثار وینبغي على كل خطة عمل إعادة توطین أن . أو مساعدة/ نقدي، أو عیني و

  . السلبیة المتوقعة من المشروع واألشخاص المستحقین للتعویض وسیاسة التعویض المقرر تطبیقها
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جراءات تسلیم االستحقاقات    الترتیبات التنظیمیة وإ

سة إعادة التوطین لهذا المشروع في لقد استمرت البنیة المؤسسیة للشركة المصریة لنقل الكهرباء في التطور منذ إعداد إطار سیا
  . وعینت فریق من مسئولي التنمیة االجتماعیة ،، حیث قامت الشركة بتطویر شروط مرجعیة٢٠١٠سنة 

كجزء من عملیة تنفیذ خطة عمل إعادة هذا الفریق سیتولى مسئولیات رئیسیة ینص علیها إطار سیاسة إعادة التوطین، وذلك 
جدیر بالذكر أن المشروع سیتم تنفیذه في ثالث مناطق للشركة المصریة لنقل الكهرباء، وهي . التوطین وتسلیم االستحقاقات

على مستوى هذه المناطق وكذلك مستوى المقر الرئیسي سیكون . منطقة القناة، ومنطقة الدلتا، ومنطقة اإلسكندریة وغرب الدلتا
  . المشروع تنفیذطة إعادة التوطین تحت إدارة وحدة مسئولو التنمیة االجتماعیة مسئولین مسئولیة تامة عن تنفیذ خ

خلیج السویس كجزء من مشروع تنمیة / وقد أعدت الشركة المصریة لنقل الكهرباء خطة عمل إلعادة التوطین لخط نقل سمالوط
 التابعة Infoshop معلومات الدار  وفيطاقة الریاح، وصدق علیها البنك الدولي، وتم الكشف عنها على المستوى المحلي 

وفي حالة ما إذا تطلب أي من مكونات المشروع في إطار وفورات المشروع إعداد خطة عمل إعادة توطین، . للبنك الدولي
ستستخدم الشركة نفس خطة عمل إعادة التوطین التي تم إعدادها ووافق علیها البنك لالسترشاد بها جنبا إلى جنب مع هذا 

  . اإلطار التكمیلي إلعادة التوطین

  ترتیبات متابعة وتقییم إعادة التوطین

للمناطق  بالنسبة تمشیا مع متطلبات البنك الدولي، ستتم متابعة تنفیذ أنشطة إعادة التوطین من قبل مسئولي التنمیة االجتماعیة
تأكد من وقد تكون هناك حاجة إلى متابعة خارجیة لل. التي تقع تحت إشراف المسئول االجتماعي على مستوى المقر الرئیسي

تحقیق الهدف العام لخطة إعادة التوطین بطریقة عادلة وشفافة، ولضمان فعالیة أنشطة المتابعة والتقییم المنفذة من قبل 
  . المسئولین االجتماعیین بالشركة المصریة لنقل الكهرباء

  المشاورات واإلفصاح العام

  التشاورات المنفذة خالل إعداد إطار سیاسة إعادة التوطین

من أجل إجراء عملیة التشاور لتحدیث دراسة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة واإلطار العام لخطة أعادة التوطین، قامت الشركة 
  . مع أصحاب المصلحة التشاورالمصریة لنقل الكهرباء بتنفیذ عدد من األنشطة المیدانیة بهدف 

قامت الشركة المصریة لنقل الكهرباء باستشارة عینة من المزارعین  بالنسبة لمكون إحالل موصالت الخطوط الهوائیة القائمة،
تم دعوة وتجمیع المزارعین بالتنسیق مع الجمعیات الزراعیة . والجمعیات الزراعیة على طول الخطوط الهوائیة القائمة المستهدفة

لجدیدة وخطوط ربطها فقد تعاونت اما بالنسبة لمحطتي المحوالت ا. وقد أجریت معظم المقابالت في مجموعات نقاش صغیرة



١٣ 
 

الشركة المصریة لنقل الكهرباء مع محافظة البحر األحمر و الوحدات المحلیة التابعة لها لإلعالن عن واستضافة مؤتمر واحد 
وقد أعدت الشركة المصریة لنقل . ، بمشاركة مجموعة متنوعة من المعنیین بالتشاورالغردقةللمشاورة الجماهیریة في مدینة 

على وقد احتوى الموجز . كهرباء نشرة باللغة العربیة تضمنت موجز عن المشروع تم توزیعها على المشاركین في المؤتمرال
ا للمزارعین الذین شاركوا في المشاورات ، كما تم شرح ذلكمعنى اإلحالل للخطوط الهوائیة القائمة   . شفویً

التكمیلي ألعادة التوطین  من خالل ذا اإلطار ة واالجتماعیة وهثار البیئیتم دمج نتائج المشاورات الجماهیریة في دراسة تقییم اآل
تم دمج   .التكمیلي ألعادة التوطینو اإلطار فصل واحد مخصص وعلى مدى فصول دراسة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة 

ي استخدام األراضي  أثناء عملیة إحالل آراء وأسئلة المزارعین والمعنیین اآلخرین في القضایا المتعلقة بالتغییر المؤقت ف
  .الخطوط الهوائیة و قضایا التعویضات المرتبطة أیضا بها في إطار الخطة التكمیلیة ألعادة التوطین

  خالل تنفیذ المشروع  المشاوراتترتیبات 

إذا تضمن المشروع أثناء تنفیذه آثار إعادة توطین، وكانت هناك ثمة حاجة إلى إعداد خطة عمل إعادة توطین، یتعین إجراء 
مشاورات مع األشخاص المتأثرین بالمشروع من جانب الشركة المصریة لنقل الكهرباء واستشاري مستقل یتم التعاقد معه من 

المهم أن یتم إشراك األشخاص المتأثرین بالمشروع واآلخرین من أصحاب  ومن. أجل تحضیر خطة عمل إعادة التوطین
بدایات المراحل المبكرة، وأن یتم تزویدهم بالمعلومات المناسبة والكافیة عن المشروع المصلحة الرئیسیین في المشروع منذ 

التي من شأنها ضمان حصول  وینبغي أن تتخذ الشركة المصریة لنقل الكهرباء من الخطوات. الفرعي وأنشطته في حینه
األراضي وترتیبات إعادة  واستحواذاألشخاص والمجتمعات المتأثرة بالمشروع على المعلومات المناسبة المتعلقة بالمشروع عامة 

  . التوطین على وجه الخصوص

  الموازنة ومصادر تمویل خطط عمل إعادة التوطین

الطوعي والتصدیق علیها من جانب الشركة المصریة لنقل الكهرباء  التسكین غیرسیترتب علیها فور تحدید األنشطة التي 
والبنك الدولي، سیتم حساب تقدیرات واقعیة للتكالیف بناء على البیانات المستمدة من الدراسة المسحیة االجتماعیة واالقتصادیة 

. لفرعیة وكمیة وأنواع األصول المتأثرةبشأن العدد التقریبي لألشخاص المتأثرین بالمشروع الذین یحتمل تأثرهم بالمشروعات ا
التعویض والتكالیف (عین االعتبار كافة اآلثار المتوقعة في إطار المشروع الفرعي وتحسب التكلفة بویراعى أن تأخذ الموازنة 

اء مسئولة والشركة المصریة لنقل الكهرب). حسب قیمة السوق(طبقا لتكالیف اإلحالل الفعلیة ) الخ... اإلداریة، والمتابعة، 
  . مسئولیة كاملة عن التعویض
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  مقدمــــة  .١

  المشروع ودور إطار سیاسة إعادة التوطین ١-١

كیلو فولت بین سمالوط وخلیج السویس وجبل الزیت هو جزء ال یتجزأ من برنامج قطاع  ٥٠٠مشروع الربط الكهربائي جهد 
ویتضمن المشروع . الكهرباء المصري المستمر من أجل تعزیز قدرة نقل الكهرباء على تلبیة الطلب المتزاید على تولید الكهرباء

التي ستوصل مستخدمي  الرأسیةالشبكة القومیة الموحدة للكهرباء عبر خطوط النقل  تفریغ الطاقة الكهربائیة المولدة إلى
  . ومستهلكي الكهرباء بالشبكة القومیة للكهرباء

إعداد تخطیط إلعادة هیكلة المشروع الستخدام الوفوارات منه عن طریق استحداث عدد  ٢٠١٤وفي نفس الوقت، تم في مارس 
كیلو فولت  ٢٢٠الهدف العام للمشروع وتوفر مزید من الدعم لتطویر الشبكة الدائریة جهد  جدید من المكونات تصب في تلبیة

  . المخططة في خلیج السویس

، یمكن تفعیل سیاسة عملیات يضاستحواذ على أر االحیث أن بعض المكونات الفرعیة في إطار وفوارت المشروع قد تتسبب في 
صلي لتنمیة طاقة الریاح، فقد بالنسبة للمشروع األ طین غیر الطوعي، علما بأنهبشأن إعادة التو   OP 4.12البنك الدولي رقم 

 االستحواذ علىألن طبیعة ومدى   المقرر استخدامهاإلطار  لیكون  ٢٠١٠تم إعداد إطار لسیاسة إعادة التوطین في سنة 
خالل دورة المشروع، و وبعد ذلك، . األراضي الناتجة من البنیة األساسیة المذكورة أعاله لم یكن معروفا في وقت التقییم

وقد كان هذا ممكنا . وبالتحدید في مرحلة ما قبل التنفیذ، تم إعداد خطة عمل إعادة توطین طبقا إلطار سیاسة إعادة التوطین
  . األرض أكثر وضوحا بعد االنتهاء من التصمیم فقط عندما أصبحت طبیعة ومدى تملك

الغرض من إطار سیاسة إعادة التوطین هو تحدید أهداف إعادة التوطین والترتیبات التنظیمیة وآلیات التمویل ألي عملیة إعادة 
ر خطة ألراضي خالل التنفیذ، سیتم تحضیبالضبط مدى االستحواذ على ا وعندما یصبح معروفا. توطین قد تكون ضروریة

وقد تم تضمین هذه الوثیقة الخطوط . عمل إعادة توطین أو خطة عمل إعادة توطین مختصرة حسب نطاق وشدة التأثیرات
العریضة للخطوات المتنوعة المستخدمة في إعداد خطة عمل إعادة التوطین، كما ینبغي أیضا التأكید على أن عملیة إعادة 

  . اإلنشائیةالتوطین ینبغي إتمامها قبل بدء األعمال 

وفي نفس الوقت، ولغرض تمویل المكونات الجدیدة من وفورات المشروع، یأتي تحدیث هذا اإلطار التكمیلي لسیاسة إعادة  
فیما یلي عرض للخطوط العریضة لوصف المكونات . التوطین بنفس األهداف المذكورة أعاله لتغطیة المكونات الفرعیة الجدیدة

  :مشروعالمخططة في إطار وفورات ال

  تحدیث خطوط لنقل رئیسیة قائمة) ١
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هدف هذا المكون هو زیادة قدرة نقل الكهرباء من خالل إحالل الموصالت لخطوط النقل بموصالت حراریة من أجل تلبیة 
ولزیادة قدرة خطوط النقل الرئیسیة، وتقلیل االختناقات في خطوط النقل الموجودة بموصل فردي، باإلضافة إلى  ،طلب الحمل

فیما یلي تفاصیل الخطوط . فریغ الطاقة المولدة من محطة تولید الطاقة الجدیدة والموسعة، وللتغلب على مشاكل حق الطریقت
  :المقرر إحاللها وتجدیدها

  في اإلسكندریة ومنطقة غرب الدلتا

  .كم ٣٥كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین منوف و تحریر بدر بطول  ٢٢٠جهد 

  . كم ٣٢كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین منوف وبسوس بطول  ٢٢٠جهد 

  في منطقة الدلتا

  . كم ٤٥كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین منوف وبسوس بطول  ٢٢٠جهد 

  في منطقة القنال

  . كم ٤٠كیلو فولت، خطوط نقل رأسیة بین المنایف وأبو سلطان بطول  ٢٢٠جهد 

  . كم ٨٠و بدر بطول   ٢یة بین السویس كیلو فولت، خطوط نقل رأس ٢٢٠جهد

  قضایا األراضي المتعلقة بهذا المكون

كم في مناطق  ٨٠كم، في أرض زراعیة بینما یوجد  ٢٣٢كم من إجمالي المسارات المستهدفة، وهي  ١٦٠یقع حوالي 
ثم بعد ذلك . أرض صحراویةخطوط النقل الرئیسیة القائمة تم إنشائها في نهایة الستینات من القرن الماضي عبر . صحراویة

  . توسعت األنشطة الزراعیة في المناطق بما في ذلك المناطق التي توجد بها األبراج وخطوط النقل الرأسیة

إخالل مؤقت كل ما ستحدثه هذه العملیة فقط . لن یتضمن إحالل وتجدید خطوط النقل الرأسیة أي حاجة إلى أرض جدیدة
وقد أشارت الشركة المصریة لنقل الكهرباء إلى . معدات اإلحالل والتجدید في المزارع/ تألنشطة الزراعة بسبب استخدام آال

وفي حالة ما إذا كان تلف . أنها ستنسق عن كثب العمل مع المزارعین من أجل تقلیل اآلثار على المحاصیل إلى الحد األدنى
خطة عمل إلعادة / عداد خطة عمل إلعادة التوطینالمحاصیل أمرا ال یمكن تجنبه، ستقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بإ

 OPالتوطین مختصرة، وستدفع تعویض لألشخاص المتأثرین بالمشروع بناء على متطلبات سیاسة عملیات البنك الدولي رقم 

  . بشأن إعادة التوطین غیر الطوعي والتشریعات المصریة 4.12

  :أهداف هذا المكون هي
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  السویس لخلیج الغربي الساحل طول على والمستقبلیة الحالیة الریاح مزارع من المنتجة الطاقة نقل/ یغتفر. 

 الغردقة جنوب فولت كیلو ٦٦/ ٢٢٠ جهد التحویل محطة تحمیل وتخفیف الغردقة، مدینة في الحمل في الزیادة تلبیة 

 المنطقة هذه في الكهربائي للجهد العام الوضع تحسین 

كیلو فولت في الساحل  ٦٦/ ٢٢٠فولت أمبیر محطة تحویل معزولة بالغاز جهد میجا  ٤٠×٢+  ١٢٥×٢یشمل المكون إنشاء 
  :ونطاقها كالتالي) شمال الغردقة(الغربي من البحر األحمر 

  :كیلو فولت ٢٢/ ٦٦/ ٢٢٠معدل الجهد ) GIS(  بالغاز معزولةمحطة تحویل 

  خلیة + خلیة محول  ٢+ خالیا مغذیة  ٤(خالیا معزولة بالغاز  ٧كیلو فولت بها  ٢٢٠مفاتیح وصل وفصل جهد
 ) bus couplerقارن اتصال 

  خلیة + خلیة محول  ٤+ خالیا مغذیة  ٦(خلیة معزولة بالغاز  ١١كیلو فولت بها  ٦٦مفاتیح وصل وفصل جهد
 ) bay   bus couplerقارن اتصال

 125×2(كهربائیة  محوالت قوىMVA 220/66/22kV Power Transformers ONAN/ONAF 1/ 

ONAF 2.   ( 

  40×2(محوالت قوى كهربائیة MVA 66/22 kV Power Transformers(  

  الربط الكهربائي -

  )كم ٢X٢حوالي ( الغردقة شمال خروج و دخول الغردقة جنوب الزیت جبل مزدوج فولت كیلو ٢٢٠ فتح

  المتعلقة بهذا المكونقضایا األرض 

تقع محطة التحویل في منطقة صحراویة منبسطة شمال مدینة الغردقة على مسافة من خطوط النقل الرئیسیة لجبل الزیت 
تملكها المحافظة التي نقلت الملكیة كانت متر، و  ٣٠٠× متر  ٣٠٠مساحة األرض اإلجمالیة . جنوب الغردقة الجاري إنشائها

رفاق نسخة منه في الملحق ( الكهرباءالشركة المصریة لنقل  وقد عكست المالحظة . . )١تم الحصول على الخطاب الرسمي وإ
منبسطة إلى أن  المیدانیة أن طول فتحة الدخول والخروج من المحطة أقل من نصف كیلو متر مارا عبرلمنطقة صحراویة

   . جنوب الغردقة/ یتصل بخط نقل جبل الزیت

  لغاز في القصیر ووصالتها محطة تحویل معزولة با ) ٣

  :أهداف هذا المكون هي

 الطاقة المنتجة من مزارع الریاح الحالیة والمستقبلیة على طول الساحل الغربي لخلیج السویس نقل/ تفریغ. 
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  تزوید شبكة توزیع الطاقة الكهربائیة بأحمال المستهلكین والمنشآت السكنیة والتجاریة والسیاحیة. 

كیلو فولت في الساحل  ٦٦/ ٢٢٠میجا فولت أمبیر محطة تحویل معزولة بالغاز جهد  ٢٥×٢+  ٧٥×٢یشمل المكون إنشاء 
  :ونطاقها كالتالي) شمال الغردقة(الغربي من البحر األحمر 

  :كیلو فولت ٢٢/ ٦٦/ ٢٢٠معدل الجهد ) GIS(  بالغاز معزولةمحطة تحویل 

  خلیة + خلیة محول  ٢+ خالیا مغذیة  ٤(خالیا معزولة بالغاز  ٧كیلو فولت بها  ٢٢٠مفاتیح وصل وفصل جهد
 ) bus couplerقارن اتصال 

  خلیة قارن + خلیة محول  ٤+ خالیا مغذیة  ٦(خلیة معزولة بالغاز  ٩كیلو فولت بها  ٦٦مفاتیح وصل وفصل جهد
 ) bay   bus couplerاتصال

  125×2(كهربائیة محوالت قوىMVA 220/66/22kV Power Transformers     ( 

  40×2(محوالت قوى كهربائیة MVA 66/22 kV Power Transformers(  

  الربط الكهربائي -

  كم تقریبا ٩٠كیلو فولت بدائرة مزدوجة بین سفاجة والقصیر بطول  ٢٢٠إنشاء خط نقل رأسي جدید جهد.  

