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التعریفات واالختصارات

التعریفالمعنىاالختصار

ACWAمالك جزئي لمشروع البناء والتملك والتشغیل والنقلأكوا باور

CIAتقییم األثر التراكمیة

CLTفریق ارتباط المجتمع

CNEIA اللجنة الوطنیة لدراسات
األثر البیئي

EBRD
البنك األوروبي 
للتعمیر والتنمیة

EIEدراسة األثر البیئي

EPC
الھندسة والتورید 

والبناء

الجھة المسؤولة عن التصمیم والتشیید التفصیلي لمزرعة الریاح. ستطبق متطلبات 
تقییم األثر البیئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة والرصد وخطط 

الرصد البیئي/ االجتماعي األخرى.  –اإلدارة 
ESAP خطة عمل بیئیة

واجتماعیة

ESIA
تقییم األثر البیئي 

واالجتماعي

ESIAباقة كشف 

الخاص بكل  ESIAحتى یمكن التطویر والوصول إلى أفضل التطبیقات، فإن تقییم 
EBRD'sمن مزرعة الریاح وخط الطاقة وعلى التوازي مع  PR  وEIE  القائمة

وتقاریر اإلدارة البیئیة الداعمة التي یتعین أن یتم تحدیثھا للتأكد من تطویر الھویة 
لمشروع مزرعة  E&Sالتأثیریة المناسبة والتخفیف والمراقبة من خالل اتباع تقییم 

،فقد تم إعداد المستندات التالیة EIEالریاح وخط الطاقة.  ومن ثمة، باإلضافة إلى
لباقة الكشف:

xف المشروع وص
x) خطة حمایة التنوع البیولوجيBPP(
x) تقییم األثر االجتماعيSIA(
x) خطة مشاركة أصحاب المصلحةSEP(
x إطار عمل خطة االستحواذ على األرض وإعادة تخصیصھا للمعیشة

)LARLRF(
x) خطة اإلدارة والمراقبة البیئیة واالجتماعیةESMMP(
x) ملخص غیر تقنيNTS(
xالجتماعیة (خطة العمل البیئیة واESAP(
xتقییم تأثیرات االضطرابات
xتقییم تأثیر الضجیج
EIE  سوف یتم الكشف عنھ أیًضا مع المساتدات الموضحة 2012المختبر في عام

أدناه، باعتباره جزًءا من باقة الكشف واإلبانة.
ESMMP خطة اإلدارة

ESMMF

ESMMF
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التعریفالمعنىاالختصار

والمراقبة البیئیة 
واالجتماعیة

IFCھیئة التمویل الدولي

IFI
المؤسسة المالیة 

الدولیة
LALRPخطة حیازة األرض

MWمیغاواط
NTSملخص غیر تقني

O&Mالجھة المسؤولة عن تشغیل وإدارة المشروع. ستكون نوماك شركة اإلدارة الفرعیة التشغیل واإلدارة
التابعة لشركة أكوا باور المعینة لتولي التشغیل والصیانة.

OMھامش التشغیل
ONEEالمكتب الوطني للكھرباء

PLخط الكھرباء
PPAاتفاقیة شراء الطاقة
PRمتطلبات األداء

SEP خطة إشراك أصحاب
المصلحة

SIAتقییم األثر االجتماعي

UPCUPC
Renewable

مالك جزئي لمشروع البناء والتملك والتشغیل والنقل

WFمزرعة الریاح

لمصادر الطاقة المتجددة. UPCاتحاد شركة أكوا باور وشركة مالك المشروع-

طریق الوصول إلى -
الموقع

الطرق الجدیدة أو المحدثة التي تبدأ من الطرق الرئیسیة الحالیة، مروًرا بالقرى ووصوالً إلى مدخل 
مزرعة الریاح.

مزرعة ریاح خالدي -
میغاوات 120بطاقة 

اد قمة جبل صندوق وطرق الوصول الدائمة والكابالت الممدودة توربینة مثبتة على امتد 40توجد 
تحت سطح األرض والمنشآت الداعمة األخرى.

تقع المسارات على قمة الجبل ویقصد بھا الممرات التي تربط بین منصات التوربینات. مسارات التوربینات-

الكبل المدفون تحت -
سطح األرض

یقع ھذا الكبل على قمة الجبل ویسیر بمحاذاة مسار التوربینات.  یشمل الكبل كل أسالك الكھرباء 
الخارجة من كل توربینة ویمتد في النھایة تحت سطح األرض إلى المحطة الفرعیة في ملوسة.  ومرة 

المحطة أخرى فإن ھذا الكبل سیسیر بمحاذاة طریق الوصول من قمة الجبل عند مزرعة الریاح إلى 
متر. 5الفرعیة. ال یزید حق االرتفاق المطلوب بالنسبة للكبل المدفون تحت سطح األرض عن 

5
Capitals

فایف كابیتالز 
لإلستشارات البیئیة 

واإلداریة
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المقدمة1

المغرب، في  مملكةمیجاواط، التي سوف یتم إنشاؤھا في منطقة طنجة بطول سلسلة جبل الصندوق، في  120مزرعة ریاح خالدي العاملة بطاقة 

(الملكیة الخاصة). 1309إطار قانون 

)EIA(سیرد ذكره الحقًا باسم تثییم التأثیرات البیئیة )EIE(، بإعداد تقریر تقییمي للتأثیرات البیئیةUPCقامت الجھة المطورة للمشروع، 

) في CNEIEمن اللجنة الوطنیة لدراسة التأثیرات البیئیة ( EIAوقد حصلت على موافقة جھة التقییم  2011) في یولیو WFعة الریاح (رزلم

سنوات التي من المفترض یكون قد بدأت أعمال اإلنشاء خاللھا.  5تمتد فترة سریان التصدیق لمدة  .2012یولیو 

بة في مشروع مزرعة ریاح خالدي، وكانت تقوم منذ ذلك الحین بتمویل الدعم الالزم من البنك وجود نس ACWAتطلبت طاقة  2014في عام 

.IFI) الذي یعد مؤسسة تمویل عالمیة تابعة لصندوق النقد الدولي EBRDاألوروبي للتنمیة والتعمیر (

) تصوراً في األساس أن إنشاء خط ONEE(، فقد وضع المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب (WFوفضالً عن مزرعة الریاح (

) سیتم بموجب عقد منفصل. وعلى أیة حال فإن المناقشات التي تتم مع طاقة WF) لمزرعة الریاح (PLكیلو فولت ( 225الطاقة بقدرة 

ACWA  أدت إلى التوصل إلى اتفاقیة تقول بأن خط الطاقة سوف یتم إنشائھا في إطار نفسEPC تماًما مثلWFثل، ستحتاج التأثیرات . وبالم

) إلى خضوعھا للدراسة، ومعاییر التخفیف واإلدارة ذات الصلة PLالبیئیة واالجتماعیة الناتجة عن أعمال اإلنشاء والتشغیل لخط الطاقة (

الموضوعة كجزء من التوثیقات البیئیة واالجتماعیة لمزرعة الریاح.

EBRD'sالخاص بكل من مزرعة الریاح وخط الطاقة وعلى التوازي مع  ESIAتقییم  حتى یمكن التطویر والوصول إلى أفضل التطبیقات، فإن

PR  وEIE ة من القائمة وتقاریر اإلدارة البیئیة الداعمة التي یتعین أن یتم تحدیثھا للتأكد من تطویر الھویة التأثیریة المناسبة والتخفیف والمراقب

الطاقة.  لمشروع مزرعة الریاح وخط  E&Sخالل اتباع تقییم 

قام مجلس المشاورة بإعداد المستندات التالیة لباقة الكشف:1فایف كابیتالز لالستشارات البیئیة واإلداریة 

وصف المشروع.1

)BPPخطة حمایة التنوع البیولوجي (.2

)SIAتقییم األثر االجتماعي (.3

)SEPخطة مشاركة أصحاب المصلحة (.4

)LARLRFتخصیصھا للمعیشة (إطار عمل خطة االستحواذ على األرض وإعادة .5

)ESMMPخطة اإلدارة والمراقبة البیئیة واالجتماعیة (.6

)NTSملخص غیر تقني (.7

تقییم تأثیرات االضطرابات.8

تقییم تأثیر الضجیج .9

)ESAPخطة العمل البیئیة واالجتماعیة (.10

EIE  سوف یتم الكشف عنھ أیًضا مع المساتدات الموضحة أدناه، باعتباره جزًءا من باقة الكشف واإلبانة.2012المختبر في عام

15 Capitals Environmental and Management Consulting, PO Box 119899, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
971تلیفون: +              4 343 971فاكس: + :5955 4 343 9366:www.5capitals.com

ESMMF



46من  6صفحة  خالديمزرعة ریاح  –خطة إشراك أصحاب المصلحة 

یقدم المستند الحالي خطة االستحواذ على األرض.

موقع المشروع1.1

لمملكة المغربیة. تنقسم كیلو فولت داخل منطقة طنجة تطوان با 225یقع مشروع مزرعة ریاح خالدي المقترح وخط الطاقة الكھربائیة ذات القدرة 

مقاطعة/ والیة، ومن بین ھذه المقاطعات الحادي عشر، سیتم بناء مزرعة الریاح في مقاطعة فاس أنجرا، بینما سیبدأ في بناء  11ھذه المنطقة إلى 

روع خط الطاقة الكھربائیة: موقع مزرعة الریاح ومش1خط الطاقة الكھربائیة في مقاطعة فاس أنجرا ونحو الجنوب في مقاطعة تطوان.  الشكل 

وصف موجز للمشروع1.2

میجاوات.  120میجاوات لكل منھا، ومن ثمة تنتج إجمالي طاقة لتبلغ  3توربین، بقدرة إنتاجیة تصل إلى  40تتكون مزرعة ریاح خالدي من 

وب، متفرعة إلى ثالثة أفرع تقع في نھایة ستوضع مزرعة الریاح المقترحة بمحاذاة السلسلة الرئیسیة لجبل صندوق، من الشمال في اتجاه الجن

180 سلسلة الجبال الشمالیة. یبلغ إجمالي مساحة المشروع، بما فیھا الطرق، ومنصات التوربینات، والمحطة الفرعیة، والمرافق التابعة، حوالي
ھكتار. 

برج  75لومتر فوق األراضي الزراعیة، وستضمن كی 24كیلو فولت إلى إجمالي مسافة تبلغ  225سیمتد خط الطاقة الكھربائیة ذات القدرة 

متراً، وسیتضمن طریق الوصول الذي سیستخدم للبناء والصیانة خالل تشغیل خط الطاقة مدى 60كھرباء. سیبلغ عرض ارتفاق خط الكھرباء 

الحیاة. 

لفرعیة للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح سیبدأ خط الطاقة الكھربائیة من محطة خالدي الفرعیة في جماعة ملوسة، وستنتھي في المحطة ا

، ومن ثمة، یشار كذلك إلى خط الطاقة الكھربائیة باسم خطة نقل الكھرباء كیلو متر غرب مدینة تطوان 10التي تقع على بعد ) ONEEللشرب (

تقریر وصف المشروع وتقییم األثر البیئي ملوسة وتطوان. تقدم المزید من المعلومات عن تصمیم مزرعة الریاح وخط الطاقة الكھربائیة في 

)EIA 2012) یولیو.

تتمثل أغراض استخدام أراضي العقارات التي تقع بالقرب من مزرعة الریاح وداخل حیز مشروع خط الطاقة في الزراعة بشكل أساسي (الرعي 

لدوار (أي القرى) باستخدام تلك األراضي في أعمالھم والزراعة). ومن ثمة، فإن أصحاب المصلحة االجتماعیة االقتصادیة الرئیسیین ھم أھل ا

الزراعیة.
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الجماعات" (المقاطعات) إلى قرى تتمثل في األساس في تجمع "یحدد الجدول التالي القرى التي تأثرت بالمشروع. في المملكة المغربیة، انقسمت 

منزل. 400إلى  50منازل عائلیة یتراوح عددھا من 

القرى المتأثرة بالمشروع 1جدول

القرىالمقاطعةمكونات المشروع

مزرعة الریاح 

القصر الصغیر
عین الرمل

دار فوال

ملوسة

عین الحمراء

غزیلـش

النجریش/ مسعد

براریك/ عقال

خمیس أنجرا
الفحامین

ماللة

خط الكھرباء

خمیس أنجرا

ماللة

الفحامین

دار قشانة

زاویة

بني عتب

بولعیشیش

البونزالسوق القدیم

سدینا

عوید عقال

كدان

جعبة

سدینا

 الجدیر بالمالحظة أنھ یھدف من محاذاة خط الطاقة المختارة تجنب المناطق السكنیة، ومن ثمة تمر خطوط الطاقة بالقرب من التجمع الرئیسي

إلحدى عشر قریة؛ بینما ستشید الغالبیة العظمى ألبراج الكھرباء (ومن ثمة خطوط الطاقة الكھربائیة) على األراضي البعیدة عن القرى

خاص. وفي النھایة، وفي إطار شروط حالة الملكیة لألراضي التي تقع بالقرب من المشروع، فإن ھذه المنازل تتبع ھذه الفئات: العام والوقف وال

الھدف من ھذا المستند1.3

) التي تم تحضیرھا لتعضید مشروع مزرعة ریاح الخالیدي في المغرب. SEPھذا المستند ھو عبارة عن عرض لخطة االستحواذ على األرض (

ء والتشغیل ومن شأنھا أن توضح عملیة المشورة وكشف المعلومات العامة التي یتم إجراؤھا باستمرار وااللتزام المخطط ألعمال مراحل اإلنشا

: كشف 10، وال سیما متطلب األداء رقم EBRDبالمشروع. تم تحضیرھا بما یتوافق مع القواعد والتشریعات المغربیة ومتطلبات أداء بنك 

المعلومات والتزام المشاركین. 
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اللوائح والمتطلبات2

المشروع لغرض توفیر المشورة العامة. یمكن أن تجد عرًضا الغرض من ھذ الفصل ھو تقدیم عرض عام للمتطلبات اإللزامیة القابلة للتطبیق على 

المستند الخاص  عاًما أكثر اكتماًال لكل القواعد البیئیة والتشریعات االجتماعیة الساریة في المغرب باإلضافة إلى كل المتطلبات العالمیة الساریة في

اإلبانة. بتقییم اآلثار البیئیة وفي المستندات األخرى الخاصة بباقة الكشف و

الشروط القومیة2.1

لقة في إطار ھذا المشروع فإن الشروط التشریعیة المغربیة الخاصة بالمعلومات والمشورة العامة تكون متضمنة بشكل أساسي في التشریعات المتع

بتقییم لتأثیرات ذات الصلة. 

