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 ممخص تنفيذي

 مقدمة .أ 

بتنفيذ عدد مف المشركعات لمتكسع في شبكة الغاز الطبيعي، كمف بيف المشركعات  (GASCO)تقـك الشركة المصرية لمغازات الطبيعية 
كـ لنقؿ الغاز الطبيعي مف محطة كيرباء النكبارية إلي محطة خفض الضغط  115" كبطكؿ 32التي يتـ تنفيذىا حاليا خط أنابيب بقطر 

 طقة تسمى نكا أك عزبة سكيمـ.في من ابمحطة كيرباء شماؿ الجيزة ثـ يمتد ليصؿ إلى خط أنابيب ميت نم

" )بجكار محطة كيرباء النكبارية(، كيمتد جنكبان بمحاذاة الرياح 42يبدأ مسار الخط مف غرفة نياية مسار خط أبك حمص/النكبارية 
برقاش كـ بمحاذاة طريؽ األسفمت الخطاطبة/  17كـ األكلى بمحاذاة الرياح الناصرم كبأخر  45 إؿكـ )يمر في 62الناصرم لمسافة 

كالمكازم أيضا لمرياح الناصرم(، ثـ يتجو شرقا قاطعان الرياح الناصرم كالسكة الحديد كالرياح البحيرم، حيث مأخذ تغذية محطة كيرباء 
 شماؿ الجيزة.

يصؿ يصؿ إلي محطة كيرباء شماؿ الجيزة كىي محافظات البحيرة كالمنكفية كالجيزة، ل حثيسكؼ يمر خط األنابيب عبر ثالث محافظات 
مف محطة كيرباء شماؿ الجيزة كيتجو شرقا حتى الجزء  أخرلإلى ميت نما حيث يمر عبر محافظة القميكبية، ثـ يبدأ خط األنابيب مرة 

كـ، ثـ يتجو شرقا عبر الرياح  14الشمالي مف مدينة القطا، ثـ يمر الخط عبر نير النيؿ )فرع رشيد( كيستمر بمحاذاة النير لمسافة 
 ر شرقا عبر الدلتا.المنكفي كيستم

 

 أهداف ومنهجية خطة إعادة التوطين .ب 

مع تحقيؽ اقؿ قدر مف المشكالت  OP 4.12تيدؼ خطة عمؿ إعادة التكطيف لتنفيذ أنشطة المشركع كفقا لسياسة البنؾ الدكلي رقـ 
 لممجتمع المحمي خالؿ المشركع، كمف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تحديد األىداؼ المحددة التالية:

يد كتقييـ التأثيرات االجتماعية كاالقتصادية لممشركع كتحديد إجراءات التخفيؼ المالئمة، تقديـ الدعـ لألفراد المتأثريف نتيجة تحد .1
عداد دراسة  عادة التكطيف )في حالة الضركرة( بيدؼ تصنيفيـ في فئات محددة كا  عادة التأىيؿ كا  المشركع مثؿ التعكيضات كا 

 تعداد.اقتصادية اجتماعية / حصر / 

جعة اتكصيؼ اإلطار القانكني كالتشريعي المصرم الحالي بشأف االستحكاذ عمى األراضي كتقييـ التعكيضات باإلضافة لمر  .2
عادة التكطيف،  ألقسرم كاإلجالءالقكانيف كالتشريعات الخاصة باالستصالح غير الرسمي لألراضي العامة  كما سيتـ أيضا كا 

إعدادىا خطة عمؿ إعادة التكطيف قد تـ  أفبشأف إعادة التكطيف كضماف  OP 4.12مراجعة سياسات البنؾ الدكلي المادة رقـ 
 كفقا لنصكص ىذه المادة.

إعداد مصفكفة تفصيمية بالتعكيضات تكضح مختمؼ التأثيرات المرتبطة بأنكاع األصكؿ كالمكارد المختمفة كفقا لمعايير المادة  .3
OP 4.12كالقكانيف كالتشريعات المحمية.  سياسات البنؾ الدكلي مف 

إعداد معايير التعكيضات أك استعادة األراضي )إذا كانت تنطبؽ( لممشركع، باإلضافة لتحديد معايير استبداؿ مختمؼ أنكاع  .4
 الخسائر إذا كانت أيضا سكؼ تنطبؽ عمى المشركع.

التكطيف يربط مختمؼ خطكات تنفيذ المشركع كمختمؼ المككنات  إعداد جدكؿ زمني تنفيذم كاضح لتنفيذ خطة عمؿ إعادة .5
 .المتابعةباإلضافة لتحديد المسئكليات المؤسسية كمعايير 
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الخاصة بشركة جاسكك خالؿ مختمؼ مراحؿ المشركع كخالؿ تنفيذ خطة عمؿ إعادة  المجتمعية المشكرة إعداد خطة التكعية ك  .6
 التكطيف.

 مع الييئات المعنية بالتعكيضات كمصادرة األراضي مثؿ جاسكك لتحديد األدكار كالمسئكليات. المشكرة  .7

 كالجدكؿ الزمني لمتنفيذ. المتابعةتحديد إجراءات  .8

تاحة الفرصة ألفراد المجتمع المحمي لمكصكؿ ليذه اآلليات كخاصة فئة األفراد المتأثريف  .9 ضماف تحديد آليات مالئمة لمشكاكل كا 
 مشركع.نتيجة ال

 المشكرة سكؼ تعتمد منيجية إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف عمى المنيج متعدد المداخؿ )الكمية كالكيفية( إلجراء أعماؿ الحصر كالتعداد ك 
عداد مصفكفة التعكيضات كآلية الشكاكل باإلضافة لنظاـ  مع أفراد المجتمع المحمي كفيـ طبيعة األصكؿ التي سكؼ تتعرض لمتأثير كا 

 كالتقييـ. بعةالمتا

سكؼ يقـك فريؽ خطة عمؿ إعادة التكطيف بالتركيز عمى األفراد المتأثريف نتيجة المشركع بيدؼ تقييـ مستكل التأثيرات السمبية كتحديد 
 حجـ التعكيضات التي يجب سدادىا.

مف سياسات البنؾ  OP 4.12دة كفقا لنصكص الما –فقداف األراضي كاألصكؿ بشكؿ مؤقت  –تشمؿ الفئات: فقداف المحاصيؿ كاألشجار 
 تفصيمية لتقييـ التأثيرات. إستراتيجيةالدكلي، كقد تـ إعداد 

 

 إطار العمل القانوني والسياسي والمؤسسي .ج 

 فيما يمي قائمة تفصيمية بكافة التشريعات المتعمقة بالمشركع:

 القوانين الخاصة بجمهورية مصر العربية والمعنية بأعمال المشروع .1

  كينص ىذا القانكف عمى تحديد حؽ المسار  2بشأف خطكط أنابيب الغاز، المادة رقـ  1988لسنة  4القانكف رقـ
 كتحديد استخدامات األراضي فكؽ خط األنابيب، باإلضافة لتحديد المستحقيف لمتعكيضات.

  بشأف مصادرة العقارات لممنفعة العامة 1991لسنة  11قانكف رقـ 

  غاز الطبيعي كالذم يحدد مسئكلية كزارة البتركؿ بشأف إعالف قرار الخاص بال 1981لسنة  217قانكف رقـ
المصادرة، باإلضافة لضركرة تقديـ التعكيضات لألشخاص المضاريف، كيؤكد ىذا القانكف عمى سالمة أعماؿ 

 .ك القكانيف المحمية (2اإلنشاءات )المادة 

 

 سياسات البنك الدولي .2

  المادةOP 4.12 – الطكعي بشأف إعادة التكطيف غير 

  المادةOP 4.01 – بشأف التقييـ البيئي 

باإلضافة لمتشريعات السابقة فإف مديرية الزراعة تقـك بإعداد قائمة بأسعار المحاصيؿ الزراعية في كؿ منطقة، كىي التي تشارؾ في 
 القرارات الخاصة بإجراءات تحديد قيمة التعكيضات.
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 مجال األراضي المتأثرة .د 

 تأثيرات المشروع (1

 17ثالث شركات باإلضافة لعدد  لمتأثير المعرضة الكيانات كبيفشركات(،  -لمتأثير نتيجة المشركع )منازؿ  كياف 236سكؼ يتعرض 
في شكؿ اسر غالبية مالؾ كمستأجرم األراضي االت األفراد المعرضكف لمتأثير، يسكف إخطار رب األسرة في حمستأجر لألراضي، كقد تـ 

شخص(، كقد قامت كؿ أسرة بترشيح  3511شخص )كبالتالي فإف عدد المضاريف يصؿ لحكالي  25-11ما بيف دىا ممتدة يتراكح عدد أفرا
احد أعضاءىا لتمثيميا خالؿ عممية التعكيضات، أما الشركات فيي تعمؿ في مجاؿ المنتجات الزراعية، إال أف بعض األجزاء مف األراضي 

 ؿ اإلنشاءات، كيمكف تمخيص التأثيرات السمبية فيما يمي:كالسكر الخارجي لف تتعرض لمتأثير خالؿ أعما
 متر مربع مف األراضي 201110111أنشطة الحفر خالؿ أعماؿ اإلنشاءات كالتي سكؼ تؤثر عمى  -

 شجرة. 1160522يؤثر عمى  سكؼ إزالة األشجار كالمحاصيؿ بطكؿ خط األنابيب مما -

 كحدات(. 5كحدة(، حظائر/ حجرات ) 212كحدات(، شبكات الرم ) 4األصكؿ الطبيعية مثؿ قنكات الرم ) بعض تدمير -

 أراضيمتر مربع )أنشطة اإلنشاءات مستقبال(، كىذه األراضي حاليا  102610111بعض المحددات عمى استخدامات األراضي  -
البناء، في مثؿ ىذه  أغراضبعضا مف ىذه األراضي في في حدكد المدف فقد تستخدـ  المستقبمي زراعية، كفي حاالت التكسع

المجنة العميا لمتعكيضات في جاسكك، كسكؼ يحصؿ األفراد المتأثريف عمى التعكيض  إخطارالحاالت يجب عمى مالؾ األراضي 
 .أراضييـالمالئـ نتيجة حظر البناء عمى 

 

 متطمبات األراضي بالنسبة لممشروع (2

 

 ممخص األراضي المطموبة

 اإلجمالي القميوبية الجيزة المنوفية البحيرة أنكاع األراضي المطمكبة .م.

 2ـ24,000     2ـ24,000   أراضي غير مزركعة )مممككة لمدكلة( 1

 2ـ8,800   2ـ8,800   أراضي غير مزركعة )مممككة لألفراد( 2

 2ـ34,119  2ـ10,000 2ـ22,000 2ـ2,119 أراضي خالية 3

 2ـ726,050 2ـ145,000 2ـ48,000 2ـ100,400 2ـ432,650 بمحاصيؿ زراعيةأراضي مزركعة  4

 2ـ792,969 2ـ145,000 2ـ58,000 2ـ155,200 2ـ434,769 إجمالي األراضي المتأثرة 

 106,552 713 10,250 24,563 71,026 إجمالي األشجار المتأثرة 5

 
 
 
 
 

 المجال االجتماعي االقتصادي (3
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 البمػكؼمحافظات ىي البحيرة كالجيزة كالمنكفية كالقميكبية، كيبػدأ خػط أنابيػب النكباريػة ميػت نمػا مػف غرفػة  أربعسكؼ يمر مسار الخط عبر 
" بػػالقرب مػػف محطػػة كيربػػاء النكباريػػة، كسػػكؼ يتجػػو خػػط األنابيػػب بعػػد ذلػػؾ جنكبػػا محػػاذاة الريػػاح 42حمػػص النكباريػػة  أبػػكفػػي نيايػػة خػػط 

يارات الميدانية كنتائج التعداد فػإف غالبيػة األفػراد المتػأثريف نتيجػة المشػركع يعيشػكف فػي اسػر ممتػدة كـ، كفقا لمز  62الناصرم لمسافة حكالي 
شػخص، كغالبيػة كبػار  25-11)حيث يضـ المنزؿ أكثر مف أربع اسر تعيش في نفػس المبنػي(، كيتػراكح متكسػط عػدد أفػراد األسػرة مػا بػيف 

ال تفػرؽ نتػائج التعػداد ألحفػاد غيػر أميػيف )حاصػميف عمػى مػؤىالت متكسػطة أك اعمػي(، السف في ىػذه األسػر مػف األميػيف كلكػف األبنػاء أك ا
العػػاـ لمسػػكاف الخػػاص بالجيػػاز المركػػزم لمتعبئػػة العامػػة كاإلحصػػاء بػػيف مسػػتكل التعمػػيـ كفقػػا لمفئػػات العمريػػة عمػػى مسػػتكل العػػزب الصػػغيرة 

أعمػاؿ الحصػر تػكطيف قػد اعتمػدت عمػى البيانػات التػي تػـ جمعيػا خػالؿ المجاكرة لمرياح الناصرم، كبالتالي فإف دراسػة خطػة عمػؿ إعػادة ال
، كنظػػرا ألف 56إلػي الكيمػػك  17، بالنسػػبة لمحافظػات المنكفيػػة كالجيػزة كالبحيػػرة فػػإف القبائػؿ البدكيػػة يعيشػكف فػػي المنطقػػة مػف الكيمػػك كالتعػداد

تػػـ تصػػنيفيـ فػػي التعػػداد ضػػمف  نظػػرا ألنػػوفػػي المنطقػػة ىنػػاؾ نقػػص فػػي المعمكمػػات بشػػأف إجمػػالي عػػدد السػػكاف مػػف البػػدك الػػذيف يعيشػػكف 
المػػزارعيف، كتكضػػح عػػادات كتقاليػػد البػػدك بعػػض الظػػركؼ المعيشػػية فػػي المنطقػػة كىػػـ يحترمػػكف شػػيخ القبيمػػة )الحػػاج مفتػػاح العربػػاكم(، كمػػا 

فػػي المنطقػػة، كييػػتـ مجتمػػع البػػدك يعممػػكف فػػي التجػػارة بجانػػب الزراعػػة )تجػػارة المنتجػػات الزراعيػػة( كفػػي خػػدمات األمػػف لػػبعض المشػػركعات 
 حبالعمػػؿ فػػي تػػأميف المشػػركعات نظػػرا لمػػا يمثمػػو ذلػػؾ مػػف التعبيػػر عػػف حقػػكؽ البػػدك فػػي ممكيػػة األراضػػي، كقػػد تػػـ التشػػاكر مػػع الحػػاج مفتػػا

يممكيا أفراد الطبقة  العرباكم شيخ القبيمة لضماف سيكلة تنفيذ المشركع، أما بالقرب مف محافظة الجيزة فيناؾ عدد مف المزارع الخاصة التي
 المتكسطة كالعميا/ الشركات التجارية المعنية بالمنتجات الزراعية.

ستراتيجيةاالتجاهات نحو إعادة التوطين  (4  التعويضات وا 

 األفراد المتأثريف نتيجة المشركع خالؿ الزيارات الميدانية كعممية جمع البيانات: فيما يمي اتجاىات

كخاصػة ألف المشػركعات السػابقة التػي  أراضػييـغالبية األفراد المتأثريف نتيجة المشركع قد اظيركا اتجاىات ايجابية نحك تنفيذ المشػركع فػي 
األفػراد المتػأثريف مػف المشػركع لػدييـ انطبػاع عػاـ  أفقامت بتنفيذىا شركة جاسكك قػد قامػت بتقػديـ تعكيضػات عادلػة لألفػراد، باإلضػافة إلػى 

 شركة جاسكك تقدـ بعض المميزات كالدعـ لممزارعيف مثؿ:بأف 

 حساب التعكيضات لكافة األصكؿ المتأثرة في الحقكؿ الزراعية مثؿ أنظمة كشبكات الرم. . أ

 تقديـ التعكيض الكامؿ عف كافة األضرار خالؿ أعماؿ اإلنشاءات. . ب

 مساعدة المزارعيف عمى حصاد كامؿ المحصكؿ كتقديـ تعكيض شامؿ. . ت

عادة زراعتيا.مساعدة ال . ث  مزارع في اقتالع األشجار بأنفسيـ كا 
 

 مصفوفة التعويضات .ه 

 بناء عمى البيانات التي تم جمعها من فريق الدراسة فإن المجموعات التالية من األفراد تعتبر من فئة مستحقي التعويضات:
بشكؿ مؤقت )كمي أك جزئي( لكافة أك أجزاء مف األراضي الصالحة لمزارعة  مالؾ األراضي ممف قد يفقدكف أراضييـ الزراعية: -

 أك الرعي في إطار حؽ المسار )مالؾ األراضي بشكؿ قانكني أك غير قانكني(.

: بشكؿ مؤقت )كمي أك جزئي( مستأجرم األراضي ممف قد يتعرضكف لفقداف أراضييـ أك فقداف القدرة عمى الكصكؿ لألراضي -
 عي لممشركع )ممف ليـ حقكؽ قانكنية أك غير قانكنية(.في المكقع الفر 

فقداف دائـ )كمي أك جزئي( لممحاصيؿ كاألشجار كالنباتات مف المزارعيف ممف ليـ حقكؽ  مالؾ المحاصيؿ كاألشجار كالنباتات: -
 قانكنية أك غير قانكنية.



 3102ميت نما، المسىدة النهائية يناير  –التىطين، خط أناتية غاز النىتارية  إعادةخطة عمل 

 ق 
 

داـ األراضي الكاقعة في حؽ المسار كفقا استخ إعادةمالؾ أك مستأجرم األراضي الذيف سكؼ يكاجيكف بعض المحددات عند  -
محددات دائمة بشأف استخداـ األراضي في البناء أك في زراعة أنكاع معينة مف :1981لسنة  217لقانكف الغاز الطبيعي رقـ 

 األشجار سكاء بالنسبة لممزارعيف مف أصحاب الحقكؽ القانكنية أك غير القانكنية.

المنع الدائـ  في حؽ المسار:عمى األراضي الكاقعة  يكف بعض المحددات عند البناءسكؼ يكاج فالمالؾ كالمستأجريف الذي -
 ألعماؿ اإلنشاءات في حؽ المسار لممزارعيف مف أصحاب الحقكؽ القانكنية كغير القانكنية.

مف األفراد في فئة  أمالجماعات تعرضا لمتأثير خالؿ تنفيذ المشركع كلـ تحدد الدراسة  أكثر: ىـ الفئات األكثر عرضة لمتأثير -
 .دأعماؿ التعدااألكثر عرضة لمتأثير في حؽ المسار خالؿ 

 

I. التخطيط ألعمال مصادرة األراضي 

تعتمد لجنة التعكيضات بشركة جاسكك عمى قائمة أسعار التعكيضات التي تقـك بإعدادىا مديرية الزراعة لتحديد أسعار المحاصيؿ 
ممة لقيمة التعكيضات في المحافظة، باإلضافة إلى ذلؾ تقـك لجنة تقدير قيمة التعكيضات بتحديد كاألشجار كأنظمة الرم كفقا لمتكمفة الكا

 قيمة التعكيض كفقا لألسس التالية:
 سنكات( 5عمر األشجار )أكثر أـ اقؿ مف  .1

نتاجية المحاصيؿ .2  خصكبة األراضي كا 

 نكع الرم المستخدـ في األراضي .3

المزارعيف عنيا مثؿ القدرة عمى الكصكؿ لمطريؽ أك المرافؽ المتاحة في األراضي مثؿ المككنات األخرل التي يجب تعكيض  .4
 كجكد شبكة أك قنكات لمرم.

II. الميزانية والجدول الزمني 

نظرا لبدأ تفعيل لجنة التعويضات في جاسكو، كان من األهمية بمكان لدراسة خطة إعادة التوطين أن يتم مراجعتها بواسطة رئيس اللجنة. 

ام رئيس اللجنة بتوفير المعلومات الالزمة عن آلية حساب عدد الشجر. حيث أن تسعير الشجرة يتم عن طريق تحديد عمر الشجرة وقد ق

و قد أتاحت هذه النوعية من المعلومات لفريق الدراسة القدرة على التوصل لرقم أكثر دقة لعدد الشجر وما إذا كانت مثمرة أم ال. 

  تم توفير ملخص للميزانية كالتالي: والتعويضات المقترحة. وقد

 

 ممخص الميزانية الالزمة:

 اإلجمالي القميوبية الجيزة المنوفية البحيرة  

 1,721,510 346,163 141,000 279,757 954,590 إجمالي سعر المحصول

 23,205,986 409,975 3,614,500 13,652,600 5,528,911 إجمالي سعر األشجار

 314,516 0 1,300 12,925 300,291 األصولإجمالي تكمفة 

 25,242,012 756,138 3,756,800 13,945,282 6,783,792 السعر اإلجمالي

 1,000,000         شركة بيكو

 8,800,000     شراء األراضي

 50000         المتابعة
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 35,092,012         اإلجمالي
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 الفصل األول: مقدمة والمنهجية

 يشمؿ ىذا الفصؿ المكضكعات التالية:

 خمفية عف المشركع -

 حؽ المسار بالنسبة لخط األنابيب -

 لممشركعاألراضي الالزمة  -

 إلعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف ياألساس المنطق -

 كمنيج خطة عمؿ إعادة التكطيف كأسسأىداؼ  -

 إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف -

 فريؽ إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف -

 

 خمفية عن المشروع 1-1

الطبيعي، كنظرا ألف  الغازالغاز الطبيعي باإلضافة الستمرار النمك في الطمب عمى  إمداداتيكاجو السكؽ المحمي المصرم حاليا نقصا في 
از الطبيعي سكؼ تمثؿ المصدر األساسي لمنمك في قطاع الطاقة المصرم في المستقبؿ القريب، غغالبية االكتشافات األخيرة مف حقكؿ ال

بتنفيذ عدد مف  (GASCO)ة المصرية لمغازات الطبيعية تقـك الشركفإف ىناؾ تكسع كبير في قطاع الغاز الطبيعي في مصر. 
كـ لنقؿ  115" كبطكؿ 32المشركعات لمتكسع في شبكة الغاز الطبيعي، كمف بيف المشركعات التي يتـ تنفيذىا حاليا خط أنابيب بقطر 

الغاز الطبيعي مف محطة كيرباء النكبارية إلي محطة خفض الضغط بمحطة كيرباء شماؿ الجيزة ثـ يمتد ليصؿ إلى خط أنابيب ميت 
 طقة تسمى نكا أك عزبة سكيمـ.نمي في من

" )بجكار محطة كيرباء النكبارية(، كيمتد جنكبان بمحاذاة الرياح 42يبدأ مسار الخط مف غرفة نياية مسار خط أبك حمص/النكبارية 
برقاش كـ بمحاذاة طريؽ األسفمت الخطاطبة/  17كـ األكلى بمحاذاة الرياح الناصرم كبأخر  45 إؿكـ )يمر في 62الناصرم لمسافة 

كالمكازم أيضا لمرياح الناصرم(، ثـ يتجو شرقا قاطعان الرياح الناصرم كالسكة الحديد كالرياح البحيرم، حيث مأخذ تغذية محطة كيرباء 
 شماؿ الجيزة.

يصؿ إلي محطة كيرباء شماؿ الجيزة كىي محافظات البحيرة كالمنكفية كالجيزة، ليصؿ  حثيسكؼ يمر خط األنابيب عبر ثالث محافظات 
مف محطة كيرباء شماؿ الجيزة كيتجو شرقا حتى الجزء  أخرلإلى ميت نما حيث يمر عبر محافظة القميكبية، ثـ يبدأ خط األنابيب مرة 

كـ، ثـ يتجو شرقا عبر الرياح  14كيستمر بمحاذاة النير لمسافة  الشمالي مف مدينة القطا، ثـ يمر الخط عبر نير النيؿ )فرع رشيد(
 المنكفي كيستمر شرقا عبر الدلتا. كسكؼ يمر خط األنابيب عبر الخصائص الطبيعية التالية:

 خط سكة حديد شبيف الكـك -

 نير النيؿ )فرع دمياط( -

 الرياح التكفيقي -

 الترعة الباسكسية -

 طريؽ القاىرة اإلسكندرية الزراعي -

 سكة حديد القاىرة اإلسكندريةخط  -
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 طريؽ كخط سكة حديد شبيف القناطر -

بطكؿ  بمكؼغرفة  11 إنشاءميت نما الحالي في منطقة نكا أك عزبة سكيمـ، سكؼ يتـ  أنابيبكفي النياية يصؿ خط األنابيب إلى خط 
 خط األنابيب.

 
 

 مسار خط أنابيب النوبارية ميت نما كما هو موضح في صور القمر الصناعي :1شكل 

 

 لممشروعحق المسار بالنسبة  1-2

 2ىك األنابيب لخط حؽ المسار بالنسبة  أفعمى الخاص بخطكط أنابيب الغاز الطبيعي  1988لسنة  4مف القانكف رقـ  2تنص المادة 
متر مف كؿ جانب مف مركز خط األنابيب في المناطؽ الريفية  6في المناطؽ الحضرية ك متر مف كال الجانبيف مف مركز خط األنابيب 

كالمناطؽ شبو المخططة، كيؤدم حؽ المسار لمنع أنشطة التعديف باإلضافة لمنع إقامة المباني كال تكجد أم محاذير عمى الزراعة، كخالؿ 
 بصكرة مؤقتة. متر مف اجؿ الحفر 21مرحمة اإلنشاءات سكؼ تتـ مصادرة مسافة 

 األراضي الالزمة لممشروع 1-3

كـ بطكؿ خط األنابيب كمصادرة دائمة لألراضي  115سكؼ يؤدم تنفيذ المشركع لنكعيف مف مصادرة األراضي: مصادرة مؤقتة لمساحة 
 إلنشاء غرفة البمكؼ.
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 نظرة عامة عمى األراضي الالزمة لتنفيذ المشروع: 1جدول 

 مساحة األراضي األراضي نوع

متر الزمة ألعماؿ  21× كـ 115) اإلنشاءاتخالؿ مرحمة  التي ستتـ مصادرتيا بصكرة مؤقتةاألراضي 
 اإلنشاءات بدكف حساب التقاطعات كالقنكات المائية(.

 (2ـ 2.100.000)

 

 (2ـ 12,600) المصادرة الدائمة لألراضي الالزمة لغرفة البمكؼ

 (2ـ1,260,000) استخداـ األراضي في التعديف كزراعة أنكاع معينة مف األشجار كأنشطة اإلنشاءاتالحظر الدائـ عمى 

 

بناء عمى التقديرات المبدئية لمديرية الزراعة فإف غالبية الخط يمر عبر مناطؽ زراعية، تكضح الخريطة التالية المنطقة التي سيمر مف 
 خالليا خط األنابيب:

 

 ميت نما –: خريطة لكامل مسار خط النوبارية 2شكل 
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 األساس المنطقة إلعداد خطة عمل إعادة التوطين 1-4

مػػف سياسػػات البنػػؾ الػػدكلي فإنػػو سػػيتـ تنفيػػذ خطػػة عمػػؿ إعػػادة التػػكطيف لضػػماف تقػػديـ تعكيضػػات عادلػػة  OP 4.12كفقػػا لممػػادة 
خطػة عمػؿ إعػادة  تشػمؿيتـ فييا التكصؿ التفاؽ متبادؿ، كسكؼ  تشاكريولمالؾ المحاصيؿ الزراعية المتأثريف مف خالؿ عممية 

 مصادرة المؤقتة لألراضي.ألعماؿ ال اظر الطبيعي نالغاز  التكطيف األراضي المقترحة إلنشاء خط أنابيب

 سكؼ تشمؿ خطة عمؿ إعادة التكطيف المكضكعات التالية:

 إطار العمؿ القانكني كسياسات مصادرة األراضي .1

 تكصيؼ عممية صرؼ التعكيضات كغيرىا مف الدعـ الالـز خالؿ عممية إعادة التكطيف .2

 حكؿ البدائؿ المقبكلةالترتيبات المؤسسية كالمشاكرات مع األفراد المتأثريف  .3

 األفراد الذيف سيتـ إعادة تكطينيـ كتحديد قيمة األصكؿ حصر .4

جراءات الشكاكل .5  المسئكلية المؤسسية عف التنفيذ كا 

 كالتنفيذ المتابعةترتيبات  .6

 الجدكؿ الزمني كالميزانية .7

مػػا يمتمكػػكف األراضػػي أك يقكمػػكف ميػػت نمػػا فػػإف المػػزارعيف أ –فيمػػا يتعمػػؽ بأنشػػطة الزراعػػة بطػػكؿ مسػػار خػػط أنابيػػب النكباريػػة 
 باستئجارىا، كتمثؿ الزراعة في األغمب المصدر الكحيد لمزرؽ بيف المزارعيف مف أىالي المنطقة.