  المكونقضایا األرض المتعلقة بهذا 

المساحة اإلجمالیة ألرض المحطة . تقع المحطة في منطقة صحراویة منبسطة غرب مدینة القصیر ومتفرعة من طریق قفط
تم الحصول على (متر، وكانت تملكها المحافظة التي حولت ملكیتها إلى الشركة المصریة لنقل الكهرباء  ٣٧٥× متر  ٢٢٥

رفاق نسخة منه إلى ملحق  وأعدت الشركة المصریة لنقل الكهرباء طریق موصل إلى األرض علما بأن . )١خطاب رسمي وإ
 ٦هو القصیر التي تبعد بحوالي  منشآت/ بل القریب، وأقرب موقع حضريجدا عن أي توسع حضري في المستق ةاألرض بعید

ن كیلو متر من خط النقل تم تحدید المسار المبدئي لتسعیوطبقا للفریق الفني للشركة المصریة لنقل الكهرباء، . كیلو متر
كیلو متر  ٣متر و  ٥٠٠تبعد عن الطریق الرئیسي بین بالتنسیق مع السلطات العسكریة، وسیتواجد عامة على مسافة الرئیسي 

وعلى الرغم من أن هناك عدد من القرى والمنتجعات السیاحیة موجودة على طول . جبلیة/ ممتدا داخل مناطق صحراویة
  . تلك المجتمعات على أي منتؤثر خطوط النقل الرأسیة من غیر المحتمل بدرجة كبیرة أن الطریق، إال أنه 

  هدف اإلطار  ٢-١

جبل الزیت / خلیج السویس/ تم إعداد إطار سیاسة إعادة التوطین كوثیقة تكمیلیة إلطار سیاسة إعادة التوطین الخاص بسمالوط
والغرض الرئیسي من هذا اإلطار التكمیلي هو البناء على إطار . البنك الدوليو وافق علیها ، ٢٠١٠الذي تم إعداده في سنة 
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  . سیاسة إعادة التوطین القائم وتوسعة نطاقه لیشمل المكونات الفرعیة التي سیتم تمویلها في إطار وفورات المشروع

ویشمل هذا . ترتیبات التنظیمیةیحدد إطار سیاسة إعادة التوطین مبادئ التخفیف من أثر إعادة التوطین وأیضا توضیح ال
عادة التوطین وأیضا  تعویض كافة األشخاص المتأثرین بالمشروع لفقدان األرض والممتلكات وسبل العیش من جراء النزوح وإ

خطة عمل إعادة توطین مختصرة / وسیتم إعداد خطة عمل إعادة توطین. مساعدة هؤالء الناس في االنتقال واإلحالل والتجدید
أو تهجیر أناس مما یؤدي إلى فقدان / إطار سیاسة إعادة التوطین متى تطلب أي من أنشطة المشروع تملك أرض و بناء على

  . األرض والممتلكات والوصول إلى األرض والممتلكات واألصول، والدخل أو مصادر سبل العیش

كافة أنشطة المشروع، وینطبق على كما سبق شرحه في إطار سیاسة إعادة التوطین للمشروع األصلي، هذا اإلطار یغطي 
جمیع األشخاص النازحین بصرف النظر عن إجمالي العدد المتأثر من المشروع، وشدة األثر، وسواء كان األشخاص المتأثرین 

وحیث أن إعادة التوطین في الغالب یؤثر على المجموعات األكثر ضعفا . بالمشروع لدیهم حجة ملكیة لألرض أم ال
، سیراعي إطار سیاسة إعادة التوطین على وجه الخصوص اآلثار التي قد )اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا(مشة والمجموعات المه

یتسبب فیها النزوح لهذه المجموعات بما في ذلك الفقراء والذین ال یملكون أرضا، وكبار السن، والنساء، واألطفال، واألقلیات 
  . و الجسمیة الخاصةالعرقیة، أو األشخاص ذوي االحتیاجات العقلیة أ

  مبادئ أساسیة   ٣-١

في إعداد هذا اإلطار التكمیلي لسیاسة  OP/BP 4-12إجراءات البنك الدولي رقم / تم تبني المبادئ المحددة في سیاسة عملیات
  :وفي هذا الصدد سیتم تطبیق المبادئ التالیة. إعادة التوطین

عادة  )أ  وفي حالة . الحد األدنى على قدر اإلمكان  توطین األفراد إلىسیتم الحد من تملك األراضي واألصول األخرى وإ
ما إذا كان من غیر الممكن تجنب تملك أراضي، سیتم تصمیم المشروع بحیث یقلل إلى الحد األدنى األثر السلبي 

 على األشخاص المتأثرین بالمشروع وخاصة المجموعات الضعیفة؛

عادة تأهیلهم إذا تطلب األمر ذلك، وذلك سیتم تعویض كافة األشخاص المتأثرین بالمشروع  )ب  ونقلهم إلى مكان جدید وإ
اإلنتاج، أو، على األقل، إعادة األمور إلى والقدرة على على كسب الرزق  وقدرتهممن أجل تحسین مستوى معیشتهم 

 ما كانت علیه قبل المشروع؛

تبعا للدراسة المسحیة  فیها، في موارد أو لدیهم حقوق فیها أو یزرعونالمشروع داخل منطقة كل األشخاص المقیمین  )ج 
ولن یمنع عدم وجود حق . أو إعادة تأهیل لدخلهم/ یستحقون تعویضا عن خسارتهم و ،االقتصادیة/ االجتماعیة

عادة التأهیل وتدابیر  استحقاق قانوني في األصول المفقودة األشخاص المتأثرین بالمشروع من مثل هذا التعویض وإ
 . النقل إلى مكان جدید
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تعویض عن كامل تكلفة استبدال المنازل والمنشآت األخرى؛ و ) أوال(: باآلتيتتمثل تدابیر إعادة التأهیل المقدمة  )د 
بدل تهجیر ) لثاثا(األرض ودعم إعادة التوطین للقرى والمزارعین المتأثرین؛ و  االستحواذ علىتعویض عن ) ثانیا(

تعویض كامل عن المحاصیل واألشجار والمنتجات الزراعیة المماثلة األخرى بقیمة السوق؛ و ) رابعا(ودعم انتقالي؛ و 
 أصول أخرى وتدابیر إعادة تأهیل مناسبة للتعویض عن فقدان سبل العیش؛) خامسا(

راعیة ستكون بالقرب من األرض المفقودة على ممارسة األعمال واألرض الز  اكن، وأمالمنازل البدیلة/ قطع األراضي )ه 
 ؛قدر اإلمكان وتحظى بقبول األفراد المتأثرین بالمشروع

عدم وجود أرض في الناحیة ) أوال( :في حالةالخیار المفضل هو أرض مقابل أرض، ویجوز استبداله بمقابل نقدي  )و 
رین بالمشروع لقبول التعویض النقدي عن استعداد األشخاص المتأث) ثانیا(المجاورة لمنطقة المشروع الفرعي، و 

تعویض ) ثالثا(كاملة دون أي خصومات لإلهالك، و  االستبدالاألرض وكافة األصول األخرى علیها ویستلموا قیمة 
نقدي مصحوبا بتدابیر إعادة تأهیل مناسبة إلى جانب منافع المشروع مما یؤدي إلى استعادة الدخول إلى مستویات ما 

 الفرعیة على األقل؛  قبل المشروعات

أو / سیتم تقلیل الفترة االنتقالیة إلعادة التوطین إلى الحد األدنى، وسیتم االنتهاء من تدابیر األرض مقابل األرض و )ز 
التعویض النقدي المقدم إلى األشخاص المتأثرین بالمشروع قبل تاریخ البدء المتوقع لألعمال في المكونات ذات 

 .الصلة

 . إعادة التوطین بعد التشاور مع األشخاص المتأثرین بالمشروع والحصول على موافقتهمسیتم تنفیذ خطط  )ح 

 سیتم المحافظة على المستوى السابق لخدمات المجتمع والوصول إلى الموارد بعد إعادة التوطین أو تحسینه؛ )ط 

قیید الوصول إلیها سیتم أي استحواذ لموارد یملكها أو یدیرها أشخاص متأثرین بالمشروع كملكیة على المشاع أو ت )ي 
 موارد مكافئة على نحو مستمر؛إلى تخفیفه بتدابیر تضمن وصول هؤالء األشخاص المتأثرین بالمشروع 

عادة التأهیل  )ك   حسبما ومتى تطلب األمر ذلك؛سیتم توفیر الموارد المالیة والمادیة إلعادة التوطین وإ

لضمان أن یكون تصمیم وتخطیط وتنفیذ تدابیر إعادة سیتضمن برنامج إعادة التوطین ترتیبات مؤسسیة كافیة  )ل 
 التوطین والتأهیل بشكل فعال وفي حینه؛

سیتم إجراء ترتیبات كافیة للمتابعة الداخلیة والخارجیة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب عند تنفیذ كافة تدابیر إعادة  )م 
 .التوطین

  اإلطار التشریعي إلعادة التوطین. ٢

إعادة التوطین وتملك األراضي في إطار وفورات المشروع المقترح والمشروعات الفرعیة الالحقة من خالل سیتم معالجة قضایا 
ویمثل . OP 4.12االسترشاد بالقوانین الحاكمة لجمهوریة مصر العربیة في هذا الصدد وكذلك سیاسة عملیات البنك الدولي 

ارة قضایا تملك األراضي ومعالجة إعادة التوطین غیر الطوعي إطار سیاسة إعادة التوطین المرجع المقرر استخدامه في إد
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وستلتزم الشركة المصریة لنقل الكهرباء باالمتثال لقوانین . ونزوح الناس فیما یتعلق بالمشروعات الممولة من البنك الدولي
  . وسیاسات جمهوریة مصر العربیة والبنك الدولي وأي تعدیالت لهم في المستقبل

  المصریة المرتبطة بالدراسةالتشریعات  ١-٢

تنص سیاسة حكومة جمهوریة مصر العربیة على دفع تعویض أو تقدیم مساعدة لألشخاص الذین تتأثر أرضهم وممتلكاتهم 
ناط بها تنفیذ أحكام . بالمشروعات التي تضطلع بها الحكومة یتعلق هذا القسم بالوسائل واألسباب والسلطات المختصة المُ

وباإلضافة إلى ذلك، . داري والقانون المدني إضافة إلى القانون المتعلق بنزع الملكیة الخاصة للمصلحة العامةوقواعد القانون اإل
یغطي هذا القسم القیود وشروط قانونیة اإلجراءات المطبقة من جانب اإلدارة وتوابع نزع الملكیة، فضال عن اإلجراءات القانونیة 

  . لحیازة الممتلكات الخاصة

  ولیات صنع القرار لدى السلطة اإلداریةمسئ  ١-١-٢

الهدف الحقیقي للدولة الممثلة بواسطة السلطة التنفیذیة من خالل إصدار قرارات إداریة للمنفعة العامة هو تحقیق المصلحة 
اإلداریة في الشئون بالفعل تستخدم وسائل مختلفة لممارسة هذا النشاط المتنوع المتصور ) السلطة اإلداریة(والدولة . العامة

    .والمنعكس في الشئون القانونیة

الملكیة الخاصة "، ٢٠١٤ینایر سنة  ١٥ - ١٤من الدستور الذي تم إعداده والموافقة علیه خالل استفتاء  ٣٥طبقا للمادة 
تنزع  مصونة، وحق اإلرث فیها مكفول، وال یجوز فرض الحراسة علیها إال في األحوال المبینة في القانون، وبحكم قضائي، وال

: من الدستور على ما یلي ٦٣وكذلك تنص المادة  ." الملكیة إال للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما وفقا للقانون
وفقا لهذه المادة، ".   یُحظر التهجیر القسري التعسفي للمواطنین بجمیع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جریمة ال تسقط بالتقادم"

فهم أن اإلجراءات ُ على القضایا  االطالعالودیة لنزع الملكیة الخاصة مصون بالقانون، ویحق للوالیة القضائیة المختصة  ی
   .المرفوعة من جانب أفراد ضد اإلدارة من أجل تعویضات مناسبة

  : وھناك قوانین أخرى ذات صلة تحكم نزع الملكیة وإجراءات التعویض الناتجة، وھي كالتالي

  ینص على األحكام المتعلقة بنزع  ١٦٢/ ١٣والقانون  ٦٠/ ٢٥٢م تعدیله فیما بعد بالقانون الذي ت ٥٤/ ٥٧٧القانون
 . الملكیة العقاریة من أجل التطویر والمنفعة العامة

  حیاء لغرض إعادة التخطیط والتحدیث األالذي ینص على األحكام الخاصة بنزع ملكیة  ١٩٥٦لسنة  ٢٧القانون رقم
 . شأن نزع الملكیة العقاریة للمصلحة العامةفي  ١٩٩٠لسنة  ١٠ل والشامل رقم والتطویر، والقانون المعد

سترشد بها في نزع الملكیة الخاصة  ، والقانون ١٩٥٦لسنة  ٢٧رقم  نونوالقا ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ للقانونوفقا (األحكام العامة المُ
  :تشتمل على ما یلي) ١٩٦٠لسنة  ٢٥٢رقم 
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 العقاریة الملموسة فقط، وال یكون في الممتلكات المنقولةیكون نزع الملكیة في الملكیة  .١

 . تنطبق أحكام نزع الملكیة على الملكیة الخاصة المملوكة لألفراد فقط، ومن ثم فالملكیة العامة مستبعدة من اإلجراءات .٢

 ). المنشآت/ الهیاكل(یشمل نزع الملكیة األرض واإلنشاءات  .٣

 . ة العامة فقطالغرض من نزع الملكیة هو تحقیق المصلح .٤

للسلطة اإلداریة الحق في تقییم الظروف المتعلقة بنزع الملكیة وأیضا سلطة تنفیذ نزع الملكیة المبررة على أساس  .٥
 كان من الممكن ریة أو الحكم علیها على أساس أنهوال یجوز الطعن في السلطة اإلدا. المنفعة العامة تحقیقهدف 

 . المنفعة العامة بدال من العقار الذي قامت باختیاره بالفعل عقار أكثر مالئمة لتحقیق لها اختیار

وهذا الحق ال یقتصر على العقار المطلوب للمشروع . تقدر اإلدارة المساحة التي تراها ضروریة إلنشاء مشروع ما .٦
  . فحسب، بل إن المشرع منح اإلدارة سلطة ضم عقار منزوع ملكیته

إذا كان الغرض من نزع ملكیة عقار هو إنشاء میادین أو شوارع أو : "١٩٥٤نة لس ٥٧٧من القانون رقم  ٢٣طبقا للمادة 
تحدیثه أو تجمیله أو ألي مسألة متعلقة بالصحة، / توسیعها أو تعدیلها أو ترسیم حدودها أو إنشاء حي جدید أو لغرض تحسینه

ار آخر ترى اإلدارة المسئولة أنه ضروري یجوز أن یتضمن نزع ملكیة العقار، باإلضافة إلى العقار الالزم للمشروع، أي عق
  . مع التحسین المطلوب) سواء بالنسبة للحجم أو الشكل(لتحقیق هدف المشروع أو أي ملكیة أخرى ال یتسق حالتها الراهنة 

عادة  ١٩٥٦لسنة  ٢٧عالوة على ذلك، المادة األولى من القانون  یسمح بنزع ملكیة أحیاء من أجل تحسینها وتحدیثها وإ
عادة تعمیرهاتخ على أنه في حالة نزع الملكیة الجزئي لعقار  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ٢٤كما تنص المادة . طیطها وإ

بدءا (یوم  ٣٠وكان الجزء الباقي غیر المنزوعة ملكیته سیصبح غیر ذو منفعة للمالك، یحق للمالك تقدیم طلب خالل مطلوب، 
  . لشراء المساحة كلها) لكیة المنزوعةمن تاریخ الكشف النهائي عن قائمة الم

تجدر مالحظة أن القانون الجدید لم یقید الحق في طلب شراء الجزء المتبقي غیر المنزوع ملكیته من العقار على المباني فقط، 
  . شمل األرض أیضایولكنه وسعه ل

لموازنة الحقوق والضمانات لألفراد بحقوق  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٠لسنة  ٢٥٢وقد تم إصدار القانون 
/ یجب أن ینبثق تقییم المنفعة - في جمیع الحاالت -عالوة على ذلك اشترط هذا القانون أنه. الدولة في نزع الملكیة الخاصة

  . المصلحة العامة الذي یبرر نزع الملكیة من قرار جمهوري، بینما كان األمر في السابق منوط بالوزیر المختص

  

  اإلجراءات القانونیة واإلداریة لنقل الملكیة والتعویض  ٢-١-٢

  . اإلجراءات المتخذة في هذا الصدد هي إجراءات إداریة دونما تدخل قضائي فیما عدا في تقییم مبلغ التعویض
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من أجل  تنص على أن تقریر المنفعة العامة) ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧المعدلة بالقانون ( ١٩٦٠لسنة  ٢٥٢من القانون رقم  ١المادة 
، یخضع تقریر ١٩٥٦لسنة  ٢٧من القانون  ٢من جهة أخرى، طبقا للمادة . نزع الملكیة العقاریة یخضع لقرار جمهوري

