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BOO Build, Own, and Operate أعمال البناء والتملك والتشغيل 

BOP Balance of Plant الكميات املتبقية من التجهيزات 

CESMP Construction Environmental and Social   
 Management Plan 

 واإلدارية ألعمال اإلنشاء ةالخطة البيئية واالجتماعي

CLO Community Liaison Officer مسؤول التنسيق املجتمعي 

CSR Corporate Social Responsibility املسؤولية االجتماعية للشركات 

EBRD The European Bank for Reconstruction and  
 Development 

 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency ي صر امل جهاز شؤون البيئة 

EETC Egyptian Electricity Transmission Company الشركة املصرية لنقل الكهرباء 

EPC Engineering Procurement and Construction نشاءأعمال الهندسة والتوريد واإل 

E&S Environmental and Social البيئي واالجتماعي 

ESAP Environmental and Social Action Plan  ةواالجتماعي ةالبيئيخطة العمل 

ESDD Environmental and Social Due Diligence  البيئية واالجتماعيةالعناية الواجبة 

ESG Environmental and Social Governance  البيئية واالجتماعيةالحوكمة 

ESIA Environmental and Social Impact   
 Assessment 

 البيئي واالجتماعيتقييم األثر 

ESMP Environmental and Social Management Plan   ةواالجتماعي ةالبيئيخطة اإلدارة 

ESMS Environmental and Social Management   
 System 

 االجتماعيةالبيئية و نظام اإلدارة 

GIIP Good International Industry Practice املمارسات الصناعية الدولية السليمة 

H&S Health and Safety الصحة والسالمة 

IESC (Lender’s) Independent Environmental and  
 Social Consultant 

 املستقل )التابع للمقرض( البيئي واالجتماعياالستشاري 

IFI  International Financial Institution املؤسسة املالية الدولية 

IFC  International Finance Corporation مؤسسة التمويل الدولية 

ILO International Labour Organisation منظمة العمل الدولية 

NREA National Renewable Energy Authority هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة 

NGO Non-Governmental Organisation منظمة غير حكومية 

OHS Occupational Health and Safety الصحة والسالمة املهنية 

O&M Operation and Maintenance التشغيل والصيانة 

OPIC Overseas Private Investment Corporation شركة االستثمارات الخاصة ملا وراء البحار 

PPE Personal Protective Equipment أدوات الوقائية الشخصية 

SEP Stakeholder Engagement Plan  صلحةإشراك أصحاب املخطة 

SESA Strategic Environmental and Social   
 Assessment 

 البيئي واالجتماعيالتقييم االستراتيجي 

WTG Wind Turbine Generator  ربيني للرياحو تمولد 

 



 رة البيئية واالجتماعيةنظام اإلداسياق  1

كيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء يلبمشروع الخاص  نظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةلشامل ف ة ووصعامهذا املستند يتضمن نظرة 

يق الفعال إلجراءات التنفيذ والتطبيضمن يضع إطار وهيكل ونظام  نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية، و "(املشروع)" والتملك والتشغيل

 ذات الصلة باملشروع.البيئية واالجتماعات واإلدارة  داركوالت األعباءتخفيف 

 ليراعي العناصر التالية ويأخذها بعين االعتبار: نظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةتم وضع 

 جتماعية الخاصة باملشروع وشركة ليكيال واملقرضين.لبيئية واال ال بد أن يتوافق مع التوقعات والقيم واملعايير ا نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية •

خطة اإلدارة و  تقييم األثر البيئي واالجتماعيالخاصة بالتوصيات تتميز بالشفافة في ضوء ترجمة  أن يقدمال بد  نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية •

واشتراطات  املمارسات الصناعية الدولية السليمةص/ املوافقات و صرية الخاصة بالتراخياملوالشروط والتشريعات  البيئية واالجتماعية

 املعنيين باملشروع. صلحةاملرتبطة بأصحاب املاالجتماعية والبيئية األخرى واملسؤوليات املقرضين وااللتزامات 

 إلى ج ال بد أن يؤدي وظيفة األداة اإلدارية األساسية التي من شأنها دم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية •
ا

نطاق أعمال اإلنشاء والتشغيل وصوال

 االتصالاملجتمعية باإلضافة إلى التدفقات و واالستفادة من العالقات  صلحةمرحلة االختبار قبل التشغيل وهذا يشمل إشراك أصحاب امل

املناسب لهم بصفة مؤقتة أو دائمة كن ستوفير الواشتراطات العمالة والرؤية والقدرة على إدارة التجهيز واالستعداد لحاالت الطوارئ وتعيين 

تنوع الحيوي واملياه ة والوأمن وسالمة مواقع العمل وأبعاد الثقافوالصحة املهنية واملجتمعية إلى جانب اعتبارات السالمة والبيئة واملجتمع 

 عن األمور القانونية واملعايير والتصاريح واملوافقات الال 
ا

 زمة إلدارة األعمال واألنشطة التجارية باستدامة.والصرف وجوانب التلوث واملرور فضال

وإعداده قابلية التطوير  ههو نظام متعدد املستويات يعكس طريقة تنظيم املشروع وُروعي في تصميم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية •

 .وفق ما يشهده من تقدم والتحسين في املستقبل

الناتجة عن وال بد أن يستوعب التغيرات الحركة واملرونة وتطبيق مبدأ اإلدارة القابلة للتكيف  يتميز بصفات نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية •

بين تلك القدرة على املوائمة أما  بشكل ملحوظالتطور والتحسن املستمر، وتتميز ترتيبات اإلدارة الخاصة بمراحل اإلنشاء والتشغيل باالختالف 

 حسب الحاجة والضرورة. ارة البيئية واالجتماعيةنظام اإلدفال بد من دمجها في  املراحل

ال بد من إدارتها في ضوء النظام، عام وشامل، وكافة القضايا البيئية واالجتماعية دون أية استثناءات هو نظام  نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية •

  شروع.املرتبطة باملل عملأهم وأبرز نظم اوعناصر اإلدارة البيئية واالجتماعية متضمنة ومدمجة بالكامل في 

 
والذي يتولى املسؤولية عن مقاول لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء مالحظة أنه في الوقت الذي تستهدف فيه استراتيجية املشروع تعيين يجب 

تتحمل املسؤولية التامة صفتها مالكة املشروع زرعة الرياح أثناء مراحل التصميم واإلنشاء، فإن شركة ليكيال بقيادة أنشطة وأعمال عدة خاصة بتطوير م