شروط تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة2.1.1

مات العامة، باعتبارھا جزًءا من دراسات تقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة، تم إرسائھا بموجب المرسوم رقم الشروط الخاصة بتقدیم المشورة والمعلو

) وھي من شأنھا أن "تحدد اإلطار العام لعملیة تنظیم واالستقصاء العام 2008نوفمبر لعام  4(في  1429الصادر عن قضاء  2-04-564

المتعلق بدراسات التأثیرات البیئیة والمعلن من  03-12البیئیة واالجتماعیة" المحددة بموجب القانون رقم للمشروعات المتعلقة بدراسات التأثیرات 

).2003مایو  12ھجریًا (الموافق 1424ربیع األول لعام  10في  60-03-1قبل ظھیر رفم 

البنود األساسیة لھذا المرسوم ھي:

xب ذلك تقدیم ملف یحتوي على المستندات التالیة باللغتین العربیة والفرنسیة:یقوم مقدم الطلب بملء طلب فتح استقصاء عام ویصاح

o،یوجد ملف حقائق من شأنھ أن یبرز الخصائص والسمات الفنیة للمشروع موضوع االستقصاء العام

oت األساسیة ملخص غیر فني لمسودة تقییم األثار، مثًال مستند واضح وشامل للعامة، یكون محتویًا على المعلومات البیانا

، وبشكل خاص فإنھ یتضمن تلك األمور المتعلقة بالتأثیرات اإلیجابیة/ السلبیة للمشروع على البیئة EIAالمتضمنة في 

والقیاسات التي تم وضعھا لغرض إلغاء أو تقلیل أو إرجاء ایة تأثیرات متنوعة للمشروع تقع على البیئة، 

oمتوقعة للمشروع.خطة موقع تشیر إلى حدود منطقة التأثیرات ال

x) 10یتم فتح االستقصاء العام بموجب أمر یصدر عن القائم على االستقصاء أو حاكم المقاطعة في خالل فترة زمنیة ال تتجاوز عشرة(
أیام عمل بدًءا من تاریخ تقدیم الطلب.

xذي سیتم فیھ تنفیذ المشروع، وھي تتكون من:یعھد بعملیة إجراء االستقصاء العام إلى لجنة یترأسھا السلطة اإلداریة المحلیة للموقع ال

o،رئیس (رؤساء) المقاطعة أو المقاطعات ذات الصلة أو من ینوب عنھ

o) مندوب الجھة الحكومیة المسئولة عن البیئةMEMEE);

o،مندوب الجھات الحكومیة المسئول عن القطاع المتعلق بالمشروع على المستوى القومي أو اإلقلیمي، بشكل مناسب

o شخص تم دعوتھ من قبل الرئیس لمساعدة اللجنة في عملھا، بما في ذلك أي خبیر، إذا ما اقتضى األمر، ألسباب خاصة.أي

x:أمر فتح االستقصاء العام یجب أن یحدد

o:طبیعة المشروع، تكوینھ وموقعھ

o السكان المتأثرون باالستقصاء العام في حدود منطقة تأثیرات المشروع ذوي الصلة بـEIA،



46من  9صفحة  خالديمزرعة ریاح  –خطة إشراك أصحاب المصلحة 

o،تواریخ فتح وغلق االستقصاء العام

o،موقع أو مواقع المشورة باإلضافة إلى الموقع (المواقع)، حیث سیتم تجمیع التعلیقات والمقترحات العامة

o أعاله، المسئولین عن تنفیذ االستقصاء العام 4أسماء ومواقع الرئیس وأعضاء اللجنة المشار إلیھا في المادة

xصاء العام یتم إحضاره إلى المعرفة العامة على األقل لفترة خمسة عشرة یوًما قبل تاریخ الفتح من خالل النشر األمر المتعلق بفتح االستق

واإلعالم بھذه األمور في صحیفتین یومیتین على األقل، على أن تكون إحداھا على األقل بالعربیة، ومرخص لھا بالحصول على 

ت المقاطعات ذات الصلة. یتم المحافظة على ھذا العرض من خالل فترة االستقصاء ملحوظات قانونیة، على أن یتم العرض في فرضیا

 العام. واألكثر من ذلك فإن اللجنة یمكن أن تستخدم أیة وسائل أخرى مناسبة لالتصال، بما في ذلك الوسائل الصوتیة المرئیة، األمر الذي

مھور.  یضمن أن المعلومات الضروریة في االستقصاء العام تصل إلى الج

x وطوال فترة االستقصاء فإن رئیس اللجنة یجب أن یقوم باتخاذ كل الخطوات الضروریة إلتاحة اإلمكانیة للجمھور المعني للوصول إلى

ملف المشورة، وھو ما من شأنھ أن یجعلھ متوفًرا على األقل في المراكز الرئیسیة للمقاطعات ذات الصلة.

xلغرض تسجیل االختصارات والمقترحات عن المشروع. والرئیس أیًضا یعمل على نشر سجل ما

x) یوًما. وبعد انتھاء ھذه الفترة فیتعین على اللجنة أن تقوم بصیاغة تقریر االستقصاء العام 20فترة االستقصاء العام تكون عشرین (

ذوي الصلة حول ھذا المشروع. باالستناد إلى الملحوظات المحتویة في السجل وتلخیص التعلیقات والمقترحات التي قدمھا الجمھور

x تقریر االستقصاء العام والسجل یتعین أن یتم تمریره من الرئیس إلى مدیر اللجنة القومیةEIA (CNEIA)  أو إلى رئیس اللجنة

) أیام بدًءا من تاریخ غلق االستقصاء العام.8اإلقلیمیة لمنطقة الدراسة المتأثرة في خالل ثمانیة (

یوم، یتم خاللھا دعوة الجمھور، الذین سبق أن تم إعالمھم  20ن القانون المغربي یتطلب أن یتم إجراء استقصاء عام مدتھ وعلى وجھ اإلیجاز، فإ

غیر من قبل الوزارة اإلقلیمیة عن طریق المنشورات والمطبوعات، للمشورة بشأن المستندات البیئیة واالجتماعیة للمشروع (بما في ذلك الملخص 

حظاتھ في صورة سجل سوف یتم أخذه بعین االعتبار في التقریر النھائي للجنة. الحظ أن القانون ال یتطلب أن یتم على وجھ الفني)، ویقدم مال

الخصوص عقد لقاءات عامة، لكنھ أیًضا ال یحظر ذلك. وعلى مستوى التطبیق فإن أغلب المشروعات الكبیرة ال تقدم مستندات المشروع للعامة،

لى تنظیم عقد لقاءات معلوماتیة واستشاریة عامة للمتطلبات العامة.لكنھا أیًضا تعمل ع

الشروط الدولیة2.2

البنك األوروبي للتعمیر والتنمیة2.2.1

بعمل على تطبیقھا على كل  EBRD، فإن بنك (EBRDمن اتفاقیة إنشاء بنك  3في إطار تلك الشروط الخاصة بالتنمیة المستدامة (المادة 

PRمتطلبات لألداء. تتعامل  10ھا "السیاسة االجتماعیة والبیئیة" المحكوم بعدد المشروعات التي یقوم بتمویل "كشف المعلومات والتزام  10

المشاركین" مع التزام المشاركین وكشف المعلومات والمشورة العامة. تتمثل أھدافھا األساسیة في:

دف إلى إنشاء والمحافظة على عالقة إنشائیة مع لغرض تطویر نظام معین خاص بمشاركة المشاركین في المشروعات التي تھ• 

ھؤالء المشاركین، وال سیما ھؤالء األفراد المتأثرین بشكل مباشر.

تحسین األداء البیئي واالجتماعي للمشروع من خالل مشاركة المشاركین،• 

تأثیر علیھم، ولغرض التحقق من كشف  الترویج وتوفیر وسائل المبادلة مع السكان المتأثرین بالمشكالت التي یمكن أن یكون لھا• 

المعلومات البیئیة واالجتماعیة للمشاركین في المشروع. 

التحقق من أن تعلیقات وشكاوى السكان المتأثرین بالمشروع والمشاركین اآلخرین یتم الرد علیھا وإدارتھا بشكل مناسب.• 
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شروط لألداء ھي ما تحدد المتطلبات األساسیة التالیة: 10توجد 

) إشراك المشاركین من خالل تقدیم المعلومات المفیدة وتوفیر EBRDیتعین على العمالء (ھؤالء الباحثین عن التمویل من بنك • 

إمكانیة الشمول والوصول بطریقة ثقافیة مقبولة، على أن یتم التدریب علیھا بدون أي تزییف أو تدخل أو إكراه أو وساطة.

الخصوص السكان المحلیین المتأثرین بشكل مباشر بالمشروع والمشاركین اآلخرین ذوي یدخل ضمن المشاركین على وجھ • 

المصلحة بالمشروع.

تستند مشاركة المشاركین إلى العناصر التالیة: تعریف وتحلیل المشاركین والتخطیط لعملیة مشورة المشاركین وكشف المعلومات • 

تقاریر للمشاركین. وعملیتي المشورة والمشاركة وآلیة الشكوى وإعداد 

طبیعة ومعدل التزام المشاركین سوف یتم موائمتھ مع طبیعة وحجم المشروع وتأثیراتھ المتباینة المحتملة على المجتمعات ذات • 

الصلة وشدة حساسیة البیئة ومستوى الصالح العام. حتى یمكن مواءمة المشاركة مع الخصائص الممیزة للعمیل والمشروع، فمن 

عمیل أن یقوم بتحدید المشارك وفقًا للشروط الموضحة أدناه. المتطلبات القانونیة القومیة بشأن المعلومات والمشورة الضروري لل

العامة، بما في ذلك القیود القومیة التي یفرضھا القانون القومي المحلي، یجب أن یتم اإلیفاء بھا. 

وتعیین فریق العمل الذي یكون بشكل خاص مسئوًال عن تنفیذ ومراقبة  والقدرة األدوار والمسئولیاتیقوم العمیل صراحة بتحدید • 

أنشطة مشاركة المشاركین.

م بتطویر بالنسبة لھذه المشاریع التي من المحتمل أن تتسبب في وقوع تأثیرات سلبیة ووقوع مشكالت بیئیة أو اجتماعیة، فیتعین على العمیل أن یقو

ا أن تعمل بشكل خاص على توضیح النقاط التالیة: وتنفیذ خطة مشاركة للمشاركین من شأنھ

التعریف بالمشاركین، بما في ذلك توصیف موضح لخصائصھم واھتماماتھم الرئیسیة،• 

توضیح مفصل لخطة المشاركة وكشف المعلومات، بما في ذلك الطرق والوسائل، باإلضافة إلى توفیر إمكانیة االتصال مع • 

حلتي اإلعداد والتنفیذ للمشروع،المشاركین المحددین أثناء مر

عملیة رقع الشكاوى،• 

الموارد التي یتم تخصیصھا لعملیتي المعلومات والمشورة العامة،• 

إجراءات مراقبة التوثیق والمشورة.• 

ھ لغرض تحقیق النتائج عندما تصبح مشورة المشاركین مسئولیة الجھات العامة، فإن العمیل عندئذ یعمل مع الجھات العامة في اإلطار المصرح ب

PRعلى التوازي مع  PR. عند حدوث التباین بین متطلبات التشریعات المحلیة وتلك الخاصة بـ 10 ، فیتعین على العمیل عندئذ إدراج أنشطة 10

األمر. المشاركة لغرض االنتھاء من العملیة الرسمیة التنظیمیة ویكون ملزًما بإجراء المزید من القیاسات اإلضافیة إذا لزم 

عناصر تطبیقیة جیدة على المستوى العالمي  2.2.2

IFC»ات التزام المشاركین: دلیل التطبیقات الجیدة للشركات التي تقوم بإجراء أعمال في "أسواق الطاقة" تقوم بتوفیر دلیل جید للغایة والتطبیق

www.ifc.orgالجیدة التي تم تحقیقھا من مشروعات واقعیة. 
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EBRDالفجوات الموجودة بین التشریعات المغربیة ومتطلبات 2.3

EBRDتحلیل الفجوات الموجودة بین التشریعات المغربیة وبنك  2الجدول 

EBRDاللوائح المغربیةالموضوع PR القیاسات التي یتعین اتخاذھا10

خطة إشراك أصحاب 
المصلحة

إعداد خطة لمشاركة أصحاب المصلحة • مطلوبة EIAال تفتضیھا تشریعات 
(ھذا المستند)

إدراج ھذه الخطة في المستندات الخاصة • 
(مخطط) EBRDببنك 

نشر الخطة محلیًا وعلى الموقع اإللكتروني •
.EBRDلبنك 

ینص القانون المغربي على أن EIAالمشورة العامة لـ 
EIAیتم توفیر مستندات 

للسكان الموجودین في 
المقاطعات المعنیة (مع اإلشارة 
إلى ذلك في الصحف المحلیة) 
مثل االستطالع العام الذي یتم 

یوًما، غیر أن 20إجراؤه لمدة 
ذلك األمر ال یتطلب عقد 
لقاءات عامة وال جلسات 
مشاورة مشابھة. وعلى أیة 
حال فمن الشائع في المغرب 

قاءات أن یتم تنظیم مثل ھذه الل
للمشروعات الكبیرة، حتى إذا 
لم تكن الشروط تنص على ذلك 

بشكل صارم.

عملیة المشورة تعد ضروریة 
في مرحلة التخطیط (الشروط 
المرجعیة) وباالستناد إلى 

.ESIAمسودة تقریر 

شكل المشورة ھو أمر متروك 
لحریة التصرف في إطار 
المشروع، على أن یتم اإلیفاء 

PRررة في بالشروط العامة المق
10.

ال یتم بالقدر الكافي مراعاة بند 
بسیط في المستندات بدون أیة 

قیاسات للمشورة الوقائیة.

x اللقاءات الحواریة ومجموعات التركیز
مع أصحاب المصلحة المتأثرین بشكل 

مباشر.

x.كشف المعلومات الفعالة

x جلسات مشاورة إضافیة تابعة لكشف باقة
.ESIAكشف 

ونظام نظام التسجیل 
إدارة الشكاوى

إعداد نظام یھدف إلى تسجیل ال توجد متطلبات محددة
ومعالجة الشكاوى ذات الصلة

إعداد نظام لتسجیل ومعالجة الشكاوى• 

یتعین أن تتم بشكل خاص 
مراعاة المجموعات 
سریعة التأثر بشأن 
عملیات المعلومات 

والمشورة

تطلبات احرص على مراعاة المال توجد متطلبات محددة
الخاصة ألغلب المجموعات 

سریعة التأثر

تحقق من أن كل المجموعات سریعة التأثر • 
المتضررة من المشروع قد تم تحدیدھا 

استخدم آلیة الكشف وااللتزام المناسبة • 
للتحقق من المشاركة الفعالة للمجموعات 

سریعة التأثر 

تعریف وتحلیل أصحاب المصلحة 3

الوصول3.1

التطبیقات الجیدة العالمیة وتصنیف أصحاب المصلحة من المشروع إلى فئتین:اتباع 

x.أصحاب المصلحة المتأثرون، أي األفراد أو المؤسسات التي یمكن أن تتأثر  بأحد التأثیرات السلبیة المحتملة أو أكثر للمشروع

xات صلة بأیة إجراءات یحددھا المشروع والمستفیدین من أصحاب المصلحة باالستناد إلى الفائدة، تلك الفئة التي تشمل وكاالت عامة ذ

المشروع والمنظمات المحلیة والعالمیة غیر الحكومیة والجزء المھتم من المجتمع المدني.

أصحاب المصلحة المتأثرون3.2

اشرة الناتجة عن المشروع. التأثیرات أصحاب المصلحة المتأثرون بھذا المشروع ھم أولئك الذین یمكن أن یعانوا من التأثیرات المباشرة أو غیر المب

، وھي تشمل الضجیج واالضطراب والمرور والغبار ESIAالبیئیة واالجتماعیة المحتملة تم تعریفھا وتقییمھا في المستندات ذات الصلة لباقة كشف 
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دفق العمال األجنبیة وما إلى ذلك. لغرض وموت الخفافیش واالستحواذ على األرض وقیود استغالل األرض والتشغیل والنزاعات المحتملة نتیجة لت

فإنھ یتم تقسیم أصحاب المصلحة باالستناد إلى جزء المشروع الذي سوف یؤثر علیھم: مزرعة الریاح أو خط لطاقة الكھربائیة. یعد  SEPتحقیق 

باینة باإلضافة إلى اختالف نوع األمالك المتأثرة.ھذا األمر عالمة فارقة منذ أن كانت التأثیرات البیئیة واالجتماعیة لمزرعة الریاح وخط الطاقة مت

تم تعریف أصحاب المصلحة المتأثرین بشكل مباشر أو غیر مباشر فیما یلي:

xغیل المجتمعات المتأثرة (مزرعة الریاح وخط الطاقة): المجتمعات التي یمكن أن تعاني من التأثیرات السلبیة الناشئة أثناء اإلنشاء أو التش

.3الجدول ن البنیة التحتیة للمشروع ومسارات الوصول إلیھ. ھذه المجتمعات یتم تحدیدھا في جراء قربھا م

x (مزرعة الریاح وخط الطاقة) مالك األرض: مالك األراضي الخاصة المتأثرون (خط الطاقة) ووزارة الداخلیة ألراضي المقاطعة

ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة المختصة بأرض األوقاف (خط الطاقة).

x األراضي: مستخدمي أرض المقاطعة الي سیتم فیھا تطویر مزرعة الریاح أو أرض الوقف (خط الطاقة الكھربائیة) وأرض مستخدمي

المقاطعة (مزرعة الریاح وخط الطاقة) التي سوف تتأثر بخط الطاقة.