  . المصلحة العامة من أجل نزع ملكیة األحیاء بغرض إعادة التخطیط والتحدیث إلى قرار من مجلس الوزراء

  :یتضمن القرار ما یليیجب أن 

  ویراعى نشر المذكرة مع القرار في صحیفة رسمیة (مصلحة عامة / المطلوب یعتبر ذو منفعةمذكرة تبین أن المشروع
 )وفي الوحدات اإلداریة المحلیة ذات الصلة

 خریطة تحدد نطاق المشروع 

  بعد أسبوعین عقب النشر واإلصدار، یسمح للمسئول المكلف بإجراءات نزع الملكیة بدخول العقار ألداء العملیات
 . سح وكافة أعمال ترسیم الحدود الالزمة للعقار المنزوعة ملكیتهالفنیة والم

  :فیما یلي خطوات نقل الملكیة

أي (الجهة المنوط بها أداء نزع الملكیة  ببواسطة لجان تتكون من مندو حصر یتم إجراء : لكافة الممتلكات حصرإعداد . ٥
وعلى جمیع . وینبغي إرسال إخطار مسجل للشخص المعني. ، ومسئول محلي من المحافظة)المحافظة، وزارة الزراعة، الخ

االجتماع مع اللجنة في منطقة المشروع خالل عملیة  االمنزوعة ملكیته الممتلكاتالمالك وكل من له حق أو استحقاق في 
اإلجراءات التي وتقوم اللجنة بإعداد محضر . الممتلكاتاد من أجل توجیه أعضاء اللجنة بهم فیما یتعلق بحقوقهم في التعد

فإذا رفض أي فرد ما . وعلى أعضاء اللجنة والمالك توقیع تقریر التعداد. مالكیهاتشمل كافة الممتلكات وأسماء وعناوین 
دخول العقارات المنزوعة ملكیتها منذ  ویكون. اإلشارة إلى السبب وراء الرفض في محضر اللجنة معیتم إثبات ذلك التوقیع، 

  . للشخص المعني بموجب إشعارفصاعدا التاریخ ذلك 

رسال تحذیرات بو  الكشوفإعداد  .٦ وأنواع الممتلكات التي  أعداد توضحتعد الجهة المنوط بها نزع الملكیة كشوف   :اإلخالءإ
، مع نشر هذه الكشوف )حسب تقریر التعداد(سیتم نزع ملكیتها وحجمها وموقعها وأسماء وعناوین المالك، وقیمة التعویضات 

عطى . ویتم تحذیر المالك والمستأجرین بضرورة إخالء الممتلكات خالل مدة خمسة أشهر بحد أقصى. في جریدة رسمیة ُ وی
فإذا لم یتم تقدیم . لتقدیم شكاوى أو تظلمات بشأن البیانات الواردة في الكشوف) من تاریخ تقدیم البیانات(یوم  ٣٠المالك مدة 

رت البیانات الواردة في هذه الكشوف نهائیة، وال  یجوز التقاضي أو تقدیم أیة الشكاوى خالل مدة الثالثین یوما هذه، اعتُِب
الك المحددین وفي هذه الحالة تُرسل مبالغمطالبات بشأنها،    . التعویضات المبینة في الكشوف إلى المُ

شكاوى أو طعون، یتم نقل الملكیة ببساطة عن طریق توقیعهم على أیة بالنسبة للمالك الذین لیس لدیهم  : نقل الملكیة. ٧
المختص  ها، سیقوم الوزیر المناسبة الخاصة بالنماذج على مالكوها لم یوقع ات التي للعقار وبالنسبة . نماذج معینة لنقل الملكیة
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وسیكون لعملیة . مكتب الشهر العقاريوالقرارات الوزاریة في إیداع النماذج ثم یتم . تلك الممتلكات ملكیةقرار بنزع إصدار ب
التي إلى السلطة اإلداریة تُنقل الممتلكات وبناء على ذلك، . عقد بیعاإلیداع الخاصة بالعقارات نفس اآلثار المترتبة على إبرام 

  . وتُحول الحقوق الخاصة بالعقارات إلى قیمة تعویض تنزع ملكیته،

شرع بعض المبادئ . ألحكام الدستور وفقامقابل تعویض عادل في یكون نزع الملكیة فقط : تقییم التعویض. ٨ وقد وضع المُ
  :تقییم التعویضعن القیام بعملیة في االعتبار أخذها التي ینبغي 

/ المحاصیل، أو التحسینات/ ، أو النباتاتالمبانيال یتضمن نزع ملكیة الممتلكات تقییم التعویض الخاص ب )أ 
من أجل الحصول على تعویض تنفیذها  ات المستأجر إذا ثبت أن األعمال المذكورة أعاله قد تمیاإلضافات، أو اتفاق

للمنفعة العامة في الجریدة بعد نشر قرار نزع الملكیة تم في هذا الشأن المشرع على أن كل عمل  وقد اشترط. أعلى
األعمال من تقییم  سیتم استبعاد هذهبناء علیه، و . من أجل زیادة قیمة التعویضالقیام به تم  الرسمیة سیعتبر عمال

 ). ١٩٥٦لسنة  ٢٧من القانون رقم  ٧، والمادة ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من قانون رقم  ٢٥مادة (مبلغ التعویض 

قیمة التعویض الخاصة بالجزء الذي لم تتم نزع ملكیته ) ة تسبب منفعة عامةنتیجة ألنشط(ارتفعت أو انخفضت إذا  )ب 
في القیمة ینبغي األخذ في االعتبار الزیادة أو النقصان من العقار، في مشروعات غیر مشروعات التخطیط العمراني، 

المنزوعة ملكیتها من قیمة التعویض عن الممتلكات % ٥٠عن المضاف أو الذي یتم خصمه بحیث ال یتجاوز المبلغ 
 ).١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من قانون  ١٩المادة (

المدن نتیجة لتنفیذ مشروع / من أجل تحدیث أو إعادة تخطیط األحیاءالتي تم نزع ملكیتها إذا زادت قیمة الممتلكات  )ج 
منفعة عامة، لن یتم حساب الزیادة في القیمة في تقییم التعویض إذا تم نزع الملكیة خالل خمس سنوات من تاریخ 

 ).١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون رقم من  ٢٠المادة (تنفیذ المشروع السابق 

مشروعات إعادة تخطیط أو تطویر (ملیة تطویر بسبب أعمال تتعلق بالمنفعة العامة بالنسبة للعقارات التي تخضع لع )د 
من المصروفات % ٥٠، یلتزم المالك بدفع قیمة التحسینات بشرط أال تتجاوز قیمة المدفوعات )المدن/ األحیاء

أیضا إذا تمت نزع الحكم وسیطبق هذا . الحقیقیة إلنشاء أو توسعة الشارع أو المیدان في إطار عملیات التطویر
المدینة، ورأت السلطة المسئولة أن / ملكیة جزء فقط من الممتلكات في إطار مشروعات إعادة تخطیط وتطویر الحي

وال یمكن االستئناف بخصوص . احتفاظ المالك بهذا الجزء من العقار ال یتعارض مع الغرض من المشروع المزمع
 ). ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون رقم (ئة المسئولة عن تنظیم هذه العملیة تقییم النفقات المذكورة الذي قامت به الهی

 ١٤ولتجنب أي تأخیر قد یمنع المالك من الحصول على التعویضات المستحقة لهم في الوقت المناسب، نص القانون رقم 
ت التي تم نزع ض عن نصف قیمة الممتلكاالتعوییتم صرف : "كاآلتي نصه ٢١على حكم جدید في المادة رقم  ١٩٦٢لسنة 

 في صنادیق ائتمانیة خاصة بالسلطة والتي دخلت في مناطق التطویر، بینما یتم إیداع النصف الثاني من القیمة ملكیتها 
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توضح قیمة المبالغ المدفوعة في مقابل تحسینات تم إدخالها السلطة المعنیة المعنیة، حتى یقوم المالك بتقدیم شهادة صادرة عن 
  ."على الممتلكات

  النزاعات ٣-١-٢

وبناء علیه، لن توقف إجراءات . تعد اإلجراءات الخاصة بنزع الملكیة إجراءات إداریة بطبیعتها، وعادة ما یتم تطبیقها بسرعة
اإللغاء والنزاعات بشأن التعویضات وكافة األعمال المتعلقة بنزع ملكیة الممتلكات، إجراءات نزع الملكیة أو تمنع آثارها، بل 

وبالرغم من ). ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ٢٦المادة رقم (التعامل بدال من ذلك مع حق المالك في التعویض سوف یتم 
. ذلك، فإن سرعة هذه اإلجراءات ال یجب أن تمنع المالك واألشخاص المعنیین من تقدیم المطالبات أو محاولة ضمان حقوقهم

ق المشروع بین آلیتین لإلص   :الح والتعامل مع التظلماتوبناء علیه، فقد فرَّ

في هذه الحالة، . مثل تلك التي تتعلق بالحق الفعلي في نزع الملكیة ات التي ال تتعلق بتقییم التعویضبالنسبة للتعویض .١
تكون السلطة المسئولة عن عملیة نزع الملكیة مسئولة عن دراسة هذه النزاعات من أجل دفع قیمة التعویضات 

 ). ١٩٥٦لسنة  ١١والقانون رقم  ١٩٥٤لسنة  ١١من القانون رقم  ١١المادة رقم (المستحقة 

تقوم الهیئة المسئولة : تخضع هذه النزاعات للتقاضي في المحاكم على النحو التالي: النزاعات حول تقییم التعویضات .٢
شكوى بسرعة عن إجراءات نزع الملكیة بإحالة النزاعات بشأن تقییم التعویض إلى المحكمة، وتقوم المحكمة بنظر ال

  . ویكون قرارها نهائیا وباتا

  نزع الملكیة المؤقت للعقارات  ٤-١-٢

االستحواذ المؤقت / الحیازةیتضمن حق الهیئة العامة في نزع ملكیة الممتلكات العقاریة التي تكون هناك حاجة إلیها الحق في 
 ١٠والقانون الجدید رقم  ١٩٥٦لسنة  ٢٧رقم  والقانون ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧ویتضمن القانون رقم . على هذه الممتلكات الخاصة

  :المتعلق بنزع الملكیة أحكاما تتعلق باالستحواذ المؤقت على الممتلكات ١٩٩٠لسنة 

  :فیما یلي ملخص لألحكام القانونیة المتعلقة بحالتین معینتین

إذا لجأت الجهة اإلداریة إلى االستیالء االنتقالي أو المؤقت : االستیالء على ممتلكات عقاریة قبل نزع الملكیة/ شغل .١
وبالرغم من ذلك، إذا كان قرار . هذا االستیالءاإلطار الزمني لملكیة خاصة، فال بد من تحدید  عقار مملوكعلى 

). المذكورة عالیه(االستیالء المؤقت نهائیا، فال بد أن تلجأ الجهة اإلداریة إلى تطبیق إجراءات نزع الملكیة المعتادة 
ات وبغرض اختصار الوقت، فإن التشریع الجدید یسمح للجهة اإلداریة باالستیالء على الممتلكات قبل انتهاء إجراء

، ١٩٦٠لسنة  ٢٥٢وبناء على تعدیل القانون رقم ). ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٦المادة رقم (نزع الملكیة 
فیما عدا الحاالت الطارئة والحاالت السریعة التي تحتاج إلى االستیالء على العقارات إلنجاز أعمال التجهیز "فإنه 
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الء المؤقت على عقار للمنفعة العامة یتم بناء على صدور قرار والتطویر واألعمال األخرى الضروریة، فإن االستی
 :التي تحكم هذه المسألة األحكاموقد قام المشرع بتضمین بعض ). یتم نشره في الصحیفة الرسمیة(رئاسي 

ال یمكن للجهة اإلداریة أن تلجأ إلى ذلك قبل إصدار قرار بأن نزع ملكیة هذه الممتلكات هو أمر یتعلق  )أ 
 . العامةبالمنفعة 

/ على دخول أو استخدام ممتلكاته قدرتها/ لمالك العقار الحق في الحصول على تعویض عن عدم قدرته )ب 
، بدءا من تاریخ االستیالء الفعلي علیها حتى تاریخ دفع التعویض المستحق بسبب نزع ملكیة ممتلكاتها
 . الممتلكات

عویض التي تم تقییمها، في مقابل منعه أو منعها یطعن بشأن قیمة الت/ ینازعالعقار أن  لمالكة/ یحق لمالك )ج 
التظلمات الخاصة  بإنصافممتلكاتها، عبر نفس العملیة الخاصة / من استخدام أو دخول ممتلكاته

ُسمح بإزالة أي . بالتعویضات التي تم تقدیرها بخصوص الممتلكات التي نزعت ملكیتها وفي هذه الحالة، لن ی
 . بصورة نهائیة القیمةدة تقییم إعایتم حتى ) شغلهاتم (مباني 

في حالة نزع ملكیة األحیاء، لن تتم نزع ملكیة الممتلكات والمباني حتى یتم توفیر مساكن بدیلة لألشخاص  )د 
 . الذین فقدوا منازلهم

نزع مؤقتة ال تبرر / العقارات لفترة انتقالیة إذا كانت الجهة اإلداریة في حاجة إلى إدارة: االستیالء المؤقت )ه 
 . الجهة اإلداریة فقط باإلدارة في حین تبقى الملكیة للمالك الرسميتقوم یة الممتلكات، ملك

  :فیما یلي ملخص لبعض األحكام القانونیة المتعلقة بحالتین معینتین

  في حالة غرق أو قطع جسر، أو اجتیاح " ... ، ١٧كما تنص المادة رقم ): المستعجلة/ الحاالت الطارئة(الضرورة
ُسمح بشغل وفيوباء،  على العقارات التي تكون هناك حاجة إلیها للقیام بأعمال  االستیالء/ كافة حاالت الطوارئ، ی

 ". اإلصالح وأعمال الوقایة أو أیة أعمال أخرى

 على الممتلكات في الحالتین  االستیالءعلى أن قرار  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧ینص القانون رقم : مشروع للمنفعة العامة
في حین تنص المادة الثانیة من القانون السابق ) ١٧مادة رقم (أو المحافظ " المدیر"یقوم بإصداره  المذكورتین عالیه

المتعلقة بقرارات االستیالء على أن المحافظ هو الشخص المسئول عن إصدار قانون االستیالء على الممتلكات في 
السابق ذكره على ضرورة صدور قرار  وفي أي حالة أخرى، ینص القانون. الحاالت المستعجلة/ حاالت الطوارئ

 .رئاسي لتطبیق االستیالء المؤقت على الممتلكات

 وجود ممثل من الهیئة المسئولة لتحدید نوع العقار ومساحته  العقاراتیتطلب االستیالء المؤقت على : اإلجراءات
ذا تم القیام بذلك، فإن . وحالته عند االستیالء علیه بدون  اتمن االستیالء على العقار ذ الجهة المختصة تتمكن عندئوإ
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یمكن  ،)??previous figure(  ولتبسیط اإلجراءات في الحاالت السابقة. الحاجة إلى اتخاذ المزید من اإلجراءات
 . على الممتلكات بسبب الحاالت الطارئة أو المستعجلة االستیالءتبریر ذلك في عملیة 

 على الممتلكات، بتحدید قیمة التعویض  االستحواذع من تاریخ ، في خالل أسبو السلطة المختصةتقوم : التعویض
ویكون للمالك . المالك المعنیین مقابل فقدانهم لحق الدخول إلى ممتلكاتهم أو استخدامها بصورة مؤقتة/ لألشخاص 

 . سبق اإلشارة إلیهالحق في االعتراض بشأن التعویض الذي تم تقییمه كما 

 أقصى فترة لالستیالء المؤقت على الممتلكات هي ثالث سنوات تبدأ من تاریخ : فترة االستیالء على الممتلكات
ذا رأت الجهة اإلداریة أنه من الضروري مد فترة االستیالء على الممتلكات لفترة أطول من . االستیالء الفعلي علیها وإ

وبالرغم من ذلك، فإنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، . مع المالكاتفاقیة تُعقد ثالثة أعوام، فإن ذلك یتم بناء على 
تتم نزع ملكیة الممتلكات وتكون الجهة اإلداریة مسئولة عن إعادة الممتلكات إلى المالك بحالتها األصلیة في وقت 

 . االستیالء علیها، باإلضافة إلى تعویض عن أي ضرر أو انخفاض لقیمتها

  في شأن نزع الملكیة للمنفعة العامة  ١٩٩٠لسنة  ١٠ة في القانون رقم استحداث مواد جدید ٥-١-٢

رأى المشروع أنه من الضروري أن یقوم بتعدیل القانون لیعكس التطورات الجدیدة التي حدثت، بدءا من عملیة الال مركزیة 
كیان قانوني  له أصبحكل منها لة، اإلداریة في نظم الحكم المحلي وتحویل العدید من الكیانات العامة إلى هیئات عامة منفص

  . منفصل ومستقل عن الدولة، ولها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة

التي تطالب بنزع ملكیة الممتلكات تكون مسئولة عن دفع قیمة  الجهةوینص التعدیل الجدید في هذا القانون على أن 
   .التعویضات وتمثیل نفسها في الدعاوى القانونیة أمام القضاء