تلك الشروط املفروضة من جانب املقرض نتيجة تمويله ألعمال واملطلقة عن التزام املقاولين من حيث األداء البيئي واالجتماعي بمعايير املشروع بما فيها 

 املشروع.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترتيباتهوصف املشروع  2
ربيني للرياح، واملشروع يقع في و مولد ت 73-70من  تضم ، وهذه املزرعةميجا وات 250ء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة أعمال تصميم وإنشا يشملاملشروع 

ا  2الصحراء الغربية على بعد  ا شمال غرب مدينة راس غارب 28من طريق الزعفرانة وساحل البحر األحمر، وكذلك على بعد كم تقريبا التي و  ؛كم تقريبا

 للمشروع. أقرب تجمع سكني تمثل

 
 موقع املشروع – 1شكل 

 أعمال التطوير ستضم:

 أعمال اإلنشاء •

o األعمال التحضيرية وتجهيز املوقع  

o للرياح. تريبنيلكل مولد  ةاملتاخمالرافعة  منصةبما في ذلك ي للرياح نإنشاء األساسات الخاصة بكل مولد تريب 

o  جِمع مصفوفةتركيب
ُ
 جودة في الخندق تحت األرض.تستخدم األسالك املو جهد ال ةمتوسط امل

o ا في خنادق ربينية للرياح و توصيل املولدات الت ببناية التحكم الكهربائي في املوقع، كما سيتم تركيب كابل األلياف الضوئية أيضا

 األسالك.

o .إنشاء شبكة طرق في املوقع 

o .إنشاء محطة فرعية في املوقع وبناية تحكم وبناية للتشغيل والصيانة 

o أعمدة دائمة لرقابة حركة األرصاد الجوية. إنشاء وتركيب 



 االختبار قبل التشغيل •

 إنشاء وصيانة مزرعة الرياح •

 إزالة األعمال التحضيرية •

 

الخط الكهربائي الخاص باملشروع، ولهذا، فإن املشروع ال حد ( في املحطة الفرعية باملشروع يمثل step-upالجانب عالي الجهد من محول رفع الجهد )

ة ال كهربائية خارج املوقع، يتطلب أعم  كيلو فولت 220إنشاء خط نقل رأس ي بطاقة حد املشروع املذكور بمن وستقوم الشركة املصرية لنقل الكهرباء بدايا

ا ، وهذا الجزء من خط النقل من املقترح أن يخد)الجزء األزرق في الخريطة أدناه( كيلو فولت 200/  كيلو فولت 500لتوصيل محطة فرعية بطاقة  م حاليا

 العملأسلوب وطريقة ستسعى شركة ليكيال للتأثير على تم اعتباره مرفق تابع وعليه مشروع ليكيال بنظام البناء والتملك والتشغيل فقط، ومن ثم، 

ل إنشاء خط نقل بطاقة ألغراض إنشاء وتشغيل املرفق التابع بطريقة تتوافق ومعايير املشروع، والجزء الجنوبي من الخط )املبين باللون األصفر( سيشم

كيلو فولت والتي ستدخل مرحلة االختبار قبل التشغيل  500بمحطة شرق رأس غارب الفرعية التي طاقتها  هاربطتم كم وسي 15كيلو فولت ملسافة  500

ا جزء من خط النقل ال يدخل في نطاق ، تلك املحطة التي تم تصميمها لربط املشاريع األخرى بالشبكة، وهذا يشمل مشروع ليكيال الشمالي، وهذا القريبا

  .1تابعةاملرافق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسار خط النقل – 2شكل 

 

 

                                                
شروع "المرافق التابعة وهي عبارة عن مرافق لم يتم تمويلها كجزء من المشروع والتي قد تكون لن تُنيء أو يُنفق عليها إذا لم يتم إنشاء الم – التمويل الدوليةمؤسسة )تعريف   1

 والتي بدونها ليس من الوارد أن يكون المشروع قابل للتنفيذ"(.



 

 

 

 التأثير منطقةالغرض والنطاق و  3
ا لسياسات وأهدف  واآلثاربهدف إدارة مختلف املخاطر  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة تم تصميم  والفرص البيئية واالجتماعية للمشروع وذلك وفقا

محطة توليد طاقة الرياح وتشغيلها، وقد روعي في هذا الجانب االلتزام بأحكام القوانين يكيال املعنية باالستدامة وذلك على مدار مراحل تطوير ل

تطبيقها من جانب ستخدمة فيما يتعلق باملشروع واملطلوب والتشريعات املصرية املعمول بها باإلضافة إلى االشتراطات واملعايير البيئية واالجتماعية امل

 املؤسسات املالية الدولية التي تدعم املشروع.

 ويشمل العناصر التالية:التخطيط والتنفيذ والفحص والتصرف يستند في أساسه على مبدأ  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة 

 سياسات ليكيال الشاملة •

باإلضافة إلى إجراءات استصدار  اء تقييم األثر الخاص باملشروعوالفرص التي تم التعرف عليها أثن اآلثارالتعرف على مختلف الفرص و  •

 ومستنداته الداعمة. البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة  وذلك من خالل تطبيقاملبادئ اإلدارية املالئمة التصاريح واملوافقات و 

 وكفاءتها.اإلحاطة بطبيعة سلسلة اإلمداد الخاصة بشركة ليكيال  •

 لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. القدرة على االستعداد •

 بطريقة تراعي الشفافية واملضمون. صلحةإشراك أصحاب امل •

 الرقابة واملراجعة. •

 واالرتقاء به بصفة مستمرة. البيئية واالجتماعيةتحسين نظام اإلدارة  •

املنظمة الدولية للمعايير، الصادرة عن  14001رقم الواردة باملعايير ليتوافق واملبادئ املعنية بنظم اإلدارة البيئية  تصميم النظام وتطويرهتم 

الصادرة عن املنظمة الدولية للمعايير بشأن نظام اإلدارة  14001للمعايير رقم ستقلة املشهادة الوليست هناك نية في الوقت الراهن للحصول على 

 . البيئية واالجتماعية

فقد فيها من معايير تتعلق باستصدار التصاريح واملوافقات ذات الصلة،  بمارية املعنية وبغرض تلبية كافة املعايير التشريعية املصوإلى جانب ذلك، 

 املعايير واالشتراطات التالية:ويتوافق مع أن يواءم  البيئية واالجتماعيةروعي في تطوير نظام اإلدارة 

 راطات األداء املعمول بها.واشت( 2014) لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةلالسياسة البيئية واالجتماعية  •