المجتمعات المتأثرة مباشرة3.2.1

أدناه. المجتمعات المتأثرة مباشرة وإجمالي عدد السكان بھا موضحة في الجدول

المجتمعات المتأثرة مباشرة3الجدول 

القرىالمقاطعةمكونات المشروع
إجمالي عدد السكان

النساءالرجال

مزرعة الریاح 

القصر الصغیر
581599عین الرمل

262262دار فوال

ملوسة

455419عین الحمراء

364361غزیلـش

329369مسعدالنجریش/ 

8583براریك/ عقال

خمیس أنجرا
207217الفحامین

346301ماللة

خط الكھرباء

خمیس أنجرا

346301ماللة

207217الفحامین

298274دار قشانة

243208زاویة

255215بني عتب

152173بولعیشیش

590610البونزالسوق القدیم

سدینا
2438412عوید عقال

185145كدان

عیة التي أجریت في عام لم یكن من الممكن تجمیع البیانات من عدد من البیوت المتأثرة بخط الطاقة، حیث إن المقدمین لم یكونوا متوفرین أثناء الدراسة االجتما2
2015.
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186176جعبة

403357سدینا

على أیة حال في كل مرة یشیر فیھا ھذا المستند إلى البیوت المتأثرة أو المجتمعات المتأثرة، فإنھ یشیر إلى كل البیوت المدرجة في الجدول أعاله. و

یحتفظ  ، فسوفONEEفیتعین أن تتم مالحظة أنھ بمجرد االنتھاء من عملیة االستحواذ على األرض وإنشاء خط الطاقة الكھربائیة وتسلیمھ إلى 

سوف تتخذ كل القرارات المتعلقة بإدارة خط الطاقة الكھربائیة.  ONEEمطور المشروع فقط بحق اإلدارة / اتحاذ القرار بشأن مزرعة الریاح. 

ستعادة المواطن واالنتھاء الفعلي من كل العملیات المتعلقة باإلنشاء (بما في ذلك ا ONEEبعد أن یتم االنتھاء من تسلیم خط الطاقة الكھربائیة إلى 

 للبنیة التحتیة المؤقتة) وعملیة االستحواذ على األرض (دفع كل مبالغ التعویضات وعموالت غرس األشجار إلى مالك األرض المتضررین)، فلن

یتم اعتبار البیوت المتضررة فقط من خط الطاقة الكھربائیة أصحاب مصلحة في المشروع.

السكان سریعة التأثر 

التأثر ھم أولئك األفراد الذین یكونون، بسبب بعض السمات المعینة كالنوع أو العمر أو العرق أو اإلعاقة أو الموقف االقتصادي أو األفراد سریعي 

تعویض الحالة االجتماعیة، أكثر تأثًرا بشكل متباین بعملیات االستحواذ على األرض أو تكون لدیھم قدرة محدودة أكثر على الحصول على مزایا ال

یاسات استعادة أسباب المعیشة مقارنة باآلخرین.أو ق

وفي إطار المشروع فإنھ یمكننا أن نحدد المجموعات سریعة التأثر التالیة:

x السیدات، حیث إن السیدات في الریف المغربي تمیلن إلى أن تكون بمعزل عن الشأن العام ویكون حضورھا أقل في الموضوعات

م القضائي مقارن بالرجال. السیدات اللواتي یدرن المنزل یشكلن مجموعات سریعة التأثر بشكل خاص.المتعلقة بالموارد المالیة والنظا

x،األمیون، حیث إنھم یواجھون مشكالت في الحصول على المعلومة والدخول في آلیات المشاركة

xردھم،المعاقون أو األفراد الذین یعانون مرًضا عضال أو كبار السن، وال سیما عندما یعیشون بمف

x ،البیوت التي تعیش بموارد محدودة للغایة، أسفل خط الفقر بالنظر إلى مستوى الفقر النسبي

ال توجد أقلیات إثنیة أو سكان أصلیین أو أفراد مھجرین في منطقة المشروع.

تركیز مع النساء التي اشتركت فیھا  مقابلة مع أرباب منازل عائلیة ومجموعة 84شمل االستطالع االجتماعي الذي أجري في المجتمعات المتأثرة 

منھن یدرن منازل. تم وصف االستطالعات بشكل تفصیلي في تقییم التأثیر االجتماعي، ولكن أوجزت نتائج احتمالیة التعرض  41سیدة،  86

منزل عائلي تم استطالعھ أدناه:  125لألذى لعدد 

x42 ) تي تعیلھا النساء األسر ال -منھم نساء  41منزل عائلي یمتلكھم شخص واحد-WHH)؛

x منھم من األسر التي تعلیھا النساء) 37منزل عائلي، غیر متعلم ( 86معول المنزل العائلي، في

x منھم من األسر التي تعلیھا النساء) 16عاماً (60منزل عائلي، یبلغ ما یزید على  30معول المنزل العائلي، في

x منھم من األسر التي تعیلھا النساء)؛ 1عاني من نوع ما من اإلعاقة (منازل عائلیة، ی 3معول المنزل العائلي، في

x104  41منزل عائلي فقیر أو معرض لخطر الفقر (جمیعھم من األسر التي تعیلھا النساء البالغ عددھم(

منزل عائلي تم استطالعھ، معرض لحالة واحدة على األقل لقابلیة الطعن المحتملة الواردة أعاله. قُدم المزید 125منزل عائلیة، من إجمالي  110

من التوضیح المفصل بشأن سرعة التأثر في مستند تقییم التأثیر االجتماعي.
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مالك األرض / المؤسسات المدیرة لألرض3.2.2

مالك األراضي الخاصة

ثر بأبراج خط الطاقة الكھربائیة وقطعتي األرض التین تطلبھما المحطة الفرعیة. عملیة االستحواذ على قطع األرض الخاصة التي سوف تتأ

ي األراضي الخاصة تتكون من عملیات نقل سوقیة تطوعیة، وتتم على أساس التراضي بین البائع والمشتري بدون الحاجة إلى مصادرة الملكیة. وف

% من المساحة اإلجمالیة لألراض الخاصة. المساحة القصوى المتأثرة في أصغر مساحة 11.35بة المتوسط فإن األبراج سوف تؤثر على نس

%. استعرض االستطالع أن جمیع االراضي كانت تستخدم لألغراض الزراعیة وأن جمیعھا تزرع بالمحاصیل 5.5أرض خاصة تبلغ نسبتھا 

من عملیة االستحواذ على األراضي الخاصة. تم تحدید ما یلي كمنازل  ،45بیت متضرر، من أصل  25الموسمیة. تم إجراء االستطالع على 

عائلیة المعرضة لألذى بشكل كبیر:

x من مالك األراضي الذین تمت مقابلتھم من النساء، إحداھن كانت تعیل أسرة،  4كان

x68%  منھم غیر متعلمون (بما فیھا األسر التي تعلیھا النساء)؛

x52%  سنة (بما فیھا األسر التي تعلیھا النساء)؛ 60منھم یزید عمرھم على

x52% منھم فقراء أو معرضون لخطر الفقر (بما فیھا األسر التي تعلیھا النساء)؛

x76% .من مالك األرض التي تمت مقابلتھم یعتبرون معرضون لألذى من خالل حالة واحدة على أقل تقدیر الواردة أعاله

وزارة الداخلیة

تدخل أرض المقاطعة ضمن إشراف/ إدارة وزارة الداخلیة. كل القرارات الصادرة بشأن األرض العمومیة یتعین أن یتم التصدیق علیھا من قبل 

علیھا وزارة الداخلیة، مع مشاركة وزارة الزراعة والمفوضیة العلیا لشئون المیاه والغابات واألعضاء اآلخرین  وأشرفمجلس األرض العمومیة 

.LARRFین تعینھم الوزارة. وزارة الداخلیة تحدد قیمة استئجار األرض العمومیة، بالشكل الموضح في الذ

LARLRF
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة تمتلك وتدیر كل أراضي الوقف. األوقاف ھي مؤسسة تخضع للقانون اإلسالمي والذي في إطاره تكون األرض 

اجتماعیة. وھي تستند في نشاطھا إلى التبرعات والمنح. شخص ما یمكنھ أن یختار أن یتبرع بجزء  وإنسانیة أولخدمة أغراض شرعیة  مخصصة

إلى  من أمالكھ لألوقاف. كل الطلبات المخصصة لتغییرات استغالل األراضي أو لغرض إنشاء البنیة التحتیة من خالل أراضي األوقاف یتم تقدیمھا

التي تقوم بتقییمھا واعتمادھا.الوزارة 

مستخدمي األراضي 3.2.3

مزرعة الریاح

جمیع األرض الواقعة في جبل صندوق مملوكة لألراضي العمومیة ویتم استغاللھا من قبل السلطات المحلیة بشكل أساسي لتنفیذ األنشطة الرعویة وت

بأنھا تستخدم األرض العمومیة باعتبارھا مصدًرا للمیاه وذكر نشاط خشب الحریق. بعض المستجیبین لالستطالعات االجتماعیة یتم ذكرھا أیًضا 

النحالة، وآخر ذكر أنھ یستغلھا في أغراض الریاضة. أثر المشروع سوف یؤثر  على األرض العمومیة التالیة:

األرض العمومیة وتأثیر المشروع (مزرعة الریاح) 4الجدول 

من واقع العرض الموضح في الجدول أعاله فسوف یتأثر مستخدمي األراضي بالتشرید االقتصادي كنتیجة للتأثیر المباشر للمشروع.  

معول منزل عائلیة  95االستطالع االجتماعي قام بتحدید المشاركین في اللقاءات الحواریة ومجموعات التركیز المستخدمة لموقع المشروع. ذكر 

مرة من دخلھم المذكور من المساحة).   1/5أنھم كانوا یستخدمون األرض العمومیة بشكل أساسي (لتحقق ما یزید على  125من إجمالي 

، بمعدل استغالل المجتمعات المتأثرة مباشرة3.2.1مستویات سرعة التأثر لھؤالء المستخدمین تكون على التوازي مع تلك الموضحة في الجزء 

اعلى للمساحة من قبل النساء.

خط الكھرباء

ین (أیًضا أبراج خط الطاقة الكھربائیة تؤثر على األرض العمومیة وأرض األوقاف التي یمكن أن یتم استخدامھا من قبل سكان البیوت التالیة: الفحام

كدان المتضررة جراء مزرعة الریاح) والمالحة (أیًضا المتضررة جراء مزرعة الریاح) ودار قشانة وبني عتب والزاویة وبولعشیش وعود عقلة و

وجاباك وسدینا وبونزال. المواطن الموجودة على ھذه األرض ھي لمراعي الماكیز والماكیز المدرجة التي یمكن استغاللھا ألغراض الرعي 

دار كاتشما" عند إنشاء السجالت في أوائل القرن العشرین، لكن األرض لم یتم استغاللھا من قبل -سم "فاھامینا_إم اللھاھذه األرض الجماعیة تم تسجیلھا تحت ا 3
كم من حدود األرض)  1.5دوار دار كاتشما الذي لھ مصادر میاه أخرى ومراعي أقرب (بلغت المساحة أكثر من 

مساحة مالك األرض
(ھكتار)

مساحة البناء 
(ھكتار)

نسبة المساحة 
المتأثرة (%)

مساحة التشغیل 
(ھكتار)

نسبة المساحة 
المتأثرة (%)

107.590.810.750.810.75األراضي الجماعیة لقریة دار فوال
240.793.71.543.611.50األراضي الجماعیة لقریة عین الرمل

163.464.492.753.772.31الحمراءاألراضي الجماعیة لقریة عین 
148.580.760.510.760.51األراضي الجماعیة لقریة غزیلیش
58.130.140.240.140.24األراضي الجماعیة لقریة النجریش

39.490.812.050.812.05األراضي الجماعیة لقریة براریق
دار  -ماللة  -األراضي الجماعیة لقریة الفحامین 

3قشامة
318.632.430.762.430.76

1543.272.123.272.12األراضي الجماعیة لقریة الفحامین
1230.616.411.3315.61.27إجمالي األراضي الجماعیة
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% من 1.35% من المساحة الكلیة لألراضي العامة المتأثرة ونسبة 1.37الممتدة. مساحة األرض الضروریة إلنشاء األبراج تبلغ في المتوسط 

الوقف، غیر أن األرض الكلیة التي سیشغلھا البرج ذاتھ ستكون أقل من ذلك بكثیر.  أراضي

أصحاب المصلحة باالستناد إلى الفائدة3.3

المؤسسات 3.3.1

CNEIAالمؤسسات المستشارة من قبل 

رضھا بشكل دائم في اللجنة الخاص بدراسة التأثیرات یدرج المؤسسات المختلفة المشتركة في عملیة حمایة البیئة التي یتم ع 03-12القانون 

القائمة على  الوطنیة لدراسات التأثیرات البیئیة. تشمل القائمة مسار سكرتاریة المقاطعة المكلفة بشئون المیاه والبیئة التي تعد المؤسسة األساسیة

والمؤسسات التالیة: EIAئة عن تقییم ) وتعلن عن قرارات الموافقة البیئیة الناشCNEIAتنسیق اللجنة الوطنیة لدراسات التأثیرات البیئیة (

x،اللجنة العلیا للمیاه والغابات ومكافحة التصحر

x،وزارة الصحة

x،(متضمنة بالفعل باعتبارھا ضمن أصحاب المصالح المتأثرین بشكل مباشر) وزارة الداخلیة

x،وزارة الزراعة والصید البحري

x،وزارة التجھیز والنقل والخدمات اللوجستیة

x اإلسكان والتخطیط الحضري والسیاسات الحضریة،وزارة

xوزارة التربیة والتعلیم والتدریب المھني

x،وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة

x،وزارة التربیة والتعلیم والتدریب المھني

x لدراسات التأثیرات البیئیة األجھزة التنسیقیة، مثل المجلس الوطني للبیئة والمجلس األعلى لشئون المیاه والمناخ واللجنة الوطنیة

المذكورة أعاله.

لمحلي مع أغلب ھذه الوزارات والجھات الحكومیة لھا وفود في إطار اإلقلیم والمقاطعة، وتتمثل مھمتھم في تنفیذ السیاسات القطاعیة على المستوى ا

السلطات والجھات المحلیة.

سكرتاریة المقاطعة المكلفة بشئون المیاه والبیئة

ات المقاطعة المكلفة بشئون المیاه والبیئة تعد جزًءا من وزارة الطاقة والتنقیب والمیاه والبیئة. الوزارة مسئولة عن تطویر وتنفیذ سیاس سكرتاریة

یھدف إلى ت الحكومة في مجاالت الطاقة والتنقیب وأیًضا المیاه (إدارة المیاه وصیانة وإنشاء السدود) والبیئة. التوزیع االستراتیجي لھذه المساحا

التواؤم مع السیاسة الشاملة المدمجة لغرض حمایة وتدعیم البیئة.