  :أنشطة المنفعة العامة كما یلي ١٩٩٠لسنة  ١٠وقد حددت المادة الثانیة من القانون رقم 

  جدیدة  أحیاءإنشاء رصفها أو أعمال أو إدخال تعدیالت علیها  وأتوسعتها  وأإنشاء الطرق والشوارع والمیادین
 .بالكامل

 مشروعات الصرف الصحي والمیاه 

 مشروعات الري والصرف 

  الكهرباء والطاقةمشروعات 

  المنحدرات، الممرات السفلیة، أو تعدیلها(إنشاء الجسور والطرق السطحیة( 

 مشروعات النقل 

 الریفي وتحسین البنیة التحتیة/ التخطیط الحضري 

 جمیع األنشطة التي تعتبر ذات منفعة عامة وفقا ألي قانون آخر . 
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  من مجلس الوزراء) قراراتأو (یمكن إضافة أنشطة منفعة عامة أخرى بموجب قرار 

  المشروععن یتم إصدار قرار تنظیم أنشطة المنفعة العامة بموجب قرار رئاسي، مع وجوب وجود مذكرة ملحقة 

والتي تتشكل على  تحدید أعضاء لجنة تقییم التعویضات/ بتقدیم ، بموجب نص المادة السادسة منه،وقد قام القانون الجدید
، )رئیس اللجنةك(صادر من وزیر الموارد المائیة والري، من مندوب هیئة المساحة بالوزارة  مستوى المحافظة، بموجب قرار

ویتم . وعضو من مدیریة الزراعة، وعضو من مدیریة اإلسكان والمرافق، وعضو من مدیریة الضرائب العقاریة في المحافظة
  . الملكیةالتعویضات وفقا لألسعار السائدة في السوق وقد إصدار قرار نزع  تقدیر

  سیاسات البنك الدولي بشأن الضمانات ٢-٢

تحدد سیاسة البنك الدولي بشأن إعادة التوطین غیر الطوعي جمیع متطلبات ومبادئ التوطین والتي سوف یتم مراعاتها بشكل 
  . جید وتطبیقها بالكامل في المشروع المقترح

  الفجوات بین اللوائح المصریة وسیاسات البنك الدولي ٢-٣

  :الفجوات بین اللوائح المصریة وسیاسات البنك الدولي ١-٢یلخص الجدول رقم 

  مقارنة بین اللوائح المصریة وسیاسات البنك الدولي: ١-٢جدول رقم 

 إجراءات سد الفجوات متطلبات سیاسة البنك الدولي متطلبات التشریعات المصریة الموضوع
لألسعار یتم حساب التعویض طبقا  حساب التعویضات

السائدة في المنطقة المتضررة، ویتم 
تقییمھ بمعرفة لجنة متخصصة مشكلة 

 لذلك الغرض

یعكس سعر السوق  في معظم الحاالت  تكلفة االستبدال الكاملة
وفي . تكلفة استبدال األصول المتضررة

حالة عدم وجود سعر سوق الستخدامھ 
كمرجع فیما یتعلق ببعض األصول 

حدید قیمة المتضررة، سوف یتم ت
التعویض بناء على القیمة الفعلیة 
بالتشاور مع األشخاص المتأثرین 

 . بالمشروع
  .ال یتضمن التشریع مثل ھذا األمر واضعو الید

یشیر الواقع إلى أن الحاالت التي تم (
فیھا تعویض واضعي الید كان بسبب 

 ).الحساسیة السیاسیة للموضوع

یتم توفیر مساعدة في إعادة التوطین 
 ).ولكن ال یُقدم تعویض عن األرض(

ینبغي مراعاة ذلك بوضوح فیما یتعلق 
بأي إجراء إلعادة التوطین وأي خیارات 
ُعرض سواء من خالل توفیر مأوى  ت
بدیل أو تعویض عادل یُمكنھم من 

 .البحث عن مأوى آخر

مساعدة إعادة 
 التوطین

لألشخاص المتأثرین یتم تقدیم الدعم   غیر مدرجة في التشریعات المصریة
  بالمشروع بعد النزوح وذلك لمدة انتقالیة

سوف یتم وضع مساعدة محددة 
 . وإدراجھا في خطة عمل إعادة التوطین

المجموعات 
 الضعیفة

ینبغي االھتمام بوجھ خاص   غیر مدرجة في القانون المصري
بالمجموعات الضعیفة، وخاصة أولئك 
الذین یقعون في مستوى یقل عن مستوى 
خط الفقر، وكذلك الذین ال یملكون 
أرض، والكبار في السن، والنساء، 
واألطفال، والسكان األصلیین، 

 . واألقلیات العرقیة

سوف یتم إدراج شروط مساعدة 
المجموعات الضعیفة في خطة عمل 

 . إعادة التوطین
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 إجراءات سد الفجوات متطلبات سیاسة البنك الدولي متطلبات التشریعات المصریة الموضوع
المعلومات 

 والتشاور
یتم تزوید األشخاص النازحین 
بمعلومات ذات صلة وفي الوقت 

  . المناسب

ال یتم التشاور معھم بشأن إعادة 
  .التوطین

ال یمكنھم المشاركة في تخطیط وتنفیذ 
 . ومتابعة إعادة التوطین

م تزوید األشخاص النازحین یت
ومجتمعاتھم المحلیة بالمعلومات ذات 
الصلة، ویتم التشاور معھم بشأن 
الخیارات الخاصة بإعادة التوطین، مع 
تقدیم فرص لھم للمشاركة في تخطیط 

 . وتنفیذ ومتابعة إعادة التوطین

ینبغي أن تستطیع المجموعات المتأثرة 
بالمشروع الوصول إلى المعلومات 

ملة حول عملیة إعادة التوطین الكا
  . وخیارات التعویض

ینبغي تطبیق المشاركة في التخطیط 
وصنع القرارات فیما یتعلق بخیارات 

 . إعادة التوطین والتعویض

تشكل لجان متخصصة لذلك الغرض مع  التظلمات
  . تحدید المدد الخاصة بالتظلم

شھر واحد لالعتراض على القرار 
  . الخاص بإعادة التوطین

أربعة أشھر لالعتراض على القرار 
 الخاص بقیمة التعویض

یجب إنشاء آلیات مالئمة ومتاحة فیما 
 . یتعلق بتقدیم التظلمات

ینبغي تزوید المجموعات المتأثرة 
بالمشروع بقناة مباشرة لتقدیم التظلمات 

لوقت وتلقى اإلنصاف بشأنھا في ا
 . المالئم قبل بدء إعادة التوطین

 

  

  اإلجراءات الحالیة للشركة المصریة لنقل الكهرباء في شأن االستحواذ على األرض والتعویض عن المحاصیل ٤-٢

إطار سیاسة إعادة التوطین ومشروع تطویر طاقة الریاح إجراءات تتبعها الشركة المصریة لنقل الكهرباء في موضوع  یتضمن
وقد تم وضع مزید من التفاصیل في خطة عملة إعادة التوطین الخاصة بنفس . االستحواذ على األراضي وتعویض المحاصیل

نفس النهج واإلجراءات في تخطیط وتنفیذ أي أنشطة إعادة توطین تتعلق المشروع، وستستخدم الشركة المصریة لنقل الكهرباء 
  . بوفورات المشروع
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  معاییر استحقاق األشخاص المتأثرین بالمشروع. ٣

  تعریف األشخاص المتأثرین بالمشروع ١-٣

قصد باألشخاص المتأثرین بالمشروع في إطار السیاسة هذا األشخاص الذین قد  ُ ادیة أو اجتماعیة أو آلثار اقتصیتعرضون ی
وقد تتنوع هذه اآلثار ما بین فقدان األصول المادیة، مثل األراضي، . ثقافیة سلبیة من جراء مشروعات یدعمها البنك الدولي

/ واألراضي الزراعیة، والمحاصیل، والممتلكات التجاریة، والمنازل، والمتعلقات الشخصیة، ومصادر الدخل، واألماكن الثقافیة
وعالوة على ذلك، . واألنشطة الثقافیة ةاالجتماعی الشبكات أو العالقاتالدینیة، وحتى األصول غیر المادیة مثل / التاریخیة

لدخول إلى أماكن تم من اتتضمن اآلثار السلبیة أیضا فقدان إمكانیة الوصول إلى األصول المادیة وغیر المادیة والمنع الجبري 
أدناه بعض الخسائر األساسیة التي قد تنتج عن  ١-٣ویوضح الجدول رقم . حمیاتتخصیصها بصورة قانونیة كمتنزهات أو م

  .االستحواذ على األراضي

  الخسائر المحتملة الناجمة عن االستحواذ على األراضي: ١-٣جدول 

 )المستأجرة أو المملوكة(األرض الزراعیة    األرض

 إمكانیة الوصول إلى األرض 

 )المستأجر أو المملوك(المسكن الخاص بالمعیشة   المباني

  المستأجرة أو المملوكة(المنشآت المادیة األخرى( 

 الدخل الناتج عن المحاصیل  الدخل

 الدخل الناتج عن كسب األجر 

 الدخل الناتج عن األعمال التجاریة المتأثرة بالمشروع 

  الوصول إلى فرص توظیف رسمیة 

 المدارس العامة   ١ المناطق المجتمعیة

  العامةالمستشفیات 

 األسواق 

 الجبانات 

 الشبكات، األنشطة، العالقات: الرأس مال االجتماعي 

 الوصول إلى موارد طبیعیة  خسائر  بیئیة

 التسبب في آثار بیئیة سلبیة نتیجة لالستحواذ على أراضي أو بسبب المشروع نفسه 

  

    

                                                             
وفي حالة . ئلینبغي أال یتم السماح للمشروعات بانتھاك أو إتالف المقابر العامة أو المدافن الخاصة أو األصول المادیة للمقابر بأي وسیلة من الوسا  ١

  . الضرورة القصوى، تخضع تلك الحاالت لقوانین الحكومة المصریة المعمول بھا في ھذا الصدد
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  معاییر االستحقاق ٢-٣

یستحق جمیع األشخاص المتأثرین بالمشروع الذین یتعرضون إلى فقدان كلي أو جزئي لألصول أو حیازة األصول، الحصول 
على نوع من المساعدة طبقا لحقوقهم القانونیة في األرض، إذا استطاعوا إثبات حیازتهم لألرض قبل تاریخ انتهاء الفترة 

بصفة محددة ثالث فئات عامة  OP 4.12سیاسة عملیات البنك الدولي وتقترح . المخصصة للمطالبة بمثل هذه الحقوق
  . ٢- ٣لالستحقاق كما هو موضح في الجدول رقم 

  )OP 4.12سیاسة عملیات (معاییر االستحقاق : ٢-٣جدول 

 االستحقاق المتأثرةفئة ال

األفراد أصحاب الحقوق القانونیة 
بما في ذلك (الرسمیة في األراضي 

الحقوق العرفیة والتقلیدیة المعترف بھا 
 ). بموجب القوانین المصریة

 التعویض عن فقدان األرض واألصول یكون بتكلفة االستبدال الكاملة 

  أي بدالت (یتم توفیر المساعدة خالل عملیة االنتقال االنتقال المادي، في حالة
مزایا إنتاجیة ومزایا أو المواقع الزراعیة تكون ذات / والمسكن و، )انتقال

 .خاصة بالموقع تعادل مزایا المواقع المفقودة
   الدعم بعد التھجیر لحین استعادة سبل العیش ومستویات المعیشة إلى حالتھا قبل

 . عملیة التھجیر
  أي إعداد األرض، (ساعدة التنمویة باإلضافة إلى تدابیر التعویضات الم

 تسھیالت ائتمانیة، تدریب، فرص عمل

األفراد الذین ال یملكون حقوق قانونیة 
رسمیة في األراضي، ولكن لدیھم 
مطالبات في تلك األراضي واألصول 

شریطة أن تكون ھذه المطالبات (
معترف بھا بموجب القوانین الرسمیة 

و عبر عملیة محددة في خطة إعادة أ
 )التوطین

 التعویض عن فقدان األرض واألصول یكون بتكلفة االستبدال الكاملة 

  أي بدالت (في حالة االنتقال المادي، یتم توفیر المساعدة خالل عملیة االنتقال
أو المواقع الزراعیة تكون ذات مزایا إنتاجیة ومزایا / ، والمسكن و)انتقال

 .بالموقع تعادل مزایا المواقع المفقودةخاصة 
   الدعم بعد التھجیر لحین استعادة سبل العیش ومستویات المعیشة إلى حالتھا قبل

 . عملیة التھجیر
   أي إعداد األرض، (المساعدة التنمویة باإلضافة إلى تدابیر التعویضات

 تسھیالت ائتمانیة، تدریب، فرص عمل

األفراد الذین ال یملكون حقوق أو 
مطالبات قانونیة معترف بھا في 

مثل (األراضي التي یشغلونھا 
أماكن یشغلھا واضعو الید، ملكیة 

 ). متنازع علیھا

  أي األراضي واألصول والمبالغ (مساعدات إعادة التوطین حسب االقتضاء
 )النقدیة والتوظیف وغیرھا
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، ممن قد یتأثرون سلبا بأي )أي األراضي أو المنازل أو المباني( الممتلكاتباإلضافة إلى ذلك، یستحق جمیع األفراد أصحاب 
عادة التأهیل وغیرها(من أنشطة المشروعات  نوعا من التعویضات التي ینبغي تحدیدها في خطة إعادة أیضا ، )أي البناء وإ
  . رةالتوطین حسب نوع الخسا

  ار الممكنة التقدیریة إلعادة التوطیناآلث ٣-٣

كشفت المشاهدات المیدانیة والمشاورات مع فرق الشركة المصریة لنقل الكهرباء على مستوى المقر الرئیسي والمناطق أن 
ِجدت، قد ترتبط بإحالل وتجدید خطوط النقل الرأسیة في شكل آثار مؤقتة  التأثیرات الرئیسیة المحتملة إلعادة التوطین، إن وُ

  . المؤقت في استخدام األرض في منطقة المشروعمحدودة على المحاصیل نتیجة للتغیر 

  :وطبقا للشركة المصریة لنقل الكهرباء، یتضمن الجدول التالي طول ووصف خطوط النقل الرأسیة المقرر إحالله وتجدیده

  اوتجدیده اوالمقرر إحالله ةالقائم ةالنقل الرأسی وطملخص طبیعة األرض في مسارات خط:  ٣-٣جدول 

 )كم( الطول اسم خط النقل
 

 طبیعة المسار اآلن طبیعة المسار خالل البناء

كیلو فولت، خط نقل رأسي  ٢٢٠جھد 
 تحریر بدر/ منوف

 أرض مزروعة أرض صحراویة ٣٥

كیلو فولت، خط نقل رأسي،  ٢٢٠جھد 
 السادات، البستان

 أرض مزروعة أرض صحراویة ٣٢

كیلو فولت، خط نقل رأسي،  ٢٢٠جھد 
 بسوس/ منوف

 أرض مزروعة صحراویةأرض  ٤٥

كیلو فولت، خط نقل رأسي،  ٢٢٠جھد 
 أبو سلطان / المنایف

 أرض مزروعة أرض صحراویة ٤٠

كیلو فولت، خط نقل رأسي،  ٢٢٠جھد 
 بدر/ ٢السویس 

 أرض صحراویة أرض صحراویة ٨٠

 ٢٣٢ اإلجمالي
  ٢٠١٤الكهرباء، أبریل ، الشركة المصریة لنقل "تحدیث خطوط النقل الرأسیة"تقریر عن : المصدر

موجودة في أرض ) كم ٢٣٢( كیلو متر من إجمالي المسارات المستهدفة  ١٦٠كما هو موضح أعاله، هناك ما یقرب من 
ولم یتم تقدیم تعویض في . وقد تم إنشاء خطوط النقل الرئیسیة المستهدفة في نهایات الستینیات من القرن الماضي. زراعیة

  . اویة ال یستخدمها أحدإطار بناء هذا الخط نظرا ألن األرض معظمها صحر 

وقد أشارت الشركة المصریة لنقل الكهرباء أن عملیة استبدال الموصالت ستكون لها خصائص خاصة جدا من ناحیة السرعة 
ویعمل مركز . مما یجعل إغالقها صعبامال حرجة حوتتصل خطوط النقل الرأسیة القائمة بالشبكة القومیة، وتُحمل بأ. والفاعلیة

مثل أیام الراحة (عن طریق اقتصار األعمال على أیام معینة إلى الحد األدنى للكهرباء في التقلیل من أثر الغلق  التحكم القومي
ویتعین أن یتم إنجاز العمل بفاعلیة حتى یعود الخط إلى . وعدد محدود جدا من الساعات) األسبوعیة، األجازات الرسمیة، الخ

  . الخدمة في أسرع وقت ممكن
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. لف المحاصیلالشركة المصریة لنقل الكهرباء أیضا إلى أن التكنولوجیا المستخدمة في تغییر الموصالت تحد من توأشارت 
ومن جانبها ستبذل الشركة كل الجهود الممكنة لتجنب حدوث آثار سلبیة على المحاصیل عن طریق تنفیذ العمل بالتشاور 

أشارت الشركة كما . صیل عندما تكون األرض خالیة من أي إشغاالتالكامل مع المزارعین، ومحاولة العمل بعد حصد المحا
  .إلى أنها ستنسق العمل عن كثب مع المزارعین من أجل تقلیل اآلثار على المحاصیل إلى الحد األدنى

ن تعد الشركة المصریة أن إتالف المحاصیل أمرا ال یمكن تجنبه، ینبغي أ ثبوت، وفي حالة ةوقبل بدء أي أعمال هندسة مدنی
تنص علیها خطة عمل إعادة  حسبمالنقل الكهرباء خطة عمل إعادة توطین، مع التعامل مع كافة آثار إعادة التوطین 