 

 أهداف وأسس ومنهجية خطة عمل إعادة التوطين 1-5

 أهداف خطة عمل إعادة التوطين 1-5-1

مع تحقيؽ اقؿ قدر مف  OP 4.12تيدؼ خطة عمؿ إعادة التكطيف لتنفيذ أنشطة المشركع كفقا لسياسة البنؾ الدكلي رقـ 
 المشكالت لممجتمع المحمي خالؿ المشركع، كمف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تحديد األىداؼ المحددة التالية:

تحديد إجراءات التخفيؼ المالئمة، تقديـ الدعـ لألفراد تحديد كتقييـ التأثيرات االجتماعية كاالقتصادية لممشركع ك  .1
عادة التكطيف )في حالة الضركرة( بيدؼ تصنيفيـ في  عادة التأىيؿ كا  المتأثريف نتيجة المشركع مثؿ التعكيضات كا 

عداد دراسة اقتصادية اجتماعية / حصر / تعداد.  فئات محددة كا 

عمى األراضي كتقييـ التعكيضات باإلضافة  مصادرةبشأف  تكصيؼ اإلطار القانكني كالتشريعي المصرم الحالي .2
عادة التكطيف،  ألقسرملمرجعة القكانيف كالتشريعات الخاصة باالستصالح غير الرسمي لألراضي العامة كاإلجالء  كا 

خطة عمؿ  أفبشأف إعادة التكطيف كضماف  OP 4.12كما سيتـ أيضا مراجعة سياسات البنؾ الدكلي المادة رقـ 
 .ك القكانيف المحمية المادةالتكطيف قد تـ إعدادىا كفقا لنصكص ىذه إعادة 

 إعداد مصفكفة تفصيمية بالتعكيضات تكضح مختمؼ التأثيرات المرتبطة بأنكاع األصكؿ كالمكارد المختمفة. .3
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الخسائر إذا إعداد معايير التعكيضات أك استعادة األراضي لممشركع، باإلضافة لتحديد معايير استبداؿ مختمؼ أنكاع  .4
 كانت أيضا سكؼ تنطبؽ عمى المشركع.

إعداد جدكؿ زمني تنفيذم كاضح لتنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف يربط مختمؼ خطكات تنفيذ المشركع كمختمؼ  .5
 .المتابعةالمككنات باإلضافة لتحديد المسئكليات المؤسسية كمعايير 

سكك خالؿ مختمؼ مراحؿ المشركع كخالؿ تنفيذ خطة المجتمعية الخاصة بشركة جا المشكرة إعداد خطة التكعية ك  .6
 عمؿ إعادة التكطيف.

تاحة الفرصة ألفراد المجتمع المحمي لمكصكؿ ليذه اآلليات كخاصة فئة األفراد  .7 ضماف تحديد آليات مالئمة لمشكاكل كا 
 المتأثريف نتيجة المشركع.

 سكك لتحديد األدكار كالمسئكليات.مع الييئات المعنية بالتعكيضات كمصادرة األراضي مثؿ جا المشكرة  .8

 كالجدكؿ الزمني لمتنفيذ. المتابعةتحديد إجراءات  .9

 

 مبادئ ومعايير البنك الدولي 1-5-2

التكطيف غير الطكعي قد تؤدم لمشكالت كبرل اقتصادية  ةأنشطة إعاد أفالخبرات السابقة لمبنؾ الدكلي  تؤكد .0
اإلفقار ، مخاطر اإلنتاج: تفكيؾ نظـ ، مثؿالتخفيؼ المقترحة إجراءاتكاجتماعية كبيئية في حالة عدـ تطبيؽ 

قد تككف الميارات التي  أخرلبعض األفراد عند نقميـ لبيئة  مصادر الدخؿ،أك  اإلنتاجمكارد  فقداف ةنتيج
يجيدكنيا غير مطمكبة في ىذه المنطقة أك قد تككف ىناؾ منافسة اكبر عمى المكارد، قد يحدث ضعؼ لممؤسسات 

مركابط األسرية أك فقداف لميكية الثقافية أك التقاليد األساسية أك معية كالشبكات االجتماعية، قد يحدث تفكؾ لالمجت
لتعامؿ مع ىذه التيديدات عمى اOP 4.12المادة  كتنصقد يقؿ حجـ المساعدات المتبادلة بيف األقارب، 

 كالتخفيؼ مف مخاطر اإلفقار.

 
 أهداف هذه السياسة

 اإلفقارباإلضافة لمخاطر  عمى المدل الطكيؿالتكطيف غير الطكعي في الكثير مف المصاعب  إعادةقد يتسبب  .3
 إعادةكتدمير البيئة في حالة عدـ اتخاذ التدابير الالزمة، كليذه األسباب فإف سياسات البنؾ الدكلي بشأف 

 التكطيف غير الطكعي تشمؿ ما يمي:

بقدر اإلمكاف كالحد مف ىذا اإلجراء مف خالؿ كافة البدائؿ الممكنة  ألقسرميجب تفادم إعادة التكطيف  .أ 
 مثؿ البحث عف التصميمات البديمة 

كفي حالة عدـ إمكانية تفادم إعادة التكطيف يجب إعداد كتنفيذ أنشطة إعادة التكطيف باعتبارىا برامج  .ب 
د مف المشاركة في االستفادة لمتنمية المستدامة حيث يجب تكفير ما يكفي مف المكارد بما يمكف األفرا

 مف المشركع.

تتاح ليـ الفرصة لممشاركة في  أفيجب التشاكر مع األشخاص الذيف سيتـ إعادة تكطينيـ كيجب  .ج 
 التخطيط كفي تنفيذ برامج إعادة التكطيف.
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يجب مساعدة األشخاص الذيف سيتـ إعادة تكطينيـ في جيكدىـ لتحسيف سبؿ كسب العيش كنمط  .د 
األقؿ في استعادة المستكل السابؽ بشكؿ حقيقي، يجب تكفير مستكل مماثؿ لما قبؿ  المعيشة أك عمى

 االنتقاؿ أك لمستكل ما قبؿ المشركع أييما أعمى.

 سياسة خاصة لممشركع كىي المكضحة في الجزء التالي: إعدادكقد تـ 

 أسس استحقاؽ التعكيضات

أك استخداـ الممتمكات التي تتـ مصادرتيا يحؽ ليـ طمب التعكيض، كيجب  كافة األفراد ممف ليـ حقكؽ الممكية .أ 
 يحصمكا عمى التعكيض الذم ال يقتصر عمى المجاالت لفيزيائية التالية: أف

المحاصيؿ  د. المرافؽ األساسية الخاصة، ج. المباني السكنية المباني غير السكنية، ب. األراضي،
 منتجةاألشجار كالمحاصيؿ الق. الزراعية، 

 

 كيكجد نكعاف مف التعكيضات كىما:

 تعكيضات إلزامية: التعكيض عف التكمفة مقابؿ إعادة التكطيف كاإلزالة كالتأميف كالتعكيض عف فقداف الدخؿ.

كبسعر السكؽ مع تحديد المزيد مف التكمفة اإلضافية لمتعكيض عف  يتـ تقدير قيمة التعكيضات بسعر اإلحالؿب. 
 المصادرة القسرية.

المساكاة تأكيد ىي  ىذا النكع، كأىمية لمقيمة اإلجماليةكؿ عنصر مف عناصر التعكيضات يضاؼ التعكيض تراكمي:ج. 
 عمى الشفافية. دليال ال تعدلمتعكيض  مجمعةعرض قيمة كاحدة  نظرا ألفالتعكيضات،  قيـ بيف كافة

يتـ معاممتيا بنفس الدرجة مف األىمية، كال تكجد  أفكافة قيـ التعكيضات يجب  أفىي التي تؤكد  اعتبارات المساكاةد. 
 تفضيالت في حاالت تساكم المطالبات. 

تككف محؿ دراسة كتقدير  أفكالمحاصيؿ كاألنشطة االقتصادية في إطار حؽ المسار يجب  األراضي المتأثرةق. 
 كتعكيض.

 منهجية خطة عمل إعادة التوطين  1-5-3

 مدخؿ متعدد الجكانب لجمع البيانات لمقياـ بما يمي:العمى لممنيجية المستخدمة في خطة عمؿ إعادة التكطيف اعتمدت 

 حصر كافة األفراد المتأثريف .1

 المشكرة  .2

 تقدير قيمة الحاصالت كحزمة التعكيضات  .3
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 منيجية إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف 1-5-3-1

 

 ثأسمكب البح، تـ االعتماد عمى 2112ديسمبر  –ما بيف مايك  في الفترة التكطيفخطة عمؿ إعادة بتـ جمع البيانات الخاصة 
المجتمع،  دالمصمحة كأفرااألطراؼ ذات المنيج األساسي لمدراسة كقد تـ جمع البيانات بالتعاكف مع  السريع بالمشاركة باعتباره

المجتمع عف المحاصيؿ  أفراديدؼ ضماف تعكيض ب المشكرة لبيانات الخاصة بالمحاصيؿ الزراعية قبؿ بدء أعماؿ تـ جمع ا
، ىذا النكع مف التعكيضات داإلنشاءات لتحديتـ إجراء استبياف سريع قبؿ بدء أعماؿ التي سكؼ تتأثر نتيجة أعماؿ اإلنشاءات، 

عمؿ إعادة  تـ التشاكر مع األفراد المتأثريف نتيجة المشركع بشأف التعكيضات عف المحاصيؿ كتـ عرض النتائج في ممحؽ خطة
التكطيف التي قاـ بمراجعتيا خبراء سياسات البنؾ الدكلي كقد تـ ترجمة خطة إعادة التكطيف كنشرىا لألفراد المتأثريف في 

 المجتمع المحمي.

 سكؼ تعتمد الدراسة عمى مصادر البيانات التالية:

 . المصادر الثانكية مف خالؿ مراجعة1

 2111كاإلحصاء كتقرير التنمية البشرية لعاـ  تقارير الجياز المركزم لمتعبئة العامة أ 

 ميت نما –تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي لخط النكبارية  ب 

 إطار عاـ إعادة التكطيف ج 

 . المصادر األكلية لمبيانات2
 الحصر إطاراالستبيانات في  أ 
 قائمة التعكيضات ب 
 المناقشة المفتكحة مع جاسكك كميندس بتركجت كالجمعية الزراعية ج 

 المجتمعية كىي كالتالي:  المشكرة حظة بشأف المكضكعات التي تـ طرحيا في . المال3
 جمسات تحديد مجاؿ الدراسة التي تمت خالؿ إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي -
 المجتمعية في محافظتي المنكفية كالبحيرة المشكرة  -
 داد خطة عمؿ إعادة التكطيفمع األفراد المتأثريف نتيجة المشركع خالؿ إع المشكرة  -
 مع األفراد المتأثريف نتيجة المشركع خالؿ أعماؿ التعداد. المشكرة  -
 بيدؼ دراسة األفراد المتأثريف نتيجة المشركع المالحظة في المناطق المستهدفة. 4
 

 األفراد المتأثريف نتيجة المشركع التعداد كحصرمنيجية  1-5-3-2

 

 إلعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف قبؿ بدء تنفيذ أنشطة المشركع: تـ القياـ بالخطكات التالية

 الغاز الطبيعي بخطكط أنابيبشأف  1988لسنة  4لمقانكف رقـ  اتـ تحديد حؽ المسار كفق -

 تـ تكجيو خطابات لممحافظات إلخطارىـ بتنفيذ أنشطة المشركع في المحافظات األربعة -
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)بتركجت( كلجنة التعكيضات كمسئكؿ التنمية االجتماعية في  تـ عقد عدد مف االجتماعات مع ميندسي المكقع -
جاسكك لدراسة التأثيرات المتكقعة لممشركع، ثـ تـ بعد ذلؾ عقد زيارات أكلية لممكقع لتحديد األفراد المتأثريف نتيجة 

 المشركع.

حديد مختمؼ فئات مراجعة إطار سياسة إعادة التكطيف الخاص بالمشركع كدراسة تقييـ األثر االجتماعي بيدؼ ت -
ستراتيجيةاألفراد المتأثريف نتيجة المشركع   التخفيؼ المقترحة. كا 

ثـ ألفراد المتأثريف نتيجة المشركع كنمكذج التعكيضات بالتعاكف مع فريؽ جاسكك التعداد كالحصر لأعماؿ تـ إعداد  -
 قاـ خبراء البنؾ الدكلي بمراجعتيا.

ف الحاصالت الزراعية فقد كاف المقترح االتصاؿ بمديرية الزراعة / كفقا لمتشريعات المصرية بشأف التعكيضات ع -
، كقد قامت مديرية الزراعة/ فييا المصادرة المؤقتة لألراضيالجمعية الزراعية في المناطؽ المستيدفة التي سيتـ 

تعكيضات مثؿ الجمعية الزراعية بإرساؿ قائمة بأسعار المحاصيؿ كغيرىا مف العناصر التي تسيـ في تحديد قيمة ال
 أنكاع شبكات الرم التي قد تتعرض لمتأثير.

تمت دراسة المناطؽ المتأثرة خالؿ أعماؿ الحصر، كقد تـ تقسيـ األفراد المتأثريف نتيجة المشركع كفقا لنكع الخسائر  -
ـ( بيدؼ ك 115اإلجمالية لمخط ) إجراء أعماؿ التعداد كالحصر عف المساحةكلمتقسيـ اإلدارم في المحافظة، كقد تـ 

 تحديد األفراد المتأثريف كتحديد أنكاع الخسائر المتكقعة كالمحاصيؿ.
 

 المجتمعية المشكرة منيجية أعماؿ  1-5-3-3

، حيث المشكرة إلعداد  فريؽ الدراسة منيج متعدد المستكياتكقد تبني احد المتطمبات األساسية لمبنؾ الدكلي،  المشكرة تعتبر 
كاألفراد المتأثريف نتيجة المشركع خالؿ إعداد خطة عمؿ إعادة  المصمحة كماألطراؼ ذك  جمسات مع العميؿعدة تـ عقد 

 التي تـ تنفيذىا حتى اآلف: المشكرة التكطيف، كفيما يمي تكصيؼ ألنشطة 
 

 المناقشات مع ممثمو شركة جاسكو . أ

. تحديد مكاقع األسر التي سكؼ تتأثر 1تعتبر المناقشة مع األفراد المتأثريف نتيجة المشركع مف المكضكعات الرئيسية بيدؼ: 
. 4. تكضيح التأثير المتكقعة لممشركع بما فييا مصادرة األراضي، 3. تحديد المسار النيائي لمخط، 2كتحديد مدل التأثير، 

تنفيذ التي تسمح ب. تقييـ القدرات المؤسسية لشركة جاسكك 5تقديـ التعكيضات،  أسمكبك التركيز عمى األنشطة المتكقعة 
 التعكيضات. إستراتيجية

لجنة التعكيضات تتعامؿ بكؿ شفافية مع اإلجراءات التي  التي أشارت إلى أفمف االجتماعات مع العامميف عقد مجمكعة تـ 
دة إدارة المشركع كخبراء الدراسة البيئية كالمسئكليف االجتماعييف كأعضاء تقـك بتطبيقيا، كقد تـ عقد االجتماعات مع رئيس كح

 (.كميندسكف لجنة التعكيضات )محاسب كمحامكف
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 مع مختمف فئات األطراف ذات المصمحة المشورة  . ب

خالؿ إعداد  المشكرة مستمرة طكاؿ فترة المشركع، كقد بدأت أنشطة مف العمميات المع األطراؼ ذات المصمحة  المشكرة  تعد
طار إعادة التكطيف   خطة عمؿ إعادة التكطيف.كأعماؿ الحصر كالتعداد في إطار دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي كا 

 كاالجتماعي البيئيفي مرحمة اإلعداد لدراسة تقييـ األثر  -

 المجتمعية في محافظتي المنكفية كالبحيرة المشكرة تـ عقد  -

o  2111فبراير  17المجتمعية في المنكفية يـك  المشكرة تـ عقد 

o  2111مايك  25المجتمعية في البحيرة يـك  المشكرة تـ عقد 

 مع أفراد المجتمع المحمي كخاصة مديرية الزراعة كالجمعيات الزراعية تحديد المجاؿتـ عقد عدد مف جمسات  -

 تـ عقد لقاءات مع المحافظ إلخطاره بالمشركع -

 مختمؼ األطراؼ المعنية خالؿ الزيارات الميدانية لممناطؽ المتأثرةتـ عقد لقاءات مع  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع األفراد المتأثرين نتيجة المشروع أنشطة التشاور . ت

بشأف التعكيضات المتكقعة كآليات الشكاكل كغيرىا مف  المحمي المجتمع أفرادمف السياسات األساسية لمبنؾ الدكلي التشاكر مع 
المكضكعات المرتبطة بالتعكيضات كبإجراءات التخفيؼ التي سكؼ تنطبؽ عمى األفراد المتأثريف، كقد تـ التشاكر مع األفراد 

 المتأثريف نتيجة المشركع منذ بدء المشركع مف خالؿ الخطكات التالية:

المجتمعية خالؿ إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي لتكضيح المفاىيـ  المشكرة تـ عقد جمسات لمحصر ك  -
 كالمخاكؼ كاالتجاىات نحك المشركع.

 تـ عقد جمسات أخرل خالؿ إعداد إطار سياسة إعادة التكطيف لتحديد االتجاىات نحك التأثيرات المتكقعة. -

سبتمبر ك  18فى الفترة بيف فقد تـ دعكة غالبية األفراد المتأثريف نتيجة الخط لممشاكرة خالؿ إعداد خطة إعادة التكطين -
، كتـ مراجعة كافة نقاط التخكؼ كمقترحاتيـ كاتجاىاتيـ نحك المشركع، كقد قاـ فريؽ شركة ديسمبر 12،  11

خالؿ خطة عمؿ إعادة التكطيف. كما تـ إخطار مالؾ ديسمبر  11 فيبتركجت بالتشاكر مع ممثمك شركة بيكك 
فصؿ  5باب  فييمكف مراجعة التفاصيؿ  المزارع القريبة مف محطة كيرباء شماؿ الجيزة مف خالؿ حراس المزارع.

5.1. 

كقد تـ تبني منيجية مالئمة لممجتمع المحمي، حيث تـ عقد اجتماعات فردية كاجتماعات في المنازؿ كالمكاصالت  
ة. كبشكؿ عاـ لـ يظير قمؽ المجتمع المحمي نتيجة المشركع نظرا لمسمعة الطيبة لشركة الغاز الطبيعي في تقديـ العام

تعكيضات عادلة، كقد أشار األفراد المتأثريف اف لدييـ بعض المخاكؼ بشأف قيمة التعكيضات ككيفية كمكاعيد 
مشاكرة مع األفراد المتأثريف نتيجة المشركع الحصكؿ عمى التعكيضات. كقد تـ إعداد معمكمات تفصيمية عف ال

 مكضحة في الجزء الخاص بالمشاكرة الممحؽ بيذه الدراسة.
 

 منيجية تقدير قيمة المحاصيؿ كاألصكؿ كحزمة التعكيضات 1-5-3-4
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 تـ مف خالؿ الزيارات الميدانية لمسار خط األنابيب تحقيؽ ما يمي:
 تحديد التأثيرات المتكقعة -

 المتكقعة في األصكؿ كالمحاصيؿ كسبؿ كسب العيش كغيرىاتكضيح الخسائر  -

 الحصكؿ عمى قائمة بأسعار المحاصيؿ / األشجار مف المديريات -

قامت المحافظات بتحديد الخسائر المتكقعة في أصكؿ المشركع )قنكات الرم كاألسكار السمكية كاألكتاد(، كفي بعض الحاالت 
محاصيؿ مسجمة عمى اإلطالؽ فقد تـ التفاكض كفقا ألسعار السكؽ كالتي كانت الخاصة مثؿ شركة بيكك فمـ تككف أنكاع ال

 المحدد الرئيسي لقيمة التعكيض.

 المحاصيل واألشجارلمضرر الواقع عمى بالنسبة   . أ

غير تأثيرات التأثيرات عمى األشجار كما تعد المشركع سكؼ يؤدم لتأثيرات مؤقتة عمى المحاصيؿ كاألراضي  أفمف المالحظ 
اعتمد فريؽ الدراسة عمى قائمة األسعار المتكافرة لممحاصيؿ مف مديرية الزراعة )عينة مف قائمة األسعار في  أيضا، دائمة
 إحالؿ(. كبناء عمى نتائج االجتماعات مع األشخاص المتأثريف نتيجة المشركع فإف قيمة التعكيض سكؼ تغطي تكمفة 3ممحؽ 

لقائمة بالتنفيذ تسمح لمالؾ األشجار بنقؿ األشجار ألراضي أخرل خالؿ مرحمة األشجار، كعمى الرغـ مف  أف الشركة ا
 كامؿ قيمة األشجار. عمى الرغـ مف حصكليـ عمى التعكيض عفاإلنشاءات 

، كمف بيف 1قائمة األسعار غير كافية بمفردىا فيناؾ بعض العكامؿ األخرل التي يجب مراعاتيا عند التقييـ أفكالجدير بالذكر 
 العكامؿ التي أشارت إلييا مديرية الزراعة:

 % زيادة في أسعار المحاصيؿ كاألشجار المتأثرة( 51. نكع نظاـ الرم )1
 . عمر األشجار2
 % زيادة في أسعار المحاصيؿ كاألشجار المتأثرة(111. كجكد بعض الصكبات الزراعية )3

 
 الفقدان المؤقت لألراضي  أ

كعة كفقا لحالتيا اإلنتاجية، كقد تنكعت خصكبة األراضي كفقا إلنتاجيتيا )مف الضركرم تـ تقدير قيمة األراضي غير المزر 
. القدرة عمى الكصكؿ 1تحديد مجمكعة مف المحددات التي سكؼ تؤثر عمى قيمة التعكيضات( كفيما يمي المحددات األساسية: 

استئجار األراضي كفقا لسعر السكؽ في قيمة  .4. المجيكد المبذكؿ إلعداد األرض لمزراعة، 3. حالة األرض، 2لألراضي، 
 المنطقة.

 الفقدان المؤقت لألصول  ب

                                                           
0

 في محافظة الجيسة تشكل أساسي 
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كجكدىا في منطقة المشركع )كىي التي يتـ مف خالليا رم النباتات  تالحظأىـ األصكؿ التي ىي شبكات الرم الحديثة 
بالتنقيط(، كقد طمب المزارعكف إزالة الشبكات خالؿ أعماؿ اإلنشاءات ثـ إعادة تركيبيا بعد االنتياء مف العمؿ، كقد حصمكا 

التمفيات التي قد تقع، كقد تـ تقدير مثؿ تكمفة استئجار العماؿ لتنفيذ العمؿ أك تكمفة بعض  استكماؿ ىذه األنشطةعمى مقابؿ 
تكمفة مثؿ ىذا النكع مف الرم كفقا لقائمة األسعار التي قامت مديرية الزراعة في المحافظة بتقديميا، بعض المحافظات تقـك 

% مف قيمة التعكيضات عف 51بحساب تكمفة نظاـ الرم بشكؿ منفصؿ بينما تقـك محافظات أخرل بسداد تعكيض يبمغ 
الزراعية، كتستخدـ كافة المنازؿ المعرضة لمتأثير في البحيرة كالمنكفية كالجيزة ىذا النظاـ، كقد بمغ إجمالي عدد  الحاصالت

 منزؿ كشركة. 212األفراد المتأثريف عند تطبيؽ نظاـ التعكيض عف أنظمة الرم 

كزارة تقع عمى عاتؽ كيض عف المحاصيؿ فإف المسئكلية المؤسسية لتقدير قيمة التع 1991لسنة  11كفقا لقانكف المصادرة رقـ 
بعض الغرؼ المبنية في المزارع )تستخدـ في األغمب  يأيضا فيالزراعة، النكع الثاني مف األصكؿ التي تـ التعكيض عنيا 

المشركع، كقد قامت المحافظة بتقدير قيمة التعكيض عف الغرفة بحكالي  مساركحظائر لمماشية(، كىناؾ خمس غرؼ في 
 المعمكمات التفصيمية عف تأثيرات المشركع. 2متر، كيضـ الجدكؿ رقـ  3*2جنييا لمغرفة التي يبمغ حجميا  5111

 إعداد خطة عمل إعادة التوطين 1-6

طار اعتمد إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف عمى البيانات التي تـ جمع يا خالؿ إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي كا 
 إعادة التكطيف، كفيما يمي ممخص لمدراستيف.

 دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي 1-6-1

، في تكقيت مميء باألحداث 2111تـ إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي خالؿ األسبكعيف األكليف مف شير فبراير 
الثكرة، كنظرا لذلؾ فقد كاجو فريؽ الدراسة عدد مف الصعكبات في المجتمع المحمي كخاصة عند التقاط الصكر، عمى نتيجة 

 الرغـ مف ذلؾ فإف المدخؿ المستخدـ أدم لقياـ أفراد المجتمع بالتعبير عف أرائيـ بحرية.

أكد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي مما  كجزء مف أعماؿ تحديد المجاؿ كاإلفصاح المدرجة في المشكرة أنشطة  تنفيذتـ 
ما إيماف المزارعيف بأنو مادامت حقكقيـ في الحصكؿ عمى تعكيضات عادلة محفكظة فإنيـ مستعدكف لقبكؿ المشركع بعمى 
مف  يناير يتطمب المزيد 25الكضع الحالي بعد ثكرة  أفإال مختمؼ مراحؿ المصادرة المؤقتة أك الدائمة لألراضي. فيميا 

 المشاركة المجتمعية في عممية تحديد قيمة التعكيضات.

يدعك الكضع السياسي الحالي لتطبيؽ المداخؿ التي تراعي زيادة المشاركة المجتمعية في جمع البيانات لتحديد كجيات نظر 
ضركرية لمحد مف أفراد المجتمع المحمي، كقد أظيرت شركة جاسكك رغبتيا في مشاركة المجتمع في إعداد آلية الشكاكل ال

تشمؿ آلية تقديـ الشكاكل عمى المستكل المحمي بمشاركة القيادات الطبيعية في القرية كغيرىـ مف األفراد  أفالمنازعات، كيجب 
 محؿ الثقة.

ميت  –ية تـ إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي لتناكؿ التأثيرات البيئية كاالجتماعية لخط أنابيب الغاز الطبيعي النكبار 
قائمة  9كـ كتشمؿ خط األنابيب كمحطة خفض الضغط في محطة كيرباء شماؿ الجيزة، كيضـ الممحؽ رقـ  115نما بطكؿ 
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المجتمعية في المنكفية  المشكرة )جمسات تحديد نطاؽ دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي ك  المشكرة بالمشاركيف في أعماؿ 
 كالبحيرة(.

المجتمعية بقكة كما ىك مكضح في األنشطة السابقة بنسبة  المشكرة عمى انو تـ تمثيؿ فئات المرأة في  كمف الضركرم التأكيد
% مف المشاركيف 21% مف المشاركيف، كما أيضا اىتـ الشباب بحضكر مختمؼ المقاءات كاألنشطة، ككاف حكالي 15حكالي 

 سنة. 25مف فئة اقؿ مف 
 

 التوطيناإلطار العام لخطة إعادة  1-6-2

تـ إعداد اإلطار العاـ لخطة إعادة التكطيف مف خالؿ إجراء عدد مف أنشطة المشاكرات مع اإلدارات الحككمية المعنية كاألفراد 
عاـ خطة إعادة التكطيف  إطاركالعامميف في جاسكك، كقد استند إعداد  المحيطة بالمشركعالمتأثريف نتيجة المشركع كالمناطؽ 

 في شركة جاسكك في مشركعات مماثمة.عمى خبرات العامميف 

كقد تضمنت المناقشات مع الجيات المعنية بعض المعمكمات بشأف القكانيف المصرية كبعض اآلراء بشأف أساليب كتكقيت 
في إطار دراسة تقييـ األثر البيئي  عقدتالمجتمعية التي  المشكرة التنفيذ، باإلضافة إلي ذلؾ فقد كاف مف بيف أىداؼ 

طار عاـ خطة إعادة التكطيف ىك عرض نتائج الدراستيف عمى المشاركيف كالتعرؼ عمى ردكد الفعؿ مف جانب كاالجتماع ي كا 
 مختمؼ األطراؼ المعنية، كقد تـ التأكيد عمى مكضكعات ممكية األراضي الزراعية كآلية التعكيضات.