ظائفھا اللجنة المخولة بتقییم التأثیرات، المرفق للسكرتاریة، مسئولة عن تنسیق عملیات الحكومة ذات الصلة بأعمال التقییم البیئیة. وتتمثل و

وإرسائھ: األساسیة في تنسیق ومراقبة واإلشراف على إطار عمل تشریعي

تحدید وتقصي والبدء في مشروعات تجریبیة في قطاع إدارة البیئة،• 

إجراء أعمال تقییم المشروعات وقیاس تأثیرھا على البیئة،• 
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وتقییم مدى توافقھا مع البنود التشریعیة. EIAمراجعة عملیات • 

المندوبیة السامیة للمیاه والغابات ومحاربة التصحر

للمیاه والغابات ومحاربة التصحر مسئولة عن:المندوبیة السامیة  

تأمین مھمة إدارة مصادر الغابات واألرض الرعویة بالغابات تحت حكم الغابات والصید القاري ومصادر صید األسماك • 

باإلضافة إلى تسعیر منتجاتھا،

ابات أخرى ال تنتمي إلى المقاطعة، الترویج وتنفیذ أنشطة التوسع وتنمیة أرض الغابات لممارسة أنشطة الغابات في بقع غ• 

تنسیق أعمال تطویر وتنفیذ خطط إدارة خطوط المیاه الفاصلة والحدائق والموارد الطبیعیة باإلضافة إلى تأمین أعمال المراقبة • 

والتقییم بالتشاور مع مختلف الوزارات والجھات األخرى ذات الصلة،

وعات التنمیة المدمجة في مواقع الغابات باإلضافة إلى المشاركة في أعمال تنفیذھا تنسیق أعمال اإلعداد والتنفیذ لبرامج ومشر• 

وبرامج المراقبة والتقییم،

الترویج لمھام التعاون والمشاركة مع مختلف أقسام الحكومة والوكاالت األخرى ذات الصلة والحكومات المحلیة والشركاء • 

والمنظمات غیر الحكومیة وكل مستخدمي مناطق الغابات،والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة والمحترفین 

لغرض تنسیق، بالتشاور مع مختلف الوزارات والوكاالت ذات الصلة، بنود االتفاقیات العالمیة بشأن مكافحة التصحر والغابات • 

والحیاة البریة والمواطن الطبیعیة.

میة إلى المشاركة في حوار موارد الغابات ومصادر الغابات الرعویة في مجال إدارة التنوع الحیوي وتطویر وتنفیذ العملیات الرا• 

ومصادر المیاه والیابسة والصید البري والبحري. ولذلك فإنھ مھمتھا ھي المحافظة على الحیاة البریة والنباتات البریة في مواطنھا 

األصلیة وتنظیمھا باإلضافة إلى إدارة الحدائق الوطنیة والموارد الطبیعیة.

ارة الزراعة والصید البحري وز

مسئولة عن تنسیق العملیات الحكومیة بشأن التنمیة الزراعیة والریفیة والمصاید البحریة. ولغرض مكافحة التصحر فقد تم إنشاء  MAPMوزارة 

لسیاسات الزراعیة في . وھي عبارة عن جھات رسمیة مسئولة عن تنفیذ ا1966(مكاتب إقلیمیة للتنمیة الزراعیة) منذ عام  ORMVAمكاتب  9

ھیاكل كل قطاعاتھا العاملة في مناطق العملیات ذات الصلة. وھي تعتبر مؤسسات عامة تتمتع باستقاللیة مالیة. ومھمتھا تتمثل في خلق وتشغیل ال

الھیدرولیكیة التي تعد ضروریة ألغراض الري والتنمیة الزراعیة وإدارة موارد المیاه للزراعة.

وزارة الصحة

الصحة تمثل السلطة الماھرة لغرض إدارة المستشفیات والمراكز الصحیة المنتشرة في المنطقة الوطنیة. كذلك فھي تشرف على جودة میاه  وزارة

الشرب من خالل إجراء تحلیل المركزي في المعامل. 

وكاالت الحوض الھیدرولیكي 

المشرفة على وكاالت الحوض الھیدرولیكي ومن خالل ذلك فقد تم إنشاؤھا  في كل حوض نھري أو فواصل المیاه الداخلیة،  10/95قانون المیاه 

لمائیة تحت اسم "وكالة الحوض"، وھي مؤسسة عامة تتمتع بھویة شرعیة واستقاللیة مالیة تتمثل مھمتھا ھي تقییم وتخطیط وإدارة وحمایة الموارد ا

والتصاریح إلى السلطة الھیدرولیكیة العامة. وإصدار التراخیص 

وكاالت أخرى تلعب دوًرا في حمایة البیئة

جھات متنوعة متخصصة ملحقة ببعض الوزارات تقوم أیًضا بلعب دور ھام في مجال حمایة البیئة:
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x المجلس البیئي الوطني-CNE  بشأن  1995ینایر  20 و 1980مایو  12، وتم تعدیلھ في 1974مایو لعام  28(تم إنشائھ في

تنظیم الوكاالت المسئولة عن حمایة وتحسین والبیئة)،

x اللجنة الوطنیة لدراسات التأثیرات البیئیة-CNEIA  2008نوفمبر  4الصادر في  563-04-2(المرسوم رقم)،

x 2008نوفمبر  4الصادر في  563-04-2اللجان اإلقلیمیة لدراسات التأثیرات (المرسوم رقم)،

xلمیاه والمناخ مجلس ا-CBSC  1996نوفمبر  20الصادر في  158-96-2(رقم المرسوم).
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منظمات المجتمع المدني3.3.2

على المستوى القومي

المنظمات غیر الحكومیة المغربیة األساسیة الذي من غیر المستبعد أن یتم االھتمام بھ ھي كالتالي:

x ،(الرباط) الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان بشكل خاص في ظروف العمل ذات الصلة وإدارة األراضي

x ،(تطوان) المركز المتوسطي للبیئة والتنمیة: بشكل خاص للنواحي البیئیة

x(الدار البیضاء) جمعیة المعاقین المغربیة، بشكل خاص المھتمة بالمجموعات سریعة التأثر

xلدعم وتشجیع المشاریع الصغیرة، بشكل خاص في األمور الخاصة بتوفیر وظائف عمل  الجمعیة المغربیة

(الرباط) CSRوأنشطة مشروع 

x(الرباط) الجمعیة المغربیة للنھوض بالمرأة الریفیة، بشكل خاص المھتمة بھذه المجموعة سریعة التأثر

x) الجمعیة الدیمقراطیة لنساء المغربADFM(

x (الدار البیضاء) الجمعیة المغربیة لقانون البیئة

x(الرباط) االتحاد الوطني لنساء المغرب، بشكل خاص المھتمة بھذه المجموعة سریعة التأثر

xGREPOM الفرع المحلي لمؤسسة ،BirdLife العالمیة في المغرب

على مستوى المقاطعة:

ئات المحددة في البیوت المتضررة بالمشروع.الجدول أدناه یوضح بعض المعلومات المتعلقة بكل الھی

المنظمات غیر الحكومیة المحلیة 5جدول 

عدد األعضاءتاریخ اإلنشاءمنطقة التدخلالمقاطعةاسم الھیئة

النساءالرجال

21/12/20080502التنمیة البشریةملوسةمنظمة ملوسة للتنمیة

ملوسة جمعیة شباب 
للتنمیة والریاضة

27/07/20070801الریاضةملوسة

12/05/201017دعم المرأة الریفیةخمیس أنجرااتحاد جمعیات المرأة 

الرابطة الوطنیة الیوسفیة 
للمعاقین 

14/07/200915دعم المعاقینخمیس أنجرا

جمعیة أنجرا لحمایة البیئة 
والتنمیة

البشریة  حمایة التنمیةخمیس أنجرا
والبیئیة

22/03/200911

جمعیة خمیس أنجرا لشئون 
الصید

حمایة البیئة وتنمیة خمیس أنجرا
الصید الریاضي

22/03/200911

إشراك أصحاب المصلحة السابق4

ھذا الجزء یوضح إشراك أصحاب المصلحة السابق الذي تم تنفیذه للمشروع.

EIEإشراك أصحاب المصلحة أثناء إعداد 4.1 (2011)

الشكل الموضح في التشریعات الوطنیة (المادة . یتبع EIEوفقًا لمتطلبات التشریعات المغربیة فقد تم تنفیذ التزام المشاركین في أثناء فترة تحضیر 

) التي تحدد فیھا الحكومة المحلیة للمقاطعة عدد اللجان والمدعوین المباشرین. تم إبالغ السكان من خالل نشر إعالنات في الصحف 2-04-564
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لمدة شھر وتم منح السكان الفرصة لحضور  EIE) لجمعیة NTS، وقد تم الكشف عن الملخص غیر التقني ((1باللغتین العربیة والفرنسیة (الملحق 

أدناه. 6الجدول للجنة المحلیة وتقدیم تعلیقات حول فترة الشھر. تم تلخیص نتائج عملیة المشورة ھذه في اجتماعات ا

(2015)اإلشراك اإلضافي ألصحاب المصلحة 4.2

، ھذه االجتماعات SIAلتوفیر قدر أكبر من المعلومات لجمعیة  2015المناقشات اإلضافیة مع أصحاب المصلحة المحلیین تم عقدھا في یولیو عام 

كانت تركز على المجموعات التي یحتمل أن تكون أكثر تأثًرا بالمشروع:

x) من خالل الحوارات الفردیة ومجموعات التركیز بالسیدات،3الجدول السكان والمقدمین للبیوت حول مزرعة الریاح ،(

xالطاقة، حیث تتعرض أرض  المقدمون (المدراء المحلیون للبیوت، بتكلیف من أرض المقاطعة) للمجتمعات المنتشرة بطول خطوط

المقاطعة للتأثیر،

x،مالك األرض الخاصة المتأثرون بأبراج أسالك خط الطاقة

كان الھدف من ھذه اللقاءات ما یلي:

x لتقییم مستوى الوعي بشأن المشروع وأصحاب المصلحة الجاري استشارتھم. عندما یكون معدل الوعي منخفًضا إلبالغ أصحاب

المصلحة،

xى الوعي بشأن التأثیرات المحتملة للمشروع وأصحاب المصلحة الجاري استشارتھم. عندما یكون معدل الوعي منخفًضا لتقییم مستو

إلبالغ أصحاب المصلحة،

x لفھم رأي أصحاب المصلحة الذین تم استشارتھم بشأن المشروع وما یشغلھم ویثیر مخاوفھم وإبالغھم بقیاسات التخفیف المقترحة حیثما

أمكن،

xشة االستجابات والمحافظة علیھا بشأن بعض أنشطة التنمیة العمومیة،لمناق

x،لإلفصاح واالستجابات والمحافظة علیھا بشأن المشاورات المقترحة الجاریة والكشف عن الطرق وآلیة الشكاوى المقترحة

تم مناقشة المعلومات التالیة أثناء جلسات المشورة:

xیم المعلومات إلى كل المشاركین ارتباطًا باستغالل األرض العمومیة في جبل صندوق أو بطول معلومات بشأن تأثیرات المشروع. تم تقد

خط الطاقة. تم أیًضا إبالغ السیدات بالتأثیرات التي یمكن أن تؤثر علیھم بشكل خاص (مثًال الرجال من مناطق أخرى یعیشون في 

المنطقة أثناء مرحلة التشیید). 

xروع الذي سیتم إنشائھ.توجد خریطة لعرض موقع المش

x أنشطةCSR  .المقترحة تم شرحھا والتشاور بشأنھا

x.إشراك أصحاب المصلحة الجاري المقترح وآلیات الشكاوى تم شرحھا والمشاركون تم سؤالھم عن مدى التواؤم

واحد لواحد من قبل محاور ذكر)  آلیة االشتراك للمجموعات الموجودة حول مزرعة الریاح كانت مخصصة للقاء الرجال (اللقاءات الحواریة

إجراء ولغرض تنظیم مجموعة تركیز مع سیدة محلیة (محاورة أنثى). عند إنھاء مجموعة التركیز أو إذا تعذر تنظیمھا فإن المحاورة األنثى قامت ب

لقاءات حواریة واحد لواحد مع امرأة.
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جراء إنشاء أبراج الطاقة، وتم إبالغ المقدم. بالنسبة لمالك األرض الخاصة بالنسبة للمجموعات التي قد تتأثر األرض العمومیة الخاصة بھا 

المتأثرون بأبراج أسالك خط الطاقة، وتم تنفیذ لقاءات حواریة واحد لواحد.

نتائج مجھود ھذه المشاركة تم وصفھا في الجدول أدناه.
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)2011ملخص إشراك أصحاب المصلحة السابق (6الجدول 

التاریخ/ منظم 
من قبل

المصلحة المستشارینأصحاب 

تم كشف المعلومات/ طریقة 
القضایا األساسیة الناشئة/ االستجابةاإلشراك المستخدمة
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أخرى

:2011أكتوبر 
المكتب اإلقلیمي 
سةللخدمات البیئیة

ملو
ـ. 

ج

المعلومات غیر متوفرة

المحلیونالسكان 
السلطات اإلداریة لكیاد 

وسیادا في ملوسة
رئیس مقاطعة ملوسة

(MEMEEقسم البیئة (
قسم الطاقة والتعدین 

)MEMEE)
تكریر الماء والغابات 

والتصحر (طنجة)

EIE*نسخة  NTS  والخریطة
للمقاطعة لمدة شھر.

صحیفة إعالن في الصحف 
باللغتین العربیة والفرنسیة

*التعلیقات المجمعة في سجل 
متاح في القرى لفترة زمنیة 

تصل إلى شھر وتم اإلرسال إلى 
لجنة البیئة الوطنیة 

*تكریر المیاه والغابات والتصحر وتقدیم تعلیقات على والیة األرض.
*یوجد سبعة رجال مقیمین علقوا على القضایا المتعلقة باألراضي المتأثرة 

البقاع التي سوف تتأثر.والتعویضات، مستفسرین عن 
*رئیس لجنة ملوسة المشتركة أشار  إلى موافقتھ على مشروع إقامة مزرعة  

الریاح بجبل صندوق، موضًحا أن المشروع لم یجلب أیة أضرار على سكان 
المقاطعة بوجھ عام وعلى سكان عین الحمراء وجزلیش بوجھ خاص. وقد 

ھا وحقوق استغاللھا وأیة طلب التعویض في حالة مصادرة أرضھ أو مسارات
مصادر مائیة أو ملوثات نشأت. وقد شدد على التعویض في حالة التشغیل أو 

الشغل المؤقت للمباني الملحقة بھا.

:2011أكتوبر 
المكتب اإلقلیمي 
للخدمات البیئیة

یر
صغ

 ال
صر

الق
ـ. 

ج

المعلومات غیر متوفرة

السكان المحلیون
السلطات اإلداریة لكیاد 

في القصر الصغیر وسیادا
رئیس مقاطعة القصر الصغیر

(MEMEEقسم البیئة (
قسم الطاقة والتعدین 

)MEMEE)
تكریر الماء والغابات 

والتصحر (طنجة)

EIE*نسخة  NTS  والخریطة
للمقاطعة لمدة شھر. 

*صحیفة إعالن في الصحف 
باللغتین العربیة والفرنسیة

*التعلیقات المجمعة في سجل 
القرى لفترة زمنیة متاح في 

تصل إلى شھر وتم اإلرسال إلى 
لجنة البیئة الوطنیة

*تكریر المیاه والغابات والتصحر وتقدیم تعلیقات على والیة األرض. 
*قام الرئیس باالتصال بالشركة لغرض تحقیق المشاركة اإلیجابیة في 
التواجد المشروعات االجتماعیة لغرض إفادة السكان المحلیین، ارتباطًا بمبدأ 

الذي یضمن نجاح ھذا النوع من المشاریع وھو ما یضمن استدامتھ
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التاریخ/ منظم 
من قبل

المصلحة المستشارینأصحاب 

تم كشف المعلومات/ طریقة 
القضایا األساسیة الناشئة/ االستجابةاإلشراك المستخدمة

عة
اط

مق
 ال

ة/
ری

الق

ال
رج

ال

اء
نس

ال

ون
می

األ

ر 
غی

مة 
نظ

الم
یة

مع
/ج

یة
وم

حك
ال

أخرى

:2011أكتوبر 
المكتب اإلقلیمي 
راللخدمات البیئیة

نج
. أ

جـ

المعلومات غیر متوفرة

السكان المحلیون
السلطات اإلداریة لكیاد 

رئیس وسیادا في أنجرا
مقاطعة أنجرا

(MEMEEقسم البیئة (
قسم الطاقة 

EIE*نسخة  NTS  والخریطة
للمقاطعة لمدة شھر.

صحیفة إعالن في الصحف 
باللغتین العربیة والفرنسیة

*التعلیقات المجمعة في سجل 
متاح في القرى لفترة زمنیة 

تصل إلى شھر وتم اإلرسال إلى 
لجنة البیئة الوطنیة 

تكریر المیاه والغابات والتصحر وتقدیم تعلیقات على والیة األرض. 