وستدفع الشركة المصریة لنقل . خطة عمل إعادة التوطین المختصرة التي ینبغي أن یصدق علیها البنك الدولي/ التوطین
بشأن إعادة   OP 4-12متأثرین بالمشروع بناء على مبادئ سیاسة عملیات البنك الدولي رقم لألشخاص ال االكهرباء تعویض

جدیر بالذكر أن الشركة المصریة لنقل الكهرباء على درایة جیدة . التشریعات المصریةحسب التوطین غیر الطوعي وكذلك 
إطار مشروعات خطوط النقل الرأسیة  بعملیة تحضیر خطة عمل إعادة توطین، فضال عن أن التعویض عن المحاصیل في

تنفیذ خطة إعادة التوطینفي ضوء وسیتم . كانت وال زالت ممارسة شائعة لدى الشركة في حالة حدوث أي تلف للمحاصیل
العملیة الموضحة في إطار سیاسة إعادة التوطین الخاصة بمشروع طاقة الریاح، وطبقا لقائمة األسعار المنشورة من جانب 

  . لزراعیة المحلیة التي سیكون أعضائها ممثلین في لجنة التقییمالجمعیات ا

من غیر المتوقع حدوث آي آثار ممكنة إلعادة التوطین غیر الطوعي نتیجة للمكونین األخریین، أي محطة تحویل شمال 
وكما . طها الكهربائيالغردقة المعزولة بالغاز ووصالت ربطها الكهربائي، ومحطة تحویل القصیر المعزولة بالغاز ووصالت رب

األرض الخاصة بالمحطتین مملوكة للدولة رسمیا وتم تخصیصها من جانب محافظة البحر األحمر فإن ُشِرح في الفصل األول، 
وسیتم وضع خط النقل واألبراج ذات الصلة في منطقة صحراویة دون آي آثار متوقعة على أي أرض أو مباني من . للمشروع

  . ذاجراء إنشاء خط النقل ه
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  طرق تقییم األصول المتأثرة بالمشروع والتعویض. ٤

  تقییم األصول ١-٤

، وتقدیر تكلفة كانت معروفةسوف یتم تنفیذ عملیة تقدیر خسائر األصول المادیة عن طریق تقییم القیمة السوقیة لألصول، إن 
 مالتألصول المفقودة زائد تكلفة المعااستبدال اویتم حساب تكلفة االستبدال بكل بساطة عن طریق حساب تكلفة . االستبدال

ومن ناحیة أخرى، سیعتمد تقییم المحاصیل بشكل رئیسي على قوائم . المرتبطة بإعادة األصل إلى قیمته قبل النزوح عنه
و مبین في وستختلف تكلفة االستبدال بناء على نوع األصل كما ه. األسعار التي تضعها مدیریة الزراعة، ویتم مراجعتها سنویا

  . ١-٤الجدول رقم 

  تكلفة استبدال األصول الملموسة: ١-٤جدول 

 تكلفة االستبدال األصل

تعادل القیمة السوقیة، قبل المشروع أو قبل النزوح، أیھما أكبر، لألراضي ذات اإلمكانات  األرض الزراعیة
واالستخدامات المماثلة والواقعة في نفس منطقة األراضي المتأثرة، باإلضافة إلى قیمة إعداد 
األراضي لتصل إلى مستویات مماثلة لمستویات تلك األراضي المتأثرة، باإلضافة إلى تكلفة أي 

 . وم تسجیل وضرائب نقل ملكیةرس

تعادل القیمة السوقیة، قبل النزوح، لألراضي ذات المساحة واالستخدام المماثلین والتي تتضمن  األرض في الحضر
مرافق وخدمات بنیة أساسیة عامة مماثلة أو محسنة، والواقعة في نفس منطقة األراضي المتأثرة 

 . نقل ملكیة باإلضافة إلى تكلفة أي رسوم تسجیل وضرائب

تعادل التكلفة السوقیة للمواد الالزمة لبناء مبنى بدیل بمساحة وجودة مماثلین لمساحة وجودة المبنى  المباني األخرى/ المنازل
المتأثر أو أفضل حاال، أو إلصالح مبنى متأثر بصورة جزئیة، باإلضافة إلى تكلفة نقل مواد البناء 

رسوم تسجیل وضرائب إلى موقع البناء، زائد تكلفة أي عمالة وأتعاب المقاول، إلى جانب تكلفة أي 
 . نقل الملكیة

  OP 4.12سیاسة عملیات البنك الدولي رقم : المصدر

الحصول على فرص عمل، الخدمات (أما بالنسبة لألصول غیر الملموسة التي ال یمكن تقییمها بسهولة من الناحیة النقدیة 
، فینبغي أن تسعى المشروعات الفرعیة إلى إتاحة الوصول إلى موارد معادلة )العامة، الموارد الطبیعیة، رأس المال االجتماعي

  . ألشخاص المتأثرین بالمشروعوفرص لكسب العیش تكون مقبولة لدى ا

  التعویض ٢-٤

سیتم توفیر التعویض إلى جمیع األفراد الذین تأثرت أو تضررت أصولهم أو تم تقیید الوصول إلیها بسبب االستحواذ على  
 وستختلف تعویضات فقدان األصول المادیة وغیر المادیة حسب نوع الفقدان. األرض أو نتیجة ألي نشاط یضطلع به المشروع
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  . أو في شكل مساعدة/ وقد یكون التعویض نقدیا أو عینیا و. واستحقاقات األشخاص المتأثرین بالمشروع

التاریخ النهائي (بالقیمة السوقیة لتكلفة االستبدال وسیحصل جمیع األشخاص المتأثرین بالمشروع على تعویض مالي 
آخر یتمثل في تقدیم تعویض عیني باستبدال األصول المتأثرة  خیاروثمة . فیما یتعلق باألصول الملموسة المتأثرة) لالستحقاق

وینبغي أن یتفق موظفو المشروع واألشخاص المتأثرین بالمشروع معا على القرار . بأصول تماثلها في الحجم والقیمة والجودة
وعالوة . القابلة لالستبدالالمتعلق باختیار أي من نوعي التعویض سیتم تقدیمه، على أن یخضع مثل هذا األمر لتوافر األصول 

عادة التوطین التطویر و االنتقالیة المتعلقة بة على ذلك، ینبغي أن تكون المساعد والمستویات  سبل العیشالستعادة  الالزمةإ
جزءا من مكونات التعویض الوارد في أي من  المشروع الفرعي إلى مستویات ما قبل المشروعالمعیشیة لألشخاص المتأثرین ب

  ). وظائف قصیرة األجل، بدل إقامة، بدل انتقال، توفیر أجور، معونات غذائیة، وما إلى ذلك(دة التوطین خطط إعا

ینبغي أن یكون في شكل تعویض عیني للمجتمع بالكامل، على أن  المجتمعیةتجدر مالحظة أن التعویض عن خسائر الملكیة 
على األقل بنفس الحالة التي كانت ) عامة واألسواق وما إلى ذلكمباني المدارس ال(یعاد إنشاء المرفق المتأثر أو المتضرر 

  . موجودة قبل تنفیذ المشروع
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  مصفوفة االستحقاق. ٥

ینبغي على كل خطة إعادة توطین للمشروع إعداد مصفوفة استحقاق توضح التأثیرات السلبیة المتوقعة للمشروع، واألشخاص 
ونظرا ألن أنشطة المشروع لم تُحدد بعد بالتفصیل على وجه . مول بهاالمستحقین للتعویضات، وسیاسة التعویض المع

مصفوفة استحقاق قد تستخدم كأداة عامة لتحدید الخسائر المحتملة الناتجة عن  ١-٥الخصوص، یعرض الجدول رقم 
  . المشروعات المقرر تنفیذها، ومزایا االستحقاق ذات الصلة باألشخاص المتأثرین بالمشروع
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  مصفوفة االستحقاق لألشخاص المتأثرین بالمشروع:  ١-٥جدول 

األشخاص (الشخص المستحق  مستوى التأثیر نوع الخسارة
 )المستحقون

 مالحظات سیاسة ومعاییر التعویض

 األراضي الزراعیة
فقدان األراضي 
القابلة للزراعة 
والرعي أو تقیید 

  الدخول فیھا
 

كامل أو (فقدان دائم 
لألرض ) جزئي

الصالحة للزراعة 
والرعي الموجودة 

 في موقع المشروع
 

األشخاص الذین / المزارعون
لدیھم حقوق قانونیة رسمیة في 

 ملكیة األرض

 تعویض نقدي بقیمة تكلفة استبدال  تقدیم
زائد تكلفة إعداد األرض  ٢األرض المفقودة 

بحیث تصل إلى مستویات مشابھة لمستویات 
األرض المتضررة باإلضافة إلى تكلفة أي 

 ضرائب تسجیل ونقل ملكیة 
  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو

 األشجار بقیمة تكلفة االستبدال

  

األشخاص الذین / المزارعون
لیس لدیھم حقوق قانونیة رسمیة 
في ملكیة األرض ولكن لدیھم 

 حقوق مؤقتة أو إیجاریھ

  تقدیم مساعدة تنمویة وانتقالیة تتعلق بتحدید
 مكان أرض مؤجرة بدیلة

  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو
 األشجار بقیمة تكلفة االستبدال

األشخاص الذین / المزارعون
أو مطالبة لیس لدیھم أي حق 

 قانونیة معترف بھا في األرض

 ال یوجد تعویض عن األرض 
  تقدیم مساعدة إعادة توطین لألشخاص

المتأثرین بالمشروع الذین ال یملكون 
أراضي في الحصول على أرض بدیلة 

 مؤقتة أو حقوق ایجاریة
  أو تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل

 األشجار بقیمة تكلفة االستبدال
 ٣فقدان مؤقت 

) كامل أو جزئي(
لألرض القابلة 
للزراعة والرعي 
الموجودة في موقع 

 المشروع 

األفراد الذین لدیھم / المزارعون
حقوق ملكیة قانونیة رسمیة في 

 األرض

  ال یوجد تعویض عن األرض إذا تمت
 إعادتھا إلى المالك في مدة تقل عن السنة

  تقدیم تعویض نقدي یعادل قیمة تكلفة
ستئجار األرض االستبدال بسعر السوق ال

 خالل االستخدام المؤقت
  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو

األشجار بقیمة تكلفة االستبدال وكذلك 
تعویض عن فقدان صافي الدخل الناتج عن 
المحاصیل الالحقة التي ال یمكن زرعھا 

  إذا استمر الفقدان المؤقت لمدة تزید على
ُیمنح األشخاص المتأثرین بالمشروع سنة، 

خیار إما االستمرار في الترتیبات المؤقتة، أو 
بیع األرض المتضررة للمشروع بقیمة تكلفة 

 االستبدال الكاملة بسعر السوق الراھن
 تقدیم مساعدة تنمویة لتمكین المزارعین /

 لىإة األرض مالك األراضي من استعاد
حالتھا السابقة أو حالة أفضل عن طریق 
توفیر تدابیر من شأنھا تحسین جودة األرض 

                                                             
  ئي لالستحقاق  احتساب القیمة في التاریخ النھا  ٢
  ). طبقا لتشریعات الحكومة المصریة(ھنا تشیر إلى فترة تمتد حتى ثالث سنوات بحد أقصى " مؤقت"كلمة   ٣



٣٧ 
 

األشخاص (الشخص المستحق  مستوى التأثیر نوع الخسارة
 )المستحقون

 مالحظات سیاسة ومعاییر التعویض

في الحاالت التي تتأثر فیھا األرض تأثیرا  خالل مدة اإلیجار
األفراد الذین لیس / المزارعون . سلبیا

لدیھم حقوق ملكیة قانونیة رسمیة 
في األرض ولكن لدیھم حقوق 

 مؤقتة أو إیجار

  األرض إذا تمت ال یوجد تعویض عن
 إعادتھا إلى المالك في مدة تقل عن السنة

  تقدیم تعویض نقدي یعادل قیمة تكلفة
ستئجار األرض االستبدال بسعر السوق ال

 خالل االستخدام المؤقت
  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو

األشجار بقیمة تكلفة االستبدال وكذلك 
تعویض عن فقدان صافي الدخل الناتج عن 

لمحاصیل الالحقة التي ال یمكن زرعھا ا
  .خالل مدة اإلیجار

األفراد الذین لیس / المزارعون
قانونیة أو مطالبة لدیھم أي حق 
  األرضمعترف بھا في 

  ال یوجد تعویض عن األرض إذا تمت
 إعادتھا إلى المالك في مدة تقل عن السنة

  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو
 بقیمة تكلفة االستبدالاألشجار 

  تقدیم مساعدة تنمویة وإعادة توطین
لألشخاص المتأثرین بالمشروع والذین ال 

   یملكون أراضي ولیس لدیھم حقوق قانونیة

 )أو تجاریة/ سكنیة و(ارض حضریة 
فقدان أرض 
غیر قابلة 

للزارعة 
وموجودة في 
منطقة حضریة 
سكنیة أو 

، أو تقیید تجاریة
 الوصول إلیھا

كامل أو (فقدان 
لألرض ) جزئي

الحضریة السكنیة 
أو التجاریة غیر 

 القابلة للزراعة 

األفراد الذین لیس لدیھم حقوق 
 ملكیة قانونیة في األرض

  تقدیم تعویض نقدي بقیمة تكلفة استبدال
أرض بنفس الحجم واالستخدام بھا بنیة 
أساسیة وتسھیالت وخدمات عامة مشابھة أو 

لمنطقة المجاورة محسنة وموجودة في ا
لألرض المتضررة، زائد تكلفة أي ضرائب 

 تسجیل ونقل ملكیة 
  في حالة ما إذا كانت ھناك مباني على

األرض، یتم تقدیم تعویض نقدي بقیمة تكلفة 
االستبدال للمواد المستخدمة في إعادة بناء 
المباني أو إلصالح مبنى متضرر إصالحا 

 . جزئیا

  

األفراد الذین لیس لدیھم حقوق 
ملكیة قانونیة رسمیة في األرض 
ولكن لدیھم حقوق مؤقتة أو 

 حقوق ایجاریة 

  في حالة ما إذا كانت ھناك مباني على
األرض تم بنائھا من قبل مستخدمي 
األرض، یتم تقدیم تعویض نقدي بقیمة تكلفة 
استبدال المواد المستخدمة في إعادة بناء 

ح مبنى متضرر إصالحا المباني أو إصال
 . جزئیا

   تقدیم مساعدة تنمویة وانتقالیة في إیجاد



٣٨ 
 

األشخاص (الشخص المستحق  مستوى التأثیر نوع الخسارة
 )المستحقون

 مالحظات سیاسة ومعاییر التعویض

 بدیلة مستأجرة أرض جدیدة 
األفراد الذین لیس لدیھم أي حق 

معترف بھ في  ةقانونیأو مطالبة 
 األرض

 ال یوجد تعویض عن األرض 
  في حالة ما إذا كانت ھناك مباني على

األرض تم بنائھا من قبل مستخدمي 
األرض، یتم تقدیم تعویض نقدي بقیمة تكلفة 
استبدال المواد المستخدمة في إعادة بناء 
المباني أو إصالح مبنى متضرر إصالحا 

 . جزئیا
  تقدیم مساعدة تنمویة وانتقالیة لألشخاص

لكون المتأثرین بالمشروع الذین ال یم
أراضي من أجل تدبیر أرض تجاریة أو 

 . سكنیة بدیلة والستعادة سبل كسب عیشھم
كامل (فقدان مؤقت 

ألرض ) أو جزئي
حضریة سكنیة أو 
تجاریة غیر قابلة 

 للزراعة 

األفراد الذین لیس لدیھم حقوق 
 ملكیة قانونیة رسمیة في األرض

  ال تعویض عن األرض إذا تمت إعادتھا في
 السنة مدة تقل عن

  تقدیم تعویض نقدي یعادل قیمة تكلفة
االستبدال بسعر السوق الستئجار األرض 

 خالل مدة االستخدام المؤقت
  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو

 األشجار أو المباني بقیمة تكلفة االستبدال 

  إذا استمر الفقدان المؤقت لمدة تزید على
روع سنة، ُیمنح األشخاص المتأثرین بالمش

خیار إما االستمرار في الترتیبات المؤقتة، أو 
بیع األرض المتضررة للمشروع بقیمة تكلفة 

 االستبدال الكاملة بسعر السوق الراھن
  تقدیم مساعدة لتمكین مستخدمي األرض من

حالتھا قبل المشروع  لىاستعادة األرض إ
الفرعي عن طریق توفیر تدابیر من شأنھا 
تحسین جودة األرض في الحاالت التي تتأثر 

 .فیھا األرض تأثیرا سلبیا
 

األفراد الذین لیس لدیھم حقوق 
ملكیة قانونیة رسمیة في األرض 
ولكن لدیھم حقوق مؤقتة أو 

 حقوق إیجاریة 

  في ال تعویض عن األرض إذا تمت إعادتھا
 مدة تقل عن السنة

  تقدیم تعویض نقدي یعادل قیمة تكلفة
االستبدال بسعر السوق الستئجار األرض 

 خالل مدة االستخدام المؤقت
  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو

 األشجار أو المباني بقیمة تكلفة االستبدال 
األفراد الذین لیس لدیھم أي حق 
أو مطالبة قانونیة معترف بھا 