 

 إعداد خطة إعادة التوطين  1-6-3

طة التخفيؼ مف التأثيرات االجتماعية لممشركع كخاصة التأثيرات عمى األراضي تـ إعداد خطة إعادة التكطيف كجزء مف خ
كاألصكؿ كالبنية األساسية، كيعتبر التأثير األساسي لممشركع ىك المصادرة المؤقتة لألراضي خالؿ مرحمة اإلنشاءات، باإلضافة 

بشأف بعض أنكاع  1988لسنة  4ي القانكف رقـ لمتأثيرات طكيمة المدل بشأف األراضي الكاقعة في حؽ المسار كما ىك محدد ف
 أسرة )غالبيتيـ مف األسر الممتدة(. 236األشجار أك المنشآت، كيبمغ إجمالي عدد األفراد المتأثريف نتيجة المشركع اقؿ مف 

كسب  كقد تـ إعداد خطة إعادة التكطيف لتشمؿ كافة األفراد ممف سكؼ يتعرضكف لفقداف أراضييـ أك بعض األصكؿ أك سبؿ
العيش بشكؿ مؤقت أك دائـ، كقد بدأت إجراءات إعداد خطة إعادة التكطيف بعد الحصكؿ عمى مختمؼ المكافقات الالزمة 

الجيش(، كقد تـ إعداد خطة إعادة التكطيف  -جياز شئكف البيئة  –كزارة الرم  –مديرية الزراعة  –لممشركع )كزارة الزراعة 
الدكلي، كفيما يمي األنشطة الخاصة بإعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف لكامؿ مسار الخط كمناقشتيا مع فريؽ العمؿ في البنؾ 

 كـ(، 115)

 تصنيؼ أنشطة المشركع كفقا الحتياجات المشركع مف األراضي -

 اقتصادم لتحديد األصكؿ كاألسر التي سكؼ تتعرض لمتأثير –إجراء مسح اجتماعي  -

 تنظيـ كتنفيذ جمسات لممشاكرة المجتمعية -
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سكؼ يتـ إعداد ممحؽ خاص بذلؾ كعرضو عمى البنؾ الدكلي لمحصكؿ  / الحصرتغيرات في نتائج التعداد آيةالة حدكث في ح
 عمى المكافقة.

 فريق إعداد خطة إعادة التوطين 1-7

عمؿ بالفيـ الدقيؽ لمتطمبات الشركط المرجعية إلعداد خطة إعادة التكطيف باإلضافة لخبرات فريؽ ال إكككنسرؼشركة  تتميز
في إجراء العديد مف خطط إعادة التكطيف الناجحة لعدد مف المشركعات، كقد تـ تشكيؿ فريؽ يضـ عدد مف الخبراء في مخمؼ 
التخصصات كالعامميف في شركة بتركجت )المقاكؿ المنفذ لممشركع( كشركة جاسكك، باإلضافة لممسئكليف في الجمعيات 

 ات، كفيما يمي األدكار المختمفة ألعضاء فريؽ العمؿ:الزراعية مف المعنييف بتحديد قيمة التعكيض

اثناف مف الخبراء الرئيسييف في إعداد خطط إعادة التكطيف كقد عمال عمى استكماؿ أىداؼ كمنيجية كأدكات الدراسة  -
عداد التقرير النيائي.  كا 

كالمسئكليف االجتماعييف في  مف الباحثيف الميدانييف لجمع البيانات بالتعاكف مع العامميف في جاسكك كبتركجت 8 -
 كحدة إدارة المشركع.

بجمع البيانات الالزمة بشأف األفراد المتأثريف نتيجة المشركع كتطبيؽ االستبياف  إكككنسرؼقاـ المكتب االستشارم  -
 عمى المنازؿ.

 باإلضافة إلى خبير إدارة البيانات كتحميؿ البيانات كالقائميف بإدخاؿ كتككيد البيانات -

كقد قامت شركة جاسكك بدعـ فريؽ العمؿ بالتعاكف مع الميندسيف مف شركة بتركجت )المقاكؿ(، حيث قامكا  -
باصطحاب فريؽ الدراسة بيدؼ تعريفيـ بمكقع خط األنابيب كالقدرة عمى الكصكؿ لألراضي كحؽ المسار باإلضافة 

 األراضي كاألشجار كتقدير قيمة التعكيضات المطمكبة. لتعدادإلعداد 

ف مالؾ األراضي علتحقيؽ أىداؼ الدراسة كلتمكيف فريؽ العمؿ مف جمع البيانات  بالخبراء مناسمف  تشكيؿ فريؽ عمؿ تـكقد 
 كالمستأجريف كتحديد قيمة األراضي كاألصكؿ المتأثرة كغيرىا كفقا لقكانيف مصادرة األراضي المصرية،

 كمف بيف األنشطة التي قاـ فريؽ العمؿ بتنفيذىا ما يمي:

 إعداد خطة العمؿ -

 حضكر االجتماعات المخصصة لشرح أنشطة التعكيضات -

 أنشطة التدريب بشأف أدكات المسح الميداني تنفيذ -

 نشر الكثائؽ الخاصة بالدراسة -

 زيارة المكقع كجمع البيانات -

 إدارة البيانات -

 األنشطة اإلضافية الخاصة بمراجعة الكثائؽ -
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 الفصل الثاني: وصف التأثيرات المتوقعة

 ىذا الفصؿ المكضكعات التالية: يتناكؿسكؼ 

 التأثيرات البيئية كاالجتماعية االيجابية -

 التأثيرات االجتماعية السمبية -

جراءات لتحديد مصادرة األراضي -  آليات كا 

في دراسة تقييـ األثر  بصكرة أكثر تفصيالالنتائج المتكقعة لممشركع عدد مف التأثيرات االجتماعية االيجابية المكضحة  تتناكؿ
 البيئي كاالجتماعي، كمف بيف أىـ ىذه التأثيرات ما يمي:

 

 التأثيرات البيئية واالجتماعية االيجابية المتوقعة 2-1

سكؼ يؤدم تحقيؽ أىداؼ المشركع السابؽ ذكرىا لعدد مف التأثيرات االيجابية اجتماعيا كاقتصاديا عمى البيئة المحيطة بما 
 القكمية لقطاع الطاقة، كمف بيف التأثيرات االيجابية المحتممة التي يمكف تحقيقيا ما يمي: اإلستراتيجية تنفيذسكؼ يدعـ 

تكفير فرص عمؿ مختمفة لممكاطنيف المتكاجديف في مسار المشركع كتتضمف تمؾ الفرص ميندسيف، عماؿ لحاـ،  -
 مشركة المتعاقدة )بتركجت(.كتغطية، عمالة بحارية )مساعدة( ككذلؾ عمالة لممشرفيف كالميندسيف ل

سيؤدل إلى تحقيؽ ركاج لألنشطة التجارية )مثؿ المطاعـ كالمقاىي( المكجكدة في مكاقع اإلنشاء. كالتي تتكاجد في  -
 المناطؽ الريفية كالحضرية مف القميكبية كالبحيرة كالمنكفية.

حيث تتيح مثؿ تمؾ المشركعات فرصة  ركاج لحركة بيع مكاد البناء كتأجير معدات البناء في المناطؽ المستيدفة. -
 تسكيقية جيدة كبخاصة نتيجة لبعد المسافة عف مصانع اإلنتاج التي يتـ الشراء منيا بالجممة.

ركاج لكسائؿ النقؿ كالمكاصالت في المكاقع المختمفة كبخاصة كسائؿ النقؿ الخفيؼ مثؿ المكتكسيكالت كالتكؾ تكؾ  -
منكفية كالقميكبية. كمف الكاضح أف ىناؾ احتماؿ ركاج أيضا ألصحاب المعديات تنتشر في محافظات البحيرة كال كالتي

 التي تعمؿ عمى األفرع المختمفة مف نير النيؿ في محافظتي المنكفية كالبحيرة.

 المساىمة في تحسيف فرص المجتمعات المستيدفة مف االستفادة مف خدمة الغاز الطبيعي. -

تستخدـ إلدارة المشركع كيتـ استئجارىا عف طريؽ المقاكؿ في المكقع كذلؾ ركاج لبعض الكحدات السكنية التي  -
 لتسكيف العماؿ.

تحقيؽ االستدامة كاالستمرارية مف خالؿ استخداـ مصدر لمطاقة آمف بيئيا كذك تكمفة اقتصادية أقؿ. كذلؾ بالعمؿ  -
لتي سكؼ يتـ تكصيؿ الغاز ليا. كذلؾ عمى إطالة عمر اآلالت المستخدمة في تكليد الطاقة الكيربائية في المحطات ا

 سكؼ يؤدل إلى تحسيف استمرارية تكصيؿ خدمات الكيرباء في محافظات مصر المستيدفة.

إمكانية عمؿ تكصيالت غاز فرعية لممحافظات المختمفة مما قد يترتب عميو تكصيؿ الغاز الطبيعي لمبيكت عمى مدار  -
 الساعة.
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الكيرباء عمى مصدر محمي مستداـ لمطاقة مما يعمؿ عمى ثبات سعر تكمفة  منافع اقتصادية كنتيجة العتماد محطات -
الكقكد بعكس المصادر األخرل المتغيرة مثؿ المازكت كالسكالر. ككذلؾ سكؼ يقمؿ مف الدعـ الذم تتكبده الدكلة 

 لممكاد البتركلية.

 

 التأثيرات االجتماعية السمبية المتوقعة 2-2

 

 التأثيرات االجتماعية السمبية خالل مرحمة اإلنشاءات  2-2-1

 

 عمى الظركؼ االجتماعية االقتصادية لسكاف المجتمع المحمي نظرا لمصادرة المحاصيؿ التي تمثؿ المصدر  تأثيرات
فداف  511تنفيذ المشركع يحتاج لمصادرة مساحات مف األراضي تبمغ  أفاألساسي لمدخؿ بالنسبة لألفراد، كما 

متر مربع( )كفقا لحسابات األراضي الزراعية التي سيمر مف خالليا المشركع( خالؿ مرحمة  201110111)
 اإلنشاءات، كمف الصعب تحديد عدد األفراد المتأثريف بدقة نتيجة قمة المعمكمات.

 شاءات كبالتالي يعاني السكاف مف المزيد مف الحشرات كالركائح الكريية كىي مف أىـ تراكـ المخمفات في منطقة اإلن
 التأثيرات السمبية.

 
كـ، كفيما  115 بطكؿمتر  21سكؼ تتـ أعماؿ الحفر كتخزيف المخمفات خالؿ مرحمة اإلنشاءات في مساحة يبمغ عرضيا 

 يمي التأثيرات المتكقعة:
 مسار خط أنابيب الغاز الطبيعي ضركرة إزالة المحاصيؿ كاألشجار مف -

 تراكـ المخمفات الصمبة الناتجة عف الحفر -

 مصادرة األراضي خالؿ أعماؿ اإلنشاءات )تنطبؽ عمى األراضي المستصمحة كغيرىا مف أنكاع األراضي المطمكبة( -

 التكسع في أنظمة الرم الحديثة -

 التأثيرات المتكقعة عمى قنكات الرم الصغيرة -

 كالغرؼ الصغيرة المخصصة لتخزيف المكلدات في المزارع إزالة بعض الحظائر -

 تأثيرات عمى أنظمة الصرؼ المغطاة -

 

 التأثيرات االجتماعية السمبية خالل مرحمة التشغيل  2-2-2

احتماالت تسرب الغاز أك حدكث حرائؽ قد تكثر عمى سكاف المنطقة، كقد تؤدم مثؿ ىذه المخاطر لتأثيرات بالغة عمى الصحة 
 ة ألعباء مالية لمالؾ ىذه األصكؿ نتيجة تدمير ممتمكاتيـ.باإلضاف
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في مسار الخط،  مثؿ البناء العنصر األخر ىك احتمالية امتداد التكسع العمراني لمسار الخط مما قد يؤدم لبعض التجاكزات
 كتعتبر احتماالت حدكث ىذا التأثير مرتفعة نتيجة تيميش دكر المحميات كالشرطة.

 
 التأثيرات السمبية خالؿ مرحمة التشغيؿ نتيجة محددات استخداـ األراضي:ىناؾ عدد مف 

 متر في المناطؽ الريفية 6متر في المناطؽ الحضرية ك 2خط األنابيب لمسافة  اعميحظر البناء  -

 حظر زراعة بعض األشجار في مسار الخط كبالتالي يتـ زراعة األشجار حكؿ الخط. -
 

 مصادرة األراضي وفقدان سبل كسب العيش التأثيرات السمبية نتيجة  2-2-3

 :التأثيرات عمى األراضيكيمكمتر كفيما يمي ممخص  115سكؼ يمتد المشركع لمسافة 
 (2ـ201110111كـ = ) 115*21األراضي التي ستتـ مصادرتيا بشكؿ مؤقت خالؿ مرحمة اإلنشاءات  -

 (.2ـ 120611) أفدنة 3يتـ شراؤىا بمساحة األراضي التي ستتـ مصادرتيا بشكؿ دائـ إلقامة غرفة البمكؼ كسكؼ  -

متر(  6في المناطؽ الريفية ) –متر(  2الحظر الدائـ عمى استخدامات األراضي في البناء في المناطؽ الحضرية ) -
 مف مركز خط األنابيب أك بالقرب مف الخط.

 مف األشخاص المتأثريف.باإلضافة إلى احتماالت فقداف األصكؿ )شبكات الرم كالمباني كغيرىا( كما ىك مكضح  -

 
الفكاكو  أشجارفريؽ المالحظيف فإف ىناؾ أنكاع مختمفة مف المحاصيؿ في المنطقة بما فييا البيانات التي جمعيا بناء عمى 

المحاصيؿ الشتكية فتشمؿ القمح  أماالتفاح كالعنب كالجكافة، التي تنمك في بساتيف مثؿ المانجك كالبمح كالزيتكف كالبرتقاؿ ك 
 ؿ كالبرسيـ باإلضافة لمخضركات مثؿ الطماطـ كالبصؿ كالمحاصيؿ الزراعية مثؿ الذرة كالبطيخ.كالفك 
 

ميت نما مف المزارعيف الذيف ستتـ مصادرة أراضييـ بشكؿ  -غالبية األفراد المتأثريف نتيجة مشركع خط أنابيب غاز النكبارية 
ـ المزارعيف الذيف سيمر خط األنابيب عبر أراضييـ، كفي ىذه مؤقت أك دائـ، بالنسبة لممزارعيف المتأثريف بشكؿ مؤقت في

زالة بعض المحاصيؿ كاألشجار، كبمجرد انتياء مرحمة  الحالة فإف التأثير يقتصر عمى مرحمة اإلنشاءات مما قد يؤدم لتدمير كا 
شركع أعماؿ المصادرة اإلنشاءات سكؼ يقـك المزارعيف باستعادة أنشطة الزراعة بدكف محددات، في نفس الكقت يشمؿ الم

 الدائمة لألراضي في الحاالت التالية:
، كفي ىذه الحالة تقـك شركة جاسكك بشراء األراضي خالؿ مرحمة اإلنشاءات PRSضركرة مصادرة األراضي إلنشاء  -

ىذه الحالة ال تنطبؽ عمى ىذا المشركع نظرا ألنو قد تـ بالفعؿ  أفمف المزارعيف بسعر السكؽ، عمى الرغـ مف 
 كجزء مف محطات الكيرباء. PRSاألراضي الخاصة بإقامة  خصيصت

غرفة البمكؼ إلى مصادرة دائمة لألراضي ككفقا لشركة جاسكك فإف األراضي الالزمة إلقامة غرفة  إنشاءحتاج ي -
البمكؼ يتـ شراؤىا بالكامؿ بسعر السكؽ مف المالؾ، لـ يتـ شراء أم مف األراضي الالزمة إلقامة غرفة البمكؼ حتى 

 اآلف.
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نتيجة  العمرانية الكتمةراضي الزراعية ضمف حدكد الحالة الثالثة قد تحدث خالؿ تشغيؿ المشركع حيث قد تدخؿ األ -
لتكسع العمراني، كفي ىذه الحالة ككفقا لمقانكف فإنو يحؽ لمالؾ األراضي استخداـ األراضي لمبناء، كفي ىذه حركة ا

الحالة يجب عمى شركة جاسكك الحفاظ عمى األراضي التي يمر فييا خط األنابيب كحماية الخط مف أم أضرار أف 
 شراء األراضي مف المالؾ كبسعر السكؽ كبأسمكب مرضي كمالئـ كمقبكؿ مف السكاف المحمييف. تقـك ب
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 4.12 تبعا لمسياسة التشغيمية لمبنك الدولي غاز شمال الجيزة  أنابيب: مصفوفة تأثيرات خط 2جدول 

 قائمة تفصيمية بالتأثيرات

 المصادرة الدائمة لألراضي
 

 المصادرة المؤقتة لألراضي )خالؿ اإلنشاءات(

مساحة  إجمالي
 األراضي

المنازؿ  إجمالي
 المتأثرة

عدد  إجمالي
المنازؿ/ 

األشخاص 
الذيف سيتـ 

إعادة 
 تكطينيـ

األعماؿ عدد 
 التجارية
 المتأثرة

مساحة  إجمالي
 األرض

 المنازؿ المتأثرة إجمالي
إجمالي المنازؿ المتأثرة 

 )إجمالي عدد أفراد األسرة(

عدد األعماؿ 
 التجارية المتأثرة

 محافظة البحيرة
 

          أراضي غير مزركعة )مممككة لمدكلة(

          أراضي غير مزركعة )مممككة لألفراد(

  m2 2 30 2,119     أراضي خالية )غير صالحة لمزراعة(

  m2 58 870 432,650     أراضي مزركعة محاصيؿ زراعية

األراضي الالزمة إلنشاء غرفة البمكؼ )كؿ غرفة تحتاج 
 متر مربع( 1151

3,150 m2 3 45      

      1035 69 71,026 المتأثرة إجمالي عدد األشجار

 محافظة المنوفية
 

    m2 8,800     أراضي غير مزركعة )مممككة لمدكلة(

  m2 2 30 24,000     أراضي غير مزركعة )مممككة لألفراد(

  m2 3 45 22,000     أراضي خالية )غير صالحة لمزراعة(

  m2 22 330 100,400     أراضي مزركعة محاصيؿ زراعية

األراضي الالزمة إلنشاء غرفة البمكؼ )كؿ غرفة تحتاج 
 متر مربع( 1151

3,150 m2 3 45      

      1080 72 24,563 إجمالي عدد األشجار المتأثرة

 محافظة الجيزة
 

         أراضي غير مزركعة )مممككة لمدكلة(
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 قائمة تفصيمية بالتأثيرات

 المصادرة الدائمة لألراضي
 

 المصادرة المؤقتة لألراضي )خالؿ اإلنشاءات(

مساحة  إجمالي
 األراضي

المنازؿ  إجمالي
 المتأثرة

عدد  إجمالي
المنازؿ/ 

األشخاص 
الذيف سيتـ 

إعادة 
 تكطينيـ

األعماؿ عدد 
 التجارية
 المتأثرة

مساحة  إجمالي
 األرض

 المنازؿ المتأثرة إجمالي
إجمالي المنازؿ المتأثرة 

 )إجمالي عدد أفراد األسرة(

عدد األعماؿ 
 التجارية المتأثرة

          أراضي غير مزركعة )مممككة لألفراد(

  m2 1 15 10,000     صالحة لمزراعة( أراضي خالية )غير

  m2 5 75 48,000     أراضي مزركعة محاصيؿ زراعية

األراضي الالزمة إلنشاء غرفة البمكؼ )كؿ غرفة تحتاج 
 متر مربع( 1151

2,100 m2 2 30      

      165 11 10,250 عدد األشجار المتأثرة إجمالي

 محافظة القميوبية
 

         )مممككة لمدكلة(أراضي غير مزركعة 

          أراضي غير مزركعة )مممككة لألفراد(

         أراضي خالية )غير صالحة لمزراعة(

  m2 19 285 145,000     أراضي مزركعة محاصيؿ زراعية

األراضي الالزمة إلنشاء غرفة البمكؼ )كؿ غرفة تحتاج 
 متر مربع( 1151

4,200 m2 4 60      

      75 5 713 األشجار المتأثرة إجمالي عدد

 اإلجمالي
 

  m2  0 8,800     أراضي غير مزركعة )مممككة لمدكلة(

  m2 2 30 24,000     أراضي غير مزركعة )مممككة لألفراد(

  m2 6 90 34,119     أراضي خالية )غير صالحة لمزراعة(

  m2 104 1560 726,050     أراضي مزركعة محاصيؿ زراعية

      m2 12 180 12,600األراضي الالزمة إلنشاء غرفة البمكؼ )كؿ غرفة تحتاج 
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 قائمة تفصيمية بالتأثيرات

 المصادرة الدائمة لألراضي
 

 المصادرة المؤقتة لألراضي )خالؿ اإلنشاءات(

مساحة  إجمالي
 األراضي

المنازؿ  إجمالي
 المتأثرة

عدد  إجمالي
المنازؿ/ 

األشخاص 
الذيف سيتـ 

إعادة 
 تكطينيـ

األعماؿ عدد 
 التجارية
 المتأثرة

مساحة  إجمالي
 األرض

 المنازؿ المتأثرة إجمالي
إجمالي المنازؿ المتأثرة 

 )إجمالي عدد أفراد األسرة(

عدد األعماؿ 
 التجارية المتأثرة

 متر مربع( 1151

      2355 157 106,552 إجمالي عدد األشجار المتأثرة
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 تأثيرات المشروع وفقا ألنواع الخسائر : 3جدول 

 المتأثرينإجمالي عدد  نوع التأثير م

 المحافظات 

 اإلجمالي القميكبية الجيزة المنكفية البحيرة 

A. األراضي واألشجار المعرضة لمتأثير      

 2ـ 8,800   2ـ 8,800   أراضي غير مزركعة )مممككة لمدكلة( 1

 2ـ 24,000     2ـ 24,000   أراضي غير مزركعة )مممككة لألفراد( 2

 2ـ 34,119  2ـ 10,000 2ـ 22,000 2ـ 2,119 لمزراعة()غير صالحة أراضي خالية  3

 2ـ 726,050 2ـ 145,000 2ـ 48,000 2ـ 100,400 2ـ 432,650 أراضي مزركعة محاصيؿ زراعية 4

األراضي الالزمة إلنشاء غرفة البمكؼ )كؿ غرفة  5
 متر مربع( 1151تحتاج 

 2ـ 12,600 2ـ 4,200 2ـ 2,100 2ـ 3,150 2ـ 3,150

 106,552 713 10,250 24,563 71,026 عدد األشجار المتأثرة إجمالي 6

B. األصول المعرضة لمتأثير 

 5 0 0 0 5 غرؼ 11

 212 0 17 93 102 شبكات الرم 12

 230 0 0 155 75 الصكبات الزراعية 13

 2 0 0 0 2 األسالؾ 14

 1 0 0 0 1 خياـ 15

 3 0 0 0 3 آبار 16

 3 0 0 0 3 محطات مياه 17

 4 0 0 0 4 شبكات رم 18

C. األفراد المتأثرين 

 236 24 17 93 102 مالؾ 21

 17 0 0 0 17 مستأجريف 22

 3 0 1 1 1 شركات 23

أراضي مممككة  –أراضي مزركعة محاصيؿ  – صالحة لمزراعةاألراضي )أراضي زراعية غير مزركعة / أراضي غير فئات التأثير عمى  ضمف  مف*
 يتـ اعتبارىا ضمف التأثير عمى األشجار. ياكلكن عمى األراضي رضمف التأثي األراضي المزركعة أشجار ألنيا ال تعتبر لـ يتـ حسابلمدكلة( 
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جراءات  2-3  عمى مصادرة األراضي الحد منآليات وا 

مساحات مف  جيد لمحد أقصىبذلت لجنة التعكيضات في جاسكك بالتعاكف مع الميندسيف القائميف عمى تصميـ المشركع 
صحراكية، كخالؿ المناطؽ المسار لمخط بالقرب مف الطرؽ الرئيسية أك  أفضؿالتي ستتـ مصادرتيا مف خالؿ اختيار  ياألراض

الخط بشكؿ عاـ يبتعد تماما عف كافة المنشآت باستثناء بعض الغرؼ الصغيرة التي  أفالزيارات الميدانية تمت مالحظة 
 تستخدـ لممكاشي.

الميزانية الالزمة  خفضمصادرة األراضي نظرا لسببيف: أ. معايير لمحد مف كة جاسكك كضع كقد حاكؿ العاممكف في شر 
لمتعكيضات بقدر اإلمكاف، ب. تنفيذ المشركع بأقؿ قدر مف اإلزعاج كالمقاكمة مف المجتمع المحمي، كحتى يتـ تحقيؽ ىذا 

 اليدؼ تـ القياـ بما يمي:

تفادم أية تأثيرات متكقعة عمى األصكؿ الطبيعية )المباني أك القرل اتخاذ آليات استباقية خالؿ مرحمة التصميـ ل -
 المشيدة(

 اختيار الطرؽ التي تمر عبر أراضي خالية بالقرب مف القنكات المائية أك الطرؽ الرئيسية -

جراء تعديالت عمى التصميـ اتزيار القياـ بعدد مف ال -  ميدانية الختيار المسار كا 

 كغيرىا مف األصكؿ الثابتةتفادم األسكار كاألشجار  -

تعديات  آيةباإلبالغ مباشرة عف إقامة أية مباني لكقؼ  المتابعةلمسار المشركع حتى يقـك مسئكؿ  ةالمستمر  المتابعة -
 عمى األراضي.

 ومدة التأثير )دائم ام مؤقت( مدى قوة 2-4

 كما ىك مكضح سابقا فإف ىناؾ نكعاف مف التأثيرات:

 تأثيرات دائمة:
 المطمكبة لغرفة البمكؼاألراضي  -

 الحظر عمى استخداـ األراضي لمبناء في إطار حؽ المسار -

                    حظر زراعة بعض أنكاع األشجار ذات الجذكر العميقة في مسار الخط -

 :تأثيرات مؤقتة
 كـ( 115متر كطكؿ  2تركيب الخط )عرض ألغراض  األراضي المطمكبة خالؿ أعماؿ اإلنشاءات         -

 متر( 21األراضي الالزمة لتخزيف نكاتج الحفر )في األراضي السابقة بعرض  -

 الرم كالصكبات الزراعية كاألسكار التي سيتـ نقميا خالؿ أعماؿ اإلنشاءات أنظمة -
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 الحصرنتائج  2-5

عدد  أفإال كـ،  115منزؿ/ األسر الممتدة بطكؿ  236يبمغ عدد األفراد المتأثريف نتيجة المشركع بطكؿ خط األنابيب إلي 
مف المزارعيف الذيف سكؼ يفقدكف غالبية ىؤالء األفراد يعيشكف في ىذه المنازؿ، ىـ مف شخص  3511يصؿ إلى  األفراد

محاصيميـ الزراعية أك األصكؿ أك األراضي بشكؿ مؤقت خالؿ أعماؿ اإلنشاءات، باإلضافة إلي ذلؾ فيـ سكؼ يتعرضكف 
 أك زراعة األشجار ذات الجذكر خالؿ مرحمة التشغيؿ. لحظر استخداـ األراضي في أغراض البناء

 توزيع األشخاص المتضررين من المشروع وفقا لنوع الخسائر :4جدول 

 عدد األفراد المتأثرين األفراد المتأثرين نتيجة المشروع م.