)2011ملخص إشراك أصحاب المصلحة السابق ( 7الجدول 

التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا

عة
اط

مق
 ال

ة/
ری

الق

ال
رج

ال

اء
نس

ال

ون
می

األ

ر 
غی

مة 
نظ

الم
یة

مع
/ج

یة
وم

حك
ال
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا

عة
اط

مق
 ال

ة/
ری

الق

ال
رج

ال

اء
نس

ال

ون
می

األ

ر 
غی

مة 
نظ

الم
یة

مع
/ج

یة
وم

حك
ال

2015یولیو 
5Capita

lsراء
حم

 ال
ین

ع

1228W:89%
M: 33%1

ین، حیث إن القرى اللقاءات الحواریة: كل الرجال والسیدات الذین تمت مقابلتھم في ھذه القریة كانوا على وعي بالمشروع، بما في ذلك ھؤالء األفراد األمی
ؤمنون بأن المشروع سوف یجلب التنمیة والرخاء صغیرة للغایة والمعلومات التي یسھل نشرھا إلى كل األعضاء. كانوا كلھم متفائلون بالمشروع وكانوا ی

. كان أطراف للمنطقة، وال سیما فیما یتعلق بخلق فرص عمل في المنطقة. التعلیق العام الشائع ھو أنھم یریدون الحصول على نظام اإلمداد بمیاه الشرب
الحوار على وعي بالتأثیرات السلبیة المحتملة، لكنھم غیر قلقین بشأنھم.

میة التركیز المحتویة على مرأة: كل السیدات كانوا على وعي بالمشروع من خالل أطفالھن أو أزواجھم أو جیرانھم. كانوا یؤمنون بأنھ یمثل أھ مجموعات
ألنھم یعرفون  ،لخلق فرص عمل وروابط واتحادات ومبادرات للسیدات. لیس لدیھم أیة اھتمامات بشأن الرجال الذین یأتون إلى المنطقة أثناء مرحلة التشیید

أن العمل مؤقت.

ع، لكنھم یؤمنون بأنھ المنظمة غیر الحكومیة "العال لتدعیم النواحي الثقافیة والریاضیة االجتماعیة": ھي مجموعة روابط شبابیة. لم یعرفوا الكثیر عن المشرو
كنوا من المساعدة.أمر جید للقریة. ھم على استعداد للمضي قدًما في المشروع مع طلب رفع القدرات حتى یتم
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا

عة
اط

مق
 ال

ة/
ری

الق

ال
رج

ال

اء
نس

ال

ون
می

األ

ر 
غی

مة 
نظ

الم
یة

مع
/ج

یة
وم

حك
ال

2015یولیو 
5Capita

lsش
زلی

جای

1312W:83%
M: 54%

میین، حیث إن القرى اللقاءات الحواریة: كل من الرجال والسیدات الذین تمت مقابلتھم في ھذه القریة كانوا على وعي بالمشروع، بما في ذلك ھؤالء األفراد األ
تكى من أنھ لیس لھ عالقة صغیرة للغایة والمعلومات التي یسھل نشرھا إلى كل األعضاء. كلھم متفائلون بالمشروع، باستثناء طرف حوار واحد، الذي اش

بخلق فرص عمل بالمشروع (سواء بالسلب أو اإلیجاب).  وبوجھ عام فإنھم یؤمنون بأن المشروع سوف یجلب التنمیة والرخاء للمنطقة، وال سیما فیما یتعلق 
رات السلبیة. وإنشاء سبل اإلمداد بمیاه الشرب والبنیة التحتیة والمدارس لألطفال. لم تكن ھناك قالقل بشأن التأثی

یمثل أھمیة  مجموعات التركیز المحتویة على مرأة: كل السیدات كانوا على وعي بالمشروع من خالل أطفالھن أو أزواجھم أو جیرانھم. كانوا یؤمنون بأنھ
رس. لیس لدیھم أیة اھتمامات بشأن لخلق فرص عمل ودعم فكرة إنشاء اتحادات ومبادرات رفع القدرة للسیدات وأنھم یریدون دعم اإلمداد بالمیاه والمدا

الرجال الذین یأتون إلى المنطقة، حیث إنھم یعتبرون القریة بعیدة  عن منطقة المشروع.
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا

عة
اط

مق
 ال

ة/
ری

الق

ال
رج

ال

اء
نس

ال
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می
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ر 
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مة 
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2015یولیو 
5Capita

lsال
فو

ر 
دا

1716W: 100%
M: 29%

في ذلك ھؤالء األفراد األمیین، حیث إن المعلومات یسھل  اللقاءات الحواریة: كل الرجال الذین تمت مقابلتھم في ھذه القریة كانوا على وعي بالمشروع، بما
وال سیما فیما  نشرھا في القریة إلى كل األعضاء. كلھم متفائلون بالمشروع.  وبوجھ عام فإنھم یؤمنون بأن المشروع سوف یجلب التنمیة والرخاء للمنطقة،

األرامل والفقراء. المرأة الوحیدة التي تم الحوار معھا ترید أن ترى مركًزا منشأ یتعلق بخلق فرص عمل في المنطقة وتوفیر الطاقة الكھربائیة ومساعدة 
وكانت سعیدة بمعرفة أن قیاسات استعادة أسباب المعیشة تشمل مبادرة للحیاكة. لم یبدي أطراف الحوار أي قلق بشأن التأثیرات السلبیة.

ى وعي بالمشروع. كانوا یؤمن بأھمیتھ لخلق فرص عمل في القریة وعلى الطرق. كانوا قلقین مجموعات التركیز المحتویة على مرأة: كل السیدات كانوا عل
فقط من مستوى التأمین أثناء التشیید.
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا

عة
اط

مق
 ال

ة/
ری

الق

ال
رج

ال

اء
نس

ال

ون
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األ
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غی

مة 
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ن ا
عی

1311W: 60%
M: 62%1

ن القرى صغیرة اللقاءات الحواریة: كل الرجال الذین تمت مقابلتھم في ھذه القریة كانوا على وعي بالمشروع، بما في ذلك ھؤالء األفراد األمیین، حیث إ
المشروع سوف یجلب للغایة والمعلومات التي یسھل نشرھا إلى كل األعضاء. كل من الرجال والسیدات. یعجبھم المشروع.  وبوجھ عام فإنھم یؤمنون بأن 

بیة. التنمیة والرخاء للمنطقة، وال سیما فیما یتعلق بخلق فرص عمل وإنشاء طرق أفضل والبنیة التحتیة. لم یبدو أي قلق بشأن التأثیرات السل

أقررن بأن المشروع یمكن أن % من السیدات كانوا على وعي بالمشروع من خالل أطفالھن و/أو أزواجھم. وقد 80مجموعات التركیز المحتویة على مرأة: 
جیج في تكون لھ تأثیرات إیجابیة من حیث توفیر فرص عمل في القریة وتحسین الطرق. كل ما یھتمون بھ ھو أن ساعات العمل یتم احترامھا لتجنب الض

اللیل، وكانوا قلقین بشأن حظر الرعي في الجبال، حیث إنھم یستغلون األرض لرعي األغنام والماعز. 

تصیب فاس أنجرا للتنمیة والمحافظة على التراث: وھي منظمة نسائیة. وكانوا على وعي بالمشروع ویدعمونھ. وكانوا قلقین بشأن التأثیرات التي  منظمة
صحة األفراد (إن وجدت) وسعدوا بإتمام ھذا األمر ألنھ سوف یخلق فرص عمل، باإلضافة إلى عقد الجمعیات واالتحادات النسویة.
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا
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109W: 67%
M: 90%

كل من الرجال اللقاءات الحواریة: كل أفراد الحوار كانوا على علم بالمشروع. القرى صغیرة للغایة والمعلومات تنتشر بسھولة وسرعة إلى كل األعضاء. ل
وال سیما ارتباطًا بخلق فرص عمل في المنطقة وإقامة عالقات واتحادات والسیدات. یبدو علیھم أنھم سعداء بھذا المشروع وأعتقد أنھ سوف یحقق التقدم، 

وإنشاء مدرسة. لم یبدو أي قلق بشأن التأثیرات السلبیة.

% من السیدات كانوا على وعي بالمشروع ألن فریق المشروع كان یأتي إلى القریة ویشرح المشروع إلى 90مجموعات التركیز المحتویة على مرأة: 
تم انوا على وعي جیًدا بالتأثیرات السلبیة وكانوا یؤمن بأھمیتھ لخلق فرص عمل في القریة وعلى الطرق. كانوا قلقین من أن ساعات العمل سیالسكان. ك

عمالة غیر ال احترامھا لتجنب الضجیج في اللیل، فالصخور یمكن أن تسقط أثناء التشیید أو أن الماكینات یمكن أن تكون صعبة للغایة الستخدامھا من قبل
المدربة.
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا
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م

711W: 80%
M: 86%

مشروع ألنھم كانوا اللقاءات الحواریة: كل األفراد الذین تم إحصاءھم ولقاءھم عرفوا أن المشروع كان یتم تطویره وانتظاره إلى أن یبدأ. كانوا معجبین بال
یتعلق بالعمالة والتشغیل وإنشاء روابط واتحادات واإلمداد بالمیاه. األغلب لم یكن قلقًا بشأن التأثیرات  مؤمنین بأن التقدم سوف یأتي معھ، وال سیما فیما

السلبیة، وعلى أیة حال فإن أحدھم قد أثار نقطة النزاعات التي یمكن أن تنشأ بین الرجال الغرباء والشباب من القریة.

سیدات كانوا على وعي بالمشروع ألن فریق المشروع كان یأتي إلى القریة ویشرح المشروع إلى % من ال80: امرأةمجموعات التركیز المحتویة على 
% منھم لم یوافقوا على المشروع، 20السكان. كانوا على وعي جیًدا بالتأثیرات السلبیة وكانوا یؤمن بأھمیتھ لخلق فرص عمل في القریة وعلى الطرق. 

عن االحتكاك بالمواد المتدحرجة ألسفل أو الحرائق أو فقدان القدرة على رعي الحیوانات.  فكانوا قلقین بشأن: الحوادث التي تنجم 
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا
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ED73W: 100%

M: 86%

نھم یؤمنون بأن اللقاءات الحواریة: تم توعیة كل أطرف الحوار بالمشروع، حتى األمیین منھم. وكلھم أعجبھم حقیقة أن المشروع بدأ یتجسد.  وبوجھ عام فإ
ب لم یكن قلقًا بشأن المشروع سوف یجلب التنمیة والرخاء للمنطقة، وال سیما فیما یتعلق بخلق فرص عمل وإنشاء طرق عالقات واإلمداد بالمیاه. األغل

رجل معاق طرح  التأثیرات السلبیة، وعلى أیة حال فإن أحدھم قد أثار نقطة النزاعات التي یمكن أن تنشأ بین الرجال الغرباء والشباب من القریة. وھناك
أطفالھ. أغلبھم أیًضا سألوا عن حمایة الموارد  سوف تساعده ھو وعائلتھ بالمال، بالشكل الذي یتیح لزوجتھ إمكانیة رعایة CSRسؤاًال عما إذا كانت أنشطة 

الطبیعیة.

% من السیدات لم یعرفن أي شيء عن المشروع. الكثیر من السیدات في 90مجموعات التركیز المتضمنة وجود سیدات (یرجى مراعاة ذلك لقریة براریق): 
بھن. السیدات الثالث اللواتي شاركن في المجموعة تصرفن بھذا الشكل ألن القریة رفضن أن یصبحن جزًءا من مجموعة التركیز وقلن أن األمر ال یتعلق 

تائجھا سیئة المقدم سألھن. لم یعجبھم المشروع. لقد رفضن تماًما فكرة وجود رجال غرباء في القریة وقلن أنھن سمعن عن مشروعات أخرى مشابھة وكانت ن
ة واإلیجابیة للمشروع وبآلیة الشكوى قالت السیدات الثالث أنھن موافقات على قیاسات استعادة أسباب (غیر محددة). بعد أن أخبرھن المحاور بالتأثیرات السلبی

وأنھن سوف یوافقن على المشروع إذا ما ماكن مصحوبًا بخلق فرص عمل ونظام لإلمداد بالمیاه.CSRالمعیشة/ أنشطة 

2015یولیو 
5Capita

lsیك
ار

بر

30M: 100%

المشروع سوف یجلب  اللقاءات الحواریة: كل الرجال الذین تمت مقابلتھم في ھذه القریة كانوا عل وعي بالمشروع. كانوا كلھم متفائلون بھ وكانوا یؤمنون بأن
ألوا عن حمایة الموارد الطبیعیة.  التنمیة والرخاء للمنطقة، وال سیما فیما یتعلق بخلق فرص عمل. لم یكونوا قلقین من النتائج السلبیة، وعلى أیة حال فقد س
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا
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214W:100%
M: 62%

مبلغ التعویض اللقاءات الحواریة: كل الرجال والسیدات الذین تم لقائھم باعتبارھم مالك األراضي الخاصة كانوا على وعي بالمشروع، وكلھم یؤمنون بأن 
نائھم أو رجالھن. سیدة من السیدات اللواتي تمت محاورتھم قلن بأنھم لم یتخذن أي قرار لتأجیر األرض أو أب 3الذي سیتم دفعھ جید. وعلى أیة حال فھناك 

أخرى أقرت بأنھا اتخذت القرار على أرضھا ألن زوجھا لم یكن موجوًدا. 

2015یولیو 
5Capita

ls

ل، 
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ون
، ب

ب
عتا

ي 
 بن

ة،
وی

زا
ة، 

شان
ر ق

 دا
ن،

امی
فح

ال

سیتم استغاللھا إلنشاء األبراج، حیث إن التأثیر قلیل للغایة في خالل اللقاءات الحواریة مع المقدمین لم تنشأ أیة قضایا متعلقة بكمیة األرض العمومیة التي كان 
لیًا نظًرا لتحسین بمجرد االنتھاء من أعمال التشیید. وفي خالل فترة قصیرة، أثناء التشیید، لم تظھر أیة مشكالت، سوى أن القبول العام للمشروع كان تفاؤ

الطرق وتشغیل العمالة المحلیة.
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التاریخ/ منظم 
من قبل

أصحاب المصلحة المستشارین

القضایا األساسیة التي تمت مناقشتھا

عة
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مق
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2015یولیو 
5Capita

ls
7

): لم یتم الرد بعدAMDHالجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان (• 
المركز المتوسطي للبیئة والتنمیة: بشكل خاص للنواحي البیئیة: لم یتم الرد بعد• 
جمعیة المعاقین المغربیة: لم یتم الرد بعد• 
الجمعیة المغربیة لدعم وتشجیع المشاریع الصغیرة: لم یتم الرد بعد• 
یة المغربیة للنھوض بالمرأة الریفیة: لم یتم الرد بعدالجمع• 
الجمعیة المغربیة لقانون البیئة: لم یتم الرد بعد • 
االتحاد الوطني لنساء المغرب: لم یتم الرد بعد• 
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الفجوات4.3

ي لم یكن من الممكن أن یتم إجراء لقاءات حواریة مع مقدمین قریة عود عقلة وبولعشیش وكدان وجاباك وسدینا أثناء الدراسة االجتماعیة الت

. تم إجراء الدراسة في شھر رمضان، األمر الذي یجعل من الصعب إیجاد كل أصحاب المصلحة المتضررین. 2015أجریت في عام 

وباإلضافة إلى ذلك فإنھ ال توجد معلومات من المقدمین متوفرة حول استغالل األرض العمومیة المتأثرة بأبراج خط الطاقة في ھذه القرى. 