 في األرض 

  ال تعویض عن األرض إذا تمت إعادتھا في
 مدة تقل عن السنة

  تقدیم تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو
 األشجار أو المباني بقیمة تكلفة االستبدال

  تقدیم مساعدة إعادة توطین لألشخاص
المتأثرین بالمشروع والذین لیس لدیھم حقوق 

 قانونیة 

 )تجاریة، أو أعمال، أو صناعیة، أو سكنیة(ھیاكل أو مباني 
فقدان المباني أو 

 الوصول إلیھا 
كلي أو (فقدان 

 للمباني) جزئي
األفراد الذین لدیھم حقوق ملكیة 

 قانونیة رسمیة في المباني
  تقدیم تعویض نقدي بسعر تكلفة االستبدال

التي تساوي القیمة السوقیة للمواد المستخدمة 
  



٣٩ 
 

األشخاص (الشخص المستحق  مستوى التأثیر نوع الخسارة
 )المستحقون

 مالحظات سیاسة ومعاییر التعویض

في بناء منشأة بدیلة مشابھة من حیث 
المساحة والجودة إصالح المنشأة المتضررة 
جزئیا زائد تكلفة نقل مواد البناء إلى موقع 
البناء باإلضافة إلى تكلفة أي عمالة وأتعاب 

فة ضرائب تسجیل ونقل المقاولین وكذا تكل
 .الملكیة 

األفراد الذین لیس لدیھم حقوق 
ملكیة قانونیة رسمیة في األرض 
ولكن لدیھم حقوق مؤقتة أو 

 )مستأجرین(حقوق إیجاریة 

  تقدیم المعاونة في النقل والعثور على سكن
یمكن (مستأجر مماثل ویمكن تحمل تكلفتھ 

 )انتقالیةأن یشمل بدل نفل وبدل إیجار لمدة 

  إعطاء المستأجرین إخطار بمدة ثالثة شھور
 على األقل  

األفراد الذین لیس لدیھم أي حق 
أو مطالبة قانونیة معترف بھا 

واضعو الید (في األرض 
واألشخاص ذوي الصلة بملكیة 

 )متنازع علیھا

  تقدیم تعویض نقدي حسب تكلفة االستبدال
 للمنشآت إذا تم بنائھا بواسطة مستخدمي

 األرض
  تقدیم المعاونة في النقل والعثور على سكن

یمكن (مستأجر مماثل ویمكن تحمل تكلفتھ 
 )أن یشمل بدل نفل وبدل إیجار لمدة انتقالیة

  یجوز للمسئول البیئي واالجتماعي النظر في
إمكانیات إضفاء الشكل الرسمي على المباني 

  بعد إصالحھا

 المحاصیل واألشجار والنباتات القائمة 
 وأفقدان محاصیل 

نباتات  وأ أشجار
قائمة أو الوصول 

 إلیھا

كلي أو (فقدان دائم 
لمحاصیل ) جزئي

أو أشجار أو نباتات 
 قائمة

المزارعون أو األفراد الذین 
یزرعون األرض ولدیھم حقوق 
ملكیة رسمیة وقانونیة في 
األرض التي توجد بھا 

 المحاصیل

  المحاصیل  عن خسارةتقدیم تعویض نقدي
 أو األشجار أو النباتات بقیمة تكلفة االستبدال

  

المزارعون أو األفراد الذین لیس 
لدیھم حقوق ملكیة رسمیة 
وقانونیة في األرض التي توجد 
بھا المحاصیل ولكن لدیھم حقوق 
مؤقتة أو حقوق إیجاریة 

  )مستأجرین(
    

  تقدیم تعویض نقدي عن خسارة المحاصیل
 النباتات بقیمة تكلفة االستبدالأو األشجار أو 

المزارعون أو األفراد الذین لیس 
لدیھم أي حقوق أو مطالبات 
قانونیة معترف بھا فیما یتعلق 
باألرض التي توجد بھا 

 المحاصیل

  توفیر تعویض نقدي عن فقدان المحاصیل أو
 األشجار أو النباتات بقیمة تكلفة االستبدال



٤٠ 
 

األشخاص (الشخص المستحق  مستوى التأثیر نوع الخسارة
 )المستحقون

 مالحظات سیاسة ومعاییر التعویض

  )أنشطة تجاریة وصناعیة وشركات(الدخل أو الوصول إلى الدخل  
فقدان مصدر 
الدخل أو عدم 
القدرة على 

 الوصول إلیھ

فقدان دائم 
لمصدر الدخل 
أو عدم القدرة 
على الوصول 

 إلیھ
 

المالك أو العمال في شركات 
 رسمیة مسجلة

  تقدیم تعویض نقدي انتقالي على أساس
شھور بحد  ٦ى ولمدة تصل إل(صافي الدخل 

حتى یتم الحصول على وظیفة دائمة ) أقصى
 .جدیدة

  توفیر مساعدة تنمویة لألشخاص المتأثرین
أي التدریب على مجاالت (بالمشروع 

حتى یمكن مساعدتھم في الحفاظ ) محددة
 أو تحسینھا/ و إمكانیة تولید الدخل على

 )والحصول على عمل مربح

  والصناعیة قائمة باألنشطة المتاحة التجاریة
واألعمال في كل مجتمع محلي متضرر من 

 المشروع
  قائمة باألشخاص المتأثرین بالمشروع

 واألشخاص المستحقین للتعویض
 المسئول اللیبي واالجتماعي المساعدة  یقدم

في توفیر مساعدة تنمویة لألشخاص 
المتضررین بشدة من المشروع وكذا 

مثل تصمیم برامج (المجموعات الضعیفة 
التدریب، وإضفاء الطابع الرسمي على 
األنشطة غیر الرسمیة، وإیجاد مصادر 
االئتمان، وتضمین مثل ھذه اإلجراءات في 

شروع حیثما كان ذلك مواصفات مقاول الم
  )ممكنا

 

المالك أو العمال في أعمال 
 غیر رسمیة وغیر مسجلة

  توفیر تعویض نقدي انتقالي على أساس الحد
 ٦ولمدة تصل إلى (األدنى للدخل الشھري 

حتى یتم الحصول على ) شھور بحد أقصى
 وظیفة دائمة جدیدة 

  تمنح أولویة إلى األشخاص المتأثرین
بالمشروع والمتضررین منھ بشده وذلك فیما 
یتعلق بتوفیر عمل دائم في األنشطة المتعلقة 

 بالمشروع 
فقدان مؤقت 
لمصدر الدخل 
 أو الوصول إلیھ

المالك أو العمال في أعمال 
 مسجلة رسمیة 

  تقدیم تعویض نقدي بناء على صافي الدخل
طوال المدة التي یحدث فیھا انقطاع 

 للدخل / لألعمال
المالك أو العمال في أعمال 

 غیر رسمیة وغیر مسجلة
تقدیم تعویض نقدي بناء على الحد األدنى للدخل 
في الشھر طوال المدة التي یحدث فیھا انقطاع 

 للدخل في المنطقة المعینة / لألعمال
 موارد المجتمع 

فقدان أصول 
المجتمع المحلي 
أو عدم القدرة 
على الوصول 

 إلیھا 

كلي (فقدان دائم 
) أو جزئي

لألصول المادیة 
 للمجتمع المحلي

محددة مناطق استبدال األرض المتأثرة ب  جمیع أعضاء المجتمع 
التشاور مع المجتمعات المتأثرة ب

 والمؤسسات والھیئات ذات الصلة 
  توفیر موارد بدیلة أو مشابھة للتعویض عن

فقدان الوصول إلى الموارد المادیة للمجتمع 
 المحلي

 
 

فقدان مؤقت 
) كلي أو جزئي(

لألصول المادیة 

استعادة المباني والمنشآت المتضررة في   كل أعضاء المجتمع المحلي
المجتمع المحلي إلى حالتھا األصلیة أو 

 أفضل منھا



٤١ 
 

األشخاص (الشخص المستحق  مستوى التأثیر نوع الخسارة
 )المستحقون

 مالحظات سیاسة ومعاییر التعویض

توفیر موارد بدیلة أو مشابھة للتعویض عن    المحليللمجتمع 
فقدان الوصول المؤقت إلى الموارد المادیة 

 للمجتمع المحلي 
/ فقدان العالقات

الشبكات 
االجتماعیة 

/ االقتصادیة و
أو االجتماعیة 
الثقافیة أو 

 الوصول إلیھا 

كلي (فقدان دائم 
) أو جزئي

لألصول غیر 
المادیة للمجتمع 

 المحلي

 كل أعضاء المجتمع
 

  تقدیم مساعدة تنمویة لتمكین أعضاء المجتمع
المحلي من االستفادة من تدابیر استعادة 

 المذكورة أعالهالدخل 
  توفیر موارد بدیلة أو مشابھة للتعویض عن

فقدان الوصول إلى رأس المال االجتماعي 
 للمجتمع المحلي

  تحدید أشكال مختلفة من رأس المال
االجتماعي من وجھة نظر األشخاص 

االئتمان االجتماعي، (المتأثرین بالمشروع 
الشبكات االجتماعیة، الترابط االجتماعي، 

 )الخ
  شاور مع األشخاص المتأثرین بالمشروع الت

لتحدید تدابیر من شأنھا معالجة فقدان دائم أو 
 مؤقت في رأس المال االجتماعي 

الفقدان المؤقت 
الكلي أو (

) الجزئي
ألصول غیر 
مادیة للمجتمع 

 المحلي

جمیع أعضاء المجتمع 
 المحلي

 

  توفیر مساعدة تنمویة لتمكین أعضاء
االستفادة من تدابیر المجتمع المحلي من 

 استعادة الدخل المذكورة أعاله
   توفیر موارد بدیلة أو مشابھة للتعویض عن

الفقدان المؤقت للوصول إلى رأس المال 
 االجتماعي للمجتمع المحلي

  



٤٢ 
 

جراءات تسلیم المستحقات ١-٥   الترتیبات التنظیمیة وإ

  والتنظیمیةالترتیبات المؤسسیة  ١-١-٥

لقد شهدت البنیة المؤسسیة داخل الشركة المصریة لنقل الكهرباء تطورا ال زال مستمرا منذ إعداد إطار سیاسة إعادة 
، حیث أعدت الشركة ونفذت عدد من خطط عمل إعادة التوطین لمشروع تنمیة ٢٠١٠التوطین لهذا المشروع في 

ق من مسئولي التنمیة االجتماعیة على مستوى المقر الرئیسي وقد أصبح تكلیف فری. طاقة الریاح ومشروعات أخرى
وقد أعدت الشركة شروط مرجعیة وأعدت فریق من مسئولي التنمیة االجتماعیة لیكون . والمناطق ضرورة واضحة

  : مسئوال عن المسئولیات الرئیسیة التالیة

  كتابة الشروط المرجعیة للمهام االستشاریة المتعلقة بالتقییم االجتماعي ویشمل التخطیط إلعادة التوطین. 

 االشراف على االستشاري ودعمه اثناء إعداد التقییم االجتماعي وخطة تنفیذ إعادة التوطین. 

  مراجعة التقییم االجتماعي وخطة تنفیذ إعادة التوطین 

  التي تم النص علیها في التقییم وخطط التنفیذ اإلجراءاتتنفیذ مختلف. 

، ستقوم فرق مسئولي التنمیة االجتماعیة بالشركة وكجزء من عملیة تنفیذ خطة إعادة التوطین وتسلیم المستحقات
  : المصریة لتقل الكهرباء بتولي المسئولیات التالیة

 ا یتعلق باستحقاقاتهمقیادة عملیة التشاور مع األشخاص المتأثرین بالمشروع وتبلیغهم بم 

  في لجان التعویض) كأعضاء(المشاركة 

 رفع الوعي بالمشروع لدى األشخاص المتأثرین به 

  ضمان إنشاء آلیات إلنصاف التظلمات ونشر ذلك على المستوى المحلي 

 مسك سجالت لقید التظلمات والعمل على حل الشكاوى 

 لى المستوى المحلي باستخدام الطرق المالئمة اإلفصاح عن المعلومات لألشخاص المتأثرین بالمشروع ع
 محلیا

 رفع التقاریر إلى إدارة الشركة المصریة لنقل الكهرباء والبنك الدولي بشأن التقدم المحقق في إعادة التوطین 

سیتم تنفیذ المشروع في ثالث مناطق للشركة المصریة لنقل الكهرباء، أي منطقة القناة ومنطقة الدلتا ومنطقة 
وسیكون مسئولو التنمیة االجتماعیة على مستوى هذه المناطق والمقر الرئیسي مسئولین . دریة وغرب الدلتااإلسكن

  . المشروع تنفیذمسئولیة كاملة عن تنفیذ خطة إعادة التوطین تحت إدارة وحدة 

  إعداد خطط عمل إعادة التوطین ٢-٥
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أي نشاط في إطار وفورات المشروع تستلزم االستحواذ على أرض أو قد ینتج عنه إعادة توطین غیر طوعي أو فقدان 
إعداد خطة عمل إعادة التوطین أو خطة مختصرة إلعادة سیتطلب  أو تقیید الوصول إلى الموارد العامة أو الخاصة 

أن الشركة  هنا جدیر بالذكر. لة تأثیرات إعادة التوطینالتوطین بناء على عدد األشخاص المتأثرین بالمشروع أو دال
خلیج السویس كجزء من مشروع / المصریة لنقل الكهرباء قد أعدت خطة عمل إلعادة التوطین لخط نقل سمالوط

( معلومات التنمیة طاقة الریاح، ووافق علیها البنك الدولي، وتم اإلفصاح عنها على المستوى المحلي وفي دار 
Infoshop (وفي حالة ما إذا استلزم أي من مكونات المشروع في إطار وفورات المشروع إعداد خطة . البنك الدولي

عمل إعادة توطین، ستستخدم الشركة المصریة لنقل الكهرباء نفس خطة عمل إعادة التوطین التي تم تحضیرها 
  . سیاسة إعادة التوطینوالتصدیق علیها باإلضافة إلى إطار 

إعدادها ، أو ستقوم بشركة المصریة لنقل الكهرباء بالتعاقد مع استشاري مستقل إلعداد خطة عمل توطینسوف تقوم ال
وسیكون بدء التعداد . المناطقفي مسئولي التنمیة االجتماعیة المقر الرئیسي و داخلیا مع الحصول على مساهمات من 

عتبر مؤهال لذي سالمقرر إجرائه تحت خطة عمل إعادة التوطین هو التاریخ الفاصل ا ُ یتم اإلعالن عنه للجمهور، وسی
  .الحصرفي نتائج اسمه من المتأثرین بالمشروع فقط من یرد  للحصول على تعویض

ینبغي أن تقیم خطة عمل إعادة التوطین عدد األشخاص المتأثرین بالمشروع، وتقترح المواقع البدیلة للمشروعات 
دراج أحكام التعویض والمساعدة، تحدید معاییر االستمع الفرعیة إذا أمكن،  الوسائل التي یتم من  وتناولحقاق، وإ

ُستمع  خالل إجراء متابعة وتقییم المشروعات الفرعیة لضمان أن یتلقى األشخاص المتأثرین بالمشروع تعویضاتهم وأن ی
خطة عمل إعادة وسیتم اإلفصاح عن تدابیر التخفیف وسیاسات التعویض المقترحة في . تُعالجأن إلى تظلماتهم و 

  . التوطین لألشخاص المتأثرین بالمشروع للحصول على آرائهم ومالحظاتهم علیها

  :على وجه التحدید ینبغي أن تتضمن خطة عمل إعادة التوطین ما یلي

 وصف للمشروع الفرعي 

 تحدید اآلثار المحتملة 

 هدف خطة إعادة التوطین 

  اقتصادیة - اجتماعیةالنتائج ذات الصلة التي توصلت إلیها دراسة 

 اإلطار القانوني 

 معاییر استحقاق التعویضات واألشخاص المتأثرین بالمشروع المستحقین 

 تقییم الخسائر والتعویض عنها 

 تدابیر إعادة التوطین 
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  واالنتقال إلیهاختیار الموقع وتحضیره 

 اإلسكان والبنیة األساسیة والخدمات االجتماعیة 

 دارة البیئة  حمایة وإ

  المجتمع المحليمشاركة 

 التكامل مع السكان المضیفین 

 إجراءات التظلم 

 المسئولیات التنظیمیة 

 الجدول الزمني للتنفیذ 

 التكالیف والموازنة 

 المتابعة والتقییم 

  استعراض خطة عمل إعادة التوطین والموافقة علیها  ٣-٥
ضمن الخطة، إلى االستعراض سوف تحتاج خطة عمل إعادة التوطین، بما في ذلك تدابیر التخفیف المقترحة 

وف تقوم الشركة المصریة لنقل الكهرباء وس ،والموافقة علیها قبل اتخاذ قرار بشأن وجوب تنفیذ المشروع الفرعي أم ال
  .عمل إعادة التوطین قبل إرسالها إلى البنك الدولي للمراجعة النهائیة والموافقة علیهاخطة استعراض ب

  طینتنفیذ خطة عمل إعادة التو  ٤-٥
على المستوى المحلي  و إعالنهابمجرد موافقة البنك على خطة عمل إعادة التوطین، سیتم ترجمتها إلى اللغة العربیة 

تقع مسؤولیة تنفیذ خطة عمل إعادة التوطین على العاملین . InfoShopوكذلك في مكتبة معلومات البنك الدولي 
  .بالشركة المصریة لنقل الكهرباء

  ودفع التعویض التعویضالتوقیع على عقد  ٥-٥
بطریقة رسمیة بذلك سیتم التشاور مع األشخاص المتأثرین بالمشروع بشأن أفضلیات تعویضاتهم، وسیتم إبالغهم 