 المحافظة 

 اإلجمالي القميكبية الجيزة المنكفية البحيرة 

 2   2  المتأثريف نتيجة المشركع الذيف سكؼ تتأثر أراضييـ الزراعيةاألفراد  1

 6 0 1 3 2 األفراد المتأثريف مف مالؾ األراضي غير الزراعية  2

 104 19 5 22 58 األفراد المتأثريف الذيف سكؼ يتعرضكف لمتأثير عمى المحاصيؿ الزراعية 3

 157 5 11 72 69 عمى األشجاراألفراد المتأثريف الذيف سكؼ يتعرضكف لتأثير  4

  0 1 5 96 األفراد المتأثريف الذيف سكؼ يفقدكف بعض األصكؿ 5

 

 قد يتعرض نفس األفراد لفقداف أكثر مف احد األصكؿ )أراضي، أصكؿ، أشجار(  **

 

 االقتصادية األساسية –وصف الظروف االجتماعية  2-6

محافظات ىي البحيرة كالجيزة كالمنكفية كالقميكبية، كتعتبر الزراعة النشاط الرئيسي في المناطؽ  أربعسكؼ يمر المشركع عبر 
الغاز  أنابيبغير المحظكرة في مسار خط  وكأشجار الفكاكاألربعة، كتشتير المحافظات األربعة بزراعة المحاصيؿ التقميدية 

 .1988لسنة  4الطبيعي كفقا لمقانكف رقف 

 التالية: المناطؽالمشركع سكؼ يمر عبر  أفكقد أشارت الدراسة الميدانية خالؿ إعداد خطة إعادة التكطيف إلي 

 محافظتي البحيرة والمنوفية

 عمى أنشطة الزراعةمف المشركع في األغمب يعتمد كافة األفراد المتأثريف  -1

 يعتبر نمط األسرة الممتدة ىك النمط السائد مف المنازؿ 56إلي  1الكيمك  ما بيف -2

)بصرؼ النظر عمى النكع( األـ كاألب كاألخ األكبر لو تأثير كبير عمى بقية أفراد  ةكبير العائميحتـر أفراد األسرة  -3
 األسرة.
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الستصالح األراضي جنية مصرم  111111المتأثركف ينفقكف حكالى األفراد تـ اخبار فريؽ العمؿ اف  -4
 .الصحراكية

 غالبيتيـ يمتمككف المنازؿ -5

 يعيش األبناء مع األسرة بعد الزكاج -6

 كيربائية في المنازؿ كشاحنات أجيزةغالبيتيـ يمتمككف  -7

ىناؾ قبيمة مف البدك تسمي العرباكية كىـ يتميزكف بطاعة كبير القبيمة، كقد كانكا يشعركف بالرضا نتيجة مشاركة  -8
اسة، كقد عرضكا تقديـ الدعـ لممشركع مف خالؿ تقديـ خدمات األمف )الغفارة(، كىـ يمتمككف بعض كبيرىـ في الدر 

كىـ مف األسر الغنية نسبيا، فداف،  51متر مربع( إلي  4211فداف )الفداف =  2األراضي التي تتراكح ما بيف 
كىـ يمتمككف المنازؿ كاألراضي كتعتبر األرض ممكية لألسرة، كىـ متمسككف بعاداتيـ كتقاليدىـ بشكؿ كبير، 

بالقرب مف محافظة  56إلي الكيمك  17كاألجيزة الكيربائية كالشاحنات، كيعيشكف في المناطؽ الكاقعة مف الكيمك 
 الجيزة كيقكمكف بتأجير أراضييـ بدكف كثائؽ.

كـ، كقد قامت بتطكير  4-3.5حكالي شركة بيكك احد اكبر الشركات في مجاؿ المنتجات الغذائية كتمتد الشركة لمسافة تعتبر 
أساليب الزراعة كاستخداـ أنظمة الرم الحديثة كتركيب أعمدة إنارة في الطريؽ كتركيب أنكاع معينة مف األسكار كنباتات الزينة 
كغرؼ المحكالت، كنظرا لمخصائص المميزة لمشركة فقد كاف مف الصعب عمى لجنة التعكيضات تقدير قيمة التعكيضات عف 

صكؿ، كبالتالي تـ عقد عدد مف االجتماعات مع مجمس إدارة الشركة لمناقشة كيفية مركر خط األنابيب داخؿ أراضي الشركة األ
 في مديرية الزراعة. لألسعار في ىذا الشأف كالتعكيضات المحتممة لألصكؿ المتأثرة نظرا ألنو لـ تكف ىناؾ تقديرات

 

 محافظة الجيزة

يعتبر األفراد المتأثريف الذيف يعيشكف في محافظة الجيزة مف اعمي المستكيات االقتصادية  67إلي الكيمك  56مف الكيمك 
 أنيـف، كما يكاالجتماعية بيف األفراد المتأثريف نتيجة المشركع كىـ يمتمككف المنازؿ كاألراضي كالسيارات كىـ مف المتعمم

بعضا منيـ يدير  أفتيف لمعامميف بيا في األغمب عمى الرغـ مف يمتمككف سندات حيازة قانكنية لألراضي كىـ يترككف إدارة البسا
 أنكاع المحاصيؿ المكالح كالمانجك. أىـاألراضي بأنفسيـ، كمف 

 

 محافظة القميوبية

 .115كىـ األفراد المتأثريف في المناطؽ التي تبدأ مف محطة كيرباء شماؿ الجيزة كحتى الكيمك 

 االجتماعية –االقتصادية  تعتبر ىذه المحافظة مف اقؿ المستكيات -

 غالبية المناطؽ شبو حضرية -

 الزراعية محدكد لمغاية تمساحات الحيازا متكسط -

 2111يناير  25حركة التكسع العمراني سريعة نسبيا كخاصة بعد ثكرة  -

 تردد السكاف نسبيا في قبكؿ المشركع نتيجة أنشطة التكسع العمراني كالخكؼ مف تطبيؽ قانكف حؽ المسار -
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 المحاصيؿ في المنطقة البرسيـ كالقمح كالبصؿأىـ  -

 تـ جمع البيانات السابقة مف المقابالت الشخصية التي تـ إجراؤىا خالؿ مرحمة تعداد السكاف األكلية كمف المالحظات الميدانية.
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 الفصل الثالث: اإلطار القانوني

 سكؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ ما يمي:

 السياسات المرجعية -

 القانكف المصرم كسياسات البنؾ الدكليالفجكات بيف  -

 ممخص نظاـ التعكيضات الخاص بشركة جاسكك عف األراضي كالمحاصيؿ كاألشجار  -

 السياسات المرجعية 3-1

 ي تنطبؽ عمى خطة إعادة التكطيف:تفيما يمي ممخص لمقكانيف المصرية ال

 التشريعات الحككمية المصرية -

o  يحدد ىذا القانكف حؽ ، 2الغاز الطبيعي المادة رقـ  أنابيببخطكط  الخاص 1988لسنة  4القانكف رقـ
المسار كالمحاذير عمى استخدامات األراضي اعمي الخط، باإلضافة إلي تحديد األشخاص المستحقيف 

 لمتعكيضات.

o  الثركة العقارية لمصالح العاـ. مصادرةبشأف  1991لسنة  11القانكف رقـ 

o  كزارة البتركؿ ىي المسئكلة  أفاز الطبيعي كالذم ينص عمى الخاص بالغ 1981لسنة  217القانكف رقـ
عف اإلعالف عف قرارات المصادرة، باإلضافة إلي ضركرة تقديـ تعكيضات عادلة لألشخاص المتأثريف، كما 

 (.2ينص عمى ضماف سالمة أعماؿ اإلنشاءات كفقا لمقانكف )القانكف 

o  ديريات الزراعية التي يقع فييا المشركع بتحديد الى ينص عمى اختصاص الم 2117لسنة  346القانكف رقـ
 قيمة االشجار ك المحاصيؿ.

 سياسات البنؾ الدكلي -

o  المادةOP 4.12 – بشأف إعادة التكطيف غير الطكعي 

o  المادةOP 4.01 – بشأف التقييـ البيئي 

المحاصيؿ الزراعية في  أسعارباإلضافة إلي التشريعات السابؽ ذكرىا فإف مديريات الزراعة ىي المسئكلة عف تحديد قائمة 
 المناطؽ التابعة ليا.

 الكصؼ التفصيمي لإلطار القانكني لممشركع. 8يكضح ممحؽ رقـ 
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 الفجوات بين القانون المصري وسياسات البنك الدولي 3-2

التالية فإف ىناؾ فجكة في السياسات بيف النظاميف، كترجع االختالفات إلي مكضكعات خاصة  اءكما ىك مكضح في األجز 
االستخداـ  ات كبصعكبات التنفيذ بشكؿ خاص: أ( حساب التعكيضات، ب(االستحكاذ المؤقت عمى األراضي، ج(بالسياس

ة، ك. الدعـ في إعادة التكطيف، منطقة جديدالعمؿ بشكؿ مؤقت، ق. إعادة التكطيف في فرص فقداف  (المؤقت لممباني، د
مات بشكؿ الحصكؿ عمى المعمك  الجماعات األكثر عرضة لمتأثير، م(دعـ (زيادة قيمة التعكيضات، ط (بدؿ اإلزعاج، حز(

 كالتقييـ. (المتابعةآليات الشكاكل كالمنازعات، ؿ فكرم كنشر المعمكمات، ؾ(

 كسياسات البنؾ الدكلي فيما يمي:يمكف تمخيص الفجكات بيف القكانيف المصرية 

  عمى  البنؾ الدكلي يؤكدالممارسات المصرية في تقدير قيمة التعكيضات بشكؿ عاـ بما يقؿ عف سعر السكؽ، بينما
بدكف مفاكضات مع  الزراعية المديريةسدادىا كفقا لسعر تقديـ تعكيضات شاممة، الكضع القائـ أف التعكيضات يتـ 

 المزارعيف.

 بينما ينص البنؾ الدكلي عمى تقديـ الدعـ لألفراد  اإلحالؿانكف المصرم بتقديـ الدعـ خالؿ عممية ال ييتـ الق
 المتأثريف خالؿ عممية انتقاليـ مف المنطقة في الفترة االنتقالية.

  ييتـ البنؾ الدكلي بشكؿ خاص بالجماعات األكثر عرضة لمتأثير كخاصة مف ىـ تحت خط الفقر كمف ىـ بدكف
ىذه تركز عمى القكانيف المصرية ال  أفار السف كالنساء كاألطفاؿ كالجماعات األصمية كاألقميات العرقية، إال مأكل ككب

جاسكك استكماؿ ىذه الفجكة مف خالؿ تقديـ التعكيضات لكبار السف كالمعاقيف في المنطقة كقد تـ  تالفئات، كقد حاكل
 سداد التعكيضات بشكؿ مباشر لمجماعات األكثر عرضة لمتأثير.

  المعمكمات الالزمة كافة يحصمكا عمى  أفيجب  إلعادة التكطيفالذيف يتعرضكف  األشخاصكفقا لمقكانيف المصرية فإف
ال يـ بشأف بدائؿ إعادة التكطيف ك إال أنيـ ال يتـ التشاكر مع، المناسبذا الشأف بشكؿ فكرم كبالشكؿ بخصكص ى

 أفإلي  أشاريشارككف في تخطيط كتنفيذ كرصد أعماؿ إعادة التكطيف، عمى الرغـ مف ذلؾ فإف البنؾ الدكلي قد 
شكؿ فكرم كاف يتـ التشاكر معيـ بشأف يحصمكا عمى المعمكمات ب أفاألشخاص الذيف سكؼ يتعرضكف لمتأثير يجب 

بدائؿ إعادة التكطيف كيجب أف تتاح ليـ الفرصة لممشاركة في كتنفيذ كرصد أنشطة إعادة التكطيف، كقد قامت جاسكك 
تاحة كافة المعمكمات ليـ. المشكرة ب  مع أفراد المجتمع كا 

قرارات إعادة التكطيف كأربعة أشير لالعتراض عمى  يتـ إنشاء لجاف خاصة بيذا الشأف كمدتيا شير لتقديـ االعتراضات عمى
قيمة التعكيضات، بينما يؤكد البنؾ الدكلي عمى إتاحة آلية مالئمة لتقديـ الشكاكل، كقد قامت شركة جاسكك بتطبيؽ آلية 

تيـ خالؿ عممية استباقية لمشكاكل مف خالؿ االجتماع مع األفراد المتأثريف نتيجة المشركع في مكقع أعماؿ اإلنشاءات كمصاحب
التعكيضات، كفي حالة كجكد آية شكاكل خالؿ أعماؿ اإلنشاءات فإنو يتـ إخطار الميندس المقيـ في المشركع بيا، كفي حالة 

سكؼ يتـ إعداد كتنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف في كجكد رفض لقيمة التعكيضات فإنو يتـ التفاكض في المكقع لحؿ المشكمة، 
( كليذا اليدؼ OP 4.12كالتشريعات المحمية كسياسات البنؾ الدكلي بشأف إعادة التكطيف غير الطكعي ) ظؿ القكانيف المصرية

 آيةيقـك البنؾ الدكلي بالمكافقة عمى  أفتعتبر ىي المرجع الرئيسي إلعداد مصفكفة التعكيضات، كيجب  OP 4.12فإف المادة 
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يتـ االحتكاـ الى   op 4.12حالة كجكد تبايف بيف القكانيف ك القرارات المحمية ك السياسة التشغيمية  ك فى تغيرات خالؿ التنفيذ.
 .طبقا" ك اتفاقية القرض  op 4.12سياسات البنؾ الدكلى ك إجراءات البنؾ الدكلي بما في ذلؾ 

 مناقشة تفصيمية لمجكانب التشريعية. 11يتناكؿ الممحؽ رقـ 

 الخاص بشركة جاسكو عن األراضي والمحاصيل واألشجارممخص نظام التعويضات  3-3

فإنو يجب إصدار قرار لممصادرة المؤقتة لألراضي مف اجؿ إنشاء خط أنابيب الغاز  1991لسنة  11كفقا لمقانكف رقـ  .0
الزراعة في مكافقة الرسمية مف مجمس الشعب، باإلضافة إلى مكافقة كزير الالطبيعي، كيتـ تنفيذ القرار بعد الحصكؿ عمى 

 حالة مركر الخط في مناطؽ زراعية باإلضافة لمكافقة كزير البتركؿ بشأف المصادرة المؤقتة لألراضي.

لجنة  بإنشاءالذم يسمح لممحافظيف في كؿ محافظة  346/2117يتـ سداد التعكيضات كفقا لقرار كزير الزراعة رقـ  .3
 النظر إلي نكعية األراضي كنكع المحاصيؿ.لتقدير قيمة المحاصيؿ كاألشجار كفقا لطبيعة المحافظة ب

  رساليا لمديريات الزراعة في المناطؽ التي سيمر مف إعداد الخرائط الخاصة بالمكقع التفصيمي لمسار الخط كا 
خالليا الخط، كسكؼ تقـك المديريات بتحديد مكاتب الجمعيات الزراعية المعنية، ثـ ترسؿ ليـ لممشاركة في لجنة 

 التعكيضات قد تمت كفقا لقائمة األسعار في المحافظة. أفماف التعكيضات بيدؼ ض

   تشكيؿ لجنة زراعية كلجنة لمرفع كالحصر المساحي )مف ممثمي شركة جاسكك كممثمي المقاكؿ كالجمعيات
عداد قكائـ األفراد المتأثريف كتحديد كميات  الزراعية في المناطؽ التي يمر بيا الخط( لمقياـ بعممية الحصر كا 

اصيؿ كاألشجار التي سكؼ تتأثر بالنسبة لكؿ مف المزارعيف كتحديد حجـ التعكيضات كفقا لتقديرات قيمة المح
 المحاصيؿ كاألشجار التي تقدمت بيا مديرية الزراعية في المحافظة التي يمر بيا الخط.

 راعية.شركة جاسكك كالجمعية الزراعية كالمقاكؿ عمى القكائـ ثـ إعالنيا في الجمعية الز  مكافقة 

  األفراد المتأثريف كالجماعات األكثر عرضة لمتأثير  كتضـتقـك شركة جاسكك بعقد اجتماعات تحضيرية مع المجاف
المشركع كالتعكيضات كاآلليات المختمفة، يف نتيجة ر المتأثبالتعاكف مع الجمعيات الزراعية بيدؼ إخطار األفراد 

يتـ تسميـ األرض عمى حالتيا قبؿ بدء أعماؿ اإلنشاءات،  فأكفي حالة حدكث أية أضرار بالنسبة لمالؾ األرض 
كسكؼ يتـ تعكيض المالؾ عف المحاصيؿ الزراعية كفقا لقائمة األسعار التي تقدمت بيا الجمعية الزراعية، كيمكف 

 لممزارعيف بعد استكماؿ أعماؿ الخط استخداـ األرض في أغراض الزراعة بدكف مشكالت.

  سداد التعكيضات لألفراد المتأثريف نتيجة المشركع )مالؾ قانكنييف أك غير قانكنييف أك مستأجريف( خالؿ
االجتماعات، كيجب أف يقكمكا بالتكقيع عمى الكثائؽ التي تثبت استالـ التعكيضات كالمكافقة عمى مركر الخط في 

 التعكيضات. مشكالت نتيجة استالـ أيةأراضييـ، باإلضافة إلي مسئكليتيـ عف 

 .عقد االجتماعات مع مالؾ األراضي الستمرار عممية التعكيضات 
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فيتـ التفاكض معيـ بالتعاكف مع األطراؼ ذات  كىـ عدد محدكد بالنسبة لمالؾ األراضي  الذيف لـ يقبمكا بقيمة التعكيض .2
الرفض، يتعيف عمى المشركع في حالة  .التفاؽحتى يتـ التكصؿ المصمحة )العمدة كالشيخ كالمجمس المحمي كغيرىا( 

الحصكؿ عمى مستكل أعمى مف الكساطة مف خالؿ التعاكف فيما بيف لجنة التعكيضات كأصحاب المصمحة )عمدة كرئيس 
كأظيرت جاسكك استعداد لتبنى آلية لمتظممات عمى المستكل  كديا( في محاكلة إلقناع الفئات المضارة (الجمعية الزراعية

قد يتـ التكجو بيا إلى المحكمة. ك تتيح تمؾ اآللية الخاصة بالتظممات عمى  التيعدد القضايا كذلؾ لمحد مف  المجتمعي
مدير الجمعية الزراعية أك  عناصر مف  -المستكل المجتمعي تضميف القيادات الطبيعية عمى  مستكل القرية )العمدة

، كدراسة اإلطار العاـ إلعادة كاالجتماعي يالبيئدراسة تقييـ األثر  أفالجمعيات األىمية محؿ الثقة(. كمف الكاضح 
تـ بناء جسكر مف الثقة فيما  قد قدمكا قدرا ثريا مف المعمكمات لممجتمع المحمي. كقد  التكطيف ككذلؾ خطة إعادة التكطيف

ى مع بيف شركة جاسكك كالمجتمعات المحمية كبخاصة الفالحيف. كىذا التكجو يندرج تحت اإلجراءات الكقائية كالتي تتماش
. كفي حالة رفض التعكيض مف حؽ المتضرر المجكء لممحكمة. مع الكضع  OP 4.12السياسة التشغيمية لمبنؾ الدكلي

 جاسكو سوف تودع التعويض في خزينة المحكمة. وهذا اإلجراء لن يؤثر على خطة التنفيذ. أف شركة االعتبارفي 

ويتولوا  قانونيمرضية  للمتضررين من المزارعين الذين ليس لهم وضع سوف تدفع شركة جاسكو التعويض كامال وبصورة   .4
 زراعة األراضي.

ي حالة مركر الخط بأراضي مممككة لمدكلة فإنو ال يتـ سداد رسـك / تعكيضات كيمتـز المقاكؿ بإعادة الكضع ألصمو بعد ف .5
الخاص بخطكط أنابيب  4/1988لقانكف الخاص بالغاز الطبيعي كا 217/1981انتياء أعماؿ اإلنشاءات، كفقا لمقانكف 

 الغاز الطبيعي كغيرىا مف القرارات الكزارية.

مممككة لجيات حككمية )مثؿ كزارم الرم أك التنمية السياحية( فإف تراخيص  أراضيالخط في  التي يمر فيياحاالت الفي  .6
نشاءمركر   لذلؾ. الخط سكؼ تقـك بإصدارىا الجية المعنية كيجب سداد التعكيضات كفقا كا 

حالة ممكية لغرؼ البمكؼ كمحطات الخفض كالتكزيع فإف المفاكضات تتـ كفقا  بإنشاءفي حالة شراء األراضي الخاصة  .7
ميراث( كيتـ تكقيع االتفاؽ كمكافقة رئيس مجمس اإلدارة  -ممكية غير رسمية  –عقكد ابتدائية  –األرض )عقكد قانكنية 

صدار لمغازات القابضة شيؾ بقيمة التعكيضات كتقديمو لمالؾ األراضي عند التكقيع عمى عقكد البيع لمشركة المصرية  كا 
رفع تـ ي النيائيكفي حالة رفض البائع تكقيع عقد البيع ، كتؤكؿ ممكية األرض في ىذه الحالة إليجاس، (ايجاسالطبيعية )

 دعكل صحة كنفاذ(.ذ )كىذه تسمى دعكل )صحة تكقيع(. كمف ثـ يصبح العقد صحيح كناف

 في كافة الحاالت تقـك شركة جاسكك بسداد التعكيضات لألفراد المتأثريف نتيجة المشركع بشكؿ مباشر كبدكف أطراؼ كسيطة.
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 تقدير قيمة األصول –أعمال التعويضات تنفيذ دعم  –الفصل الرابع: استحقاق التعويضات 

 مصفوفة التعويضات  4-1

كاستعادة األنشطة التجارية كفقا لمبنؾ الدكلي، فيما يمي الجدكؿ الذم يضـ قائمة متعكيضات المستحقة لىناؾ عدد مف الفئات 
 بمختمؼ الفئات التي قاـ البنؾ الدكلي بتحديدىا.

 فيما يمي فئات األفراد المتأثريف نتيجة المشركع المستحقيف إلجراءات التخفيؼ / التعكيضات:

ضي الذيف قد يفقدكف أراضييـ الزراعية )ممكية قانكنية أك غير قانكنية(: فقداف مؤقت )كمي أك جزئي( لكؿ مالؾ األرا -
 الكاقعة في منطقة اإلنشاءات. الصالحة لمزراعة أك الرعيأك جزء مف األراضي 

كمي أك جزئي( فقداف مؤقت ))ممكية قانكنية أك غير قانكنية(:  أراضييـمالؾ األراضي الذيف قد يفقدكف جزء مف  -
 الكاقعة في منطقة اإلنشاءات. الصالحة لمزراعة أك الرعيلبعض أك كؿ األراضي 

مستأجرم األراضي الذيف قد يفقدكف القدرة عمى الكصكؿ ألراضييـ )أكضاع قانكنية أك غير قانكنية(: فقداف مؤقت  -
الكاقعة في المنطقة الفرعية لممشركع )في حاالت  الصالحة لمزراعة أك الرعي)كمي أك جزئي( لجزء مف األراضي 
 الحقكؽ القانكنية أك غير القانكنية(.

مالؾ المحاصيؿ الزراعية كاألشجار كالنباتات القائمة )ممكية قانكنية أك غير قانكنية(: فقداـ دائـ )كمي أك جزئي(  -
 لممحاصيؿ القائمة كاألشجار كالنباتات.

صر الحظر الدائم عمى تراضي من إعادة استخدامها وفقا لقانون حق المسار: يقلن يتم منع مالك أو مستأجري األ  -
 .1988لسنة  4إعادة زراعة بعض األنواع من األشجار وفقا لمقانون رقم 

سكؼ يتـ حظر البناء بالنسبة لممالؾ أك المستأجريف كفقا لقانكف حؽ المسار: ىناؾ حظر دائـ عمى البناء في إطار  -
 ممكيات القانكنية أك غير القانكنية.حؽ المسار سكاء لم

الجماعات األكثر عرضة لمتأثير: ىـ أكثر الجماعات تأثرا نتيجة تنفيذ المشركع كىـ أىـ الفئات التي يجب أف ييتـ  -
بيا المشركع، لـ يشير فريؽ الدراسة إلى كجكد أية جماعات أكثر عرضة لمتأثير في امتداد حؽ المسار خالؿ الدراسة 

 المسحية.

متطمبات البنؾ الدكلي، باإلضافة إلى كفقا لت مراجعة مصفكفة استحقاؽ التعكيضات خالؿ إعداد إطار عاـ إعادة التكطيف تم
إعداد مصفكفة خاصة الستحقاؽ التعكيضات خالؿ إعداد خطة إعادة التكطيف، كيكضح الجدكليف التالييف ىذه النتائج، أما أىـ 

التعكيضات التي في مصفكفة تقدير قيمة األصكؿ  أفيي ضماف فأف االستحقاقات المكضكعات التي يجب التركيز عمييا بش
التعكيضات التي تبنتيا  إستراتيجيةباإلضافة إلي أف بناء عمى سعر السكؽ في المحافظة. قد تـ قامت بتحديدىا مديرية الزراعة 

جاسكك تأخذ في االعتبار تكمفة األيدم العاممة الالزمة لنقؿ األسالؾ كشبكات الرم كجزء مف إجمالي مبمغ التعكيض، كسكؼ 
 يتـ اتخاذ كافة القرارات الخاصة بتقدير قيمة التعكيضات بالتعاكف مع مديرية الزراعة.  
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 OP 4.12مصفوفة استحقاق التعويضات وفقا لمعايير المادة  :5جدول 

 موضوعات خاصة بالتنفيذ سياسة ومعايير التعويضات األفراد المستحقين لمتعويضات مستوى التأثيرات األثرنوع 

 األراضي الزراعية

فقداف األراضي الصالحة 
لمزراعة أك الرعي أك فقداف 

 القدرة عمى الكصكؿ ليا

أك جزئي( فقداف دائـ )كمي 
األراضي الصالحة لمزراعة 

أك الرعي الكاقعة في 
 المناطؽ الفرعية لممشركع

ممف ليـ حقكؽ ف / األفراد ك المزارع
 في ممكية األراضي  رسمية

  تقديـ تعكيض مالي بسعر اإلحالؿ لألراضي التي سكؼ يتـ
فقدىا باإلضافة لتكمفة تييئة األراضي لمستكل اإلنتاجية 

األراضي التي تـ فقدىا باإلضافة لتكمفة  كلالمماثؿ لمست
 كضرائب التسجيؿ كنقؿ الممكية

  تقديـ تعكيض مالي عف فقداف المحاصيؿ أك األشجار بسعر
 اإلحالؿ

  قائمة باألراضي الصالحة لمزراعة كالرعي
 المتأثرة في المجتمعات المحمية.

  قائمة باألفراد المتأثريف كاألشخاص المستحقيف
 لمتعكيضات 

  المشاكرات كاالتفاؽ الرسمي مع األفراد
 آـالمتأثريف حكؿ نكعية التعكيضات )نقدية 

 عينية(

  كاف تككف يطمب األفراد المتأثريف  أففي حالة
ذلؾ كبعد مكافقة  ؽإمكانية لتحقيىناؾ 

المشركع الفرعي كالييئات المعنية: تكفير قطع 
أراضي بديمة قريبة بنفس الحجـ ك القيمة ك 

 الجكدة

  حالة إعادة التكطيف يمكف تقديـ الدعـ في
 لممزارعيف خالؿ كبعد عممية إعادة التكطيف

  تقديـ الدعـ لممزارعيف لزراعة محاصيؿ جديدة
 كتطكير إنتاجية المحاصيؿ كالثركة الحيكانية

  الفئات األكثر فقرا كاألكثر عرضة لمتأثير مف
بيف الجماعات المتأثرة )بما فييا مف ال 

لف يتـ نقميـ إال بعد تكفير  يممككف األراضي(
 قطع أراضي بديمة

فقداف األراضي الصالحة 
لمزراعة أك الرعي أك فقداف 

 القدرة عمى الكصكؿ ليا

دائـ )كمي أك جزئي( فقداف 
األراضي الصالحة لمزراعة 

أك الرعي الكاقعة في 
 المناطؽ الفرعية لممشركع

المزارعكف / األفراد ممف ليس ليـ 
في الممكية كلكف  رسميةحقكؽ 

أك ليـ حقكؽ  إيجارلدييـ عقكد 
 ةتمؤق

  عداداالنتقاؿ  خالؿتقديـ الدعـ المناطؽ البديمة التي  كا 
 تـ استئجارىا

  تقديـ تعكيض مالي عف فقداف المحاصيؿ أك األشجار
 بسعر اإلحالؿ

 

فقداف األراضي الصالحة 
لمزراعة أك الرعي أك فقداف 

 القدرة عمى الكصكؿ ليا

)كمي أك جزئي( فقداف دائـ 
األراضي الصالحة لمزراعة 

أك الرعي الكاقعة في 
 المناطؽ الفرعية لممشركع

المزارعكف / األفراد ممف ليس ليـ 
خاصة حقكؽ قانكنية أك سندات 

 األرضب

 

  تعكيض عف األراضي يـ تقديـال 

  تقديـ الدعـ لألفراد المتأثريف ممف ال يمتمككف األراضي
 مؤقتة أك تأجير أراضي أخرل بديمةفي تأميف أراضي 

  تقديـ تعكيض مالي عف الخسائر في المحاصيؿ
 كاألشجار بسعر اإلحالؿ

فقداف األراضي الصالحة 
لمزراعة أك الرعي أك فقداف 

مؤقت )كمي أك جزئي( فقداف 
لكؿ أك جزء مف األراضي 
الصالحة لمزراعة أك الرعي 

المزارعكف / األفراد ممف ليـ حقكؽ 
 رسمية في ممكية األراضي 

  لف يتـ تقديـ تعكيضات نقدية إذا تمت إعادتيا لممالؾ في
 مدة اقؿ مف سنة.