 املعمول بها.( واإلرشادات الداعمة 2017) االستثمار الخاص عبر البحار ؤسسةملبيان السياسة البيئية واالجتماعية  •

( ومعايير األداء املعمول بها واإلرشادات الداعمة واملطبقة من خالل املشروع بصفة 2012سياسة االستدامة ملؤسسة التمويل الدولية ) •

 تيارية، وتشمل بالتحديد:اخ

o [ تق1بيان السياسة :]واآلثار البيئية واالجتماعيةم وإدارة املخاطر يي.  

o [ 2بيان السياسة :]ظروف العمال والعمل. 

o [ 3بيان السياسة :] ةاإلرشادات العامة وإرشادات طاقة الرياح الصادر  تطبيقكفاءة املوارد والحد من التلوث )والتي تستوجب 

 (.ةبشأن الصحة والسالمة والبيئ لبنك الدوليمجموعة اعن 

o [ 4بيان السياسة :]الصحة واألمن والسالمة املجتمعية. 

o [ 6بيان السياسة :] الحية الطبيعية.التنوع الحيوي واإلدارة املستدامة للموارد الحفاظ على 

o [ 8بيان السياسة :].التراث الثقافي 



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  10 صفحة

خطة العمل البيئية واالجتماعية الصادر عن بما فيها تلك الوارد تعريفها في  – ملقرضالخاصة األخرى الصادر عن ا تواملتطلباالشروط  •

 املقرضين

 

اشتراطات القوانين املحلية بين  القوانين املصرية، وإذا نشأت فجواتليست هناك أوجه تعارض واضحة بين معايير املقرضين واملتطلبات واالشتراطات 

 األكثر صراحة وحزم مستوى األداء املطبق واملستخدم بشأن املشروع.ومعايير املقرضين، فيمثل االشتراط 

 

 األخرى املعنية بتوليد الطاقة من الرياح.شاريع املفيما يلي خريطة توضح موقع املشروع و 

 

 
 خريطة مشاريع ليكيال واملشاريع األخرى املقترح تنفيذها على منطقة خليج السويس – 1-2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  11 صفحة

 

 

 

 النطاق 3.1

 ملشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل:البيئية واالجتماعية  الخاص بنظام اإلدارةا يلي النطاق فيم

ملجتمعية كافة العالقات البيئية واالجتماعية والعمالية واذات األهمية واملرتبطة باملشروع بما فيها املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية أعمال إدارة 

يسة شركة ليكيال وشركائها في املشروع في موقع مزرعة الرياح الرئ تتحمل مسؤولية تنفيذهاخطوات التدارك  /ألعباءالتخفيف الداعمة جراءات اإل و 

 ومناطق العمل خارج العمل في منطقة التأثير الخاصة باملشروع.

 ما يلي:حركة واملرونة ويشمل على مدار مراحل تنفيذ املشروع بالكامل الخاص باملشروع بالنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية يتميز 

نفذ ألغراض إنشاء محطة طاقة الرياح )مرحلة اإلنشاء:  •
ُ
جِمع  ربينية للرياحو املولدات التكافة أعمال اإلنشاء التي ت

ُ
وساحة وشبكة امل

الصرف/ مرفق املعالجة  مياهن اواملخازن وخزانات الوقود وخز واملرافق اإلضافية املساعدة والتي تم املكاتب والورش  (مفاتيح التحويل

 )سيتم تحديد االستراتيجية ذات الصلة( والطرف الداخلية.

وُيالحظ في تشمل كافة أعمال التشغيل والصيانة املطلوبة لتوليد وتوريد الكهرباء للشبكة القومية املصرية للكهرباء، : مرحلة التشغيل •

لقدرة على التغطية فيما يتعلق بااملتاح نطاق الوأن يركز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية على مرحلة اإلنشاء  هذه املرحلة، ُيستهدف أن

( حركة الطيور  رصدنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية املخطط لها مثل برنامج إذا كانت أنشطة )أي ملرحلة التشغيل محدود بالنسبة 

مرحلة اإلنشاء حتى يتم االنتهاء التشغيل مع تقدم رحلة يتعين تطوير نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ملو ملواصلة أعمال التشغيل، مطلوبة 

 منها بصورة كاملة أثناء االنتقال ملرحلة توليد طاقة الرياح مع تحويل مسؤوليات النقل من مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء إلى

 شركة ليكيال.

ا في نطاق : غيل وإعادة التأهيلوقف األعمال والتش • ولكن سيتم تطويرها  نظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةهذه األنشطة غير واردة حاليا

 .2وعند االقتراب من نهاية فترة عمل مزرعة الرياحوتجهيزها مع تقدم أعمال املشروع 

نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية رؤية عامة حول األداء ليكيال، يشمل إلى جانب التصدي لكافة األنشطة التي تقع في نطاق الرقابة املباشرة لشركة 

عين لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء وسلسلة اإلمداد الخاصة به مع تحمل شركة ليكيال املسؤول
ُ
ية املطلقة البيئي واالجتماعي للمقاول امل

للمخاطر واآلثار املترتبة على النطاق الكامل  ومن ثم، يتصدى نظام اإلدارة البيئية واالجتماعيةلقاء املقرضين عن األداء البيئي واالجتماعي للمقاولين، 

املرافق السكنية للمقاولين/ املخازن ملكونات وعناصر املشروع التي تحت اإلنشاء بما في ذلك املرافق واملواقع املؤقتة مثل معسكر/ معسكرات اإلنشاء و 

 .اإلسمنتخلط مل وُحفر اإلمداد ومحطة الورش / مناطق وضع خطط الع /

 تأثير املشروع منطقة 3.2

جاالت تحديد وتقييم املستقبالت البيئية واالجتماعية ودرجة حساسيتها واملتناول بالتفصيل آليات تللمشروع  البيئي واالجتماعيتقييم األثر دراسة 

  .3التي تأثرت بعناصر املشروع

                                                

 
 (2018ي ملحطة ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل في خليج السويس )انفايرونكس، دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماع 3



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  12 صفحة

التخطيطية املرتبطة بخط النقل، من الصعب تحديد والتأكد من مزرعة الرياح واملدى والطبيعة  مشروع تطويرومساحة  حيز بصرف النظر عن

في الوقت الراهن كما أن الرؤية ليست واضحة في تفسير ذلك، واملشروع  املستقبالت البيئية واالجتماعيةشمل كل مستقبل من ت ةتأثير معين منطقة