میین، فیتم إخطارهم في من األإذا كان بعض من األشخاص المتأثرین بالمشروع . بموجب إشعار كتابي أو شفوي
  .ى األقل من ممثلي الجمعیة الزراعیةحضور موظف حكومي واحد عل

سوف یقوم موظفو الشؤون االجتماعیة في الشركة المصریة لنقل الكهرباء بترتیب اجتماعات مع األشخاص المتأثرین  
طوال فترة التنفیذ ومناقشة عملیة ) إذا لزم األمر(بالمشروع لتوثیق األراضي التي حصل علیها المشروع الفرعي 

  .التعویض
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ُطلب من األشخاص المتأثرین بالمشروع التوقیع على عقد بتفاصیل قطع األراضي المكتسبة وسوف  أو األبنیة /ی
) أي التعویض النقدي أو العیني(أو كمیة ونوع المحصول المتأثر وأنواع التعویض المناسبة /المتضررة جزئیًا أو كلیًا و

وكذلك المدفوعات الفعلیة والتحویالت العینیة في وجود  یتعین التوقیع على عقود التعویض. الذي تم االتفاق علیه
كما یجوز أن تتضمن هذه العقود عقودًا بشأن تدابیر المساعدة . موظف حكومي واحد على األقل من مسؤولي القریة

نها على االنتقالیة أو التنمویة واستعادة الدخل، على أن یتم تقدیم هذه التدابیر إلى األشخاص المتأثرین بالمشروع، وم
 .سبیل المثال، توفیر التدریب على المهارات والوصول إلى االئتمان وتوفیر فرص عمل في المشروع الفرعي

   آلیات التعویض عن المظالم ٦-٥

عمل إعادة التوطین بمشاركة كاملة من جانب األشخاص المتأثرین بالمشروع، فمن المتوقع خطة نظرًا ألنه سیتم تنفیذ 
على الرغم من ذلك، لضمان توفیر سبل معالجة التظلمات المتعلقة بأي . تظلماتالقضایا  نالكثیر معدم ظهور 

عادة التوطین لألشخاص المتأثرین بالمشروع، على الشركة المصریة لنقل الكهرباء  جانب من جوانب حیازة األراضي وإ
على المستوى المحلي دون السماح أن تعمل على التأكد من أن نظام التظلم یعمل بشكل كامل لالستجابة ألي تظلم 

بتصعید الحاالت، ویكمن الهدف من ذلك في االستجابة لشكاوى األشخاص المتأثرین بالمشروع على وجه السرعة 
  . وبطریقة شفافة، دون اللجوء بقدر المستطاع إلى القنوات الرسمیة المعقدة

سویس التي تم إعدادها في إطار مشروع تنمیة سمالوط وخلیج الالخاصة بمشروع كجزء من خطة عمل إعادة التوطین 
مسار خط النقل  بمحاذاة طاقة الریاح، تم تصمیم آلیة للتعویض عن المظالم والكشف عنها على المستوى المحلي

ها بعد تعدیلها وفقًا تصمیمینبغي على الشركة المصریة لنقل الكهرباء أن تستخدم نفس اآللیة التي تم . الرأسي
تاحتها لمكونات  المشروع الجدید، كما ینبغي على الشركة التأكد من نشر هذه اآللیة على المستوى المحلي وإ

ا ینبغي االنتهاء من الكشف عن آلیة . لألشخاص المتأثرین بالمشروع من خالل مختلف الوسائل المناسبة محلیً
  .التعویض عن المظالم قبل البدء في مرحلة البناء

یتم . استخدامها من قبل صاحب الشكوىیتم المظالم التي تم تصمیمها ثالث مستویات تضمنت آلیة التعویض عن 
المستوى األول من خالل مسؤولي التنمیة االجتماعیة في المنطقة، أما المستوى الثاني فیتمثل في المدیر العام 

الشركة المصریة لنقل باعیة لمحطات النقل ومقره في مكتب المنطقة، ویتمثل المستوى الثالث في مدیر الشؤون االجتم
لها، وینبغي تقدیم / لصاحب الشكوى حریة اختیار المستوى المناسب له . الكهرباء المتواجد في المقر الرئیسي للشركة

متعددة بما في ذلك تقدیم  استالمتتضمن هذه اآللیة نقاط . التعقیبات في أي من المستویات الثالث خالل أسبوعین
یستطیع صاحب الشكوى متابعة شكوته من خالل استخدام رقم تتبع . البرید أو البرید اإللكترونيالشكوى بالید أو عبر 

الشكوى ومن خالل مجموعة من الطرق بما في ذلك البرید أو البرید اإللكتروني أو الهاتف أو من خالل زیارة 
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  .الشخص المسؤول

ة التعویضات مسؤولیة إعداد سجل التعویض عن عالوةً على ذلك، وكما هو وارد في القانون المصري، تتولى لجن
المحصول بالتنسیق مع الجمعیة الزراعیة، ویتم الكشف عن هذا السجل للجمهور في مكتب الجمعیة الزراعیة لمدة 

ینبغي تقدیم أیة تظلمات تتعلق بالمعلومات المنشورة في التعویض عن المحصول خالل ثالثین یومًا لیتم . ثالثین یوماً 
إذا لم یتم تسویة الشكوى على نحو مناسب، یحق للمتظلم اللجوء إلى . فیها من جانب لجنة التعویضات التحقیق

  .       القضاء، لكن دون أن یؤثر ذلك على خطة تنفیذ المشروع

  الفئات المستضعفة  ٧-٥
فإن منشور سیاسة  ، ومع ذلك،أو الفئات المهمشة ال یحدد النظام المصري أیة امتیازات لتلك الفئات المستضعفة

یركز على ضرورة إیالء اهتمام خاص لحق الفئات المستضعفة للتأكد من  ١٢-٤العملیات الخاص بالبنك الدولي رقم 
  .عدم استثنائهم من أیة تدابیر معتمدة في إجراءات إعادة التوطین بشكل عام

السكانیة المستبعدة أو المحرومة أو  تلك الفئات  -وفقًا للتعریف التقلیدي  –" السكان المستضعفین"تعني لفظة 
المهمشة عادةً على أساس السمات االقتصادیة أو العرقیة أو االجتماعیة أو الثقافیة، ویمكن أن تندرج مجموعات 

، ویتطلب األمر دائمًا تحدید )النساء والشباب وذوي اإلعاقة والالجئین: على سبیل المثال(مختلفة تحت هذا الوصف 
نفذ هویتهم على نحو لذا ینبغي إیالء اهتمام خاص باحتیاجات الفئات . أكثر تحدیدًا وتركیزًا في إطار المشروع المُ

  :المستضعفة التالیة،

  أشخاص تحت خط الفقر؛ 
  المعدمین؛ 
 األشخاص المتأثرون بالمشروع الذین قد ال تحمیهم التشریعات المحلیة الخاصة بتعویض أصحاب األراضي 

 
وفقًا لضعف هذه الفئات، سوف . األشخاص المستضعفین في مرحلة المسح االجتماعي واالقتصاديسیتم تحدید هویة 

  :التالیة النقاطالموضوعة خطط عمل إعادة التوطین  تحدد جمیع
 المستضعفون؛ و 
  تأثیر المشروع علیهم؛ و 
 واالنتقال؛ والتفاوض والتعویض : المساعدة المطلوبة في مختلف مراحل العملیة 
 یر الضروریة لمساعدة المستضعفین؛ والتداب 
 أو التعویض/طرق رصد وتقییم المساعدة المستمرة بعد إعادة التوطین و. 

  
بوجه عام، یمكن أن . المساعدة المقدمة إلى األشخاص المستضعفین تبعًا الحتیاجاتهم وتفضیالتهم الفردیةتختلف 
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  :ما معاً تأتي المساعدة في إطار إحدى الصورتین التالیتین أو كلتیه
  

اصطحاب الشخص المعني إلى البنك لصرف : على سبیل المثال(المساعدة في إجراءات دفع التعویض  -  أ
 ، و)شیك التعویض

التعرض / المساعدة في فترة ما بعد السداد لتأمین مبلغ التعویض والحد من مخاطر سوء استخدامها  - ب
.للسطو
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  التوطینترتیبات رصد وتقییم أنشطة إعادة  ٨-٥
تمشیًا مع متطلبات البنك الدولي، سوف یتم رصد تنفیذ أنشطة إعادة التوطین من قبل موظفي الشؤون االجتماعیة في المنطقة 

ینبغي أن تتم عملیة الرصد بشكل منتظم وینبغي . وتحت إشراف مدیر الشؤون االجتماعیة على مستوى المقر الرئیسي للشركة
سوف یغطي هذا التقریر في المقام األول سیاسات . في التقریر المرحلي للمشروع كل ثالثة أشهرإدراج النتائج واالستنتاجات 

التوطین ومعاییر التعویض والتقدم المحرز في أنشطة إعادة التوطین ودفع التعویض عن إعادة التوطین وتقدیم المساعدة 
والجدول الزمني لتنفیذ المشروع ومصروفات ) لفئات المستضعفةوالسیما ا(التنمویة واالنتقالیة إلى األشخاص المتأثرین بالمشروع 

إلى جانب ذلك، قد یتطلب األمر رصدًا خارجیًا لضمان . الصندوق وتخصیص األراضي أو األبنیة والتظالمات والتعویضات
م التي یقوم بها تحقیق الهدف العام لخطة إعادة التوطین بطریقة منصفة وشفافة وكذلك ضمان فعالیة أنشطة الرصد والتقیی

  .یبین الجدول التالي مؤشرات الرصد. موظفي الشؤون االجتماعیة في الشركة

  مؤشرات یمكن التحقق منها بخصوص تنفیذ عملیتي رصد وتقییم أنشطة إعادة التوطین: ٢-٥الجدول 

  التقییم  الرصد
النسبة المئویة لألفراد الذین یختارون تعویض نقدي أو 

  والعیني معاً التعویض النقدي 
  للمدفوعاتاالستخدام المقترح 

دفع تعویضات لألشخاص المتأثرین بالمشروع من مختلف 
   الفئات

مدى التطابق مع سیاسة التعویضات التي تنص علیها خطة 
  عمل إعادة التوطین 

  توقیت ونوعیة القرارات التي تتخذ بشأن التظلمات عدد التظلمات المقدمة

الفنیة ودفع بدالت االنتقال إلى مسكن أخر تقدیم المساعدة 
 واإلقامة االنتقالیة

والتنمویة والبدالت فنیة المساعدة العلى تیسیر الحصول 
   االنتقالیة

 قدرة األفراد واألسر على استعادة مصادر الدخل  تقدیم المساعدة في استعادة الدخل والمساعدة التنمویة

  توقیت ونوعیة وفعالیة التشاور والكشف عن المعلومات  إجراءات نشر المعلومات العامة والتشاور 
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 العامة والكشف عن المعلومات اتالمشاور  - ٦

 أثناء إعداد إطار سیاسات إعادة التوطین اتالمشاور  ١-٦
  :المشاورات مع المعنیین بإحالل الخطوط القائمة

في بعض الخطوط القائمة بموصالت ) ACSR(ومنیوم المقوى بالصلب لالكهرباء بإحالل الموصالت األستقوم الشركة المصریة لنقل 
  .حراریة كجزء من مكونات المشروع كما أشیر  سابقا في هذا التقریر

  :المنهجیة

وطین ، قامت الشركة المصریة في سبیل إجراء مشاورات كجزء من دراسة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة واإلطار العام لخطة أعادة الت
  :وفیما یلي األهداف الرئیسیة ألنشطة التشاور. لنقل الكهرباء بعدد من األنشطة المیدانیة بهدف إشراك المعنیین

  تم توزیع ملخص باللغة العربیة وشرحه(اإلعالن عن المشروع و تقدیمه في المناطق المستهدفة.( 
  التخفیف المقترحة لمعالجة هذه اآلثارعرض اآلثار المختلفة للمشروع، وأجراءات. 
 دراسة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة واإلطار العام لخطة أعادة التوطین،  ياالستماع إلى اهتمامات المعنیین  و دمجها ف

ا  .كلما كان ذلك مجدیً
 

كما رفع إحساس سكان . المنطقة المستهدفة وقد كانت أنشطة الشركة المصریة لنقل الكهرباء فرصة جیدة لإلعالن عن المشروع في 
حیث تم خالل اللقاءات المختلفة توضیح األهمیة البالغة المشاورة الجماهیریة للمستفیدین والمعنیین  من اجل . منطقة بامتالكهم للمشروع

لى كل من البیئة و الحیاة تطویر وتخطیط أي مشروع ألنها تساعد في التنبؤ بأفضل تدابیر ممكنة للتخفیف من تأثیرات المشروع ع
  .االجتماعیة

االقتصادیة لكل مجتمع محلي، وكذلك الوضع الراهن الستخدام / المناقشات واألدوات المستخدمة ساعدت في فهم الخصائص االجتماعیة
ت نظرهم لتكون كما إنها أكدت ضرورة إدراج مجموعات منوعة من المجتمع وخاصة الفئات الضعیفة والمهمشة ومعرفة وجها. الكهرباء

  .متضمنة في الدراسة الجاریة

  :النتائج الرئیسیة من مشاورة المعنیین

بالنسبة لمكون إحالل موصالت الخطوط الهوائیة القائمة، قامت الشركة المصریة لنقل الكهرباء باستشارة عینة من المزارعین والجمعیات 
القناة قائمة بأسماء المزارعین الدین تم مقابلتهم في منطقین،  یضما ٣و  ٢ملحقي (الزراعیة على طول الخطوط الهوائیة القائمة المستهدفة 

وقد تم دعوة و جمع المزارعین بالتنسیق مع الجمعیات الزراعیة المعنیة وقادة ) . و أهم النقاط التي تم مناقشتها ومنطقة الدلتا وغرب الدلتا
  .المجتمع المحلي
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و مالك األراضي بالمشروع بعد تفهمهم للحاجة الماسة إلى دعم التغذیة الكهربائیة، و حل هذه المشكلة الحرجة  عموما، رحب المزارعین
حالل الخطوط الهوائیة القائمة سوف یلبي . كما أشاروا أیضا إلى أن المناطق المحیطة في حاجة لزیادة القدرات المتاحة. في مصر وإ

ویمكن للمشروع أیًضا توفیر فوائد غیر مباشرة لهذه . ة و یقلل من االنقطاعات الكهربائیة المتكررةالطلب المتزاید على الطاقة الكهربائی
 .المناطق من خالل تحسین سبل العیش و خلق فرص عمل جدیدة، باإلضافة إلى ازدهار األنشطة االقتصادیة في المنطقة الحقًا

  :ملخص للمشاورة الجماهیریة من أجل إحالل الخطوط القائمة

  .اجتماعات و مقابالت فردیة على طول مسارات الخطوط المستهدفة: المكان 

أنه  شرح أهمیة المشروع وآثاره المتوقعة على البیئة المحیطة بها، وكذلك إعالم جمیع المزارعین و أصحاب األراضي المتضررین: الهدف 
خالل . التوصیات لتجنب إتالف المحاصیل كلما كان ذلك ممكناسیتم تعویضهم حال وقوع أي ضرر، مع إلزام مقاولي المشروع باالمتثال ب

ا أحداث التشاور، تم إبالغ المزارعین أیضا عن آلیة بحث الشكاوي والتظلمات التي أنشئتها الشركة المصریة لنقل الكهرباء، و سیتم تطبیقه
  .على هذا المشروع

  أثیرت خالل االجتماعات مع المزارعیناألسئلة الرئیسیة والتعلیقات التي ) : ١. ٦(الجدول رقم 

  التعلیقات/ األسئلة اإلجابة
ا لقائمة أسعار المحاصیل المعلن عنها في الجمعیات الزراعیة والتي  - طبقً

  تعكس األسعار السوقیة للمحاصیل
  كیف سیتم تعویضنا؟

خالل موسم الحصاد سیسمح للمزارعین بجمع محاصیلهم، ومع ذلك فإن  -
  .في التعویضات الكاملة عن المحاصیلهذا لن یمنع حقهم 

  هل ستتأثر المحاصیل تحت األبراج بشكل فادح؟

  هل سیكون هناك احتمال النقطاع المیاه الالزمة للري؟  .المشروع ال ینتج عنه أي نقص في میاه الري -

مشروع إحالل موصالت الخطوط الهوائیة القائمة بموصالت حراریة هو  -
الطاقة وزیادة سعة النقل للخطوط القائمة  لمجابهة الطلب المتزاید على

  .للخروج من عنق الزجاجة، وال عالقة له بالفواتیر وال بأسعار الكهرباء

  ماذا عن ارتفاع أسعار فواتیر الكهرباء؟ 

هل سیكون هناك أي مصادرة لألراضي أو المباني   ...إطالقًا -
  كجزء من المشروع؟

هي لتحسین جودة واعتمادیة  مشروعات الشركة المصریة لنقل الكهرباء -
  .الشبكة القومیة الكهربائیة على مستوى الجمهوریة

ماهو دور الشركة المصریة لنقل الكهرباء في تنمیة 
  المنطقة المحیطة؟

هذا المشروع لتدعیم الشبكة القومیة الكهربائیة، وسیكون له مردود إیجابي  -
فیف األحمال بصفة في حل مشكلة االنقطاع المتكرر للتیار الكهربائي وتخ

  .عامة

  ما هو العائد علینا من هذا المشروع؟

بالتأكید الموصالت القدیمة سیتم جمعها من المواقع ونقلها إلى المصانع  -
  .المتخصصة إلعادة تدویرها