  تقديـ تعكيضات نقدية مساكية لتكمفة اإلحالؿ بسعر السكؽ

  يتـ الفقداف المؤقت لألراضي  أففي حالة
لمدة تزيد عف السنة، سكؼ يتـ إتاحة الفرصة 

لألفراد المتأثريف لالختيار ما بيف استمرار 
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الفرعية  الكاقعة في المناطؽ القدرة عمى الكصكؿ ليا
 لممشركع

 مثؿ إيجار ارض بديمة لالستخداـ المؤقت

  الخسائر في المحاصيؿ تقديـ تعكيضات نقدية عف
كاألشجار بسعر اإلحالؿ كالتعكيض عف الخسائر في 
صافي الدخؿ نتيجة فقداف المحاصيؿ التي لف يمكف 

 زراعتيا طكاؿ مدة اإليجار

الترتيبات المؤقتة أك بيع األراضي المتأثرة مع 
الحصكؿ إجمالي تكمفة اإلحالؿ بسعر 

 السكؽ.

  تقديـ الدعـ لممزارعيف/ مالؾ األراضي
الستعادة األراضي في حالتيا السابقة أك 

مف خالؿ إجراءات تحسيف جكدة  أفضؿ
األراضي في حاالت التأثيرات السمبية عمى 

 األراضي

 

صالحة فقداف األراضي ال
لمزراعة أك الرعي أك فقداف 

 القدرة عمى الكصكؿ ليا

مؤقت )كمي أك جزئي( فقداف 
لكؿ أك جزء مف األراضي 
الصالحة لمزراعة أك الرعي 
الكاقعة في المناطؽ الفرعية 

 لممشركع

المزارعكف / األفراد ممف ليس ليـ 
حقكؽ رسمية في الممكية كلكف 
لدييـ عقكد إيجار أك ليـ حقكؽ 

 مؤقتة

  لف يتـ تقديـ تعكيضات نقدية إذا تمت إعادتيا لممالؾ في
 مدة اقؿ مف سنة.

  تقديـ تعكيضات نقدية مساكية لتكمفة اإلحالؿ بسعر السكؽ
 مثؿ إيجار ارض بديمة لالستخداـ المؤقت

  تقديـ تعكيضات نقدية عف الخسائر في المحاصيؿ
كاألشجار بسعر اإلحالؿ كالتعكيض عف الخسائر في 

ؿ نتيجة فقداف المحاصيؿ التي لف يمكف صافي الدخ
 زراعتيا طكاؿ مدة اإليجار

فقداف األراضي الصالحة 
لمزراعة أك الرعي أك فقداف 

 القدرة عمى الكصكؿ ليا

مؤقت )كمي أك جزئي( فقداف 
لكؿ أك جزء مف األراضي 
الصالحة لمزراعة أك الرعي 
الكاقعة في المناطؽ الفرعية 

 لممشركع

األفراد ممف ليس ليـ المزارعكف / 
حقكؽ قانكنية أك سندات 

 بخصكص األرض

  لف يتـ تقديـ تعكيضات نقدية إذا تمت إعادتيا لممالؾ في
 مدة اقؿ مف سنة.

  تقديـ تعكيضات نقدية عف الخسائر في المحاصيؿ
 كاألشجار بسعر اإلحالؿ

 

  إعادة اإلنمائي كالمساعدة في تقديـ الدعـ
مف ال يمتمككف التكطيف لألفراد المتأثريف م

 األراضي كليس ليـ حقكؽ قانكنية

 

 األراضي الحضرية )استخدامات سكنية / تجارية(

فقداف األراضي الحضرية 
السكنية أك التجارية غير 

الصالحة لمزراعة أك فقداف 
 القدرة عمى الكصكؿ إلييا

دائـ )كمي كجزئي( فقداف 
األراضي الحضرية السكنية 
أك التجارية غير الصالحة 

 لمزراعة 

األفراد الذيف ليـ حقكؽ ممكية 
 قانكنية رسمية لألراضي

  لألراضي بنفس  اإلحالؿتقديـ تعكيض نقدم بسعر
خدمات كاالستخداـ مع تكافر نفس مستكل  الحجـ
طقة كتقع في نفس المن أعمىاألساسية أك البنية 

المعرضة لمتأثير باإلضافة لتكمفة ضرائب التسجيؿ 
 كنقؿ الممكية.

  في حالة كجكد مباني عمى األرض يجب دفع مقابؿ
مادم لتكمفة اإلحالؿ لممكاد المستخدمة في إعادة 

  قائمة باألراضي غير الصالحة لمزراعة
 المجتمعاتالتي سكؼ تتأثر في كافة 

  لمتأثير  المعرضكفقائمة باألفراد
 كالمستحقيف لمتعكيضات

  المشاكرات كاالتفاقات الرسمية مع
األفراد المتأثريف نتيجة المشركع عمى 

 عينية( آـنكع التعكيضات )نقدية 
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يطمب األفراد المتأثريف كاف  أففي حالة   الجزئي لممباني المتأثرة اإلحالؿالبناء أك 
تككف ىناؾ إمكانية لتحقيؽ ذلؾ كبعد 

كالييئات مكافقة المشركع الفرعي 
المعنية: تكفير قطع أراضي بديمة قريبة 

 بنفس الحجـ ك القيمة ك الجكدة

  تقديـ المساعدة اإلنمائية كالدعـ إلعادة
التكطيف في شكؿ بدؿ االنتقاؿ بصكرة 
أساسية لألفراد المتأثريف بشدة نتيجة 
المشركع )بدؿ االنتقاؿ لشراء المكاد 
اؿ  الغذائية كحافز لالنتقاؿ كالدعـ لالنتق

كتأجير مناطؽ سكنية أك تجارية جديدة 
باإلضافة لبدؿ الدخؿ في حالة نقؿ 

 النشاط التجارم(

 

فقداف األراضي الحضرية 
السكنية أك التجارية غير 

الصالحة لمزراعة أك فقداف 
 القدرة عمى الكصكؿ إلييا

دائـ )كمي كجزئي( فقداف 
األراضي الحضرية السكنية 
أك التجارية غير الصالحة 

 لمزراعة

األفراد الذيف ليس ليـ حقكؽ ممكية 
قانكنية رسمية لألراضي كلكنيـ 

يقكمكف باستئجارىا أك استخداميا 
 بشكؿ مؤقت

  في حالة كجكد مباني عمى األراضي يجب تقديـ
تعكيض نقدم كفقا لسعر اإلحالؿ لممكاد المستخدمة 

بعض  إلحالؿإلعادة البناء أك لممكاد المستخدمة 
 المتأثرة. أجزاء المباني

  كاالنتقاؿ لألراضي التي تـ  إعدادتقديـ الدعـ في
 بصكرة بديمة إيجارىا

فقداف األراضي الحضرية 
السكنية أك التجارية غير 

الصالحة لمزراعة أك فقداف 
 القدرة عمى الكصكؿ إلييا

دائـ )كمي كجزئي( فقداف 
األراضي الحضرية السكنية 
أك التجارية غير الصالحة 

 لمزراعة

األفراد الذيف ليس ليـ أم حقكؽ 
 قانكنية أك مطالبات بشأف األرض

 لف يتـ تقديـ تعكيضات عف األراضي 

  في حالة المباني القائمة عمى األراضي سكؼ يتـ
مكاد البناء أك  إحالؿتقديـ دعـ نقدم مقابؿ تكمفة 

 تكمفة اإلصالح الجزئي لألجزاء المتأثرة مف المبني

  التكطيف كاالنتقاؿ لألفراد تقديـ الدعـ في إعادة
المتأثريف مف المشركع ممف ال يممككف األراضي 
لتأميف أراضي سكنية أك تجارية بديمة مع استعادة 

 نفس مستكل كسب العيش السابؽ.

فقداف األراضي الحضرية 
السكنية أك التجارية غير 

الصالحة لمزراعة أك فقداف 
 القدرة عمى الكصكؿ إلييا

فقداف  مؤقت )كمي كجزئي(
األراضي الحضرية السكنية 
أك التجارية غير الصالحة 

 لمزراعة

األفراد ممف ليـ حقكؽ قانكنية 
 رسمية في ممكية األراضي

  لف يتـ تقديـ تعكيضات نقدية إذا تمت إعادتيا لممالؾ في
 مدة اقؿ مف سنة.

  تقديـ تعكيضات نقدية مساكية لتكمفة اإلحالؿ بسعر السكؽ
 لالستخداـ المؤقت مثؿ إيجار ارض بديمة

  تقديـ تعكيضات نقدية عف الخسائر في المحاصيؿ
 كاألشجار أك المباني بسعر اإلحالؿ

 

  لمدة تزيد في حالة استمرار الخسائر المؤقتة
ف عاـ سكؼ يتـ إتاحة االختيار لألفراد ع

المتأثريف نتيجة المشركع سكاء الستمرار 
رتيبات المؤقتة أك بيع األراضي المتأثرة تال

 بالكامؿ لممشركع الفرعي بسعر السكؽ 

  تقديـ الدعـ حتى يتمكف مالؾ األراضي مف
الحالة السابقة عمى  إلىاستعادة األراضي 

المشركع مف خالؿ إجراءات تحسيف جكدة 
 األراضي في حالة كجكد تأثيرات سمبية.

 

فقداف األراضي الحضرية 
التجارية غير  السكنية أك

الصالحة لمزراعة أك فقداف 
 القدرة عمى الكصكؿ إلييا

مؤقت )كمي كجزئي( فقداف 
األراضي الحضرية السكنية 
أك التجارية غير الصالحة 

 لمزراعة

األفراد الذيف ليـ حقكؽ قانكنية 
رسمية في ممكية األراضي كلكف 
ليـ حقكؽ مؤقتة أك إيجارات في 

 األراضي

  تعكيضات نقدية إذا تمت إعادتيا لممالؾ في لف يتـ تقديـ
 مدة اقؿ مف سنة.

  تقديـ تعكيضات نقدية مساكية لتكمفة اإلحالؿ بسعر السكؽ
 مثؿ إيجار ارض بديمة لالستخداـ المؤقت

  تقديـ تعكيضات نقدية عف الخسائر في المحاصيؿ
 كاألشجار أك المباني بسعر اإلحالؿ
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فقداف األراضي الحضرية 
التجارية غير  السكنية أك

الصالحة لمزراعة أك فقداف 
 القدرة عمى الكصكؿ إلييا

مؤقت )كمي كجزئي( فقداف 
األراضي الحضرية السكنية 
أك التجارية غير الصالحة 

 لمزراعة

األفراد الذيف ليس ليـ حقكؽ 
معترؼ بيا أك مطالبات عف 

 األراضي

  لف يتـ تقديـ تعكيضات نقدية إذا تمت إعادتيا لممالؾ في
 مدة اقؿ مف سنة.

  تقديـ تعكيضات نقدية عف الخسائر في المحاصيؿ
 كاألشجار أك المباني بسعر اإلحالؿ

  تقديـ الدعـ في إعادة التكطيف لألفراد
ممف ال يممككف األراضي مف المتأثريف 
 مف المشركع كليس ليـ حقكؽ قانكنية

 المباني أو المنشآت )التجارية واألعمال والصناعية والسكنية(

فقداف المباني أك القدرة 
 عمى الكصكؿ إلييا

 

فقداف دائـ لممبني )كمي أك 
 جزئي(

األفراد الذيف ليـ حقكؽ قانكنية في 
 ممكية المباني

  كتساكم  اإلحالؿتقديـ تعكيض نقدم مقابؿ تكمفة
في نفس سعر السكؽ لممكاد المستخدمة في البناء 

ة المنطقة كبنفس الجكدة أك إصالح األجزاء المتأثر 
بشكؿ جزئي، باإلضافة لتكمفة نقؿ مكاد البناء 
لممكقع كتكمفة العماؿ كالمقاكؿ باإلضافة لتكمفة 

 ضرائب التسجيؿ كنقؿ الممكية

 قائمة بالمباني المتأثرة في كؿ منطقة 

  قائمة باألفراد المتأثريف في كؿ منطقة
 كاألفراد المستحقيف لمتعكيضات

  المشاكرات كاالتفاقات الرسمية مع
راد المتأثريف حكؿ نكعية األف

التعكيضات )نقدية أك عينية مثؿ إعادة 
 التكطيف(

فقداف المباني أك القدرة 
 عمى الكصكؿ إلييا

 

دائـ )كمي كجزئي( لمكحدات 
الحضرية السكنية أك 

التجارية أك األراضي غير 
 الصالحة لمزراعة

األفراد الذيف ليس ليـ حقكؽ 
 قانكنية في ممكية المباني كلكف ليـ

 حقكؽ مؤقتة أك إيجارات

  تقديـ الدعـ في عممية االنتقاؿ كإليجاد مسكف مالئـ
بتكمفة مقبكلة )قد تشمؿ بدؿ االنتقاؿ كبدؿ لإليجار 

 عف الفترة االنتقالية(

  تكجيو إخطار قبؿ ثالث أشير
 لممستأجريف

 

فقداف المباني أك القدرة 
 عمى الكصكؿ إلييا

 

دائـ )كمي كجزئي( لمكحدات 
السكنية أك  الحضرية

التجارية أك األراضي غير 
 الصالحة لمزراعة

األفراد الذيف ليس حقكؽ قانكنية 
معترؼ بيا أك مطالبات لألراضي 

المتنازعيف عمى )كاضعي اليد 
 (الممكية

  تقديـ تعكيضات نقدية بسعر اإلحالؿ لممباني التي قاـ
 المستخدميف بتشييدىا

  يجاد مساكف بديمة بتكمفة تقديـ الدعـ في االنتقاؿ كا 
مالئمة )قد تشمؿ بدؿ انتقاؿ كبدؿ لإليجار طكاؿ 

 الفترة االنتقالية(

  يراجع مسئكؿ التنمية البيئية
كاالجتماعية إمكانية إعادة تأىيؿ 

 المباني بعد إصالحيا

 

 المحاصيل واألشجار والنباتات القائمة

فقداف المحاصيؿ 
كاألشجار كالنباتات القائمة 

أك فقداف القدرة عمى 

دائـ )كمي كجزئي( 
لممحاصيؿ كاألشجار 

ف أك األفراد الذيف يقكمكف ك المزارع
بزراعة األراضي كليـ حقكؽ 

قانكنية رسمية في صكرة ممكيات 

  تقديـ تعكيضات نقدية مقابؿ فقداف المحاصيؿ كاألشجار
 كالنباتات بسعر اإلحالؿ 

  قائمة بأسعار المنتجات الزراعية السائدة في
 السكؽ المحمي

  قائمة بأنكاع األشجار كالنباتات في المنطقة 
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تراعي األنشطة الفرعية لممشركع  أفيجب   لألراضي المزركعة كالنباتات القائمة  الكصكؿ إلييا
أنماط الحاصالت الزراعية كالمكاسـ مف اجؿ 
 تفادم الخسائر الكمية أك الجزئية كمما أمكف

فقداف المحاصيؿ 
كاألشجار كالنباتات القائمة 

أك فقداف القدرة عمى 
 الكصكؿ إلييا

دائـ )كمي كجزئي( 
لممحاصيؿ كاألشجار 

 كالنباتات القائمة

المزارعيف الذيف ليس ليـ األفراد أك 
حقكؽ ممكية قانكنية أك رسمية في 

األراضي المزركعة كلكف ليـ 
 حقكؽ مؤقتة أك عقكد إيجار

   تقديـ تعكيضات نقدية مقابؿ فقداف المحاصيؿ كاألشجار
 كالنباتات بسعر اإلحالؿ

 

فقداف المحاصيؿ 
كاألشجار كالنباتات القائمة 

أك فقداف القدرة عمى 
 إليياالكصكؿ 

دائـ )كمي كجزئي( 
لممحاصيؿ كاألشجار 

 كالنباتات القائمة

المزارعكف كاألفراد الذيف ليس ليـ 
حقكؽ قانكنية أك مطالبات بالنسبة 

 لألراضي التي تستخدـ لمزراعة

   تقديـ تعكيضات نقدية مقابؿ فقداف المحاصيؿ كاألشجار
 كالنباتات بسعر اإلحالؿ

 

 لمصادر الدخل )األنشطة التجارية والصناعية وقطاع األعمال(الدخل أو القدرة عمى الوصول 

فقداف مصادر الدخؿ أك 
القدرة عمى الكصكؿ 

 لمصادر الدخؿ

لمصادر الدخؿ  دائـفقداف 
أك القدرة عمى الكصكؿ 

 لمصادر الدخؿ

 

مالؾ أك العامميف في األعماؿ 
 المسجمة بصكرة رسمية

  تقديـ بدؿ نقدم عف االنتقاؿ حتى الحصكؿ عمى
كظيفة جديدة دائمة بناء عمى صافي الدخؿ )لمدة ال 

 (أشير 6تزيد عف 

  تقديـ الدعـ لألفراد المتأثريف نتيجة المشركع )التدريب
المساعدة في الحفاظ عمى بعض المجاالت( بيدؼ 

عمى أك زيادة مستكل الدخؿ كالقدرة عمى الكصكؿ 
 لفرص العمؿ

  قائمة باألنشطة التجارية كالصناعية في
 المنطقة المتأثرة

  قائمة باألفراد المتأثريف نتيجة المشركع
 كالمستحقيف لمتعكيضات

  سكؼ يقـك مسئكؿ الشئكف البيئية
كاالجتماعية بتقديـ الدعـ الفني لألفراد 

المتأثريف بصكرة كبيرة كالجماعات 
األكثر عرضة لمتأثير نتيجة المشركع 

عداد )مثؿ تص ميـ برامج التدريب كا 
األنشطة غير الرسمية كالقدرة عمى 

الكصكؿ لبرامج التمكيؿ كالمشاركة في 
 العمؿ مع المقاكؿ كمما أمكف(

فقداف مصادر الدخؿ أك 
القدرة عمى الكصكؿ 

 لمصادر الدخؿ

فقداف دائـ لمصادر الدخؿ 
أك القدرة عمى الكصكؿ 

 لمصادر الدخؿ

 

األعماؿ مالؾ أك العامميف في 
 غير المسجمة كغير الرسمية

 

  تقديـ تعكيضات نقدية انتقالية حتى الحصكؿ عمى
عمؿ جديد بناء عمى الحد األدنى الشيرم لألجكر في 

 أشير عمى األكثر( 6المنطقة )لمدة 

  يجب إعطاء األكلكية لألفراد المتأثريف بشدة في
أنشطة خاصة بفرص العمؿ في  آيةالمعرفة عف 

 المناطؽ الفرعية لممشركع

فقداف مصادر الدخؿ أك 
القدرة عمى الكصكؿ 

فقداف مؤقت لمصادر الدخؿ 
أك القدرة عمى الكصكؿ 

الدخؿ تقديـ تعكيضات نقدية عف فترة انقطاع العمؿ /  مالؾ أك العامميف في األعماؿ 
 بناء عمى صافي قيمة الدخؿ
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 المسجمة بصكرة رسمية لمصادر الدخؿ لمصادر الدخؿ

فقداف مصادر الدخؿ أك 
القدرة عمى الكصكؿ 

 لمصادر الدخؿ

فقداف مؤقت لمصادر الدخؿ 
أك القدرة عمى الكصكؿ 

 لمصادر الدخؿ

مالؾ أك العامميف في األعماؿ 
 غير المسجمة كغير الرسمية

  تقديـ تعكيضات نقدية عف فترة انقطاع العمؿ / الدخؿ
 الحد األدنى الشيرم لألجكر في المركزبناء عمى 

 

 

  



 2113يناير  لتقرير النيائىميت نما، ا –بارية خطة عمؿ إعادة التكطيف، خط أنابيب غاز النك 

37 

 موضوعات خاصة بالتنفيذ سياسة ومعايير التعويضات األفراد المستحقين لمتعويضات مستوى التأثيرات نوع الخسائر

 الموارد المجتمعية

فقداف األصكؿ 
المجتمعية أك فقداف 
القدرة عمى الكصكؿ 

 إلييا

دائـ )فقداف كمي أك جزئي( 
 المجتمعية الطبيعيةلألصكؿ 

سكؼ يتـ استبداؿ األراضي المتأثرة في المنطقة كفقا   كافة أعضاء المجتمع
المجتمع  إفرادمع  المشكرة لما تـ الكصكؿ إليو في 

 المحمي كمع الييئات كالمؤسسات المعنية

  تقديـ بدائؿ أك مكارد مماثمة لمتعكيض عف الخسائر
لممكارد الطبيعية مف حيث فقداف القدرة عمى الكصكؿ 

 في المجتمع المحمي

  قائمة لتحديد األصكؿ كالمكارد
المجتمعية )المستشفيات العامة 

كاألسكاؽ كمناطؽ الصيد أك الرعي 
 كالكقكد كالعمؼ(

  في حالة تكقع حدكث خسائر لمدخؿ
نتيجة فقداف بعض األصكؿ في 

المجتمع يجب تقديـ تعكيضات عف 
ىذه الخسائر في صكرة دعـ تنمكم 
الستعادة مستكل المعيشة بيف األفراد 

 المتأثريف نتيجة المشركع.

فقداف األصكؿ 
المجتمعية أك فقداف 
القدرة عمى الكصكؿ 

 إلييا

مؤقت )فقداف كمي أك جزئي( 
 لألصكؿ المجتمعية الطبيعية

استعادة المباني المتأثرة في المجتمع المحمي لحالتيا   كافة أعضاء المجتمع
 األصمية أك أفضؿ

  تقديـ بدائؿ أك مكارد مماثمة لمتعكيض عف الخسائر
 المؤقتة كعف القدرة عمى الكصكؿ لممكارد الطبيعية

خسائر اجتماعية 
اقتصادية أك اجتماعية 

ثقافية أك في شبكة 
العالقات أك في القدرة 

 عمى الكصكؿ إلييا

دائـ )فقداف كمي أك جزئي( 
لألصكؿ المجتمعية غير 

 الطبيعية

تقديـ دعـ تنمكم لتمكيف أفراد المجتمع مف االستفادة   المجتمعكافة أعضاء 
 مف إجراءات استعادة الدخؿ السابؽ ذكرىا

  تقديـ بدائؿ أك مكارد مماثمة لمتعكيض عف الخسائر
 في القدرة عمى الكصكؿ لرأس الماؿ المجتمعي

  مختمفة مف رأس الماؿ  أنماطتحديد
المجتمعي مف كجية نظر األفراد 

تيجة المشركع مثؿ المتأثريف ن
االئتماف االجتماعي كالشبكات )

 (كالتماسؾ االجتماعي .. الخ

  مع األفراد المتأثريف نتيجة  المشكرة
المشركع لتحديد اإلجراءات الالزمة 
لضماف تدارؾ الخسائر الدائمة أك 
 الجزئية في رأس الماؿ المجتمعي

 

خسائر اجتماعية 
اقتصادية أك اجتماعية 

شبكة ثقافية أك في 
العالقات أك في القدرة 

 عمى الكصكؿ إلييا

مؤقت )فقداف كمي أك جزئي( 
لألصكؿ المجتمعية غير 

 الطبيعية

تقديـ دعـ تنمكم لتمكيف أفراد المجتمع مف االستفادة   كافة أعضاء المجتمع
 مف إجراءات استعادة الدخؿ السابؽ ذكرىا

  تقديـ بدائؿ أك مكارد مماثمة لمتعكيض عف الخسائر في
 القدرة عمى الكصكؿ لرأس الماؿ المجتمعي

جراءات اإلدارة البيئية كاالجتماعية، الصندكؽ االجتماعي لمتنمية، قطاع سياسات الكقاية، مصر، يكنيك   2116المصدر: بتصرؼ مف كتيب خطة كا 
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 مصفوفة استحقاق التعويضات :6جدول 

األشخاص  مستوى التأثير نوع الخسائر ـ.
 المستحقين

أنواع التعويضات التي  سياسات ومعايير التعويضات
 سيتم تطبيقها

 الجهة المسئولة

 فقدان األراضي الزراعية . أ

فقداف األراضي  1
الصالحة لمزراعة أك 

الرعي أك فقداف 
القدرة عمى الكصكؿ 

 إلييا
 

فقداف مؤقت )كمي 
أك جزئي( لكؿ أك 
جزء مف األراضي 
الصالحة لمزراعة 
أك الرعي الكاقعة 
 في حؽ المسار

 

المزارعيف / األفراد 
حقوق الذيف ليـ 

 ممكية قانونية رسمية
في األراضي )مالؾ 

 أك مستأجريف(
 

  تقديـ تعكيضات نقدية مساكية لتكمفة
اإلحالؿ بسعر السكؽ في حالة إيجار 

 األرض لالستخداـ المؤقت

  تقديـ تعكيضات نقدية عف قيمة
الخسائر في المحاصيؿ أك األشجار 

بتكمفة اإلحالؿ كالتعكيض عف الخسائر 
في صافي الدخؿ بالنسبة لممحاصيؿ 

التي لف يمكف زراعتيا خالؿ مدة 
 اإليجار

تعكيضات نقدية 
 شاممة

 

 جاسكك

فقداف األراضي  2
الصالحة لمزراعة أك 

الرعي أك فقداف 
القدرة عمى الكصكؿ 

 إلييا
 

فقداف مؤقت )كمي 
جزئي( لكؿ أك  أك

جزء مف األراضي 
الصالحة لمزراعة 
أك الرعي الكاقعة 

في المناطؽ 
 الفرعية لممشركع

المزارعيف / األفراد 
ليست لهم ممف 

حقوق ممكية قانونية 
رسمية ولكن لهم 
حقوق مؤقتة مثل 

 اإليجارات
 

  تقديـ تعكيضات نقدية مساكية لتكمفة
اإلحالؿ بسعر السكؽ في حالة إيجار 

 الستخداـ المؤقتاألرض ل

  تقديـ تعكيضات نقدية عف الخسائر في
المحاصيؿ كاألشجار بتكمفة اإلحالؿ 
كالتعكيض عف الخسائر في صافي 
الدخؿ بالنسبة لممحاصيؿ التي لف 
 يمكف زراعتيا خالؿ مدة اإليجار

تعكيضات نقدية 
 شاممة

 

 جاسكك

3 

 
 
 
 
 
 
 

فقداف األراضي 
الصالحة لمزراعة أك 

 الرعي أك فقداف
القدرة عمى الكصكؿ 

 إلييا

فقداف مؤقت )كمي 
أك جزئي( لكؿ أك 
جزء مف األراضي 
الصالحة لمزراعة 
أك الرعي الكاقعة 

في المناطؽ 
 الفرعية لممشركع

المزارعيف / األفراد 
 أيةلهم  تليسممف 

حقوق قانونية أو 
 مطالبات في األراضي

 

  تقديـ تعكيض نقدم عف الخسائر أك
 األشجار بسعر اإلحالؿ

 

تعكيضات نقدية 
 شاممة

 جاسكك

 ب. فقداف المحاصيؿ كاألشجار كالنباتات القائمة 

فقداف المحاصيؿ أك  1
األشجار أك النباتات 
القائمة كفقداف القدرة 
 عمى الكصكؿ إلييا 

دائـ )كمي أك 
جزئي( لممحاصيؿ 
أك األشجار أك 
 النباتات القائمة

المزارعيف / األفراد 
الذيف يقكمكف بزراعة 
األرض كليـ حقكؽ 
ممكية قانكنية رسمية 
 بالنسبة لممحاصيؿ

  تقديـ تعكيضات نقدية عف
الخسائر في المحاصيؿ 

كاألشجار كالنباتات بسعر 
 اإلحالؿ

 

 تعكيضات نقدية شاممة

 

 جاسكك
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األشخاص  مستوى التأثير نوع الخسائر ـ.
 المستحقين

أنواع التعويضات التي  سياسات ومعايير التعويضات
 سيتم تطبيقها

 الجهة المسئولة

فقداف المحاصيؿ أك  2
األشجار أك النباتات 
القائمة كفقداف القدرة 
 عمى الكصكؿ إلييا

دائـ )كمي أك 
لممحاصيؿ جزئي( 

أك األشجار أك 
 النباتات القائمة

 األفرادالمزارعيف أك 
ليست لهم الذيف 

حقوق ممكية قانونية 
في المحاصيؿ  رسمية
ليـ حقكؽ كلكف 

 مؤقتة مثؿ اإليجارات

  تقديـ تعكيضات نقدية عف
الخسائر في المحاصيؿ 

كاألشجار كالنباتات بسعر 
 اإلحالؿ

 

 تعكيضات نقدية شاممة

 

 جاسكك

فقداف المحاصيؿ أك  3
األشجار أك النباتات 
القائمة كفقداف القدرة 
 عمى الكصكؿ إلييا

دائـ )كمي أك 
جزئي( لممحاصيؿ 
أك األشجار أك 
 النباتات القائمة

المزارعيف أك األفراد 
ممف ليس ليـ حقكؽ 
قانكنية أك مطالبات 
لألراضي التي يتـ 

 زراعة المحاصيؿ فييا

  تقديـ تعكيضات نقدية عف
سائر في المحاصيؿ الخ

كاألشجار كالنباتات بسعر 
 اإلحالؿ

 

 تعكيضات نقدية شاممة

 

 جاسكك

 استخدام األراضي إعادةحظر  . ج

حظر البناء في حؽ  1
 2المسار لمسافة 

متر مف الجانبيف في 
المناطؽ الحضرية 

متر في المناطؽ  6ك
 الريفية

الحظر الدائـ عمى 
البناء في حؽ 

 المسار

المالؾ الذيف ليـ 
حقكؽ قانكنية لمبناء 
عمى األرض )في 

تتحكؿ  أفحالة 
األرض لمنطقة 
 حضرية رسميا(

 تعكيضات نقدية شاممة تقديـ تعكيضات مالية 

 

 جاسكك

حظر البناء اعمي  2
 خط األنابيب

الحظر الدائـ عمى 
البناء في حؽ 

 المسار

المزارعيف ممف ليـ 
حقكؽ قانكنية أك غير 

الستخداـ قانكنية 
 األراضي )كضع يد(

  مباني غير قانكنية  آيةإزالة
 بدكف تعكيضات

 تعكيضات نقدية شاممة

 

 جاسكك

 
 

 تقدير قيمة المحاصيل واألصول 4-2

 تقدير قيمة المحاصيل 4-2-1

بناء عمى تغيير . ىذه القكائـ يتـ تحديثيا سنكيا احة في مديرية الزراعة بالمحافظةيعتمد تقدير قيمة المحاصيؿ عمى القائمة المت
 عناصر تقدير قيمة المحاصيؿ: أىـكافة المحاصيؿ مع تكصيفيا، فيما يمي  أسعارحدد القائمة تك  سعر السكؽ.