يتحمل مسؤوليتها مقاول أعمال قاصرة على عدد من املواضيع خطيط ولهذا فإن املعلومات ال تزال فيما يتعلق بمرحلة الت يخطو خطوات متقدمة

سلسلة اإلمداد ومصدر قوة العمل وحتى املواصفات  ،حول كافة اآلثار واملستقبالت مثلالهندسة والتوريد واإلنشاء، ودون اكتمال مالمح الصورة 

 ةتأثير الخاصال منطقة، فيما يلي معالجة مياه الصرف ثل الترتيبات الخاصة إدارة املخلفات ومحطاتالتفصيلية للمرافق التي سيتم استخدامها م

  باملشروع:

 تأثير مرحلة اإلنشاء منطقة 3.2.1

كم  1إلى جانب منطقة عازلة تمتد حتى للمشروع  الحيز املاديملراحل اإلنشاء والتشغيل الخاصة باملشروع تضمن بصورة عامة  البيئيالتأثير  منطقة

نقل فيها" جزيئات الغبار( من منطقة الخط الحدودي ملزرعة الرياح ومن الخط الناصف  )أي املسافة
ُ
خط لحق املرور الخاص بالتقريبية "ألول مرة ت

اطق وضع من وُحفر اإلمداد ومعسكرات اإلنشاء املؤقتةقد تكون مطلوبة فيما يتعلق بمسارات الوصول والنفاذ مع وجود تمديدات داخلية النقل 

 خطط العمل وغير ذلك. 

تجمعات سكنية في هذه  هناكليست  هيشمل الحيز املادي للمشروع واملنطقة العازلة املذكورة أعاله )على الرغم من أن االجتماعيالتأثير  منطقة

 رأس غارب. مدينةاملنطقة( و 

 اآلثار التراكمية أثناء مرحلة اإلنشاء 3.2.1.1

ا أو قد تكون وإحاطة شركة ليكيال ليست على دراية  منطقة تأثير أعمال اإلنشاء في نطاق التنفيذ  قيدبأية مشاريع أخرى يتم التخطيط لها حاليا

ة، ويتعين على ليكيال  محتملة قد تنشأ أثناء مرحلتي ما قبل اإلنشاء  متزامنةاإلحاطة املستمرة بأية مشاريع املحددة أو املناطق املجاورة لها مباشرا

إجراءات تخفيف األعباء املالئمة حسب متزامنة جديدة، فتلتزم ليكيال بإجراء دراسة تقييم اآلثار التراكمية واتخاذ أية مشاريع واإلنشاء، وإذا ظهرت 

 املوضح في دراسة التقييم فيما يتعلق بما يلي:

 موارد املياه 

 خلفاتإدارة امل 

 املرور 

  العمال دفقتحركة 

من القدرة والطاقة الفعلية تطبيق إجراءات الفحص واملراجعة وتحديد النطاق املعني للتأكد  األثار التراكمية فيدراسة تقييم يبدأ تقييم 

 لآلثار التراكمية على العناصر الواردة أعاله قبل إجراء التقييم التام. 

 منطقة تأثير مرحلة التشغيل 3.2.2

واإلنشاء، ستنخفض مساحة منطقة التأثير بشكل كبير  قبل التشغيل ومغادرة مقاول أعمال الهندسة والتوريدرياح ال طاقةعند اختبار محطة 

 ملحقة وطرق الوصول.بصورة عامة املنطقة الخاصة بحيز محطة طاقة الرياح املباشرة بما فيها أية أبنية وستضم 

يتم تدشينها على مستوى أكبر املبادرات املحتملة التي ومع ذلك، أنشطة املسؤولية املجتمعية للشركات التي تتوالها ليكيال ستأخذ بعين االعتبار 

 راس غارب أو بالقرب منها. مدينةالصلة املجتمعات التي تقع في نطاق  ذاتشاريع املمنطقة ممكنة، على الرغم من أنه من املحتمل أن تستهدف معظم 

منطقة تجمع العمالة  قدرة على تحديدعدم ال ن منطقة تأثير قد تتغير بمجرد دخول مراحل اإلنشاء/ التشغيل مرحلة التنفيذ التام مثلوُيالحظ أ

ا سوسالسل اإلمداد بدقة في هذه املرحلة، والتعميمات ال في  البيئية واالجتماعيةالحوكمة للتفسير واملراجعة من جانب مدير ابقة قد تخضع أيضا

 داخلية في منطقة املشروع.حركة الهجرة الوحصر التغيرات وظروف املوقع الخاصة وهذا يشمل  مصر )أو من ينوب عنه( وذلك لدراسة



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  13 صفحة

بكافة خط النقل )املرفق التابع( الخاص بالشركة املصرية لنقل الكهرباء سيظل في نطاق منطقة تأثير مرحلة التشغيل حتى الوفاء التام والكامل 

 (.صلحةالتزامات شركة ليكيال فيما يتعلق بخط النقل )مثل االلتزامات املنصوص عليها في اتفاقية أصحاب امل

 االشتراطات القانونية اللتزامات والتوقعات و ا 3.3

فروضة تستهدف سياسة ليكيال، إلى جانب املعايير التي تطبقها، أن تتم أعمال بناء املشروع وتشغيله واختباره قبل التشغيل وفق االلتزامات امل

افة إلى شروط التراخيص واملوافقات والتعهدات املقدمة باإلض البيئي واالجتماعيبموجب القوانين واللوائح املحلية، وتوصيات دراسة تقييم األثر 

 .صلحةاملرتبطة بمختلف أصحاب املااللتزامات للمقرضين و 

من خالل خطط اشتراطات القوانين والتصاريح واملقرضين )راجع امللحق أ( مل املختلفة سؤولياتواملهذه االلتزامات والتعهدات يخضع تحديد وإدارة 

 :البيئي واالجتماعيية بدراسة تقييم األثر األليات التالية املعن

 إطار العمل القانوني ملف 3.3.1

 عن املعايير الخاصة باملقرضين والتي تم القانوني للمشروع يضم أرشيف مركزي خاص بكافة امللف 
ا

االشتراطات التنظيمية املصرية املعنية فضال

الحوكمة مدير وسيراجع ريعي الوطني واملعايير البيئية واالجتماعية للمقرضين، إطار العمل التشتحديدها من خالل مراجعة املشروع واستعراضه لقاء 

مؤسسة التمويل األداء الصادرة عن قبل أعمال اإلنشاء اللوائح ومعايير في مصر عند تجميع وإعداد امللف القانوني للمشروع  البيئية واالجتماعية