من  الشركة المصریة لنقل الكهرباءكیف ستتخلص 
  الموصالت القدیمة التي سیتم إحاللها؟

أم ستترك مهملة ونتحمل هل سیتم جمعها من المواقع، 
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  نحن جمعها؟ 
الیوجد تأثیرات بیئیة كبیرة متوقعة للمشروع، اللهم إال بعض إثارة األتربة  -

أثناء عملیة اإلحالل وهي تأثیرات مؤقتة یمكن التغلب علیها عن طریق 
  .  ترطیب التربة خالل العمل

بشكل أكثر تحدیًدا، ماهي اآلثار البیئیة للمشروع 
  بالتفصیل؟

هناك آلیة لبحث الشكاوي والتظلمات تم نشرها في أماكن تجمع المزارعین  -
ها في حالة عدم الرضا عن التعویضات المقررة یمكن الرجوع إلیها واتباع
ا(بواسطة لجنة التعویضات    )تم شرحه اآللیة تفصیلیً

ماذا نستطیع أن نعمل إذا كانت التعویضات المقررة 
  غیر عادلة وغیر مرضیة لنا؟

  

  صور للمقابالت مع المزارعین) : ١. ٦(رقم  شكل
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  :محطات المحوالت الجدیدة وخطوط ربطهاللمشاورة الجماهیریة ا. ١. ٢. ٦

 ةشاور معملیة ال تم إجراء، خلیج السویسالغربي لساحل الفي جنوب  ةجدیدال اتمشروعالاالعتبارات االجتماعیة والبیئیة عن  في سبیل بحث
لتقریر  سودة األولىمالبعد االنتهاء من مشاورة واحدة ورشة ( في مرحلة واحدة المعنیینمع المشاورة تم دمج وقد . المعنیینمع مختلف 

  ).جتماعیة للمشروعدراسة اآلثار البیئیة واال

مجموعات مختلفة مع تم التشاور . اتوالمجتمعطق امنال ذوي الصلة في مختلفالمعنیین مختلف الشركة المصریة لنقل الكهرباء  تستهدفا
 ومحطات المحوالت في المنطقة، )المقر الرئیسي(الشركة الرجال والنساء والشباب و كبار السن والمسؤولین و ممثلین عن  تضمنت

 ، اء من المجتمع المحليفضال عن أعضالمتأثرة، المجاورة نشطة ، واأل والوحدات المحلیةالنشطة في المنطقة،  المجتمع المدنيمنظمات و 
  .ن المشروع المقترحكما تم إعالمهم ع

  .٢٠١٤مایو  ١٣أجریت عملیة المشاورة الجماهیریة یوم الثالثاء المؤرخ 

بعد االنتهاء من  علیهمالنتائج المعلومات و  تم إبالغهم أن الشركة ستقوم بنشر، والشفافیة مع الفئات المستهدفة في سبیل إعالء المساءلة
جراء  ثالبح  لضمان االمتثال للمبادئ التوجیهیةالدراسة ة في محتویات جماهیریال ة، تم دمج نتائج المشاور الجماهیریةة مشاور مؤتمر الوإ

  ).WB( للبنك الدولي

 لجمهور حول النتائج الرئیسیةعلى االمعلومات  نشركجزء من . ر خالل المراحل المختلفة للمشروع، سیكون هناك تشاو عالوة على ذلك
 توزیعها على الجهاتل دراسة تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروعالعربیة من  باللغة فنيسیتم طباعة ملخص غیر كما هذه الدراسة، ل

اإللیكتروني موقع اللى ع ةعربیباللغة الالملخص التنفیذي نشر ، سیتم أیضاو . المجتمع المدنيمنظمات المعنیة ذات الصلة وممثلین من 
  .للشركة
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. لمشروعلساس بملكیة السكان المحلیین كما رفع اإلح. إلعالن عن المشروع في المنطقة المستهدفةفرصة جیدة ل المشاورة الجماهیریةكانت 
مشروع أي تطویر وتخطیط من أجل  والمعنیینلفة مع المستفیدین مختالجتماعات همیة البالغة لعملیة المشاورة الجماهیریة االتم توضیح األو 

  .ة والحیاة االجتماعیةیالبیئالحیاة لى كل من عتأثیرات  إلى أفضل لوصولالتخفیف الممكنة لبإجراءات  تساعد في التنبؤ إنهاكما 

تمثیل في االعتبار منهجیة ال كما أخدت. إلتمامها الوقت المحددضیق بسبب  ةیة حتمضرور كان في مرحلة واحدة  ةشاور مدمج عملیة ال
  .محلياحترام الخصوصیة الثقافیة لكل مجتمع مع ، المشاورة عملیةالجنسین أثناء 

الطلب المتزاید لمجابهة . الطاقة المتاحة في كمیةع توسللفعًال حاجة بن المنطقة أالى  واواشار . المشروعبرحب المشاركین ة، ماعبصفة 
. لكهرباءلنقطاع المتكرر الافترات تقلیل  ، وكذلكالمنطقة الواقعة بین سفاجا والقصیر وتطویرنتیجة التوسعات المستقبلیة في الغردقة 

فترة لى المنطقة من خالل تحسین سبل العیش و خلق فرص عمل جدیدة خاصة خالل عمباشرة غیر فوائد  تكون له المشروع یمكن أنو 
  .باإلضافة إلى ازدهار األنشطة االقتصادیة في المنطقة الحقًااإلنشاءات، 

كلها آثار ضئیلة تقتصر على و المثار الضوضاء الناتجة والغبار دارت حول  المتأثرةالمجاورة نشطة األأصحاب ها المخاوف التي أثار 
  .التخفیف الموصى بها إجراءاتبسهولة باستخدام آثارها  تخفیفیمكن و نشاءات فقط، مرحلة اإل

  :لمحطات المحوالت الجدیدة وخطوط ربطهالخص للمشاورة الجماهیریة م

  .٢٠١٤مایو  ١٣: تاریخال

  الغردقة –دیوان محافظة البحر األحمر : المكان

  )یضم أستمارة تسجیل الحضور ٤ملحق ( مشاركا ٣٠: عدد المشاركین

 :على النحو التالي: فاهداأل

لضمان فهمهم عنیة تكفي ألطراف المإعطاء معلومات غیر فنیة لمن أجل  تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة للمشروع دراسةنتائج  عرض
لقضایا لفهم أفضل مما یمكن الشركة المصریة لنقل الكهرباء من . تعلیقاتهمحیاتهم و تمكینهم من التعبیر عن آرائهم و على لتأثیر المشروع 

من . اهمشكاو و  هماقتراحاتلمشاكل التي تسبب مخاوف الناس و وضع آلیة واضحة للرد على ااستجابة على نحو أفضل لو ع و لمشر باالمتصلة 
  .المشاركةالمناسبة واالهتمام ب ةشاور إجراء الموضمان  ،المشروعب المعنیینأهمیة مصالح أي من و تحدید طبیعة أجل 

مستهدف للحصول على معلومات حول أنشطة تنفیذ المشروع، ضمان التفاعل المستمر مع الجمهور الیهدف إلى االتصال الخارجي 
   .للحد من اآلثار السلبیةلى اإلجراءات الالزمة باإلضافة إ، الممكنةاآلثار والفوائد المتوقعة و 

من الجمهور بشأن  معمناقشة كل التفاصیل ونشر المعلومات و ة یشفافالهو اجراء  یةر یهاالجم جلسة المشاورةالغرض الرئیسي من تنظیم 
  .أنشطة المشروعمكونات و 
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بعض كما تم دعوة ) سفاجا والقصیرو  الغردقةوحدات المحلیة بالتنسیق مع محافظة البحر األحمر و بال المؤتمراإلعالن عن قامت الشركة ب
العربیة للمشروع إلى غیر فني باللغة  وجزوقدم م. بشكل فردي إما عن طریق الهاتف أو عن طریق إرسال دعوات رسمیة لهم المعنیین

  .لیكتروني للشركةموقع اإلالالتنفیذي  لخصالمكما سیتم نشر دعوات الالمدعوین مع 

ثلت المنظمات الحكومیة المختلفة وقد مُ من المناطق المستهدفة،  الفئات المعنیةمختلف مختلف الفئات و  المؤتمرمثل المشاركون في  قدو 
، )التخطیط العمرانيمسئولي ، و  المتأثرةالمجاورة نشطة األوأصحاب محافظة البحر األحمر ، و ، الشركة المصریة لنقل الكهرباء( مثل 

   .المجتمع المدنيمنظمات لین من مختلف ممثباإلضافة إلى 

نتائج دراسة تقییم عرض ثم . ممثل الشركةصفا تفصیلیا للمشروع عرضه و ، و الجدیدلمشروع ل ةهداف المخططاألبمقدمة حول  المؤتمر بدأ
تم وقبل بدء المناقشة المفتوحة . الدراسةبأیة قضایا تتعلق عرض لمشاركین في التعلیق والمناقشة و ل يتبعه تخصیص وقت كاف ،األثر البیئي

  .للدراسةفي التقریر النهائي سیتم إدراجها المشاركین تساؤالت التعلیقات و جمیع  أنإعالم المشاركین 

 علىالعربیة  ي باللغةسیتم توزیع ملخص تنفیذي غیر فن لذلك،، الدراسةنته غطي كل ما تم تضمیأن العرض ال یمكن أن كما تم توضیح 
المحلیة ،  الوحداتالتقریر النهائي للجمهور في أماكن التجمع العامة، و توفیر نسخ من أنه سیتم ممثل الشركة  المشاركین، و أعلن جمیع

  .شركةالموقع اإللكتروني لل علىوكذلك ستنشر 

ذلك، فإنها ومع . ت أي مشروعالمشاركین أنه ال توجد اعتراضات كبیرة على أي من مكونا هار االتعلیقات التي أثوقد عكست المناقشات و 
إنشاء من أجل تخفیف أي آثار سلبیة قد تنشأ خصوصا خالل مرحلة بالدراسة التخفیف على النحو المقترح  إجراءاتشددت على تطبیق 

  .الدراسة من ةالنهائی نسخةال هخالل إنتاج هذالمؤتمر بعین االعتبار مختلف القضایا التي أثیرت خالل   قد تم أخذو . عو لمشر مكونات ا

ً . في نهایة الیومألاعمال المؤتمر تقییم إجراء لب من المشاركین وقد طُ  معظم المشاركین وأن الدراسة ا كما ذكر وكان االنطباع العام إیجابی
وقد أكد بعض المشاركین أنه . تقییمالرصد و وخطة الخطة التخفیف اهم راضكما ابدوا . الرئیسیةعلى جمیع التساؤالت كانت شاملة وردت 

  .المحیطة لمجتمعات المحلیةالمنتمین للمزید من توفیر فرص عمل لمن المهم النظر في خطط التعویض العادل وكذلك 

  :لمؤتمر المشاورة الجماهیریةلهذا  صور: )٢. ٦(شكل رقم 
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  :مایلي المشاركینشملت التعلیقات الرئیسیة التي أثیرت من قبل 

 البحر األحمر؟بما هي اآلثار اإلیجابیة للمشروع على المجتمع المحلي  .١
  :المشروع له العدید من اآلثار اإلیجابیة بما في ذلك سبیل المثال ال الحصر

 .زیادة القدرات المتاحة في الغردقة والقصیر -
 .تحسین جودة التغذیة الكهربائیة -
 .لاحماأل تخفیفالكهربائي و تقلیل فترات انقطاع التیار  -
 .خلق فرص عمل جدیدة -
 ما هو الغرض من المشروع؟  .٢
الطاقات تفریغ القدرات المولدة الستیعاب الكهرباء نقل ، إضافة إلى زیادة قدرة شبكة سابقفي السؤال الكما سبق بیانه  -

  .على طول ساحل البحر األحمر) الحالیة والمستقبلیة ( المتجددة 
 ما هي اآلثار السلبیة ل هذا المشروع ؟  .٣
بعض إال انه یوجد تم اختیار مكان المشروع بعیدا عن المناطق المأهولة بالسكان ،  حیث، أي آثار سلبیةلیس له المشروع  -

ثارة ، مثل الضوضاء و نشاءاتخالل مرحلة اإلمؤقتة الطفیفة الثار اآل  .هذا المشروعكل اآلثار السلبیة ل هیمكن اعتبار ، مما الغبارإ
 ؟المحلیین أثناء العمل في المشروععلى السكان ستعتمد الشركة المصریة لنقل الكهرباء هل  .٤
، سواء بدعم من سیاسات قطاع الكهرباءللشركة االتجاه العام هو ن االعتماد على العمالة المحلیة المتاحة حیث أ بطبیعة الحال، -

ا أو مرحلة التشغیل اتكان ذلك أثناء مرحلة اإلنشاء   .الحقً
 

  ترتیبات المشاورات أثناء تنفیذ المشروع ٢-٦
  

أثناء تنفیذ المشروع، عند ظهور آثار إعادة التوطین المعنیة والحاجة إلى إعداد خطة عمل إعادة التوطین، ینبغي إجراء 
شركة استشاریة مستقلة تتعاقد معها  مشاورات مع األشخاص المتأثرین من خالل الشركة المصریة لنقل الكهرباء أو من خالل

مسؤولي التنمیة االجتماعیة العمل عن قرب لدعم وتوثیق عملیة  وینبغي على. الشركة إلعداد خطة عمل إعادة التوطین
  :بالمعلومات التالیةبالطریقة المناسبة قبل أو أثناء عملیة التشاور، ینبغي إخطار األشخاص المتأثرین بالمشروع . التشاور
 مكونات المشروع -
 تأثیر المشروع -
 المستحقات والحقوق القانونیة لألشخاص المتأثرین بالمشروع  -
 سیاسات التعویض -
 أنشطة إعادة التوطین -
  آلیة التعویض عن المظالم -
 الجدول الزمني للتنفیذ -
  .المشاورة العامة والكشف عن المعلومات -
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 المسؤولیات التنظیمیة  -
بالمشروع وغیرهم من الجهات المعنیة األساسیة من األمور بالغة األهمیة بدءً من أولى مراحل یعد إشراك األشخاص المتأثرین 

المشروع، فضال عن أهمیة تزویدهم بالمعلومات ذات الصلة الوافیة عن المشروع الفرعي وأنشطته في الوقت المناسب، نظرًا 
  :ألن ذلك من شأنه

  
  وخاصًة الفئات المستضعفة(واألسر والمجتمعات المحلیة المتأثرة به المساعدة على تحدید آثار المشروع واألفراد.( 
 السماح بجمع بیانات أكثر دقة للمسح االجتماعي االقتصادي . 
 إضفاء سمة الشفافیة على تقدیم االستحقاقات والخدمات. 
  تقلیل احتماالت وقوع خالفات وتقلیل مخاطر تأخیر المشروع 
  التوطین وتدابیر إعادة التأهیل التي تلبي احتیاجات وأولویات السكان المتضرریندعم صیاغة وتصمیم برامج إعادة.  

 

  الكشف عن المعلومات والوصول إلى المعلومات المحلیة ٣-٦

ینبغي أن تتخذ الشركة المصریة لنقل الكهرباء بعض الخطوات لضمان حصول األشخاص والمجتمعات المحلیة المتأثرة على 
عادة التوطین بوجه خاصالمعلومات ذات الصلة  كخطوة أولى، . بالمشروع بوجه عام وترتیبات االستحواذ على األراضي وإ

باإلضافة إلى ذلك، سوف یتم . سوف تتاح وثائق الضمانات وخطة عمل إعادة التوطین للجمهور باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة
توطین، بما في ذلك معدالت التعویض لجمیع فئات نشر ملخص محتویات إطار سیاسة إعادة التوطین وخطة عمل إعادة ال

األراضي واألصول ومعاییر األهلیة للحصول على جمیع أشكال المساعدة والمعلومات المتعلقة بإجراءات التظلم من المشروع، 
  .في مكان بارز یسهل الوصول إلیه من قبل األشخاص المتأثرین بالمشروع

  التوطین ة ومصادر تمویل خطط عمل إعادةوازنم -٧
 

بمجرد تحدید األنشطة التي عملت على البدء في إعادة التوطین غیر الطوعي والتي وافقت علیها الشركة المصریة لنقل 
الكهرباء والبنك الدولي، یتعین حساب تقدیرات التكالیف الواقعیة استنادًا إلى البیانات التي تم جمعها من المسح االقتصادي 

قدیري لألشخاص المتأثرین بالمشروع والمتوقع تأثرهم بالمشروعات الفرعیة فضال عن كمیة وأنواع واالجتماعي حول العدد الت
التعویض (یتعین أن تراعي المیزانیة جمیع اآلثار المتوقعة في إطار هذا المشروع الفرعي وحساب التكلفة . األصول المتضررة

تتحمل الشركة المسؤولیة ). بالقیمة السوقیة(كالیف االستبدال الفعلي وفقًا لت) والتكالیف اإلداریة وتكالیف الرصد، وما إلى ذلك
نظرًا لصعوبة معرفة حجم إعادة التوطین غیر الطوعي في هذه . الكاملة عن دفع التعویضات عن المحاصیل المتضررة

ات الخاص بالبنك الدولي رقم منشور سیاسة العملی المرحلة، فمن الصعب جًدا تقدیر متطلبات ومصادر المیزانیة المرتبطة بتنفیذ
  .باإلضافة إلى ذلك، سوف تتحمل الشركة مسؤولیة أي تكالیف مرتبطة بالتعویض. ١٢- ٤
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