 عمر كنكع األشجار -

جنيو في  114)عمى سبيؿ المثاؿ شجرة المكز المثمرة في البحيرة يبمغ ثمنيا  حالة األشجار )مثمرة أك غير مثمرة( -
 جنيو فقط( 15جنيو. أما الشتمة فيبمغ ثمنيا  65المثمرة إلى حيف يصؿ سعر الشجرة غير 

 % في سعر المحاصيؿ(51نكع نظاـ الرم )أنظمة الرم الحديثة تؤدم لزيادة  -
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 % زيادة في سعر المحاصيؿ(111الصكبات الزراعية ) -

في اعتبارىا  كىذه المجنة تضع أم محاصيؿ غير محددة في القائمة يتـ تقدير قيمتيا مف خالؿ لجنة التعكيضات -
 سعر السكؽ ككذلؾ يتـ التشاكر مع المضاريف كذكل المعرفة كبخاصة مديرية الزراعة لتحديد قيمة التعكيضات.

 
جاءت في قكائـ التسعير قاـ فريؽ دراسة خطة إعادة التكطيف بعرض أسعار بعض  التيلمتحقؽ مف األسعار 

ذا شيخ أحدل القبائؿ البدكية كبعض القيادات الطبيعية المحاصيؿ عمى ذكل المعرفة مف المجتمع المحمي. كتضمف ى
ذات الثقة. كتمثؿ اليدؼ الرئيسي مف ىذا اإلجراء التحقؽ مف عدالة المبمغ المقترح لمتعكيض. كقد خمص ىذا إلجراء 

 إلى التكافؽ فيما بيف المبمغ المقترح كما ذكره المجتمع كالتأكيد عمى عدالة التعكيض.

 تقدير قيمة األصول 4-2-2

 بناء عمى الزيارات الميدانية لممناطؽ المتأثرة فإف بعض األصكؿ يجب أخذىا في االعتبار:

 الحظائر )سكؼ يتـ تقدير قيمتيا كفقا لمكاد البناء كالمنطقة( -

قنكات الرم )سكؼ يتـ التعكيض عنيا بالمتر كفقا لمكاد البناء أك سكؼ يقـك المقاكؿ بإعادة بناءىا بعد انتياء  -
 اإلنشاءات(

% لقيمة سعر الحاصالت/ األراضي أك يتـ التعكيض كفقا لمسعر المحدد في مديرية 51ظاـ الرم )يؤدم إلضافة ن -
 الزراعة(، يتـ السماح لممزارع بنقميا قبؿ اإلنشاءات

 األسكار السمكية )يتـ تحديدىا مف قبؿ لجنة التعكيضات( -

ة حتى إعادة الممكية لكضعيا قبؿ اإلنشاءات. حيث تـ فقد تضمف التكمفة الكميكبالنسبة لمتعكيض المقترح لمممتمكات 
تـ مركر خطكط غاز سابقة  التيتضميف العمالة كمكاد البناء. كقد أعرب كثير مف الفالحيف مف أصحاب األراضي 

 تنتيجيا شركة جاسكك التيكثقتيـ في آلية التعكيض  ارتياحيـعف  أعربكالدييـ، 
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 مصادرة األراضي والتخفيف من إجراءات إعادة التوطينالفصل الخامس: التخطيط ألعمال 

 سكؼ يناقش ىذا الفصؿ المكضكعات التالية:

 المجتمعية الخاصة بالمشركع المشكرة أنشطة  -

 آليات الشكاكل كالمنازعات -

 المشاركة المجتمعية كتحميؿ األطراؼ ذات المصمحة -

 كالتقييـ المتابعةمتطمبات  -

 اإلفصاح عف خطة إعادة التكطيف -

 لمسئكليات المؤسسية ا -

 التكمفة كالميزانية -

 الخطة الزمنية  -
 

 المجتمعية المشورة أنشطة   5-1

لتقديـ كافة  المشكرة قبؿ بدء أعماؿ اإلنشاءات كتستمر خالؿ اإلنشاءات كخالؿ التشغيؿ، كتيدؼ  المشكرة تبدأ عممية 
المعمكمات المطمكبة لممجتمع المحمي بشكؿ عاـ مع التركيز عمى األفراد المتأثريف نتيجة المشركع، كقد قامت جاسكك بتطبيؽ 

تفاصيؿ جمسات منيجية متعددة المراحؿ لممشاكرة مع األطراؼ ذات المصمحة كاألفراد المتأثريف نتيجة المشركع، كفيما يمي 
 ئات األطراؼ ذات المصمحة.مع مختمؼ ف المشكرة 

 

 المجتمعية خالل مرحمة التخطيط المشورة أنشطة  5-1-1

 المجتمعية خالؿ الزيارات الميدانية المشكرة  5-1-1-1
قاـ فريؽ العمؿ التابع لشركة جاسكك قبؿ بدء مرحمة التخطيط بزيارة المحافظات التي سيمر خالليا المشركع، كقد كاف اليدؼ 

كافة  استقباؿالرئيسي مف الزيارة ىك تعريؼ مختمؼ كيانات المحافظة كأفراد المجتمع المحمي بالمشركع، كتـ خالؿ ىذه الزيارات 
( كقد تمت مراعاة ىذه المالحظات خالؿ الخفظات كالمديريات المختمفة )صحة كبيئة .. مخاكؼ كتعميقات أبناء المحا

 التخطيط.

طار إعادة التكطيف المشكرة أنشطة  5-1-1-2  المجتمعية في إطار إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي كا 

 

 دة التكطيف عقد جمسات مشاكرة مع أبناء تـ خالؿ إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي كدراسة إطار إعا
المجتمع المحمي عبر عدة جمسات مجمكعات المناقشات البؤرية كجمسات تحديد المجاؿ، باإلضافة لعقد عدد مف 
المقابالت الشخصية مع األفراد الذيف مف المحتمؿ أف يتعرضكا لمتأثير نتيجة المشركع، حيث تمت مقابمة بعض 
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اعتراضات خالؿ  آيةمكا مع مشركعات خطكط أنابيب الغاز الطبيعي السابقة، كلـ تكف ىناؾ المزارعيف الذيف قد تعام
 ىذه المرحمة باستثناء ما يتناكؿ التأثيرات المحتممة عمى حالة األراضي.

  المجتمع  كأفرادتـ خالؿ إعداد دراسة تقييـ األثر البيئي عقد جمستيف لممشاكرة المجتمعية مع األطراؼ ذات المصمحة
المجتمعية لجياز  المشكرة  اتجاسكك بتقديـ نتائج جمسشركة المحمي في المناطؽ المجاكرة لممشركع، كقد قامت 

شئكف البيئة ضمف متطمبات دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي، كقد تمت مراعاة المالحظات التي تـ عرضيا 
مف خالؿ المصادرة المؤقتة لألراضي الزراعية دعـ أعماؿ لجة (، بالنسبة لمختمؼ أنشطة المشركع فيناؾ حا8)ممحؽ 

، كيجب مراجعة أنماط السكاف في ىذه المحافظات كالتي تتنكع ما بيف مزارعيف كبيف سكاف تشاركيوأنشطة مجتمعية 
 المناطؽ الحضرية، حيث يتميز سكاف البحيرة بالطابع سريع الغضب كاالستجابات السريعة الغاضبة في حالة عدـ

 الرضا عف بعض األفعاؿ حيث كقعت عدة مظاىرات كتـ إغالؽ الطرؽ سابقا عدة مرات.

 

 2111فبراير  17 -المجتمعية بمحافظة المنوفية  المشورة جمسة 

بعد مراجعة مسكدة تقرير دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي تـ عقد جمسة مشاكرة مجتمعية جماعية لتمكيف الجماعات 
كدعكة األطراؼ  المشكرة مف االجتماع لمناقشة مسكدة التقرير، كتـ اإلعالف عف جمسة  ذات المصمحةألطراؼ المختمفة مف ا

تـ اإلعالف مف "خالؿ دعكة عامة" تـ نشرىا في جريدة األخبار، كما تـ تكجيو :المعنية كمف األنشطة التي تـ القياـ بيا ما يمي
يحدد األىداؼ كتاريخ كمكقع عقد الجمسة. تـ إعداد قائمة باألطراؼ المعنية  2خطاب رسمي لمسيد سكرتير محافظة المنكفية

رفاقيا بالخطاب كقد طمب الخطاب مف السكرتير العاـ تكجيو دعكة رسمية لممثمي  أفالتي يجب  تشارؾ في كرشة العمؿ كا 
مف مكاتب المحافظة، ساعد  مختمؼ الجيات المعنية. عمى الرغـ مف اإلضرابات اليكمية في المحافظة كقرب اإلضرابات

محافظ المنكفية بتكجيو دعكة شخصية لبعض األطراؼ المعنية. كما قاـ مكتب إدارة البيئة في المحافظة بمساعدة فريؽ العمؿ 
مف خالؿ تقديـ البيانات الشخصية لبعض الشخصيات المشاركة مف األطراؼ المعنية لدعكتيـ مباشرة مف خالؿ مكالمات 

 .إكككنسرؼا العاممكف في شركة تميفكنية قاـ بي

 
 2111مايو  25 –المجتمعية بمحافظة البحيرة  المشورة جمسة 

بعد مراجعة مسكدة تقرير دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي تـ عقد جمسة مشاكرة مجتمعية جماعية لتمكيف الجماعات 
ذات كدعكة األطراؼ  المشكرة المختمفة مف األطراؼ المعني مف االجتماع لمناقشة مسكدة التقرير، كتـ اإلعالف عف جمسة 

 ما يمي: كمف األنشطة التي تـ القياـ بيا المصمحة
 تـ اإلعالف مف خالؿ "دعكة عامة" في جريدة األخبار -

 أىداؼ الجمسة كتكقيت كمكاف انعقادىاتـ تكجيو خطاب رسمي لسكرتير عاـ محافظة البحيرة يحدد  -

                                                           
3

 تم اختيار محافظة المنىفية كمحافظة وسيطة في النطاق الجغرافي للمشروع 
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رفاقيا مع  أفتـ إعداد قائمة بالشخصيات التي تمثؿ األطراؼ ذات المصمحة ممف يمكف  - يشارككا في الجمسة كا 
الخطاب، كقد كاف المطمكب مف سكرتير عاـ المحافظة في الخطاب تكجيو الدعكة الرسمية بالحضكر لممثمي مختمؼ 

 الييئات المعنية.

كما قامت احد الجمعيات األىمية النشطة في المنطقة بدعـ خطكات إعداد كرشة العمؿ، كقد قامكا بجيكد فعالة في  -
 لجماىير لحضكر الجمسة كليس فقط قيادات المجتمع المحمي.تعبئة ا

 ساعدت محافظة البحيرة بتكجيو دعكات شخصية لمختمؼ األطراؼ ذات المصمحة -

كما قاـ العاممكف بكحدة اإلدارة البيئية بتقديـ البيانات الشخصية لعدد مف األطراؼ ذكم المصمحة حيث قاـ فريؽ  -
 خصية ليـ.بتكجيو دعكات ش إكككنسرؼالعمؿ مف 

 
المجتمعية بكممة مف سكرتير عاـ المحافظة عف مشركع الغاز الطبيعي كأىميتو لمسكاف، ثـ قاـ الميندس  المشكرة بدأت جمسة 

مصطفي أبك المكاـر كالميندس إبراىيـ محمكد مف جاسكك بالتعريؼ بالشركة كالمشركع، بعد ذلؾ قاـ د. طارؽ جنينو رئيس 
بعرض التأثيرات البيئية ثـ قاـ الخبير االجتماعي بعرض التأثيرات االجتماعية، كقد استمرت  إكككنسرؼمجمس إدارة شركة 

 جمسة المناقشة لمدة ساعتيف كنصؼ بيدؼ التعرؼ عمى كافة تعميقات المشاركيف كتكضيح أية معمكمات غير كاضحة.
 

 كقد تناكلت المناقشة المكضكعات التالية:

ت الزراعية كاستراتيجيات سداد الخسائر عف المحاصيؿ، باإلضافة إلى تحديد التعكيضات عف األضرار عمى الحاصال -
 الكياف المسئكؿ عف سداد التعكيضات، كقد أشار المشاركيف ألىمية إدماج المجتمع المحمي في المشركع.

تتحكؿ القرية لمنطقة حضرية،  أفاحد أىـ المشكالت التي أثارىا المزارعيف ىي حجـ التعكيضات الالزمة في حالة  -
 كبالتالي سكؼ تزيد قيمة أراضي البناء عف قيمة األراضي الزراعية.

مف المكضكعات األخرل التي تمت إثارتيا ىي أىمية التنسيؽ بيف المشركع كمديرية الرم كشركة المياه بيدؼ تفادم  -
 التداخؿ بيف شبكة المياه كشبكة الصرؼ المغطاة.

ع التي سكؼ تتعرض لمتمؼ كما حدث في الشكارع نتيجة مشركعات أخرل، كقد أكد العاممكف في إعادة تأىيؿ الشكار  -
جاسكك عف انو قد تـ بالفعؿ تخصيص ميزانية إلعادة تأىيؿ الشكارع كتـ تحكيميا بالفعؿ لممقاكؿ أك لييئة الطرؽ قبؿ 

 تنفيذ المشركع.

يتـ نشر الخطة  أفة كتتضمف كافة اإلجراءات، كيجب يجب أف تككف ىناؾ خطة كاضحة لمتنفيذ كفقا لتكاريخ معين -
 بأسمكب يتميز بالشفافية.

خط األنابيب  أف، إال انو مف المالحظ بعض المخاكؼ البيئية فيما يتعمؽ بسالمة المياه كالمناطؽ المحيطة إثارةتمت  -
كتغذية الحيكانات بدكف  الذم تمت إقامتو منذ عاميف يتميز باألماف لدرجة جمكس األفراد عميو كزراعة األراضي

 مشكالت.

 .مجتمع المحمي في عممية التعكيضاتتمت مناقشة أىمية مشاركة أفراد ال -

أشار احد العامميف بالمحافظة لمشكمة أف الشركة كانت تقـك بإرساؿ المذكرات لإلدارة بالمغة االنجميزية خالؿ أعماؿ  -
 تقـك الشركة بالتكاصؿ بالمغة العربية مع مختمؼ الييئات. أفإنشاء الخط السابؽ، ليذا فقد طمب 
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 لـ يتـ تحديد دكر الجمعيات األىمية في دعـ المشركع -

مف المكضكعات التي تمت مناقشتيا ضركرة عدـ قياـ الشركة بسداد مبالغ كبيرة في التعكيضات نظرا ألف ىذه  -
 سكؼ يقـك بسداد ىذا القرض األجياؿ القادمة.األمكاؿ ىي في النياية قرض سكؼ يتـ سداده لمبنؾ الدكلي، ك 

 تـ تكضيح آليات الشكاكل حيث سأؿ األفراد عف الشخص المسئكؿ عف تمقي الشكاكل خالؿ أعماؿ اإلنشاءات -

شخص كقد كاف اغمبيـ مف الذككر نتيجة تكجيو الدعكة لممزارعيف باإلضافة إلي  119بمغ عدد المشاركيف حكالي  -
سيدات بالحضكر ىـ باألساس  11، كقد شارؾ حكالي أيضا كىـ في األغمب مف الذككر مختمؼ الييئات الحككمية

ىناؾ تبايف في الحالة  إفمف العامميف بجياز شئكف البيئة كالصحافة، كبناء عمى تحميؿ المشاركيف مف المالحظ 
حساسية مشكمة مصادرة % تقريبا مف الجمعيات األىمية، كنظرا ل25% مف إدارة البيئة بينما 21الكظيفية، حكالي 

كاف مف الضركرم دعكة العامميف بإدارة الرم، كما تـ  المغطاةشبكة الصرؼ  أسفؿاألراضي كاحتماالت مركر الخط 
 .لمعامميف بالمؤسسة ذاتياكالتجار كالسائقيف كالعمدة باإلضافة  المزارعيفالمجتمع مف  أبناءتمثيؿ 

 

  

 المجتمعية بالبحيرة المشورة : جمسة 4شكل  المجتمعية بالمنكفية المشكرة : جمسة 3شكؿ 

 

 فبراير 17مايك كمحافظة المنكفية يـك  25المجتمعية التي عقدت في محافظة البحيرة يـك  المشكرة نتائج جمستي  : 7جدكؿ 

 االستجابة تعميقات المشاركين الموضوع

األراضي التي ستتم 
 مصادرتها

ىؿ ستقـك الشركة بسداد قيمة 
بعد بدء أعماؿ  آـالتعكيض قبؿ 
 اإلنشاءات؟

يجب سداد كامؿ قيمة التعكيضات لممزارعيف قبؿ دخكؿ أم معدات لممكقع، كسكؼ نقـك 
يكـ مف بدء العمؿ بيدؼ الحصكؿ عمى مستحقاتيـ، ثـ  45بإخطار المزارعيف قبؿ 

 ساعة. 24إخطار المزارعيف قبؿ بدء العمؿ بسيتـ 

ىؿ سيتـ سداد التعكيض عف 
فقط  آـإجمالي مساحة األرض 

 عف المساحة التي سيتـ حفرىا؟

 ىناؾ نكعاف مف األراضي:
أراضي زراعية كأراضي سكنية متكقعة )ىي األراضي التي قد تدخؿ في حيز التكسع 

 العمراني في المنطقة(
الطكؿ المطمكب لحماية × متر عرض  7األراضي السكنية سكؼ يتـ التعكيض عف 

الخط، كىي مسئكلية المجنة العميا لمتعكيضات التي يرأسيا مستشار مف المحكمة العميا، 
كسكؼ يتـ التعكيض عف األراضي التي ستتـ مصادرتيا كفقا لسعر السكؽ، كىذه ىي 
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 لكائح كقكانيف البنؾ الدكلي كمصر.
بالنسبة لألراضي الزراعية سكؼ يتـ مصادرتيا مؤقتا كسكؼ تقـك الشركة بسداد  أما

 مقابؿ ثمف المحاصيؿ، كفي حالة عدـ كجكد محاصيؿ سكؼ يتـ سداد قيمة اإليجار.
ذكر ممثمك الشركة انو سكؼ يتـ  

امتمؾ  إناالتعكيض عف األراضي، 
قطعة ارض مطمة عمى الطريؽ 

السريع، كفي حالة قياـ أم 
مستثمر بشراء األرض سكؼ 

 يرفض نظرا لكجكد عالمة غاز 

برجاء إخطار المسئكليف عف التعكيضات بشأف الحالة لتحديد التعكيضات الالزمة كفقا 
 لحالة األرض

 

مسافة  المزيد عفاعرؼ  أف أكد األمانمسافة 
لمخط كالتي لف األماف الالزمة 

يسمح بالبناء فييا، باإلضافة إلي 
رغبتنا في الحصكؿ عمى الخرائط 

 النيائية لمخط

 متر بعيدا عف الخط. 6ىي  4/88مسافة األماف كفقا لمقانكف المصرم رقـ 

لدينا إجراءات أماف أخرل حيث يتـ إغالؽ البمكؼ اتكماتيكيا في حالة حدكث  أفكما 
 أية مشكالت.

األراضي إعادة تأهيل 
 المصادرة

يككف مسار الخط  أففي حالة 
 غير مالئـ

بالنسبة لممكسميف الزراعييف 
اطمب تعكيض  أف أكدالتالييف، 

 عف ىذه الفترة

دارة مركزية لممراجعة  نحف شركة قطاع عاـ كلنا لكائح كقكانيف خاصة كا 

نحصؿ نتشاكر مع مديرية الزراعة بشأف التعكيضات كاألسعار، كبعدىا  أفليذا يجب 
 عمى مكافقة المجمس المحمي حيث يقكـ ممثمكه بحضكر كافة أعماؿ التعكيضات.

بالنسبة لخصكبة األرض لمدة مكسميف تالييف ىذا المكضكع غير سميـ بالمرة كفي حالة 
 حدكث ذلؾ يمكف لممزارع التقدـ بشككل لمجنة

الميميف في عممية التعكيضات كالمكافقة عمى  احد الشركاء تعتبر الجمعية الزراعية
 السداد

يجب تعييف شخص مسئكؿ  المشاركة المجتمعية
لمتكاصؿ مع أبناء القرية كتعريفيـ 
بالمعمكمات الخاصة بالمشركع 

 بشفافية

سكؼ يتـ التعامؿ مع المكضكع مف خالؿ المجتمع المحمي كعمى مستكل األطراؼ ذكم 
 مستكل المشاركةالمصمحة كسكؼ يتـ تحديد 

 

 .9انظر ممحؽ المجتمعية  المشكرة لممزيد مف التفاصيؿ بشأف جمسات 
 المجتمعية تـ تحميؿ التقارير عمى مكقع االنترنت الخاص بشركة جاسكك. المشكرة بعد استكماؿ جمسات 

المجتمعية  المشكرة بعد استكماؿ ىذه األنشطة قامت جاسكك بالتعاكف مع بتركجت )المقاكؿ( بعقد مجمكعة مكثفة مف أنشطة 
 مع الكحدات الحككمية كخاصة مديرية الزراعة كالمحافظة، باإلضافة لزيارات ميدانية لمختمؼ مناطؽ تنفيذ المشركع.
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 ة التوطينخالل إعداد خطة إعاد المشورة أنشطة  5-1-2

  قاـ فريؽ إعداد خطة إعادة التكطيف بمعاكنة فريؽ العمؿ مف جاسكك كبتركجت بإجراء عدد مف المشاكرات المجتمعية
 في الميداف، كقد قاـ احد أعضاء قبيمة العرباكية بتسييؿ أعماؿ الفريؽ الميداني.

  غطية لممشاكرة المجتمعية بيدؼ ت إستراتيجيةبعد بدء اإلعداد لخطة إعادة التكطيف مباشرة، قاـ فريؽ الدراسة بإعداد
 كاستمرتسبتمبر  18ر. كتـ تصميـ آليات التشاكر عمى  عدة مستكيات بدأت منذ مت 115مسافة الخط بالكامؿ 

ديسمبر. كقد تـ تنفيذ ىذه المنيجية بقدر عمى مف الشفافية كالحد مف النزاعات المجتمعية. كقد تـ تنفيذ  12-11حتى 
% مف 71المنكفية كالبحيرة حيث يمتد مسافة  محافظتيتسمح بذلؾ. كىذا ما تـ في  التيلقاءات مجمعة في المناطؽ 

مجمكعة مف المقاءات الجماعية كالفردية مع المتضرريف في الخط عبر أراضى المحافظتيف. فضال عف ذلؾ تـ عقد 
 احتياجالجيزة كالقميكبية أثناء إعداد خطة إعادة التكطيف. بالنسبة لممحافظتيف األخيرتيف فقد كاف ىناؾ  محافظتي
 عة المجتمعات ىناؾ. حيث أف أصحاب الممتمكات في تمؾ المناطؽ مفيكذلؾ نظرا لطبل ليات تكاصؿ أخر حقيقي آل

المرتفع ) مثؿ المحافظ(. كخكفا مف أف ال تمبى تمؾ المجمكعات الدعكة لحضكر مؤتمرات  االقتصادمذكل الكضع 
  مع طبيعة المجتمع ىناؾ. يتكاءـتكفير المعمكمات ليـ بشفافية كبما عامة فقد لـز 

  ي:كالتال المشكرة متعددة المستكيات كتـ تنفيذىا مف خالؿ تطبيؽ أنشطة  إستراتيجيةكىي 

 المباشرة )في منازل المجتمع المحمي( المشورة  5-1-2-1

 

تـ مقابمة كؿ المنازؿ أك المزارع التي سكؼ تتعرض لمتأثير كقد شارؾ كافة أعضاء المنزؿ في المناقشة بيدؼ ضماف كضكح 
 المناقشة كنشر المعمكمات التالية:

 المعمكمات الخاصة بالمشركع .1

 التأثيرات المتكقعة .2

جراءات التخفيؼ إستراتيجية .3  التعكيضات كا 

 استحقاؽ التعكيضات .4

 آليات الشكاكل .5

 التأثيرات المتبقية بعد استعادة األراضي .6

منزؿ بطكؿ الخط كقد عرض بعض األفراد استضافة غيرىـ مف األسر في بعض تجمعات، قاـ  53مع حكالي  المشكرة تمت 
، كقد قاـ ىذا الشخص بتسييؿ 62حتى الكيمك  17نطقة مف الكيمك فريؽ العمؿ باالستعانة بأحد أبناء قبيمة العرباكية في الم

% مف األفراد المتأثريف راغبكف في التعامؿ 95ليال، كقد كاف حكالي  المشكرة تنفيذ الدراسة الميدانية كعقد المزيد مف جمسات 
 مع فريؽ العمؿ، مما أشار ألىمية االستعانة بيذا الشخص خالؿ إعداد خطة إعادة التكطيف.

 



 2113يناير  لتقرير النيائىميت نما، ا –بارية خطة عمؿ إعادة التكطيف، خط أنابيب غاز النك 

47 

  

 

 

 المشاورات مع األفراد المتأثرين في منازلهم :5شكل 

 

 بالرد عمى كافة األسئمة كالتساؤالت التي تمت إثارتيا.  المشكرة قاـ الميندسكف خالؿ 
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 الميدانية المشورة الموضوعات والمشكالت والقضايا التي تمت إثارتها خالل : 8جدول 
 

 االستجابة تعميقات المشاركين الموضوع

 اإلنشاءاتال سكؼ تتأثر فقط خالؿ مرحمة  ىؿ سكؼ تتأثر األراضي بشكؿ دائـ؟ التأثيرات عمى األراضي

 ال سكؼ تعكد بنفس مستكل إنتاجيتيا ىؿ ستتأثر إنتاجية األراضي 

، أخرلكنقميـ لمنطقة  بإزالة األشجاريقكـ المزارعيف سكؼ  ىؿ سيتـ قطع األشجار 
 كسكؼ يتـ سداد التعكيضات بكامؿ سعر السكؽ.