 األولويةشركة ليكيال  عطيالتي يتعين االلتزام بها أثناء تنفيذ املشروع، وتوضع متطلبات األداء ومعايير املقرضين املعمول بها وذلك لتحديد و  الدولية

( ثم املعايير الحالية املعمول بها من جانب 2012عام  مؤسسة التمويل الدوليةمعايير األداء الصادرة عن للقوانين املصرية ومعايير املشروع )بما فيها 

عطاملقرضين، ومتى أمكن، 
ُ
 ى األولوية لالشتراطات األكثر صراحة وحزم ويتم تحديدها وإثباتها على أساس كل حالة على حدة.ت

قد تخضع تغييرات جوهرية أو تؤدي إلى نشوء اشتراطات إضافية مهمة جديدة أثناء مرحلة اإلنشاء، وااللتزامات التي تنشأ نتيجة اشتراطات املقرضين 

ة لذلك اشتراطات مختلفة أو إضافية فيما بعد.عاهدات الدولية ومع ذلك، تتضمن الالئحة الوطنية وامل  وقد تفرض نتيجا

واالجتماعية كلما انتقل  سيتم تنفيذ املراجعات البيئيةومن ثم، فإن هذا امللف سيخضع للمراجعة الدورية على مدار مدة املشروع، وإلى جانب ذلك، 

سيتم تحديدها  واالمتثال على طبيعة املشروع، وأية إجراءات مطلوب القيام بها لضمان االلتزامحيثما يطرأ تغير مهم وباز املشروع ملرحلة جديدة أو 

 )راجع امللحق ج(.إجراءات إدارة التغيير وتنفيذها حسب الوارد في 

 ةئيالبيخطة العمل وخطة إدارة التوربينات العاملة و  البيئي واالجتماعيتقييم األثر دراسة إجراءات تخفيف األعباء حسب  3.3.2

 ةواالجتماعي

 وذلك بموجبوالتي تحولت إلى التزامات خاصة باملشروع للمشروع حددت نطاق إجراءات تخفيف األعباء  البيئي واالجتماعيتقييم األثر دراسة 

ا ألحكام القانون رقم الخاصة بإجراءات املوافقات البيئية 
انب ذلك، كانت هناك )وتعديالته(، وإلى ج 1994لسنة  4جهاز شؤون البيئة املصري وفقا

يستهدف تجنب تخفيف األعباء ل كتدبير إقليمي استراتيجيدراسات إقليمية أخرى حددت ووضعت االشتراطات الخاصة بخطوات إغالق التوربينات 

 .خطة إدارة التوربينات العاملةالخاصة بالطيور املهاجرة، وهذه االشتراطات تم تعديدها في اآلثار 

شروط التراخيص  إلى جانب خطة إدارة التوربينات العاملة البيئي واالجتماعيتقييم األثر دراسة التدارك الخاصة ب /إجراءات تخفيف األعباء

تمثل املدخالت ة الخاصة باملقرضين واالجتماعي ةالبيئياإلضافية واالشتراطات الخاصة الصادرة عن جهاز شؤون البيئة املصري بشأن خطة العمل 

املعمول بها بشأن وتم إجراء مراجعة ملختلف االلتزامات والتعهدات واملسؤوليات ، بملف االلتزامات الخاصة باملشروععنية واملعطيات األساسية امل

 املشروع، مع العلم بأن تلك االلتزامات والتعهدات واملسؤوليات تنشأ من املصادر التالية:
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(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  14 صفحة

 الخاصة باملشروع لعاملةخطة إدارة التوربينات ا البيئي واالجتماعيتقييم األثر دراسة  •

 رخصة جهاز شؤون البيئة املصري  •

 ةواإلرشادات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي بشأن الصحة والسالمة والبيئمؤسسة التمويل الدولية معايير األداء الصادرة عن 

 حاراالستثمار الخاص عبر الب مؤسسة، البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية -معايير املقرضين  •

 ة الخاصة باملقرضينواالجتماعي ةالبيئيخطة العمل  •

 والجدول التالي يحدد طبيعة كل التزام ومصدره واملوقع الذي يؤثر عليه وجدوله الزمني ومسؤولياته.

ثل تقديم عرض لعمل يطرأ على املشروع تغير جوهري )ماملحتمل أن يطرأ عليها تعديالت جوهرية ما لم غير تم وضع هذه االلتزام منذ البداية ومن 

ء عليه، توسعات كبيرة على محطة طاقة الرياح( 
ا
فإن عملية تحديث امللف املجمع ال وهذا التعديل يتطلب ويستلزم تقييم بيئي واجتماعي إضافي، وبنا

الخاصة بمرحلة  ية واالجتماعيةالبيئلإلحاطة عن إعداد مستندات نظام اإلدارة  تعتبر ضرورية في هذا الوقت برغم أنه من املتوقع أن تتم مراجعته

 التشغيل.

 التصاريح والتراخيص 3.3.3

ا مع خطة ليكيال للتطوير، مطلوب من مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء أن يؤمن ويوفر باستمرار  التصاريح/ املوافقات ذات الصلة تماشيا

بالنيابة عن شركة ليكيال وكذلك فيما يتعلق بأنشطته الخاصة، ويتحمل  التخديم عليهاباملشروع وذلك لكل من؛ أية مرافق يقوم بتصميمها/ بنائها/ 

 بها والسعي للحصول عليها بما في ذلكوضمان االلتزام كافة التراخيص والتصاريح تحديد في مصر املسؤولية عن  البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير 

 ية أثناء مدة املشروع.االعتمادات األخرى املطلوبة من مختلف الجهات التنظيمية املصر 

 وبما أن مسألة توفير التصاريح هي سبب شائع لحدوث حاالت التأخير، فإن شركة ليكيال طورت مصفوفة تصاريح نظام البناء والتملك والتشغيل

ا فيما يتعلق باستخراج التصاريح والتنسيق والتعاون متى دعت الحاجة والضرورة مع كل شر  ا استباقيا سواء يك في املشروع )وأصحبت تنتهج نهجا

لتملك املالك وهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة بصفتها مالك األرض ومقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء(، مصفوفة تصاريح نظام البناء وا

ملوفقات البيئية واالجتماعية ما تشمل الم يتم إدراجها في هذا املستند لقصد ما ولكن هي عبارة عن مستند مرن وفعال ولهذا فإن محتوياته  والتشغيل

ا.  يلي اختصارا

 
 املوفقات البيئية واالجتماعية املطلوبة – 1جدول 

 اإلطار الزمني السلطة املعنية الطرف املسؤول الرخصة أو املوافقة

موافقة جهاز شؤون 

 البيئة املصري 

جهاز شؤون البيئة  هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة بصفتها مالك األرض

 ري املص

 قبل إنشاء مزرعة الرياح

املوافقة الخاصة بدراسة 

البيئي تقييم األثر 

 واالجتماعي

ء على طلب 
ا
هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة بصفتها مالك األرض بنا

 املطور.