لمبالغ) إلى استطالع رأي السكان الذي تم إجراؤه في المنطقة. یستند معدل تقییم استغالل األرض (الرعي ا

. قرى خط الطاقة التي تعذر فیھا إجراء مقابلة مع المقدم7الجدول 

مسافة البعد عن خط الطاقة الكھربائیة (متر)أبراج الطاقةالقریة
,31بولعیشیش 321450
471108-33عوید عقال

,48كدان 493336
594239-50جعبة
622468-60سدینا

، كما أن المعلومات (%2ھذه البیوت لیست قریبة من خط الطاقة والمساحة التي سوف یتم شغلھا في ھذه البقاع العمومیة تكون صغیرة(> 

عقلة المستخلصة من استطالع رأي السكان تكون متوفرة في ھذه المناطق، وھو ما یجعل الفجوة كبیرة. سوف یتم إشراك قرى عواد 

وبولعشیش وكدان وجعبة وسدینا في برنامج إشراك أصحاب المصلحة الجاري المحدد في الجزء التالي ضمانًا لتسجیل وتحدید أیة شكاوى 

أو مشاكل ذات صلة.

برنامج إشراك أصحاب المصلحة5

وأثناء مرحلتي التشیید  ESIAبرنامج إشراك أصحاب المصلحة سیكون بمثابة عملیة جاریة سوف یتم تنفیذھا بعد الكشف عن باقة 

والتشغیل للمشروع. یتمثل الھدف من ھذا الجزء في وصف وتحدید ماھیة المعلومات التي سیتم الكشف عنھا واألشكال واألنماط والطرق 

محددة في التي یتعین اتباعھا لتوصیل ھذه المعلومة والطرق التي سوف یتم استخدامھا للتشاور مع كل من مجموعات أصحاب المصلحة ال

األجزاء السابقة.

طرق التنویھ5.1

الطرق التالیة سوف یتم استخدامھا إلبالغ أصحاب المصلحة بعملیة إشراك أصحاب المصلحة الجاریة التي سوف تتم بعد الكشف عن باقة 

ESIA قبل بدء وأثناء مرحلة التشیید وأیًضا أثناء مرحلة التشغیل. یتعین أن یتم التنویھ إلى أنھ أثناء اللقاءات الحواریة ومجموعات ،

فقد تم إبالغ كل المشاركین بطرق الكشف واإلشراك المقترحة.  2015التركیز لعام 

الخطابات ورسائل البرید اإللكتروني5.1.1

للتواصل مع أصحاب المصلحة المستندین إلى الفائدة، بما في ذلك السلطات الحكومیة والوكاالت العامة الخطابات تعد وسیلة مناسبة 

، قبل بدء وأثناء مرحلة ESIAھم بالمشاركة وآلیة الكشف بعد الكشف عن باقة ) إلبالغ3.3والمنظمات غیر الحكومیة العامة (المدرجة في 

التشیید وأیًضا أثناء مرحلة التشغیل.
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الملصقات5.1.2

اللوحات اإلرشادیة والملصقات المصورة (الصور المعلوماتیة) سوف یتم وضعھا عند مدخل المشروع، والملصقات العادیة سوف یتم 

وضعھا على لوحات إرشادیة عند كل قریة متضررة إلبالغ أصحاب المصلحة المتضررین بالمشاركة وآلیة الكشف بعد الكشف عن باقة 

ESIAلتشیید وأیًضا أثناء مرحلة التشغیل.، قبل بدء وأثناء مرحلة ا

ینات سوف یتم أیًضا استخدام اللوحات اإلرشادیة إلبالغ األفراد باألنشطة األساسیة التي یمكن أن تؤثر علیھم (مثًال بدء العمل ونقل التورب

إلى الموقع وما إلى ذلك) 

المساجد والمدارس االبتدائیة وأیة مواضع لقاءات أخرى یتردد من المحتمل أن تكون اللوحات اإلرشادیة المناسبة في البیوت موقعھا في 

علیھا سكان القریة (مثل الحمامات).

على اإلنترنت5.1.3

ولمرحلتي التشیید والتشغیل للمشروع سوف یتم اإلعالن عنھا على الموقع اإللكتروني  ESIAالمشاركة وآلیة الكشف للكشف عن باقة 

رات على اإلنترنت سوف تكون مفیدة ألصحاب المصلحة المستندین إلى الفائدة.لشركة المشروع. من المتوقع أن اإلخطا

الكشف عن المعلومات البیئیة واالجتماعیة5.2

الكشف عن معلومات المشروع ذات الصلة یساعد المجموعات المتضررة وأصحاب المصلحة اآلخرین على فھم المخاطر والتأثیرات 

حاب المصلحة بمعلومات كاملة ودقیقة ومفھومة ھو أمر ضروري للسماح بالمشاركة المجدیة. والفرص التي یتیحھا المشروع.  إمداد أص

أو شركة المشروع، (المجلس  EPC، وأثناء مرحلة تشیید مزرعة الریاح وخط الطاقة، فإن جمعیة ESIAبعد الكشف عن باقة 

للمجموعات المتضررة إمكانیة الوصول إلى معلومات  لمصادر الطاقة المتجددة) سوف تتیح UPCاالستشاري لشركة أكوا باور/شركة 

، شركة اإلدارة والتشغیل، ھي المسئولة أثناء تشغیل مشروع مزرعة الریاح. یتعین أن یتم التنویھ NOMACھامة، بینما ستكون شركة 

أثناء مرحلة التشغیل، على أن یقوم فرع التشغیل واإلدارة بشركة  ONEEإلى أن خط الطاقة الكھربائیة سوف یكون خاضًعا إلشراف 

ONEE  .بالتعامل مع كل االتصاالت المتعلقة بمشروع خط الطاقة الكھربائیة

سوف تم توفیر المعلومات التالیة:

)i(،الغرض والطبیعة وحجم المشروع
)ii( ،فترة دوام أنشطة المشروع المقترحة
)iii( ھذه المجموعات وقیاسات التخفیف ذات الصلة، أیة مخاطر وتأثیرات محتملة على
)iv( ،عملیة إشراك أصحاب المصلحة
)v(.آلیة الشكاوى

كة الملخصات غیر الفنیة ألیة عملیات تدقیق بیئیة واجتماعیة سوف یتم الكشف عنھا باللغتین الفرنسیة والعربیة على الموقع اإللكتروني لشر

الجدول فریق ارتباط المجتمع أثناء زیاراتھم الدوریة إلى القرى المتضررة (المشروع، على أن یتم توفیر نسخ مطبوعة من قبل 

).المتأثرة مباشرةالمجتمعات3

المشورة الجاریة5.3

ٌر توفیر المعلومات والكشف عنھا ألصحاب المصلحة وإبالغھم بمكان توفر ھذه المعلومات، ال یعد أمًرا كافیًا. وباإلضافة إلى ذلك فإنھ ألم

حرج أن یتم إمداد أصحاب المصلحة بآلیة استجابة لتوفیر إمكانیة مشاركة اھتماماتھم أو شكواھم أو مقترحاتھم بشأن المشروع. 

سوف یتم موائمتھا على مرحلتین مختلفتین من منظومة تنمیة المشروع:طرق اإلشراك 
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x الكشف والمشاورة لباقة كشفESIA.

x.المشاركة الجاریة أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغیل

.ESIAالكشف والمشاورة لباقة كشف 5.3.1

غ أصحاب المصلحة بالكشف عن باقة كشف باقة الكشف سوف یتم إتاحتھا على اإلنترنت وفي نسخ مطبوعة في عواصم المقاطعات. إلبال

ESIA  التي سوف یتم استخدامھا. الكشف على اإلنترنت 5.1 وأنشطة التشاور التي یتعین القیام بھا وطرق المشاركة الموضحة في الجزء

 واللقاءات أو الخطابات/رسائل البرید اإللكتروني تعد مناسبة أكثر ألصحاب المصلحة المستندین إلى الفائدة، بینما تعد الملصقات مناسبة

 أكثر للمجموعات المحلیة.

بالنظر إلى طبیعة المشروع، من الناحیة البیئیة، فإن أصحاب المصلحة األساسیین المستندین إلى الفائدة یعتبرون ھم المنظمات المتخصصة 

. سوف یتم تنظیم عقد لقاء مع مندوبیھم في المغرب أثناء GREPOM: جمعیة حیاة الطیور العالمیة/والخفافیشفي مجال حمایة الطیور 

2012باإلضافة إلى  2015واإلبانة بغرض إبالغھم بأعمال التقییم التي تم إجراؤھا في عام فترة الكشف  EIA  وقیاسات التحفیف

والمراقبة التدعیمیة التي تم اتخاذ القرار بشأنھا لیتم تنفیذھا.

حیث إن فترة المشاركة  في القرى المتضررة ال تزال قید المناقشة، ESIAطرق المشاركة األكثر مناسبة لغرض مشورة باقة كشف 

ستكون متزامنة مع االنتخابات في المقاطعة واإلقلیم باإلضافة إلى تشكیل حكومات جدیدة، وبذلك فإن جلسات المشاورة مع السلطات تمثل 

ضرورة بالنظر إلى التصریح بأیة لقاءات عامة. 

:سوف یتم تنفیذ إحدى الطرق التالیة للتواصل مع أصحاب المصلحة المتضررین

x اللقاءات العامة لكل من القرى المتضررة (موضوع االعتماد من السلطات) ومجموعات التركیز بحسب النوع أو العمر، أو

x ساعات  8الشاشات تعرض مكونات المشروع األساسیة والتأثیرات وأعمال التخفیف التي یتعین القیام بھا في كل قریة لفترة

وقیاسات  ESIAتوفیرھم لغرض توضیح كل النواحي الخاصة بالمشروع و  سوف یتم CLOعلى األقل، والمستشارین و 

التخفیف وتجمیع ردود األفعال. إن أمكن فسوف یتم تنظیم مجموعات التركیز بحسب النوع والعمر.

اللواتي  السیداتو أساسیةبغض النظر عن طریقة المشورة األساسیة فقد تم تحدید بیوت المعاقین في المقاطعة من خالل استطالعات للرأي 

،CLOسوف یقوم بزیارتھم فریق  تعولن البیوت إذا ما كن تواجھن مشكالت في المشاركة في اللقاءات االستشاریة

یلخص جدول المشاركة المقترح والطرق المرتبطة بأصحاب المصلحة المتضررین. في إطار تقدیم عدد القرى التي توجد حاجة  8جدول 

فسوف یكون من الضروري توفیر فریقین، إلى مشورتھا والوقت الالزم للكشف واإلعالن عن طریقة المشورة ونتیجة تقویم االنتخابات، 

أحدھما للقرى المتضررة من مزرعة الریاح، واآلخر للقرى المتضررة بخط الطاقة (باستثناء الفحامین وماللة التي سیتم مشورتھا في إطار 

مزرعة الریاح). كال الفریقین سوف یضمان متحدثة بالعربیة للتواصل مع السیدات.

ة الریاح وخط الطاقة الكھربائیة) سوف یشملھا ھذا األمر. كل الطرق المقترحة تھدف إلى التحقق من أن كل كل القرى المتضررة (مزرع

أعضاء المجموعة یمكنھم المشاركة بطریقة مجدیة بدون تحمل أیة نفقات والوصول إلى كل المعلومات الخاصة بالمشروع وتوفیر 

ة التأثر المحددة. االستجابات ذات الصلة، بما في ذلك المجموعات سریع

ردود األفعال والتعلیقات الخاصة بأصحاب المصلحة المستندین إلى الفائدة یمكن استالمھا سواء بالبرید اإللكتروني أو الخطابات أو من 

طنجة. إذا ما  خالل اللقاءات إذا ما طلب ذلك صاحب المصلحة. من المتوقع أن یتم عقد أیة لقاءات ذات صلة في الدار البیضاء أو الرباط أو

كان ھناك مجموعة من أصحاب المصلحة المتضررة بشكل غیر مباشر وتطلب عقد لقاءات/ فیمكن أن یتم عقدھا إذا ما قبلھا كل أصحاب 

المصلحة اآلخرون.
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طرق التشاور والكشف وجدول أصحاب المصلحة المتضررین 8جدول 

مكون المشروع األساسي 
جلسات المشورةاإلعالن عن جلسات المشورةتنویھ الكشفالكشفالقریةالمضر بالقریة

مزرعة الریاح

عین الرمل.3.2.1.1

دار فوال.3.2.1.2

عین .3.2.1.3
الحمراء

غزیلـش.3.2.1.4

النجریش/ .3.2.1.5
مسعد

براریك/ .3.2.1.6
عقال

الفحامین.3.2.1.7

ماللة.3.2.1.8

-على اإلنترنت 
أغسطس 14

17مطبوع في 
18و 

17 - أغسطس21
الطرق الموضحة في 

5.1 الجزء 

سبتمبر 17-سبتمبر  7
ورادیو  5.1 الطرق الموضحة في الجزء 

المقاطعة المحلي (التنویھات أو البرامج)

أكتوبر 8-سبتمبر  27
أحد البدائل التالیة سوف یتم تنفیذھا في كل بیت متضرر: 

xاللقاءات العامة (إذا كان مصرح بھا)، مجموعات التركیز

x.زیارات للبیوت، تعرض (الثامن)، مجموعات التركیز

وت.زیارة إلى المعاقین المحددین في البی

خط الكھرباء

دار قشانة
زاویة

بني عتب
بولعیشیش

البونزال
عوید عقال

كدان
جعبة
سدینا

أغسطس 14

17مطبوع في 
18و 

17 - أغسطس 21
الطرق الموضحة في 

5.1 الجزء 

سبتمبر 17-سبتمبر  7
ورادیو  5.1 الطرق الموضحة في الجزء 

أو البرامج) المقاطعة المحلي (التنویھات

أكتوبر 8-سبتمبر  27
أحد البدائل التالیة سوف یتم تنفیذھا في كل بیت متضرر: 

xاللقاءات العامة (إذا كان مصرح بھا)، مجموعات التركیز

x.زیارات للبیوت، تعرض (الثامن)، مجموعات التركیز

أثناء إذا ما تم تحدید المعاقین في البیوت أثناء اللقاء فسوف تتم مشورتھم 
االجتماع وسوف تتم مشورتھم في بیتھم.
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المشورة الجاریة خالل اإلنشاء والتشغیل5.3.2

أثناء مرحلتي التشیید والتشغیل للمشروع: أصحاب المصلحة سوف تتاح لھم عدة طرق للتواصل مع شركة المشروع

x،بالبرید

x،على اإلنترنت: بالبرید اإللكتروني و/أو بطریقة اإلنترنت

x،عند بوابات المشروع

x،بالتلیفون

x من خالل زیارات ضباط االرتباط للمجتمع للبیوت المتأثرة بالمشروع في أیام الجمع قبل المسجد (مواقع أخرى مثل الحمامات

سوف یتم وضعھا في االعتبار) وإلى مساكن المعاقین والسیدات اللواتي تعولن البیوت إذا ما كن تواجھن مشكالت في المشاركة 

في اللقاءات االستشاریة، 

العاملین في قطاع األمن علیھم أن یكونوا على وعي  وأیًضا-ى الكتابیة والشفھیة سوف یتم استالمھا عند بوابة شركة المشروع الشكاو

مناسب. بالنسبة لشكاوى األمیة أو تلك المتعلقة بتقدیم شكواھم شفویًا، فإن ضباط االرتباط  بشكل الشكاوىومدربین جیًدا على التعامل مع 

تقبلوھا عند بوابة الشركة (أو یمكن أن یقدموا لھم عرض الذھاب إلى مكاتب الشركة، اعتماًدا على القیود األمنیة) وسوف بالمجتمع سوف ی

للمشتكي، بحیث تم تصویر العناصر األساسیة للشكوى.  وقراءتھاالشكوى یقومون بأخذ ملحوظات حول تفاصیل 

رأة) سوف یقومان بزیارة كل مسكن مرة واحدة في الشھر أثناء اإلنشاء وأثناء سوف یقوم اثنان من ضباط االرتباط بالمجتمع (رجل وام

التشغیل بصورة ربع سنویة. سوف یتم القیام بالزیارات في أیام الجمع صباًحا وسوف یكون ضباط ارتباط المجتمع متوفرین بخارج المسجد 

استالم الشكاوى. إذا لزم األمر فإن ضباط االرتباط بالمجتمع سوف (ویمكن في أیام أخرى أن یتواجدوا خارج الحمام) لتوفیر المعلومات و

یقومون بزیارة المرأة التي تعول بیتًا في منزلھا لتوفیر المعلومات واستالم الشكاوى.