بعد  آـىؿ سيتـ السداد قبؿ  التعويضات
 اإلنشاءات؟ 

سكؼ يتـ السداد قبؿ اإلنشاءات، كفي حالة حدكث أية تأثيرات 
 أخرل خالؿ اإلنشاءات سكؼ يتـ التعكيض عنيا أيضا

سكؼ تككف عادلة كفقا لسعر السكؽ باإلضافة إلي أننا سكؼ  ىؿ ستككف التعكيضات عادلة
ال يؤدم ذلؾ لتغيير  أفنسمح لكـ بحصاد المحصكؿ في حالة 

 في الخطة الزمنية

حول المشروع وتحديد الموقع 
 النهائي

متر  35ىؿ سيتـ تنفيذ المشركع بعمؽ 
 ؟أكثرتحت سطح المياه أك 

 سكؼ نقـك بمراجعة ذلؾ مع مديرية الرم

 متريف عمى األقؿ مدل عمؽ األنابيب؟ ما 

في المناطؽ  أمتار 6حكالي متريف في المناطؽ الحضرية ك ما ىك حؽ المسار؟
 مف مركز الخط. فالجانبي الريفية مف كال

عمى زراعة النباتات فيما عدا األشجار ذات حظر  إليال تؤدم 
 الجذكر العميقة

ىؿ ستدخؿ خدمة الغاز الطبيعي 
 لممنازؿ؟

ييدؼ الخط في األساس لتغذية محطة الكيرباء، إال انو مف 
وفقا لخطة قطاع المحتمؿ تركيب كصالت منزلية فيما بعد )

(، كبصراحة شديدة ال اعرؼ إذا كاف ذلؾ سيحدث في الطاقة
 المستقبؿ القريب

 

 المنزلية االجتماعات5-1-2-2

 

األسر في كؿ منزؿ  3العرباكية، حيث أمكف جمع أكثر مف أرباب المنزلية شديدة الفائدة خاصة في منطقة  االجتماعاتكانت 
كقد كاف كافة األفراد الذيف تمت )كفقا لترتيب أصحاب المنزؿ(، كقد شعر األفراد بالراحة في تكجيو األسئمة عف المشركع، 

البدك، إال انو أمكف  مقابمتيـ مف أرباب األسر كمف الذككر حيث ال يسمحكف لمنساء بالخركج في التجمعات كفقا لعادات
 الكصكؿ لفئات المرأة كصغار السف ضمف المشاكرات في الزيارات المنزلية.

 كقد رفض جميع المشاركيف في التجمعات التكقيع، كلكنيـ قبمكا التقاط الصكر.
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 مع األفراد المتأثرين نتيجة المشروع من خالل التجمعات المنزلية المشورة  :6شكل 

 

 المشاورات في المواصالت 5-1-2-3

 

تكؾ  بالتكازم مع عممية جمع البيانات كاف فريؽ الدراسة أيضا مسئكؿ عف إخطار أفراد المجتمع المحمي في مكقؼ التكؾ
كالميكركباص الرئيسي، باإلضافة إلى كضع بعض الممصقات لنشر المعمكمات عف المشركع في المساجد كمراكز الشباب 

مع  المشكرة كالمقاىي، كقد كاف أفراد المجتمع في األغمب قابميف لممشركع كلدييـ الرغبة في االستماع، ألكؿ مرة ييتـ المشركع ب
 الميكركباصات كالتكؾ تكؾ كبالتالي أشار أبناء المجتمع لرضاىـ عف ىذا األسمكب.أبناء المجتمع المحمي في مكاقؼ 

  

 مع األفراد المتأثرين في أماكن المواصالت العامة المشورة : 7شكل 

 

 المزيد من أنشطة المشاورات التي ستتم إقامتها  5.1.2.4

 

  خطابات التعكيضات قبؿ بدء أعماؿ اإلنشاءات لممحافظات إلخطارىـ ببدء المشركع في  بإرساؿسكؼ تقـك جاسكك
 تطبيؽ إجراءات مسح األفراد المتأثريف المستحقيف لمتعكيضات.

 .بعد إرساؿ الخطابات سكؼ يتـ عقد مجمكعة مف االجتماعات عمى مستكل المحافظة 
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  المجتمعية مع األفراد المتأثريف بيدؼ إخطارىـ بالتعكيضات مع إتاحة الفرصة  المشكرة بعد ذلؾ سكؼ تتـ أنشطة
سكؼ يشارؾ مختمؼ األطراؼ ذات المصمحة لتطبيؽ أعماؿ مصادرة األراضي بدكف  المشكرة لمتفاكض، كخالؿ 

 مشكالت.

  

 مع األفراد المتأثرين نتيجة المشروع المشورة : 8شكل 

 

بناء عمى خبرات جاسكك السابقة فقد تـ إعداد كتنفيذ عدد مف االجتماعات مع األفراد المتأثريف نتيجة المشركع بيدؼ التشاكر 
خطارىـ بأنشطة المشركع، كبدأت ىذه االجتماعات بمجمكعة زيارات ميدانية لألفراد المتأثريف، كيمكف تمخيص خطكات  معيـ كا 

 التالي: ىذه العممية المستمرة في المربع

 جاسكو في تعريف األفراد المتأثرين بشأن التعويضات إستراتيجية: 1مربع 

 كيفية التكاصؿ مع األفراد المتأثريف
 

 .تـ عقد خمس اجتماعات مع األفراد المتأثريف بناء عمى السياسات التي تتبعيا شركة جاسكك كالتي تقـك عمى الشعكر بالمسئكلية االجتماعية
 

 االجتماع األكؿ:
زراعية في سكؼ تقـك لجنة التعكيضات بعممية الجرد التفصيمية، كتضـ المجنة ممثؿ إدارة المساحة بجاسكك كممثؿ المقاكؿ )بتركجت( كممثؿ الجمعية ال

شاءات كما المناطؽ المعرضة لمتأثير، كما سكؼ يحضر كافة األفراد المعرضكف لمتأثير كالمزارعكف االجتماعات، كسكؼ يتـ الحصر قبؿ أعماؿ اإلن
 إبالغ المزارعيف / األفراد المتأثريف بما يمي:سكؼ يتـ 
 المعمكمات الخاصة بأسمكب حفر خط أنابيب الغاز الطبيعي .1

 آلية التعكيضات التي سكؼ تتبعيا جاسكك لضماف حقكؽ المزارعيف .2

 التأكيد عمى استعادة األراضي المزركعة في حالتيا األصمية .3

 

 االجتماع الثاني:

عممية الحصر سكؼ تقـك جاسكك باالجتماع بمساعدة الجمعية الزراعية، كما ستتـ دعكة كافة مالؾ األراضي الذيف تـ تحديدىـ في الحصر، بعد إجراء 
 كسكؼ يتـ إخطارىـ بما يمي:

 تقديـ المعمكمات بشأف خط أنابيب الغاز الطبيعي -
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تطبيؽ آليات التعكيضات الخاصة بجاسكك لضماف حصكؿ المزارعيف عمى حقكقيـ، سكؼ تعتمد قيمة التعكيضات المالية عف تدمير  -
 سكؼ يتمكف مالؾ األراضي مف زراعتيا بعد ذلؾ بشكؿ طبيعي.ك المحافظة،  أسعار المحاصيؿ فيالمحاصيؿ عمى قائمة 

 تنفيذ الخط أسمكبشرح  -

 يطرحيا المزارعيف االستجابة ألية تساؤالت -

 االستشكاؿ في حاالت عدـ الرضا عف قيمة التعكيضات أك في حاالت التأثير عمي سبؿ كسب العيش عند تطبيؽ المشركع.تكضيح آليات  -

 ضماف إعادة تأىيؿ األراضي المزركعة -

 تقديـ كافة المعمكمات المطمكبة عف كزارة البتركؿ حيث أنيا الجية المسئكلة عف الخط -

 كافة المعمكمات المطمكبة عف طبيعة خط أنابيب الغاز الطبيعي كعكامؿ السالمة خالؿ كبعد إنشاء خط األنابيبتقديـ  -

 تكافر آلية لمتكاصؿ خالؿ كبعد إقامة الخط -

 

 االجتماع الثالث:
 إتباعف المزارعيف، سكؼ يتـ سكؼ يتـ عقد ىذا االجتماع بعد االجتماع العاـ مع الجمعيات الزراعية، سكؼ تبدأ أنشطة التعكيضات مع كؿ م

 اإلجراءات التالية خالؿ االجتماعات:
 بحضكرتككف ىناؾ تفسيرات بشأف حساب التعكيضات،  أفألرض يجب زيارة اتكضيح المعمكمات السابؽ عرضيا كفي حالة كجكد ضركرة  -

 باإلضافة لممثؿ الجمعية الزراعية.العضك الفني في لجنة التعكيضات 

 قيمة التعكيضات كتكقيع إيصاؿ باالستالـ، كسكؼ يتحمؿ المزارع مسئكلية أية مشكالت مرتبطة بالتعكيضات.سكؼ يتـ سداد كامؿ  -

 

 االجتماع الرابع:
 تالية:مع بداية التنفيذ لمتنسيؽ بيف المزارعيف كبيف الشركة القائمة عمى التنفيذ لضماف حصكؿ المزارع عمى أقصى منفعة مف خالؿ اإلجراءات ال

 ؿ األشجار لمنطقة أخرل بمساعدة الشركة المسئكلة عف التنفيذإمكانية نق -

في حالة نضح المحاصيؿ تقـك الشركة باالنتظار حتى كقت الحصاد طالما لـ يكف ىناؾ تعطيؿ لمبرنامج الزمني، مع سداد كامؿ قيمة  -
 التعكيضات

تتأثر )كما سكؼ يسمح لو باستخداـ المحاصيؿ غير الناضجة يتـ السماح لممزارعيف بنقؿ األشجار بيدؼ االستفادة مف األشجار التي سكؼ  -
 كعمؼ لمحيكاف(

 
 االجتماع الخامس:

سكؼ يتـ فتح قناة لمتكاصؿ ما بيف المزارع كمدير المشركع طكاؿ فترة عمؿ المقاكؿ في األرض، كسكؼ تنتيي ىذه العممية بمجرد التنفيذ،  مرحمةخالؿ 
عادة تأىيؿ األر   ض، اليدؼ األساسي: ىك استمرار التنسيؽ بيف المزارعيف كمدير المشركع.إزالة كافة المعدات كا 

 
بشأف المجتمع المحمي  ءإخطار أبناف عف أنيـ المسئكلك حيث  المشكرة  عمميةعناصر  أىـأعضاء لجنة التعكيضات يعتبر 

 المؤسسية بالتفصيؿ. حقكقيـ كمساعدتيـ في الحصكؿ عمى تعكيضات عادلة، يتناكؿ الفصؿ التالي تكزيع المسئكليات

 

 المشاركة المجتمعية وتحميل فئات األطراف ذات المصمحة 5-1-3

المشاركة المجتمعية ىي كافة األنشطة التي تسعى لخمؽ حكار كاعي كشامؿ كتبادؿ اآلراء بيف السمطات المختصة كالمكاطنيف 
الؿ مراحؿ التصميـ كاإلنشاء كالتشغيؿ. في المجتمعات المحمية التي سكؼ تتعرض لمتأثير سكاء المباشر أك غير المباشر خ

حالة  في كجيات نظرىـ كاقتراح البدائؿ المالئمة ينص الحكار عمى حؽ كافة األطراؼ ذات المصمحة في عرض أفكيجب 
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لما يركنو مف تأثير عمى القرار النيائي كعمى اختيار البدائؿ ذات األكلكية بالنسبة  كفقا مالئمتيا لمتنفيذ ماليا" ك اقتصاديا" 
يتـ إخطار مختمؼ فئات األطراؼ ذات المصمحة بالحكار كدعكتيـ لممشاركة النشطة في القرارات  أفلمحمكؿ المقترحة، يجب 

نشاء كتشغيؿ مشركعات الخدمات العامة التي لي ا تأثير مباشر عمى نمط المعيشة في المجتمع األساسية الخاصة بتصميـ كا 
 المحمي.

نظرا ألىمية كضركرة مشاركة المجتمع المحمي في مختمؼ المشركعات التنمكية قاـ فريؽ الدراسة ببحث دكر الجمعيات 
كما ، أدكارىـد المجتمع المحمي في البرنامج، كقد تـ عقد لقاءات مع كافة الجمعيات الزراعية كالبمديات لتحدي كأبناءالزراعية 

خطارىـ بأنشطة المشركع مف خالؿ جمسات   المشكرة تنص تشريعات البنؾ الدكلي عمى إدماج الجمعيات األىمية في المشركع كا 
 المجتمعية.

 كاىـ أىداؼ المشاركة المجتمعية ىي:

أنابيب الغاز  خطحكؿ إنشاء الحقائؽ نشر نشر المعمكمات المطمكبة عف أنشطة كتأثيرات المشركع باإلضافة إلى  -
 الطبيعي كتأثيره عمى البيئة المحيطة.

الدعكة كاالستماع إلي كمشاركة مختمؼ اآلراء التي يطرحيا كافة األطراؼ مف ذكم المصمحة كالمقترحات البناءة بشأف  -
 أنشطة المشركع.

 االستجابة المرضية لمقترحات كمدخالت األطراؼ ذات المصمحة -

المجتمع حتى تتـ االستجابة لمشكاكل بشكؿ فكرم كمالئـ كالعمؿ عمى  أفرادمع تكاصؿ مستدامة  تضماف كجكد قنكا -
 التعامؿ مع مخاكؼ المجتمع خالؿ مرحمة اإلنشاءات.

الكساطة ما بيف األفراد المتأثريف نتيجة المشركع كبيف السمطات المعنية بعد الكصكؿ إلي أسمكب مرضي كمالئـ  -
 لمطرفيف لتنفيذ المشركع.

األشخاص المعنييف بشكؿ  باعتبارىـالفئات التي تـ تحديدىا في ىذا السياؽ  يكى ألطراف ذوي المصمحةمن اية الفئات الرئيس
مباشر بتنفيذ المشركع سكاء مف حيث التأثير عمى سبؿ كسب العيش كارتباطيا المباشر بالمشركع أك باالستخداـ المباشر 

 :كتضـ ىذه الفئاتلممشركع بشكؿ أك بأخر، 

 عمى المستكل المحمي )مالؾ كمستأجريف( في المجتمعات المتأثرةالمزارعيف  -

 الكحدات الحككمية كالبمدية كغيرىا مف المؤسسات الحككمية المعنية بمصادرة األراضي -

كىـ في ىذا السياؽ أصحاب المصالح غير المباشرة مثؿ الييئات أك المؤسسات  الفئات الفرعية من األطراف ذوي المصمحة
دارة المكارد، كتضـ ىذه الفئات:  المعنية بالمكافقة عمى كا 

 الممثمكف المنتخبكف عف الشعب كقادة الرأم عمى المستكل المحمي في المجتمعات المتأثرة: -
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المجتمعية كاإلعالف ضركرية لكؿ مف ىذه الفئات عمى المستكل  المشكرة الخاصة بالتكاصؿ المجتمعي ك تعتبر األنشطة 
كافة الفئات عمى عمـ كامؿ بالمشركع كانو قد تمت دعكتيـ لممشاركة  أفالمحمي، كيمكف مف خالؿ المشاركة المجتمعية ضماف 

 االعتبار.كغيرىا مف االجتماعات بناء عمى طمبيـ، كاف كافة أرائيـ كمخاكفيـ قد تـ أخذىا في  المشكرة في 

 

 آليات تقديم الشكاوى 5-2

 سكؼ يتناكؿ ىذا القسـ المكضكعات التالية:

 الييئات المسئكلة عف تطبيؽ آلية الشكاكل .1

 مفئات الميمشة )النساء كاألكثر فقرا كاألمييف كالمعاقيف(االستجابة لالتعامؿ مع الشكاكل التي تشجع عمى  مستكيات .2

 تالءـ قنكات تقديـ الشكاكل المجتمع المحمي أفيجب  .3

 إجراءات االستجابة لمشكاكل .4

 دكر المؤسسات المحمية .5

 اإلعالف عف النتائج الخاصة بالشكاكل المقدمة .6

 رصد األنشطة الخاصة بالشكاكل .7

التبايف في  تباراالعالشكاكل عمى أفراد المجتمع المحمي أثناء اإلعداد لخطة إعادة التكطيف. كتـ الكضع في  آليةتـ عرض 
سمات المجتمعات المحمية كأف أغمبية خط يعبر أراضي السكاف مف قطاع األمييف.كقد عرض مسئكؿ التنمية المجتمعية 
كلجنة التعكيضات قنكات التكاصؿ المختمفة لمتظممات عمى المتضرريف مف المشركع. كفي أثناء فترة اإلنشاءات سكؼ 

جنة التعكيضات ككذلؾ الميندس المقيـ إعداد النماذج التالية لتعريؼ أفراد المجتمع يتكلى مسئكؿ التنمية المجتمعية مع ل
 بكيفية تقديـ شكاكاىـ:

 البركشكر كالكتيبات  -1

  كضعيا في مكقع اإلنشاءات ينبغي التيالالفتات اإلرشادية  -2

( رقـ تميفكنو أك 2( أسـ مسئكؿ التنمية المجتمعية 1في المطبكعات السابقة: المعمكمات  ىذه كسكؼ يتـ تكفير
( 6سكؼ يتـ الرد عمى الشكاكل بيا  التي( الفترة 5( أعضاء المجنة المجتمعية 4( أسـ الميندس المقيـ 3المحمكؿ 

 تكثيؽ الشكاكل كآليات المتابعة كقنكات التكاصؿ. 

 الشكاوى التعامل مع المسئوليات المؤسسية عن 5-2-1

يا. كقد بدأت مؿ معالتعاتمقى الشكاكل ك تي تمثؿ الييئة القائمة عمى التنفيذ في ىذا المشركع ىي الييئة المسئكلة عف جاسكك كال
تنمية مجتمعية مع لجنة التعكيضات. كىما يتكلياف عممية  كمسئكليجاسكك اإلعداد لممشركع عف طريؽ تخصيص مكظفيف 

التكاصؿ مع المجتمع المحمي كمنيـ المتضرريف مف المشركع . كالمكظفاف المعيناف لتمؾ الميمة ىما الميندس أحمد جالؿ 
 كاألستاذة باكيناـ تكفيؽ.
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ف مع الكحدات الحككمية المحمية كالمحافظة ، سكؼ تقـك لجنة التعكيضات كمع مسئكؿ التنمية االجتماعية بالشركة بالتعاك 
كالجمعيات الزراعية كالميندسيف مف أبناء المنطقة بالتعامؿ مع الشكاكل التي يقدميا أبناء المجتمع كخاصة فيما يتعمؽ بأنشطة 

 إعادة التكطيف، كفيما يمي أىـ مياـ مسئكؿ التنمية االجتماعية:

 كاكلرفع الكعي حكؿ األسمكب السميـ لتقديـ الش .1

 جمع الشكاكل المقدمة مف أبناء المجتمع المحمي .2

 تكثيؽ الشكاكل التي تـ استقباليا .3

 تكجيو الشكاكل لمجية المختصة لمتعامؿ معيا .4

 متابعة كيفية التعامؿ مع المشكمة كحميا .5

 تكثيؽ ككتابة التقارير كاإلعالف عف نتائج الشكاكل .6

 رصد األنشطة الخاصة بالشكاكل .7

 
مسألة رفع الكعي الجماىيرم بالشكؿ التالي: تصميـ كتكزيع المطكيات عمى مختمؼ فئات األطراؼ ذكم يجب التعامؿ مع  -

المصمحة كمختمؼ فئات األفراد المتأثريف نتيجة المشركع كالكحدات الحككمية المحمية كالجمعية الزراعية كالعمدة كالمساجد 
 كالكنائس كمراكز الشباب.

 بدقة كبحرص، كيجب تقديـ تقرير ربع سنكم عف:يجب التعامؿ مع تكثيؽ األنشطة  -

o  تـ تمقييا التيالشكاكم 

o كيفية التعامؿ مع الشكاكل 

o مستكل الرضا عف القرار بشأف الشككل 

ثـ تقـك لجنة التعكيضات كمسئكؿ التنمية االجتماعية استرشادم  كنمكذجالتقرير األكؿ  بإعداد إكككنسرؼسكؼ تقـك 
 بعد ذلؾ بإعداد التقرير

 مف بيف متطمبات اإلفصاح عف نتائج خطة إعادة التكطيف ضركرة تعريؼ كافة األفراد المتأثريف بآلية تقديـ الشكاكل  -

 

 ىالمختمفة الشكاو المراحل 5-2-2

كذك  إيجابيةحيث أصبح المكاطنيف أكثر تعتبر الشكاكل مف المكضكعات التي يجب التعامؿ معيا بحذر كخاصة بعد الثكرة،
صكت مسمكع. كتبنى سياسة شكاكل كاضحة المعالـ يعد مف العناصر اليامة لتنفيذ الخطة بسالسة. كبناء عمى الخبرة الفعمية 

شكاكل مف المحافظة كميندسي المكقع كلجنة التعكيضات كبناء عمى الزيارات الميدانية فإف األفراد تمقى ال اعتادتلجاسكك فقد 
كبيرة بالقنكات المالئمة التي يمكف مف خالليا تقديـ الشكاكل، كبالتالي فإنو سكؼ يتـ تطبيؽ  المتأثريف ليسكا عمى دراية

 اإلجراءات التالية بيدؼ تكضيح آلية تقديـ الشكاكل:
 

 المستوى األول لتقديم الشكاوي:
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مف مكظؼ( المسئكؿ عف استقباؿ كافة أنكاع  أكثرقامت جاسكك بتعييف مسئكؿ لمتنمية االجتماعية )قد يككف  -1
 الشكاكل مف مختمؼ فئات األطراؼ ذات المصمحة مف خالؿ لجنة التعكيضات.

بالشخص المسئكؿ عف المجتمع المحمي  دبإخطار أفراسكؼ تقـك لجنة التعكيضات كمسئكؿ التنمية االجتماعية  -2
استقباؿ الشكاكل كتقديـ الحمكؿ كتكثيؽ كافة الشكاكل كما انو سكؼ يقـك بمتابعة المشكمة حتى تنتيي، كمف المفترض 

 يكما. 15تتـ ىذه اإلجراءات في خالؿ  أف

 

 المستوى الثاني لتقديم الشكاوى:

كىك الخاص بالمشركع، يمكف لألشخاص  في حالة كجكد شكاكل لـ يتـ التكصؿ لحمكؿ بشأنيا في المستكل األكؿ
حيث  .في شركة جاسكك المتضرريف المجكء لممستكل الثاني مف الشكاكل كىك الذم تقـك بتطبيقو لجنة التعكيضات

المجتمع.  لجنة الكساطة بحرص كذلؾ مف بيف األفراد محؿ الثقة فى اختيار كينبغييقكمكا بتشكيؿ لجنة لمكساطة، 
قرار مف خالؿ دكرىا ككسيط. كذلؾ لحؿ المشكالت العالقة. كمف المقترح  اتخاذكىى تتكلى دكر الكساطة كليا قدرة 

(  الجمعيات النشطة ككذلؾ المتضرريف مف المشركع 2( مدير اإلدارة الزراعية 1تتضمف المجنة العناصر اآلتية:  أف
 ؿ عف المقاكؿ( ممث5( رئيس لجنة التعكيضات 4( العمدة 3
 
 كتككف اإلجراءات الخاصة بالمستكل الثاني كالتالي: 
بالتعاكف مع مسئكؿ التنمية المجتمعية التعريؼ بأعضاء لجنة الكساطة كذلؾ  لجنة التعكيضات في جاسكك تتكلى  .1

قكـ يككف لدل أفراد المجتمع القدرة عمى التكاصؿ مع المجنة في حالة حدكث مشكمة لـ تحؿ. كبعد ذلؾ ي لكي
 بإبالغ مكظؼ التنمية المجتمعية كلجنة التعكيضات بالمشكمة األعضاء

عمى المجنة إتاحة مساحة لمنقاش بيف المتضرر كفريؽ العمؿ بشركة  ينبغيمشكمة لـ تحؿ  أمفي حالة كقكع  .2
 جاسكك

 سكؼ تقـك لجنة الكساطة في الشكاكل باتخاذ قرار كالتكسط لدم األفراد المتأثريف .3

طبقا لمتكزيع الجغرافي لكؿ جمعية زراعية كتبعا لمشكاكل تككف ىناؾ اجتماعات دكرية لمجنة الشكاكل  أفيجب  .4
 المقدمة

ذا لـ يتـ حؿ المشكمة عمى المستكل الثاني مف التظممات يمكف  ترفع المشكمة لممحكمة. كفي تمؾ الحالة تتكلي  أفكا 
ية الشككل كمقدار التعكيض المخصص لممتضرر. كبعد المحكمة تعييف مثمف كلجنة تتكلى التحقؽ مف مدل مصداق

 تعدنؿ مف قيمة التعكيض. كشركة جاسكك ممتزمة بما جاء بقرار المحكمة. أفذلؾ يمكف لممحكمة 

إعداد سجالت لمتعكيضات عف المحاصيؿ كاألراضي  يجببمجرد مخاطبة األفراد المتأثريف  :بالنسبة لمتعكيضات
زارعيف المتأثريف كالمناطؽ التي تأثرت كنكع المحاصيؿ كتاريخ حدكث الخسائر في المأسماء ىذه السجالت  تتضمف)

كمكتب الكحدة  مكتب مديرية الصرؼك في الجمعية الزراعية  اإلعالناتعنيا في لكحة  اإلعالفالمحصكؿ( كيتـ 
 .المحمية في القرية
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، بالنسبة ألم شكاكل خاصة بالتعكيضات عف المحاصيؿ/ األراضي  15في المكحة لمدة  تتعميؽ اإلعالنايجب   يـك
لجنة التعكيضات ، يجب عمى يـك لدراستيا 15فيجب تقديميا في خالؿ  اإلعالناتعنيا في لكحة  اإلعالفالتي تـ 

مع مسئكؿ التنمية لجنة التعكيضات  أعضاءيـك التالية، كسكؼ يتعاكف  15في  دراسة الشككل عف المحاصيؿ
 بيدؼ تحديد اإلجراءات المالئمة لحؿ المشكمة.االجتماعية 

 قنوات تقديم الشكاوى 5-2-3

االقتصادية لألفراد المتأثريف نتيجة المشركع تـ تطكير قنكات استقباؿ الشكاكل لتناسب  –نظرا لتنكع الخصائص االجتماعية 
 القنكات التي يمكف مف خالليا استقباؿ الشكاكل: أىـالمستكل المحمي مف األشخاص المتأثريف، كفيما يمي 

التنمية االجتماعية يجب اإلعالف عنو في المناطؽ المتأثرة  الخط الساخف )رقـ محمكؿ خاص بمجنة الشكاكل كمسئكؿ .1
 نتيجة المشركع(

قناة التكاصؿ األخرل ىي المؤسسات الدينية في المنطقة كيمكف في ىذه الحالة اإلعالف مف خالؿ المساجد أك  .2
 الكنائس

 قادة المجتمع المحمي مف أىـ القنكات في المناطؽ الريفية .3

 اء المجتمع المحمي كالتي يككف لألطراؼ ذكم المصمحة تأثير كبير عمييا.االجتماعات الدكرية مع أبن .4

 المكقع االلكتركني حيث يمكف لممتعمميف مف أبناء القرية الدخكؿ عمى االنترنت .5

 الميندسكف المقيمكف في المكقع .6

 األفراد مف ذكم المكانة كلجنة الكساطة .7

 

 االستجابة لمشكاوى 5-2-4

 مف خالؿ القنكات التالية سكؼ يتـ االستجابة لمشكاكل

سيتـ االستجابة لمشكاكل مف خالؿ نفس القنكات المستخدمة لتقديـ الشككل، عمى سبيؿ المثاؿ بالنسبة لمف  .1
المكقع االلكتركني  يالشكاكل مكتكبة فيمكنيـ استالـ الردكد في صكرة مكتكبة بالنسبة لمستخدم بإرساؿيقكمكف 

عبر مكالمة تميفكنية مف لجنة  الردكتركني بالنسبة لمشكاكل التميفكنية يتـ سكؼ يتـ الرد عمييـ عبر البريد االل
 المشكمة.التي تـ التكصؿ إلييا بشأف التعكيضات كمسئكؿ التنمية االجتماعية بشأف الحمكؿ 

 القناة الثانية ىي عبر المؤسسات الدينية في المنطقة )المسجد أك الكنيسة( .2

الزمنية المكضكعة بيدؼ إعطاء االنطباع لسكاف المنطقة باالىتماـ  يجب التعامؿ مع الشكاكل في الحدكد .3
 بشككاىـ كمخاكفيـ باإلضافة لمتأكيد عمى سرعة ككفاءة الرد مما يحد مف حجـ المشكالت.