جهاز شؤون البيئة 

 املصري 

 [تم منح املوافقةقبل إنشاء مزرعة الرياح ]

 

مسؤول عن إعداد وحفظ مصفوفة تصاريح نظام البناء والتملك والتشغيل التي تحدد )أو من ينوب عنه(  في مصر البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير 

ول وتضع األولويات الخاصة بالتصاريح وتحديد املسؤوليات الخاصة بالحصول على التصاريح واالحتفاظ بها وذلك ملوظفي شركة ليكيال و/ أو مقا

  االستشاريين الخارجيين/ مزودي الخدمات القانوني وذلك حسب الحاجة. أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء و/ أو
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 في مصر: البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير يتعين على 

 ضمان تنفيذ كافة إجراءات الرقابة املطلوبة بموجب شروط التصاريح/ التراخيص البيئية واالجتماعية حسب األصول. •

بما في  (والتصميم واملعايير إلى آخره حدود التفريغ ووقته/ معوقات العمل)أي أية انبعاثات/  مراعاة التزامات التراخيص الخاصةضمان  •

 ذلك رفع التقارير في الوقت املناسب للجهات التنظيمية.

 والتي تتطلب أعمال فحص من جانب الجهة و/ أو وجودها.القادمة واالختبارات إبالغ الجهات التنظيمية عن أعمال الفحص  •

ا أو  خالفةحاالت املارك أية تحديد وتد • عدم التزام بشروط أو متطلبات التراخيص واتخاذ اإلجراءات التصحيحية وإبالغ الجهة املعنية وفقا

 لذلك.

وذلك إذا كانت مراجعات أو تعديالت التصاريح مطلوبة بسبب تغييرات خاصة بالتصميم/  والتفاوض بشأنها وتحديثهاتجهيز التصاريح  •

 ظروف إلى آخره.تبدل األحوال وال

 إنشاء سجل يتضمن كافة التصاريح واملراسالت/ املعلومات ذات الصلة بها. •

 والتزاماتهم صلحةتعهدات أصحاب امل 3.3.4

ا مثل "الوعود" أو "التعهدات" التي تقدم  صلحةأصحاب املالخطوات واإلجراءات املستمرة التي تستهدف إشراك هناك التزامات إضافية تنتج عن  )غالبا

، وهذه االلتزامات سيتم تحديدها وإدارتها أثناء والتي قد ال تكون واردة أو محددة في اإلجراءات الواردة أعاله( املصلحةأصحاب أو مجموعات  لألفراد

 الخاصة باملشروع. ةخطة إشراك أصحاب املصلحلمحلة التنفيذ املستمر واملتواصل 

)بما فيها التظلمات( سجلها وقيدها مسؤول التنسيق  صلحةي تستهدف إشراك أصحاب املوااللتزامات التي نشأت من خالل الخطوات واإلجراءات الت

سجل مقيدة في ( ومعها أية التزامات جوهرية املصلحةإشراك أصحاب خطة من  2)راجع امللحق  صلحةاملجتمعي باستخدام سجل إشراك أصحاب امل

دمت بما فيها والذي من شأنه تسهيل عملية تتبع كافة اال التزامات املشروع
ُ
أصحاب املصلحة تلك املقدمة ملجموعات لتزامات املختلفة التي ق

سجل التزامات على مدار مدة املشروع، و )املجتمعات املتأثرة أو جهات اإلقراض الحكومية املحلية أو املنظمات غير الحكومية أو املنظمات األخرى(

تعلقة باإلجراءات والتصميم عن تلبية تلك االلتزامات لقاء األفراد أو وحدات العمل املعنية الخاصة باملسؤولية املسيتضمن األطر الزمنية  املشروع

 الغير املسؤول عن التنفيذ )مثل املقاول أو منظمة غير حكومية أو جهة حكومية محلية(. أو، في بعض الحاالت،

 البيئية واالجتماعيةحول نظام اإلدارة  ةنظرة عام 3.4

 ةالعام بنيةفيما يتعلق بنظم اإلدارة، وال ملنظمة الدولية للمعاييراملحددة من ا" ةالعام البنية"على  البيئية واالجتماعية نظام اإلدارة بنيةستند ت

سياق املشروع والقيادة والتخطيط وأنشطة الدعم والرقابة التشغيلية وتقييم األداء واملتمثلة في  – نظمة الدولية للمعاييراملحددة من امل

ة لطبيعة املشروع ومختلف  هذا البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة تطبيقها بحرية تامة ألغراض استخدامها في م ت – وتحسينه
ا
ضوابط المراعا

 واالجتماعية املتضمنة. واضيع البيئيةاملو 

 

 :البيئية واالجتماعيةأدناه نظرة عامة حول بنية نظام اإلدارة  2يوضح الشكل 
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(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  16 صفحة

 
 

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة  بنية - 2شكل 

 
 

 تشمل ما يلي حسب ترتيب األولوية: البيئية واالجتماعيةمستندات نظام اإلدارة 

 

التي تستهدفها شركة ليكيال بشأن املشروع وبنوده. إظهار وهي تحدد املقاصد األساسية  –مة البيئية واالجتماعية )السياسة( كو ليكيال بشأن الحالتزامات  •

 القضايا البيئية واالجتماعية والقضايا املتعلقة باملشروع. مجموعةعلى االلتزام بشكل واضح بإجراءات اإلدارة الفعالة املعنية ب القدرة

ت ويشمل اإلجراءا ،البيئية واالجتماعيةالتفاعل بين مختلف مكونات وعناصر نظام اإلدارة كيفية وهو يشرح  – البيئية واالجتماعيةدليل نظام اإلدارة  •

كرها باختصار وإيجاز في دليل ذ تعذر إذا وعملياتهانحو خطط اإلدارة األخرى وإجراءاتها  معالم إرشاديةمدعومة بأو يتضمن نظرة عامة  والعمليات