ت) سوف یتم عرض ملصق على نقاط عرض الملصقات (على األقل بالقرب من المسجد والمدرسة االبتدائیة یمكن أن یتم ذلك عند الحماما

ف على األقل قبلھا بأسبوعین، باللغتین الفرنسیة والعربیة، إلعالم المجتمع المعني بأن ضباط ارتباط المجتمع قادمین وبالزمن المؤقت. سو

یوضح الملصق أیًضا خیارات العقد األخرى، مثل شكاوى التقدیم العاجلة عند بوابة المشروع. 

وتحدید موعد لزیارة بیتین في یوم واحد صباًحا، واألخرى قبل الدخول في صالة الجمعة  ضباط ارتباط المجتمع یمكنھم جدولة المواعید

واألخرى بعد الخروج من الصالة أو في األیام التي تتجمع فیھا السیدات إلجراء بعض األنشطة المعینة، مثل زیارة الحمام المحلي. 

سكان المحلیین إلى أن یتم تسجیل كل الشكاوى وسوف یقومون بإعادة وباإلضافة إلى ذلك فإن ضباط ارتباط المجتمع سوف یظلون مع ال

جدولة الزیارات إلى البیت الثاني إذا لزم األمر.

حلیة الزیارات الدوریة المنتظمة في نقطة اللقاء في البیت تعد طریقة مناسبة للتحقق من أن شكاوى الفقراء واألمیین والسیدات في البیوت الم

قد تم تسجیلھا، ومن أن المشاركین سریعي التأثر ھؤالء یمكنھم طلب والمحافظة على المعلومات الخاصة بالمشروع. وعلى أیة حال فإن 

رین ال یمكن توقع الحضور في نقطة اللقاء المختار في كل یوم جمعة، بحیث سوف یقوم ضباط ارتباط المجتمع بإنشاء والمحافظة المتعس

على قاعدة بیانات للسكان المتعسرین والسیدات اللواتي تقمن على إعالة بیوتھن المتضررات من المشروع في المجتمعات (استعمال 

اءات حواریة منتظمة مع الرؤساء المحلیین ومن خالل التزامھم الجاري مع السكان المحلیین) وزیارة وعقد لق 2015استطالعات عام 

ھؤالء األفراد على األقل مرة واحدة كل شھرین في خالل مرحلة اإلنشاء ومرتین سنویًا أثناء مرحلة التشغیل.

برید اإللكتروني. الشكاوى المكتوبة یمكن أیًضا أن یتم استالمھا بالبرید العادي أو بال
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آلیة الشكاوى5.3.3

أدناه. 6آلیة الشكوى ھي جزء من التزام أصحاب المصلحة الجاري ویتم توضیحھا بالتفصیل في الفصل 

آلیة الشكاوى6

الھدف من آلیة الشكاوى ھو إنشاء نظام الستالم وتطویر اھتمامات أصحاب المصلحة والشكاوى المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي 

للمشروع. آلیة الشكاوى تنظر إلى المجموعات المتضررة باعتبارھا المستفیدة األولى. وھي تسعى إلى حل المشكالت بسرعة، من خالل 

شاریة مفھومة وشفافة تعد مناسبة ویمكن الوصول إلیھا باستعداد عال بدون أیة نفقات وبدون أیة غرامات على الطرف االستعانة بعملیة است

أصل المشكلة. اآللیة لن تعیق إمكانیة التوصل إلى سبل معالجة تشریعیة أو إداریة. تمت مشورة أصحاب المصلحة بشأن آلیة الشكاوى أثناء 

. سوف یتم نشر آلیة الشكاوى أثناء مرحلتي التشیید والتشغیل باستخدام الوسائل الموضحة في 2015في یولیو التزام المشاركین الذي عقد 

.5.1الجزء 

خصائص آلیة الشكاوى6.1

المبادئ األساسیة6.1.1

وف تتوافق آلیة الشكاوى مع المبادئ التالیة: س

x،التوضیح عند البدایة ماھیة الغرض من وراء العملیة المطلوبة

x ،قم بتأمین األفراد وتحقق من أنھ ال یوجد أیة نفقات أو عقوبات مرتبطة بتقدیم الشكوى

xواإلمكانیات التي یمكن أن تكون متوفرة) التي  العملیة الداخلیة (مثًال كیفیة استالم ومراجعة الشكاوى، كیفیة صنع القرارات

سوف یتم جعلھا شفافة قدر اإلمكان من خالل وضعھا في صورة مكتوبة ونشرھا وتوضیحھا لكل المشاركین ذوي الصلة،

مشروع وعند قیام تقدیم الشكوى قبل وأثناء مرحلتي التشیید والتشغیل ھو أمر یمكن أن یتم تحقیقھ في صورة مكتوبة أو شفھیة عند بوابة ال

المتضررة، وفي صورة خطیة عن طریق البرید وعلى اإلنترنت. إذا ما كانت ھناك شكوى مجھولة  بزیارة البیوتضباط ارتباط المجتمع 

الھویة (مثًال خطاب أو برید إلكتروني بدون تفاصیل عن المشتكي) أو أن المشتكي یطلب عدم البوح بھویتھ، فسوف یتم أیًضا قبول الشكوى

والشروع في معالجتھا. سوف یتم تقدیم سجل مفصل بالشكاوى وتواریخ التقدیم واألفراد المخولین بحق التعامل والنظر في الشكوى، 

 باإلضافة إلى االستجابات، وفي النھایة سیتم االلتزام بتاریخ اإلصدار. ھذه السجالت سوف یتم التدقیق فیھا من قبل مراجعین مستقلین من

الخارج. 

الوصول إلى آلیة الشكاوى تم التشاور بشأنھا واالتفاق علیھا مع السلطات المحلیة أثناء اللقاءات الحواریة ومجموعات التركیز في  طرق

. سوف یتم االستمرار في نشر آلیة الشكاوى على بوابة الموقع وفي إطار المجموعات المتضررة وعلى الموقع اإللكتروني 2015یولیو 

رسال خطابات إلى السلطات المعنیة. كل المعلومات المتعلقة بإجراءات االشتكاء واستمارات الشكاوى واالستجابات للشركة ومن خالل إ

سوف یتم توفیرھا باللغتین الفرنسیة والعربیة، نظًرا ألنھما اللغتین المستخدمتان من قبل أصحاب المصلحة المحددین. سوف تتاح إمكانیة 

الوصول إلى اآللیة مجانًا.

(لقاءات حواریة ومجموعات  2015ى یمكن التیسیر على النساء إمكانیة الوصول إلى اآللیة فسوف یتم سؤال النساء من خالل التزام حت

تركیز) عن الطریقة األكثر إقناًعا لھم للوصول إلى آلیة الشكاوى. تم من قبل المستشارین اقتراح أن إمكانیة االستعانة بضباط ارتباط 

إناث) یمكن أن یتم إتاحتھا في أیام السوق (منذ أن أتیحت للسیدات إمكانیة حضور السوق في ملوسة) لیقوموا بتوفیر المجتمع (ذكور و

المعلومات واستالم الشكاوى. فكرة أیام السوق القت قبوًال واستحسانًا، لكن كان ھناك قلق بشأن األفراد القادمین من خارج منطقة 

قاءات الحواریة اقترحت إحدى السیدات أن أفضل نقطة للقاء ضباط ارتباط المجتمع سوف تكون في أیام المشروع. في الیوم األول من الل



46من  39صفحة  مزرعة ریاح خالدي –خطة إشراك أصحاب المصلحة 

الجمعة بالقرب من المسجد، حیث أن القرویین یذھبون إلى المسجد في أیام الجمعة. ھذا المقترح تم التشاور بشأنھ مع كل أطراف الحوار 

لى أن ھذا األمر سیكون إیجابیًا. وكل مجموعات التركیز، وكان ھناك اتفاق عام ع

التعامل مع أیة مشكلة ھو أمر یمكن أن ینطوي على مخاطر بالنسبة لألفراد، وال سیما إذا ما كان األمر یتعلق بقضایا، مثل الفساد وسوء 

النوعیة. سوف تشمل آلیة الشكاوى  اإلدارة والتعویضات المالیة أو إذا كان األمر متداخًال من معاییر اجتماعیة محلیة، بما في ذلك المعاییر

تحذیرات أولیة، مثل سیاسة عدم الثأر واتخاذ إجراءات من شأنھا ضمان تأمین البیانات الشخصیة المجمعة بالنسبة إلى الشكوى، باإلضافة 

إلى خیار تقدیم الشكاوى مجھولة الھویة.

ددة إلنھائھا بالشكل المناسب. الشركات القائمة على إنشاء آلیات التعامل مع الشكاوى ھي عملیة تدریجیة تحمل في طیاتھا مسئولیات مح

.6.1.7إلى  6.1.3للشكاوى سوف تتبع خطوات العملیة الموضحة في األجزاء 

النطاق6.1.2

نطاق آلیة الشكاوى یتعین أن یغطي كل مشكالت وھموم أصحاب المصلحة المتعلقة بأنشطة المشروع وتنفیذ إجراءات التخفیف والتعویض 

. وبوجھ عام فإن كل الشكاوى الصادرة من المجموعات المتضررة یتعین أن یتم قبولھا )EIAالبیئیة (تقییم التأثیرات المحددة في مرحلة 

وعدم إصدار اي حكم بشأنھا قبل التقصي، حتى لو كانت الشكاوى صغیرة. وعلى أیة حال، فباالستناد إلى أفضل التطبیقات، فإن الشكاوى 

ھي على مستوى المشروع: التالیة یتعین أن یتم توجیھا خارج اآللیات التي

x الشكاوى غیر المتعلقة بوضوح بالمشروع: في بعض األحیان یكون من الصعب تحدید ماھیة األمور ذات الصلة بالمشروع

وأیھا ال. إذا ما كان ھناك شك في ذلك فإن الموظفین المعینین باستالم الشكاوى علیھم قبول الشكوى وتقییم مشروعیتھا،

x بالسیاسة الحكومیة والمؤسسات التابعة للحكومة،األمور المتعلقة

x،الشكاوى الناشئة عن األفعال اإلجرامیة والعنف: في ھذه الحاالت فیتعین أن یتم الرجوع بالشكاوى إلى نظام قضائي مختص

xاقھا كل الشكاوى المتعلقة بالمعامل: سوف یتم إنشاء آلیة منفصلة من خالل سیاسات الموارد البشریة، وھي تتضمن في نط

الشكاوى التي یرفعھا موظفي الشركة والمقاولین والمقاولین من الباطن والموردین. آلیة الشكاوى ھذه سوف یتم موائمتھا مع 

EBRDs PR IFC: شروط التشغیل والعمالة و 2 PS 2،

xمور یتعین أن یتم حلھا من خالل الخالفات التجاریة: الشئون التجاریة یتعین أن یتم تسویتھا في إطار اتفاقیات تعاقدیة وتلك األ

تطبیق مجموعة متنوعة من آلیات فض النزاعات أو المحاكم المدنیة. سوف تتوفر للموردین إمكانیة الوصول إلى آلیة الشكاوى 

الموضحة في النقطة السابقة.

إجراءات نشر إدارة الشكاوى6.1.3

سوف یتم نشر آلیة الشكاوى بالطرق التالیة:

xلدعائیة،الملصقات والكتیبات ا

x،إرسال خطابات إلى السلطات

xعلى اإلنترنت

xأثناء لقاءات الكشف والمشورة في المجموعات المتأثرة

تفاصیل بشأن كل من طرق الدعایة.للحصول على مزید من ال 5.1یرجى الرجوع إلى الجزء 
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المعلومات المتوفرة على اإلنترنت وعلى المطبوعات سوف تكون متاحة بكل اللغات ذات الصلة (مثًال الفرنسیة والعربیة) وسوف تتضمن 

على األقل ما یلي:

x ،آلیات مستوى المشروع القادرة على التسلیم والمزایا التي یمكن للمشتكین الحصول علیھا من استخدام آلیة الشكاوى بالشركة
);6.1.2 و  6.1.1مقارنة بآلیات التسویة األخرى (مثًال في الجزء 

x،(مثًال كل المشاركین) الشخص الذي یمكنھ تقدیم الشكاوى

x6.1.4 جیل الشكاوى (الجزء المكان والزمان والكیفیة التي یستطیع أعضاء المجموعة من خاللھا بتس،(

x 6.1.5 و  6.1.4 الشخص المسئول عن استالم والرد على الشكاوى (الجزء،(

x و6.1.7 و  6.1.6 نوع الرد على الشكاوى المتوقع من الشركة، بما في ذلك توقیت الرد (الجزء ،(

x 6.1.1 الحقوق األخرى والحمایة المكفولة (الجزء.(

تقدیم شكوى6.1.4

آلیة الشكاوى سوف تتیح إمكانیة ملء الشكاوى بعدة طرق:

x،بالبرید

x،على اإلنترنت: بالبرید اإللكتروني و/أو بطریقة اإلنترنت

x،عند بوابة المشروع

x ،من خالل زیارات ضباط االرتباط للمجتمع للبیوت المتأثرة بالمشروع في أیام الجمع قبل المسجد، من خالل أنشطة المرأة

وإلى مساكن المعاقین أو التي تعیلھا المرأة، 

م أن یكونوا على وعي وأیًضا العاملین في قطاع األمن علیھ-الشكاوى الكتابیة والشفھیة سوف یتم استالمھا عند بوابة شركة المشروع 

بشكل مناسب. بالنسبة لشكاوى األمیة أو تلك المتعلقة بتقدیم شكواھم شفویًا، فإن ضباط االرتباط ԩϭΎϜθϟومدربین جیًدا على التعامل مع 

األمنیة) وسوف  بالمجتمع سوف یتقبلوھا عند بوابة الشركة (أو یمكن أن یقدموا لھم عرض الذھاب إلى مكاتب الشركة، اعتماًدا على القیود

وقرائتھا للمشتكي، بحیث تم تصویر العناصر األساسیة للشكوى. الشكوى یقومون بأخذ ملحوظات حول تفاصیل 

سوف یقوم اثنان من ضباط االرتباط بالمجتمع (رجل وامرأة) سوف یقومان بزیارة كل مسكن مرة واحدة في الشھر أثناء اإلنشاء وأثناء 

سوف یتم القیام بالزیارات في أیام الجمع صباًحا وسوف یكون ضباط ارتباط المجتمع متوفرین بخارج المسجد التشغیل بصورة ربع سنویة. 

لتوفیر المعلومات واستالم الشكاوى.

سوف یتم عرض ملصق على نقاط عرض الملصقات (على األقل بالقرب من المسجد والمدرسة االبتدائیة) على األقل قبلھا بأسبوعین، 

نجلیزیة والعربیة، إلعالم المجتمع المعني بأن ضباط ارتباط المجتمع قادمین وبالزمن المؤقت. سوف یوضح الملصق أیًضا باللغتین اال

خیارات العقد األخرى، مثل شكاوى التقدیم العاجلة عند بوابة المشروع. 

صباًحا، واألخرى قبل الدخول في صالة الجمعة ضباط ارتباط المجتمع یمكنھم جدولة المواعید وتحدید موعد لزیارة بیتین في یوم واحد 

واألخرى بعد الخروج من الصالة أو في األیام التي تتجمع فیھا السیدات إلجراء بعض األنشطة المعینة، مثل زیارة الحمام المحلي. 

اوى وسوف یقومون بإعادة وباإلضافة إلى ذلك فإن ضباط ارتباط المجتمع سوف یظلون مع السكان المحلیین إلى أن یتم تسجیل كل الشك

جدولة الزیارات إلى البیت الثاني إذا لزم األمر.

حلیة الزیارات الدوریة المنتظمة في نقطة اللقاء في البیت تعد طریقة مناسبة للتحقق من أن شكاوى الفقراء واألمیین والسیدات في البیوت الم

م طلب والمحافظة على المعلومات الخاصة بالمشروع. وعلى أیة حال فإن قد تم تسجیلھا، ومن أن المشاركین سریعي التأثر ھؤالء یمكنھ

المتعسرین ال یمكن توقع الحضور في نقطة اللقاء المختار في كل یوم جمعة، بحیث سوف یقوم ضباط ارتباط المجتمع بإنشاء والمحافظة 
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وعقد لقاءات حواریة منتظمة مع الرؤساء  2015على قاعدة بیانات للسكان المتعسرین في المجتمعات (استعمال استطالعات عام 

المحلیین ومن خالل التزامھم الجاري مع السكان المحلیین) وزیارة ھؤالء األفراد على األقل مرة واحدة كل شھرین في خالل مرحلة 

اإلنشاء ومرتین سنویًا أثناء مرحلة التشغیل.