 2113يناير  لتقرير النيائىميت نما، ا –بارية خطة عمؿ إعادة التكطيف، خط أنابيب غاز النك 

57 

 والتقييم المتابعةمتطمبات  5-3

 من خالل جاسكو ةالعام المتابعة 5-3-1

 

 مف أىـ عناصر خطة إعادة التكطيف حتى يمكف تنفيذ الخطة بدقة، كفيما يمي بعض األىداؼ العامة: تعتبر المتابعة كالتقييـ

رصد بعض المكاقؼ أك الصعكبات التي تظير خالؿ التنفيذ كالتحقؽ مف االلتزاـ باألىداؼ كالمنيج المحدد خالؿ  -
 تنفيذ خطة إعادة التكطيف.

 إجراءات تنفيذ المشركع، كسكؼ يتناكؿ الجكانب التالية: رصدإلي  المتابعةيدؼ ت

أنشطة  –اإلفصاح  –أنشطة رفع الكعي  –متابعة األنشطة المحددة في خطة إعادة التكطيف )تقدير قيمة التعكيضات  .1
 اإلعالف عف النتائج(ػ فيما يمي المؤشرات التي تـ استخداميا:

 مستندات تقدير قيمة التعكيضات أ 

 ي التي تـ تطبيقياأنشطة رفع الكع ب 

أنشطة اإلفصاح التي تـ القياـ بيا )كافة األنشطة كعدد المستفيديف كنكع أفراد المجمكعات المستيدفة  ج 
 كأعمارىـ(

 )مف الذيف تـ التشاكر معيـ كعددىـ كأعمارىـ كنكعيـ كمستكياتيـ التعميمية( المشكرة أنشطة  د 

 يتـ تطبيؽ ذلؾ مف خالؿ المؤشرات التالية: متابعة حالة األفراد المتأثريف نتيجة المشركع، سكؼ .2

 التأثيرات عمى األفراد نتيجة المشركع أنماط أ 

 حجـ التعكيضات التي حصمكا عمييا ب 

مدل رضاىـ عف التعكيضات كغيرىا مف األنشطة )تقدير قيمة التعكيضات كالتعكيضات كآليات الشكاكل  ج 
 كغيرىا(

 تأثيرات التعكيضات عمى األشخاص المتأثريف د 

متابعة عمميات تقديـ الشكاكل بيدؼ تحديد مدل كفاءة استعادة سبؿ كسب العيش بالنظر لمخسائر في مجاؿ النشاط  .3
 الزراعي، كمف بيف المؤشرات المقترحة:

 عدد الشكاكل التي تـ تمقييا عبر كؿ قناة أ 

 كيفية التعامؿ معيا ب 

 مدل رضا مقدمك الشكاكل ج 

 المعكقات كالعقبات د 

سكؼ يقـك احد المكاتب االستشارية بجمع نشر كافة البيانات المطمكبة لتطبيؽ التقييـ المرحمي كالتقييـ الختامي،  .4
 البيانات.
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، اإلستراتيجيةيتكافر رد الفعؿ الضركرم لتعديؿ االتجاىات  أفااللتزاـ بالسياسات المقررة كيجب  أفييدؼ التقييـ لضماف 
 ـ ىي كالتالي:األىداؼ المحددة لعممية التقيي

 في خطة إعادة التكطيف المحدديفكالمنيج  األىداؼالتقييـ العاـ لاللتزاـ بتنفيذ أنشطة إعادة التكطيف كتشمؿ  -

 تقييـ االلتزاـ بالقكانيف كالتشريعات كسياسات الكقاية المكضحة سابقا خالؿ تنفيذ خطة أنشطة خطة التكطيف  -

مف اجؿ تعظيـ التأثيرات االيجابية لمبرنامج  ةالمستمر  المتابعةتحديد اإلجراءات التي يجب القياـ بيا كجزء مف أعماؿ  -
 كالحد مف التأثيرات السمبية التي قد تظير.

 

 ةالداخمي المتابعة 5-3-2

 تؤكدلدكلي عمى ذلؾ، حيث إجراءات لمرصد أك التقييـ في حيف تنص سياسات البنؾ ا أيةال تشمؿ التشريعات المصرية 
لمتأثيرات االجتماعية كاالقتصادية عمى الجماعات المتأثرة، كتشمؿ قياس  كالتقييـ المتابعةسياسات البنؾ الدكلي عمى القياـ ب

حجـ التعكيضات التي تـ سدادىا كعدد الشكاكل التي تـ تقديميا كالتعامؿ معيا كرد الفعؿ المكضكعي عف التأثيرات العامة 
كالتقييـ التي يجب  المتابعةاإلجراءات الالزمة لعممية  OP 4.12طة إعادة التكطيف عمى الجماعات المتأثرة، تكضح المادة ألنش

 استكماليا عند تطبيؽ القانكف المصرم.

سكؼ تككف مسئكلة عف رصد أعماؿ خطة إعادة التكطيف في كافة المراحؿ، كىي المسئكلة عف  المجنة التابعة لشركة جاسكو
مع مالؾ األراضي كممثمييـ كعدالة االتفاقات كالتنفيذ السميـ إلجراءات التعكيضات كتأثيراتيا  المشكرة عممية  ةضماف فاعمي

التي قد يتعرضكف لمتأثير نتيجة تنفيذ المشركع(، لف ينعكس االقتصادية كاالجتماعية عمى األشخاص المتأثريف نتيجة المشركع )
 ذلؾ عمى التكمفة االقتصادية كجزء مف أنشطة جاسكك.

يقـك تنفيذ خطة إعادة التكطيف، سكؼ كيفية ل ةالداخمي المتابعةبالتنسيؽ الكامؿ مع لجنة جاسكك التي ستقـك ب الجمعية الزراعية
ة إعادة التكطيف بالمقارنة باألداء المستيدؼ كتسييؿ العمؿ مف قبؿ المراجعيف برصد سير تنفيذ أعماؿ خط الطرفيف معا

عدا الخارجييف كالمستقميف مف خالؿ االحتفاظ بالسجالت  المحمياتى عمالتقارير الدكرية عف تقدـ المشركع، يجب  دالسميمة كا 
مشكالت قد يعاني  أممشكالت تتعمؽ بتنفيذ خطة إعادة التكطيف أك  أمفي حاالت كجكد مبكرا تعمؿ عمى تنبيو الشركة  فأ

تعاكف الجيتيف معا تبالصكرة المالئمة، كسكؼ  تـ التعامؿ مع المشكالتالمجتمع المتأثريف نتيجة المشركع كانو قد  أفرادمنيا 
 التعكيضات قد تـ تقديميا لألفراد كفقا التفاقات التعكيضات. أفلضماف 

 

 والتقييم الخارجي المتابعة 5-3-3
 

 مستقل استشاريالمتابعة بالتعاون مع 

سكؼ تقـك جاسكك بالتعاكف مع االستشارم المسئكؿ عف خطة إعادة التكطيف بإعداد قائمة تفصيمية بالمؤشرات حيث تعتبر 
ؼ يتـ التعاقد مع شركة ألفراد المتأثريف نتيجة المشركع، كسك عف أكضاع اخطة إعادة التكطيف بمثابة الدراسة األساسية 
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استشارية مستقمة في منتصؼ الفترة لمقياـ بتقييـ سريع لألنشطة التي تمت في إطار خطة إعادة التكطيف باإلضافة إلي تأثيرات 
المجتمع، ييدؼ التقييـ لتكجيو فريؽ العمؿ بشركة جاسكك في حالة كجكد  أفرادخطة إعادة التكطيف عمى سبؿ كسب العيش بيف 

 أيضاعقبات قد تؤثر عمى تنفيذ خطة إعادة التكطيف، في نياية مرحمة اإلنشاءات سكؼ يتـ التعاقد مع استشارم مستقؿ  أية
خطة إعادة التكطيف باإلضافة لمتقييـ الشامؿ لألنشطة بما فييا التكثيؽ كآلية الشكاكل كتقدير قيمة  أنشطةلتقييـ كافة 

 دة.التعكيضات كاالستحقاقات كالدركس المستفا

سكؼ تككف الشركة االستشارية مسئكلة عف إعداد تقرير التقييـ النيائي في ختاـ أعماؿ اإلنشاءات، سكؼ يتـ إعداد تقرير 
 نيائي شامؿ لتقييـ كافة األنشطة.

 كالتقييـ: ةالخارجي المتابعةفيما يمي بعض المؤشرات التي تستخدـ لمقياس خالؿ 

 

 المتابعةنماذج من المؤشرات المقترحة التي سوف تستخدم في أنشطة : 9جدول 

 نماذج من المؤشرات المقترحة خالل تنفيذ خطة إعادة التوطين 

 عدد األفراد المتأثريف الذيف تـ حصرىـ .1 األفراد المتأثرين

 الخج. األشجار ..  –ب. المحاصيؿ  –عدد األفراد الذيف حصمكا عمى تعكيضات عف أ. األراضي  .2

 عدد األشخاص الذيف لـ يحصمكا عمى تعكيضات بعد )كفقا لنكع الخسائر( .3

 المجتمعية التي تـ عقدىا المشكرة عدد جمسات  .4

 عدد الشكاكل التي لـ يتـ حميا .. الخ .5

 مستكل الرضا بيف األشخاص الذيف حصمكا عمى تعكيضات .6

 عدد أنشطة التكعية التي تـ تنظيميا .7

 المشورة 
 المجتمعية

 شاركيف )كفقا لقنكات التكاصؿ(عدد الم .8

 نكع المشاركيف .9

 أعمار المشاركيف .11

 الميف التي يعممكف بيا .11

 تعميقاتيـ .12

 عدد الشكاكل التي تـ تمقييا )كفقا لنكعيا( .13 الشكاوى

 عدد الشكاكل التي تـ حميا .14

 نكع مقدمي الشكاكل .15

 أىـ الشكاكل التي تمت إثارتيا .16

 عدد الشكاكل التي تـ حميا .17

 لـ يتـ حميا )كاألسباب المكضحة(عدد الشكاكل التي  .18

 نماذج من المؤشرات المقترحة خالل التقييم الختامي

ج. األشجار بالمقارنة بالمعمكمات  –ب. المحاصيؿ  –إجمالي عدد األفراد الذيف حصمكا عمى تعكيضات عف أ. األراضي  .1
 المكضحة في الدراسة األساسية في مرحمة إعداد خطة إعادة التكطيف

 األشخاص الذيف لـ يحصمكا عمى تعكيضات )كفقا لنكع الخسائر مع تحديد األسباب(عدد  .2
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المجتمعية التي تـ عقدىا )تقييـ كامؿ لخصائص المشاركيف كأسباب كمكاف عقد الجمسة كالتعميقات التي  المشكرة عدد جمسات  .3
 أثيرت(

 ياعدد الشكاكل التي تـ استقباليا )مع تحديد نكعيا( ككيفية التعامؿ مع .4

 عدد الشكاكل التي تـ حميا .5

 عدد الشكاكل التي لـ يتـ حميا .. الخ .6

 

منتظمة مف البنؾ لمراجعة التقدـ في سير خطة إعادة  إشرافية: سكؼ تككف ىناؾ زيارات جانب البنك الدولي نالمتابعة م
 التكطيف كتكثيؽ مختمؼ األنشطة.

 اإلفصاح عن خطة اعادة التوطين 5-4

 خالل مرحمة اإلعداد 5-4-1

باإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بأنشطة المشركع كبالتأثيرات  11/1991المشركع عمى عكس متطمبات القانكف  ييتـ
 المتكقعة:

تـ عرض كافة المعمكمات الخاصة بالمشركع المكضحة في دراسة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي في المكقع  -
 االلكتركني عمى االنترنت لمييئات التالية: 

o جاسكك 

o ؾ الدكليالبن 

o  إكككنسرؼشركة 

o  طار عاـ إعادة التكطيف عمى تـ نشر ممخص غير فني مع التقرير النيائي لدراسة تقييـ األثر البيئي كا 
 المكاقع االلكتركنية

كجاسكك كقد تـ تحميؿ النسخة  إكككنسرؼقاـ البنؾ الدكلي بترجمة دراسة إطار إعادة التكطيف كمراجعتيا مع فريؽ  -
 بعد مراجعتيا عمى المكقع االلكتركني

تـ عقد عدد مف االجتماعات في المحافظات حيث قاـ فريؽ جاسكك بالتعاكف مع بتركجت باإلفصاح عف كافة  -
المعمكمات التي يحتاجيا مختمؼ فئات األطراؼ ذات المصمحة، كما تـ عرض المعمكمات بكؿ شفافية كبأسمكب 

 ، كقد كانكا عمى استعداد لتمقي األسئمة كالرد عمييا خالؿ االجتماعات كبعد الجمسات أيضا.مالئـ

خالؿ جمع البيانات قاـ مسئكؿ التنمية االجتماعية بشركة جاسكك كميندس بتركجت كممثمك الجمعية الزراعية  -
فراد المتأثريف نتيجة المشركع، كلألعف كافة المعمكمات الالزمة لممزارعيف  الخاصة بخطة إعادة التكطيف باإلفصاح

 كتشمؿ المعمكمات المكضحة ما يمي:

o األراضي التي ستتـ مصادرتيا بشكؿ مؤقت 

o التأثيرات المتكقعة عمى األراضي كاألصكؿ 

o تقدير قيمة التعكيضات إستراتيجية 
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o آلية الشكاكل 

o التكقيت 

 خالل مرحمة التنفيذ 5-4-2

 ف الجدكؿ الزمني لمتنفيذ، سكؼ يتـ إخطارىـ مف خالؿ سكؼ يتـ إخطار مالؾ العقارات كأصحاب الحقكؽ بشأ
 شفاىوالجمعية الزراعية كلجنة التعكيضات بجاسكك، كيجب إرساؿ مذكرة اإلخطار مكتكبة إلييـ باإلضافة إلخطارىـ 

خطار البنؾ الدكلي لمتحقؽ مف التنفيذ.   أيضا نظرا ألف غالبية أرباب األسر مف األمييف، كيجب تكثيؽ ىذه العممية كا 

  قد يككف نشر المعمكمات في دكر العبادة )المسجد/الكنيسة( مفيدا لممشركع حيث أشار عدد مف الدراسات في المناطؽ
اإلعالف نظرا ألنو مف أىـ االستراتيجيات العممية الفعالة لإلفصاح عف الريفية ألىمية استخداـ دكر العبادة في 

 المعمكمات.

 مية كالجمعية الزراعيةحنشر المعمكمات في الكحدات الم 

تككف كافة البيانات التي تـ جمعيا حكؿ األفراد المتأثريف نتيجة المشركع ككيفية  أفيجب باإلضافة لالستراتيجيات السابؽ ذكرىا 
 لمتأثير متاحة خالؿ االجتماعات الفردية التي تتـ في إطار دراسات الحصر. استجابتيـ

 

 المسئوليات اإلدارية عن تنفيذ خطة إعادة التوطين  5.5

 الهيكل المؤسسي  5-5-1

 الييكؿ المؤسسي الرئيسي لممشركع ىك المسئكؿ عف أنشطة التعكيضات ىي لجنة التعكيضات بشركة جاسكك كالتي تتككف مف:

 المجنة رئيس -

 عضك فني -

 عضك قانكني )محامي( -

 محاسب -

 مسئكؿ اجتماعي -

كىـ مف المكظفيف الدائميف بشركة جاسكك كيعممكف أيضا بالتعاكف مع الجمعية الزراعية كمديرية الزراعة باإلضافة لغيرىا مف 
 الييئات المختمفة في المحافظات.

 

 الشكل المؤسسي والمسئوليات  5-5-2

 شكيؿ المؤسسي كاألدكار المختمفةيمخص الجدكؿ التالي الت
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 المسئوليات المؤسسية عن تنفيذ خطة إعادة التوطين :11جدكؿ 

الهيئات المعنية بالتعويضات عن 
 المحاصيل الزراعية

 األدوار

 تحديد قطع األراضي المطمكبة - لجنة التعويضات بجاسكو

 قياس األراضي -

 الزراعة بشأف قرارات المصادرة كتقدير قيمة المحاصيؿالتكاصؿ مع المحافظة كمديرية  -

 القياـ بالزيارات الميدانية مع الجمعية الزراعية كممثؿ المحافظة لمتحقؽ مف التعكيضات المطمكبة -

 التفاكض مع المزارعيف -

 نشر نتائج الدراسة المسحية -

 سداد قيمة التعكيضات -

 تمقي مختمؼ أنكاع الشكاكل المتعمقة بالتنفيذ -

 حاالت كجكد مباني أك تغيرات في حالة األرض يعاد التفاكض حكؿ القيمة المالئمة لمتعكيضاتفي  -

 تقدير قيمة المحاصيؿ الزراعية - الجمعية الزراعية

 مصاحبة لجنة التعكيضات خالؿ األنشطة -

 المجتمعية المشكرة المشاركة في  -

 المكافقة عمى كنشر نتائج التعكيضات -

 لجنة التعكيضاتمصاحبة  - ممثل المحافظة

 المجتمعية المشكرة المشاركة في  -

 المكافقة عمى نتائج التعكيضات -

 

 الميزانية والتكمفة 5-6

إال انو نظرا ألف التأثير الرئيسي لممشركع يتمثؿ في التأثير عمى المحاصيؿ  2113يعتبر مكعد بدأ أعماؿ اإلنشاءات مارس 
كىي ذات طبيعة مكسمية فإف تنفيذ خطة إعادة التكطيف يبدأ شيريف قبؿ بدء أعماؿ اإلنشاءات، كحتى يككف ىناؾ فكرة دقيقة 

لتقسيـ الجمعية الزراعية لألراضي التابعة ليا عدة قطاعات، تـ تحديد ىذه القطاعات كفقا عف نكع المحاصيؿ تـ تقسيـ المسار ل
متر مربع(، كبناء عمى  إلؼ 64جمعية زراعية كاقعة في مسار الخط تغطي كؿ جمعية زراعية حكالي  33)ىناؾ حكالي 

يتـ تطبيؽ المسح المساحي بعد تحديثو في  معايير البنؾ الدكلي فإنو يجب سداد كافة التعكيضات قبؿ بدء اإلنشاءات، سكؼ
 أكثر مف قطاع في نفس الكقت، سكؼ تتـ عممية التنفيذ كالتالي:

 إعادة زيارة المناطؽ التي تـ حصرىا بعدىا تحديث حصر األفراد المتأثريف في كؿ قطاع عمؿ .1

 إخطار األفراد المتأثريف نتيجة المشركع .2

 )في خالؿ أسبكع( يتـ نشرىا في المجتمع المحميبعد مكافقة البنؾ الدكلي عمى المذكرة  .3

 سداد التعكيضات لألفراد المتأثريف .4

 تكثيؽ كافة اإلجراءات .5
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حتى انتياء إعداد خطة إعادة التكطيف نظرا لمحالة السياسية في مصر، كفيما يمي  لمتنفيذ لـ يتـ استكماؿ البرنامج الزمني
 لبرنامج الزمني لممشركع:الخطكات التالية التي سيتـ تنفيذىا بعد تحديد ا

سكؼ تبدأ أعماؿ اإلنشاءات بمجرد استكماؿ عممية التعكيضات في كؿ قطاع، يجب تحديد كتكثيؽ كافة األفراد  .1
عداد ممحؽ خطة إعادة التكطيف ثـ إرساليا لمبنؾ  المتأثريف نتيجة المشركع، يجب التعرؼ عمى قطاعات المسار كا 

 الدكلي لممكافقة عمييا.

التعكيضات عف المحاصيؿ بتنفيذ أنشطة المشركع نظرا ألف الحفر لف يتـ قبؿ سداد كامؿ قيمة  ترتبط عممية .2
 التعكيضات.

 بيدؼ إعداد تصكر أكضح ألنشطة إعادة التكطيف تـ إعداد الشكؿ التالي لتكضيح كافة العمميات:

 

 تتابع التنفيذ5-6-1

 أفالعمؿ بالصكرة المطمكبة، كما  بأداءقانكني كاضح يحكـ النظاـ السابؽ كىك الذم يسمح إلدارة التعكيضات  إطاريكجد 
 .OP 4.12القانكني متكافؽ مع معايير البنؾ الدكلي رقـ  اإلطار

ىذه العممية  سكؼ يتـ استكماؿ المصادرة المؤقتة لألراضي كالتعكيضات مف خالؿ التنسيؽ مع المؤسسات المعنية، كسكؼ تتـ
 كالتالي:

تقـك إدارة تصميـ المشركع في جاسكك بإعداد خريطة تفصيمية بشأف مجاؿ مصادرة األراضي لتحديد مجاؿ كمساحات  .1
 األراضي التي ستتـ مصادرتيا.

 أسعار مختمؼ أنكاع المحاصيؿ الزراعية مديرية الزراعة تقدر .2

 لتقدير قيمة األراضي المطمكبة بالتعاكف مع الجمعية الزراعية.التقييـ المبدئي الذم قاـ بو فريؽ العامميف بجاسكك  .3

 مكافقة البنؾ الدكلي عمى خطة إعادة التكطيف كالممحؽ الخاص بالقطاعات المختارة .4

 سداد قيمة التعكيضات .5

 استكماؿ اإلجراءات القانكنية لمصادرة األراضي .6

 حيازة المشركع لألراضي بشكؿ رسمي .7

  

 منع تضمين متأثرين جددالجدول الزمني وتاريخ  5-6-2

يناير فإف الجدكؿ الزمني ال يزاؿ تحت اإلعداد، إال أف تاريخ بدء التنفيذ المتكقع ىك أكؿ  25نتيجة الكضع السياسي بعد ثكرة 
الجدكؿ الزمني  أفمارس، فيما يمي الخطة الزمنية التي سيتـ تنفيذىا بعد إقرارىا كصرؼ قيمة التمكيؿ، مف الميـ مالحظة 

 لممشركع يبدأ مف تاريخ الكقؼ، نظرا لتقسيـ المسار لقطاعات فإف الخطة الزمنية سكؼ يتـ تطبيقيا عمى كؿ قطاع.
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 مشكالت متكقعة. إمال تحتاج مكافقة البنؾ الدكلي لما يزيد عف أسبكع حتى يتـ تفادم 

لنسبة لألراضي المتأثرة نتيجة المشركع، مف بيف عناصر ىذا سكؼ تقـك جاسكك في ىذه المرحمة بإعداد تقدير مبدئي لمتكمفة با
 التقدير ما يمي:

 حجـ األرض -

 نكع المحاصيؿ كاألشجار -

 األسعار المكضحة في الجمعية الزراعية -
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 البرنامج الزمني : 11جدول 

 الجدول الزمني النشاط

  األسبوع  

 2 3 4 5 6 7 8 قبل اإلنشاءات 
 

خالل  1
 اإلنشاءات

إخطار مديريات الزراعة والمحافظة بشأن 
 المشروع

          تـ

          تـ تمقي قائمة األسعار الخاصة بالتعويضات

 الحصول عمى كافة التراخيص

 

          تـ

 الدراسة األساسية لألفراد المتأثرين في كل قطاع
 

          

 مع المزارعين والشكاوى المشورة 
 

          

عادة التأهيل  إعداد خطة إعادة التوطين وا 
 

          

 تقديم محمق خطة إعادة التوطين لمبنك الدولي
 

          

 يقوم البنك الدولي بمراجعة الخطة
 

          

 موافقة البنك عمى ممحق خطة إعادة التوطين
 

          

 صرف التعويضات
 

          

 سداد التعويضات
 

          

 توثيق متمقي مختمف الشكاوى واالستجابات
 

          

توثيق أعمال التشغيل وفاعمية تقييم خطة إعادة 
 التوطين

          

 إعداد التقارير ربع السنوية
 

          

 تدريب فريق العاممين بشركة جاسكو

 

          

 

 تقدير إجمالي تكمفة المصادرة المؤقتة لألراضي 5-6-3

 .مميكف جنييا 35,092,012لمصادرة اعماؿ التكمفة التقديرية أل إجماليبمغ 
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 مصروفات تعويضات التأثير 5-6-4

مصركفات تعكيضات التأثير ىك مصطمح يطمؽ عمى التعكيضات التي يتـ سدادىا مباشرة إلى األفراد المتأثريف كتشمؿ 
التأثيرات المتكقعة  أفالتعكيضات عف االستخداـ المؤقت لألراضي كالتعكيضات عف األشجار المتفرقة، كتشير نتائج المسح إلى 

 كالتالي:
 كالكساء الخضرمغالبية التأثيرات عمى المحاصيؿ  -

 التأثيرات المؤقتة عمى األصكؿ )شبكات الرم كقنكات الرم كالحظائر( -

 التأثير المؤقت عمى األراضي الخالية -

 ال تكجد تأثيرات دائمة -

فيما يمي تقدير لمتكمفة الالزمة لتعكيض األفراد المتأثريف باإلضافة لبقية تقديرات تكمفة خطة إعادة التكطيف )اإلشراؼ عمى 
 المكقع كرصد تنفيذ العميؿ لخطة إعادة التكطيف كغيرىا(

 تقدير.  كقد قاـ العضك المسئكؿ عف 2113لحسف الحظ قد قامت شركة جاسكك بتككيف لجنة التعكيضات في شير فبراير 
جنة عمى مراجعة الميزانية المقترحة. كقد كافؽ عضك الم ككذلؾالتعكيضات في المجنة بمراجعة حصر التعكيضات المختمفة. 

، فقد أفاد أف تسعير الشجر يجب أف يتـ المنيجية المتبعة لمتعكيضات كتقدير أثماف المحاصيؿ كالممتمكات. أما بالنسبة لمشجر
غير مثمرة( كقد راجع فريؽ الدراسة الحصر لمتأكد مف عممية تسعير الشجر. كقد  –بناء عمى طبيعة الشجر المتضرر )مثمرة 

مكازنة المقترحة كبخاصة تمؾ المتعمقة بشجر المكز في محافظة البحيرة. كتكضح المكازنة التالية أثرت تمؾ العممية عمى ال
تقديرات األسعار الخاصة بالشجر، المحاصيؿ، الممتمكات، غرؼ البمكؼ كالمتابعة كالتقييـ كشركة بيكك التى لدييا تقييـ خاص 

.لدييـ نكعية شجر كممتمكات مميزة ليا تسعير خاص كيمك متر مف المسار ككذلؾ 3.5بيا ألنيا تمتد عمى مساحة   

 

 التكمفة والميزانية بالجنية المصري إجمالي: 12جدول 
 اإلجمالي القميوبية الجيزة المنوفية البحيرة  

 1,721,510 346,163 141,000 279,757 954,590 إجمالي سعر المحصول

 23,205,986 409,975 3,614,500 13,652,600 5,528,911 إجمالي سعر األشجار

 314,516 0 1,300 12,925 300,291 إجمالي تكمفة األصول

 25,242,012 756,138 3,756,800 13,945,282 6,783,792 السعر اإلجمالي

 1,000,000         شركة بيكو

 8,800,000     شراء األراضي

 50000         المتابعة

 35,092,012         اإلجمالي
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 التدفق النقدي وخطة المدفوعات 5-6-5

( 1جاسكك حريصة كؿ الحرص عمى تأميف التعكيض الالـز  قبؿ تنفيذ أم أنشطة خاصة بالتعكيضات كذلؾ لألسباب اآلتية: 
( تسييؿ العمؿ مف خالؿ تجنب الركتيف. دفع الماؿ لممزارعيف يثير رضاىـ كيعزز 2يتـ دفع التعكيض لممتأثر في أرضو ؛ 
الرئيسي مف كجكد ميزانية كاممة لمتعكيض قبؿ البدأ ىى تسييؿ عممية  . كاليدؼرغبتيـ في استخداـ المشركع ألراضييـ

 التعكيض، باإلضافة إلى تسييؿ المراجعة المطمكبة طبقا لمقانكف.
شركة جاسكك ىي الكياف الكحيد  المعنى بتكفير تعكيض نقدم لالشخاص المتأثريف. تـ دمج الميزانية المخصصة لمتعكيض في 

يسية كبند فرعي في إطار ميزانية المشركع. يتمقى رئيس لجنة التعكيضات كامؿ المبمغ مف الماؿ بعد ميزانية شركة جاسكك الرئ
اعداد حصر لممتأثريف. بعد صرؼ التعكيض لممتأثريف ، ينبغي عمى رئيس لجنة التعكيضات تقديـ الكثائؽ الالزمة لمتسكية 

 قبؿ الجياز المركزل لممحاسبات. لالدارة الماليو بجاسكك حيث سيتـ مراجعة العممية برمتيا مف

 