محتوى وكيفية يشمل الدليل روابط إلى مختلف الدراسات البيئية واالجتماعية التي توضح ، وإلى جانب ذلك (خطة إشراك أصحاب املصلحةالسياسات )مثل 

 .البيئية واالجتماعيةتطوير نظام اإلدارة 

االشتراطات وفهم  تحديدوالعمليات الداعمة والتي تسمح بإمكانية  البيئية واالجتماعيةاإلدارة وهي عبارة عن املستندات األساسية لنظام  – خطط اإلدارة •

تشجع وتحث على التطوير والتحسين املستمر، وأهم طلوبة إلدارة املخاطر واألهداف، و املوالتدابير  الضوابطمختلف  بينوااللتزامات واملخاطر واآلثار، وت

والتي تنشأ نتيجة باملشروع  املرتبطةااللتزامات والتعهدات واملسؤوليات  تجمع وترتبوأبرز مدخالت وبيانات هذه املستندات تشمل مختلف السجالت التي 

 للمشروع البيئي واالجتماعيتقييم األثر 

 خطة إدارة التوربينات العاملة

البيئية نظام اإلدارة دليل سياسات 

خطة واإلجراءات )بما فيها  واالجتماعية

 (إشراك أصحاب املصالح

ريعات املصرية واشتراطات التش

 التصاريح

خطة معايير املقرضين واشتراطات 

 ةواالجتماعي ةالبيئيالعمل 

ارة أنشطة اإلشراف على خطة إد

 اإلنشاء

االشتراطات البيئية واالجتماعية 

 لصاحب العمل

 اإلشراف على املرافق التابعة

 )خط النقل(

مقاول أعمال الهندسة والتوريد 

 واإلنشاء

واإلدارية  ةالخطة البيئية واالجتماعي

 ألعمال اإلنشاء

 

ملصرية الشركة ا

 لنقل الكهرباء

عين من جانب 
ُ
املقاول امل

 الشركة املصرية لنقل الكهرباء

 وأبرز القضايا: أهم

 العمالة •

 الصحة والسالمة •

إشراك أصحاب املصالح والعالقات  •

 املجتمعية

 سكن العمال •

 التدفق •

 األمن •

 املخلفات •

 موارد املياه •

 التلوث •

 جودة الهواء/ الغبار •

 املرور •

 املواد/ الوقود •

 التراث الثقافي •

 )إيجاد الفرص(

 بما فيها الفيضانات املفاجئة –الطوارئ  •

السعي للتأثير على األداء على أساس "أفضل 

 الجهود املبذولة" وذلك إلى املدى املمكن
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(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  17 صفحة

شار إليها في دراسة  االشتراطات الخاصة بالقوانين واملقرضين هذا
ُ
وعمليات إشراك أصحاب  البيئي واالجتماعيتقييم األثر إلى جانب تلك االشتراطات امل

 املصلحة.

نظم العمل اآلمن وتعليمات العمل وهي تحدد الضوابط والعمليات التشغيلية )بما فيها اإلجراءات أو املخططات القياسية و  –املخططات اإلجراءات /  •

ضمن إدارة األنشطة الخاصة بفاعلية، وأمثلة تلك املستندات تشمل ت والتيت تعليمات التشغيل/ الصيانة لجهات التصنيع إلى آخره( التفصيلية وكتيبا

 )ملحق د(. البيئية واالجتماعيةاملخطط التدريبي لنظام اإلدارة و )ملحق أ( مخطط اشتراطات القوانين والتصاريح واملقرضين

اإلدارة نظام قوالب والتسجيالت والبيانات إلى آخره التي توضح وتبين كيفية عمل ستندات والتقارير والصور والنماذج/ الوهي عبارة عن امل – السجالت •

 املنفذة.وإبراز النتائج املحققة أو تقديم الدليل على األنشطة  البيئية واالجتماعية

وشركاء سلسلة ركة ليكيال، مطلوب من مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء التي أعدتها ش البيئية واالجتماعيةاإلدارة نظام وإلى جانب مستندات 

لذلك فيما يتعلق بنطاق عملهم الخاص، الخطط واإلجراءات والعمليات واألنظمة البيئية واالجتماعية املكافئة ما يخصهم من تطوير إعداد و اإلمداد 

من خالل خطة ليكيال إلدارة اإلشراف على أعمال يسعى للربط بين العناصر املتباينة واملتفاوتة  البيئية واالجتماعيةاإلدارة نظام وإذا حدث ذلك، فإن 

الربط واالتصال، ويجب مالحظة أنه في الوقت املطلوب من مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء فيه تطوير النظم البيئية اإلنشاء وترتيبات 

 األداء البيئي واالجتماعي للمقاولين.عن لقاء املقرضين املسؤولية املطلقة واالجتماعية خاصته، تتحمل شركة ليكيال 

 

التابع لشركة ليكيال مصر وفق ما نصت عليه  البيئية واالجتماعيةالحوكمة  مالحظة: خطة إدارة اإلشراف على أعمال اإلنشاء سيطورها مدير

 من الخطة الكاملة،  استراتيجية وجدول عمل مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء،
ا

يتناول هذا الدليل بالتفصيل بعض ومع ذلك، وبدال

 ترتيبات اإلشراف املتوقعة واملختصرة. 

 

 خطط اإلدارة 3.5

 مرحلة اإلنشاء 3.5.1

 يتطلب تطوير مجموعة من خطط اإلدارة الخاصة والتي تعكس وتراقب املخاطر البيئية واالجتماعية الخاصة البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة 

مقاول أعمال هندسة وتوريد وإنشاء حيازة خطط إدارة تعكس استراتيجية تنفيذ املشاريع وفي هذا الصدد سيتم تعيين ع، واملسؤولية عن اريباملش

ا أثناء عمليات التشغيل )التي ينحصر ا وبارزا ا محوريا فيها نطاق  إلدارة أعمال التصميم التفصيلية واإلنشاء وتؤدي شركة ليكيال في نفس الوقت دورا

صيانة محطة طاقة الرياح(، ومن ثم، يستحوذ مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء أثناء عمل مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء على 

عي للتأثير على بحيازة بعض العناصر الخاصة مع الس إدارة العديد من الجوانب البيئية واالجتماعية مع احتفاظ شركة ليكيالمرحلة اإلنشاء على 

مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء أثناء مرحلة التنفيذ،  والتعاون معالفعال االستباقي األداء البيئي واالجتماعي للمقاول من خالل اإلشراف 

ا مالحظة أن شركة ليكيال تظل مسؤولة مسؤولية مطلقة لقاء املقرضين عن األداء البيئي واالجتماعي للمق  اولين.ويجب أيضا

ا من تي توال 4فيما يتعلق بنظام البناء والتملك والتشغيلقامت شركة ليكيال بوضع اشتراطات ليكيال البيئية واالجتماعية لصاحب العمل  مثل جزءا

 عرض املناقصة الخاصة بعقد أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء و 
ُ
ا ب لتزم مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاءكذا ت تطوير وتنفيذ حزمة تعاقديا

 كاملة من خطط اإلدارة املوافقة ملعايير املشروع املحددة )بما فيها االشتراطات القانونية املصرية معايير/ إرشادات املقرض(.