ادي أو بالبرید اإللكتروني. الشكاوى المكتوبة یمكن أیًضا أن یتم استالمھا بالبرید الع

استالم الشكاوى6.1.5

الشركة سوف تلتزم بإطار زمني معین سوف یتم في إطاره الرد على كل الشكاوى المسجلة، وبالتحقق من أن ھذا اإلطار الزمني مدعوم. 

الشركة و/أو استالم رد على شكواھم من خالل إتاحة اإلمكانیة أمام األفراد لیعرفوا تلك األمور فیمكن توقع أنھم سوف یتصلون بفریق عمل 

وسوف یقل معدل اكتئابھم.

سوف تجد أدناه بعض قواعد إجراءات االستالم التي سیتم اتباعھا للتحقیق في الشكاوى:

x مع  -كل الشكاوى الواردة سوف یتم التعرف علیھا بأسرع ما یمكن، على أال یكون ذلك بعد أسبوع من االستالم. التأكید الرسمي

یؤكد للمشتكي أن المنظمة تقوم بالرد بشكل مناسب، وتعطي  -لشكوى أو أي عامل تحدید آخر والخط الزمني لالستجابة رقم ا

المشروع رقم سجل ذریعة الشكوى. إذا ما تم استالم الشكوى شخصیًا فمن الجید معرفة األمور بدقة،

xمشتكي تحدیثًا في خالل أسبوعین من استالم الشكوى، إذا ما كان من الضروري إجراء التقصي بتعقید أكثر، فسوف یستلم ال

على أن یتم توضیح العملیات المطلوبة لحل الشكوى واإلطار الزمني المعني،

x سوف تقوم شركة المشروع في خطاب المعرفة األول بتوضیح الشكاوى التي ھي بعیدة بشكل واضح عن نطاق اآللیة ونطاقات

)6.1.2 ا لتحدید ھذه األمور. ( انظر اآللیة البدیلة التي یمكن استخدامھ

مراجعة وتقصي الشكاوى 6.1.6

للتحقق من أن كل الشكاوى تم تقصیھا بشكل مناسب وإغالقھا، فسوف یتم الحفاظ على سجل الشكاوى، على أن یتم توثیق كل العملیات 

لتعریف كل شكوى.

وال یمكن أن یتم حلھا بسرعة. الشركة سوف تتولى  4شامل عندما تكون الشكاوى معقدة یمكن أن یكون من الضروري إجراء تقصي

المسئولیة كاملة لتقصي تفاصیل الشكاوى التي تنشأ نتیجة اآللیة، مع اتباع مبدأ "المجتمعات ال تتحمل أیة نفقات". 

فیمكن أن یساعد ذلك في  -وعدد كبیر من األفراد المتأثرین  مثل تلك األمور المتعلقة باالھتمامات المتعددة -في حاالت الشكاوى الحساسة 

ربط المنظمات الخارجیة في حلقة تقصي مترابطة أو السماح بمشاركة السلطات المحلیة، فقط في حالة موافقة المشتكین على ھذا األمر. 

یمكن أن تشارك في 3.3.1والسلطات المحلیة والوكاالت العامة المدرجة في الجزء  3.3.2المنظمات غیر الحكومیة المدرجة في الجزء

عملیة تقصي الشكوى، إذا ما وافق المشتكي.

بالنسبة للشكاوى المتراكبة فیتعین أن یتم تعیین فریق تقصي مختص. إذا ما تم تشكیل فریق تقصي داخلیًا، فإن األمور التي سوف یتم 

ان تتضمن النزاعات المحتملة في المصالح والمؤھالت وتركیبة الجنس والمیزانیة.وضعھا في الحسب

اللقاءات التي تعقد مع المشتكین والزیارات المیدانیة یمكن أن یستفاد منھا في تقصي الشكاوى وسوف یتم تنفیذھا إذا لزم األمر.

وتخص أفراد متعددین، تتطلب إشراك خبراء خارجیین/ومقاولین بحاجة إلى وقت لتنفیذ العملیة الشكاوى المعقدة یمكن شكاوى تتضمن مشكالت متعددة 4
التصحیحیة (مثًال شراء الجھاز/استبدال الجھاز وإصالح الجھاز) 
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الریاح تركز على الضجیج واالضطراب. العملیات النمطیة لتحدید ونمطیًا فإن الشكاوى التي تنشأ في خالل المرحلة التشغیلیة لمزرعة 

الشكاوى المحتملة تتضمن فحص سجالت المتابعة وجدولة أعمال المراقبة اإلضافیة من قبل مستشار مستقل خارجي في وجود المشتكي و 

/ أو طرف ثالث واتفاقیة التخفیف إذا لزم األمر.

خیارات واستجابات حل الشكاوى6.1.7

رونة إحدى المزایا المحتملة آللیة الشكوى. وباألحرى من توضیح اإلجراء الخاص لكل نوع من أنواع الشكاوى فسوف یتم تقدیم تعد الم

قائمة بالخیارات المحتملة المناسبة لألنواع المختلفة من الشكاوى. الخیارات یمكن أن تتضمن تعدیل أو تثبیت األنشطة الضارة أو تقیید 

(مثًال بالنسبة لضجیج اإلنشاء)، وتقدیم االعتذار واستبدال الملك الضائع مع تقدیم التعویض المالي (مثًال تضرر مواعیدھا ومنظورھا 

الخرفان أو الماعز في منطقة المشروع) ومراجعة استراتیجیة التزام المجموعة وإعادة التفاوض حول االلتزامات أو السیاسات القائمة.

قدیم مقترح لحل الشكوى والذي سوف یكون مستنًدا إلى اإلدارة األساسیة. ضابط ارتباط المجتمع سوف فریق تقصي الشكاوى سوف یقوم بت

یقوم بعد ذلك باالتصال بالمشتكي للتوصل إلى اتفاق بشأن الحل المقترح. 

إنشائھ. إذا لم یقبل المشتكي بالحل  إذا ما قبلت كل األطراف الحل المقترح فسوف یتم تنفیذ العملیات المتفق علیھا في اإلطار الزمني الذي تم

ما  المعروض فیتعین على الشركة أن تقوم بإعادة تقییم الموقف وتتأكد من أن كل البدائل الموجودة في إطار آلیة الشكاوى قد تم تقصیھا. إذا

وى إلى اآللیة الخارجیة.كان االتفاق على حل ما مقبوًال لكل األطراف غیر ممكن في إطار آلیة الشكاوى، فسوف یتم إرجاع الشك

سوف یتم القیام بالمراقبة عن قرب للشكوى، إن أمكن، من خالل تجمیع األدلة التي تبرھن على اتخاذ العملیات الضروریة. على سبیل 

المثال:

x،إذا ما تم حل المشكلة برضا المشتكین والحصول على تأكید وتسجیلھا مع مستندا الحالة

x أدلة المستندات إلنشاء سجل شامل للشكاوى وكیفیة التغلب علیھا.التقط الصور أو قم بتجمیع

المراقبة والتقییم7

مراقبة العملیة وإعداد التقاریر7.1

سوف تقوم شركة المشروع بمراقبة المؤشرات األساسیة المحددة في الجدول أدناه المتعلقة بالتزام أصحاب المصالح.

مؤشرات المراقبة األساسیة 9جدول 

التواترمصدر المعلوماتالمؤشر
التشیید/التشغیل

إدارة االستحواذ على األرض
ریع سنوي/كل سنتینالسجالت المالیةالصرف اإلجمالي على التزام أصحاب المصالح

عدد أعضاء فریق العمل المخصص بارتباط المجتمع والتزام 
المشاركین وآلیة الشكاوى

ربع سنوي/كل سنتینالموارد البشریة سجالت

ربع سنوي/كل سنتیننظام إدارة الشكاوىالمتوسط الزمني للتحقیق في الشكاوي وغلقھا واالتجاه الزمني
ربع سنوي/كل سنتیننظام إدارة الشكاوىعدد الشكاوى المفتوحة وطریقة تقدیم الشكوى واالتجاه الزمني

ربع سنوي/كل سنتیننظام إدارة الشكاوىلجدیدة واالتجاهالموضوعات الموضحة في الشكاوى ا
عدد األفراد المتضررین المعاقین الذین یتطلبون التزاًما في 

منازلھم
نظام إدارة الشكاوى

مع المدیرین  CLTطلبات 
والسكان المحلیین

ربع سنوي/كل سنتین

تقریر بھا إلى اإلدارة العلیا لشركة المشروع بشكل ربع سنوي أثناء االتجاھات في المؤشرات المحددة في الجدول أدناه سوف یتم رفع 

عملیة اإلنشاء وبشكل سنوي أثناء التشغیل.
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كل معلومات المراقبة سوف تتم إتاحتھا للمدققین والمسلفین المستقلین.

التدقیق في التوافق7.2

ق من مدى التوافق مع المعاییر البیئیة واالجتماعیة الساریة، شركة المشروع سوف تقوم بتنفیذ خدمة مدقق التوافق الخارجي المستقل للتحق

.SEPبما في ذلك االلتزامات المقررة في 

:SEPسوف یشمل نطاق التدقیق البنود التالیة ذات الصلة بـ 

x،فحص مؤشرات وتقاریر المراقبة األساسیة

x في ذلك ما یلي: إجراء مقابالت حواریة مع قطاع عریض من البیوت المتأثرة بالمشروع، بما

o،المشاركون والمستفیدون من قیاسات استعادة أسباب المعیشة

o،البیوت سریعة التأثر

سوف یتم إجراء التدقیق الخارجي بشكل ربع سنوي، وسوف تتم مشاركة تقاریر المدقق مع المقرضین. 

خطة التنفیذ8

األدوار ومسئولیة المالك8.1

المنسق البیئي واالجتماعي8.1.1

واالجتماعي سوف یكون مسئوًال عن تنفیذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة. سوف تكون مسئولیتھم التحقق مما یلي:المنسق البیئي 

x التحقق من وجود فریق ارتباط المجتمع جید التكوین والتأھیل ومن توفر الموارد الضروریة (مثل المركبات وھواتف الشركة

وخامات المكاتب) إلیھم،

x الشكاوى،اإلشراف على تنفیذ وحل كل

x،اإلشراف على كشف الملخص غیر الفني لتقاریر التدقیق وكل التقاریر إذا لزم األمر

x التحقق من أن جمعیةSEP ،وطرق المشاركة المتاحة تم نشرھا

xتحمل المسئولیة الكاملة عن تنفیذ كل النواحي الخاصة بـSEP  وضمان أن المشروع متوافق معEBRDs PR10،

x بشكل منتظم إلى المدیر العام للمشروع.التقاریر المرفوعة

فریق ارتباط المجتمع8.1.2

فریق ارتباط المجتمع سوف یقوم بتنفیذ كل النواحي المتعلقة بخطة مشاركة أصحاب المصلحة. مسئولیات فریق ارتباط المجتمع محددة 

أدناه:

xتعامل معھم مباشرة. فریق كل الشكاوى سوف یتم استالمھا وإدخالھا من قبل فریق ارتباط المجتمع الذي سوف یCLT  سوف

یقوم بتسجیل الشكوى وتقدیم المعرفة للمشتكي ودعم الطلب من الفریق المعني (مثًال البیئي وقطاع الصحة والسالمة 

واالستحواذ على األرض والنوع والنقل والتشغیل) اعتماًدا على محتوى الشكوى واالتصال بالمشتكي في إطار خطة تحدید 

امل مع المشتكي فیما یتعلق بالنتائج والحل المقترح وتسجیل نتائج تقصى الشكوى وعملیة المعالجة،الشكوى والتع

x فریقCLT  سوف یقوم بزیارة اثنین من البیوت المتضررة كل یوم جمعة في دورة شھریة في أثناء التشیید (سوف یكون من

في دورة ربع سنویة أثناء  المتضررةالضروري توفیر فریقین أثناء تشیید مزرعة الریاح وخط الطاقة) واثنین من البیوت 
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الزیارات ھو استالم الشكاوى الخاصة بآلیة الشكوى وكشف أیة . الھدف من ھذه 6.1.5التشغیل، كما ھو موضح في الجزء 

معلومات یمكن أن یطلبھا أصحاب المصلحة. المستندات سوف یتم توفیرھا لألمیین باللغتین العربیة والفرنسیة والمعلومات 

المطلوبة سوف یتم توضیحھا شفویًا ألصحاب المصلحة األمیین. 

x فریقCLT ناء التشیید ومرتین سنویًا أثناء التشغیل بزیارة بیوت ھؤالء المعاقین الذین ال یمكنھم سوف یقوم مرة كل شھرین أث

بإنشاء  CLTمتاحة للحضور. سوف تقوم فریق CLTالوصول إلى المناطق الواقعة بالقرب من المسجد، حیث ستكون 

النوع من الدعم باستخدام نتائج  والمحافظة على قاعدة بیانات تضم البیوت التي یسكنھا معاقون والتي سوف تتطلب ھذا

سوف تقوم بزیارة السیدات  CLTوالمعلومات الصادرة عن المدیرین المحلیین. فریق  2015االستطالعات االجتماعیة لعام 

اللواتي تعولن البیوت المتضررة جراء المشروع في منازلھن للتحقق من توفر اإلمكانیة لھن للوصول إلى كل المعلومات 

متعلقة بالمشروع ونظام الشكوى.الضروریة ال

x فریقCLT  سوف یراقب عملیة تنفیذ قیاسات استعادة أسباب المعیشة المدرجة ضمنLALRP من خالل إجراء استطالع ،

.LALRPالرأي بین المشاركین والمستفیدین من البرامج ذات الصلة، كما ھو موضح في 

ث العربیة والفرنسیة ورجل یتحدث العربیة والفرنسیة. من خالل إنشاء مزرعة سوف یشمل فریق ارتباط المجتمع على األقل امرأة تتحد

الریاح وخط الطاقة فإن الفریق سوف یتطلب وجود أربعة أعضاء (رجالن وامرأتان) حتى یمكن زیارة كل البیوت المتضررة بالمعدل 

المطلوب.

الجدول الزمني8.2

تم تنفیذھا بمجرد البدء في تنفیذ  SEPسوف یتم ملؤھا قبل بدء التشیید للتحقق من أن كل متطلبات  8.1 المواضع المحددة في الجزء 

األنشطة األولیة.

المیزانیة8.3

درھم مغربي في  150,000مرحلة التشیید و درھم مغربي سنویًا في خالل 300,000من المتوقع أن تصل إلى  SEPمیزانیة تنفیذ 

خالل مرحلة التشغیل. وعلى أیة حال فإن المیزانیة التفصیلیة سوف یتم إنھائھا بمجرد اإلنھاء وشراء الجھاز المعني.

ریق والنقل لف NTSكل من متطلبات فریق العمل (فریق ارتباط المجتمع) ونفقات الموارد (الملصقات والمطبوعات الخاصة بجمعیة 

CLT سوف یتم تحدیدھا باالستناد إلى األنشطة والبرامج التي تمت مناقشتھا في الفصول السابقة. یتعین أن تتم مراعاة أن المیزانیة یتعین (

أن تشمل احتیاطیًا للنفقات غیر المتوقعة والتي یمكن أن تظھر جراء إنھاء الشكاوى المركبة، مثل تأجیر خبراء خارجیین أو إشراك 

ت غیر حكومیة في أعمال التقصي. منظما

.SEPوال یعین أن یتم إدراجھ في تقدیر میزانیة  SEPوعلى أیة حال فإن نفقات تأجیر مدققین خارجیین ومستقلین غیر مخصص لجماعة 
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EIE: الملحوظات المنشورة لمشورة 2الملحق 