 أثناء اإلنشاء، من املتصور أن املسؤولية عن إعداد وتنفيذ خطط اإلدارة مقسمة على النحو التالي:

 ليكيال

                                                
4   
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 الشامل االجتماعيةالبيئية و نظام اإلدارة  •

 .((T-Line) النقلخطة إدارة اإلشراف على أعمال اإلنشاء )بما فيها أعمال اإلشراف الخاصة بخط  •

 املصلحةخطة إشراك أصحاب  •

 خطة املالحظات املجتمعية •

 ة إدارة عمليات التنوع الحيوي طخ •

 (3.5.3)راجع البند  إدارة التدريب والكفاءاتخطة  •

 نشاء والبناءمقاول أعمال الهندسة واإل •

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ألعمال اإلنشاء •

  االستعداد للطوارئ واالستجابة لهخطة  •

 خطة إدارة املخلفات واملواد الخطرة •

 خطة إدارة انبعاثات الهواء والتصدي للغبار •

 الصحة والسالمة املهنيةإجراءات خطة إدارة  •

 سكن العمال(ظروف العمل والعمال )بما فيها خطة خطة إدارة  •

 إجراءات التراث الثقافي وإيجاد الفرص •

 بروتوكول إشراك أصحاب املصلحة •

 الصحة والسالمة واألمن املجتمعيإجراءات خطة  •

 خطة إدارة األمن •

 املرور والنقلخطة إدارة  •

 واملياه السطحية/ مياه األمطارخطة إدارة موارد املياه  •

 مرحلة العمليات 3.5.2

ليات املسؤولية األساسية عن تشغيل محطة طاقة الرياح مع اقتصار دور مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء تتحمل شركة ليكيال أثناء العم

 .على تقديم خدمات الصيانة للبنية التحتية ملحطة طاقة الرياح

لتي سيتم تطويرها عن طريق شركة ليشمل مجموعة كاملة من خطط إدارة التشغيل التفصيلية وا البيئية واالجتماعيةسيتم تحديث نظام اإلدارة 

املحدث باإلضافة إلى الخطط اإلدارية الداعمة سيتم اعتمادها وتجهيزها التشغيلي  البيئية واالجتماعيةليكيال أثناء مرحلة اإلنشاء، ونظام اإلدارة 

 لالستخدام قبل بداية العمليات.

 

سيتم تطبيقه ومراجعته أثناء مرحلة  التشغيلي البيئية واالجتماعيةليات، ونظام اإلدارة مرحلة االختبار قبل التشغيل تعتبر بمثابة بداية العم مالحظة:

 االختبار قبل التشغيل.

 

 خطة ليكيال إلدارة التدريب والكفاءات 3.5.3

وامتالكهم املهارات سيتولى مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء أثناء مرحلة اإلنشاء تقديم الدورات التدريبية لضمان كفاءة وتأهيل العمال 

بمعايير املشروع باإلضافة إلى ضمان واملعرفة الالزمة لتنفيذ أنشطة ومهام العمل املعينة لهم مع تحمل شركة ليكيال املسؤولية املطلقة عن االلتزام 

 االلتزام من خالل القيام بأعمال اإلشراف الفعال على العمل.  

 

ا أن عمالها يت  متعون بالكفاءة وقد تم تدريبهم على أداء مهام ووظائف عملهم.كما تضمن شركة ليكيال أيضا
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 القيادة 4

 سياسية ليكيال البيئية واالجتماعية 4.1

ا باإلضافة إلى استراتيجية الحوكمة  نجحت شركة ليكيال في تعريف النطاق الشامل اللتزاماتها قررت البيئية واالجتماعية على مستوى املجموعة، وحاليا

ا لها مكانة بارزة على مستوى  تكون أن شركة ليكيال  )السيد للشؤون البيئية واالجتماعية إقليمي بتعيين مدير السوق املصرية ومن ثم قامت مؤخرا

الُقطر املصري باإلضافة إلى أنشطة مشاريع شركة بما يعكس طبيعة ممدوح حجازي( الذي يقوم اآلن بتطبيق سياسة واستراتيجية مجموعة ليكيال 

ا وال تزال مستمرة، ومع ذلك  ليكيال، وهذه أعدت شركة ليكيال االستراتيجية البيئية واالجتماعية الخاصة باملشاريع والتي تقدم اإلجراءات بدأت فعليا

 والتركيز على تنفيذه. البيئية واالجتماعيةاإلرشادات الالزمة حول تطوير نظام اإلدارة 

ريع وفق أعلى معايير الجودة املتعارف عليها، وهذا يشمل ضرورة التزام املشروع بالتشريعات ملتزمة بضمان تقديم وتسليم كافة املشا شركة ليكيال

 عن التطوير والتحسين املتواصل واملستمر لنظام اإلدارة والقوانين املصرية 
ا

، البيئية واالجتماعيةواملعايير البيئية واالجتماعية للمقرضين فضال

تم تقديمها ونشرها من خالل شركة ليكيال وشركاء أعمالها وهي وااللتزامات الداعمة  البيئية واالجتماعيةكمة وسياسة شركة ليكيال واستراتيجية الحو 

ا  commitments-www.lekela.com/ourمتاحة على املوقع اإللكتروني للشركة  اشركة ليكيال  ت، كما نشر مجانا باعتبارها إحدى  أيضا

وااللتزامات  البيئية واالجتماعيةيعلن بصورة عامة استراتيجية الحوكمة  والذي 5تقرير استدامةألمم املتحدة امليثاق العاملي لالشركات املوقعة على 

 املطبقة. البيئية واالجتماعيةويقدم التفاصيل األخرى ويسلط الضوء على استراتيجية ليكيال للحوكمة 

 :البيئية واالجتماعيةنظرة عامة على أهم وأبرز االلتزامات واستراتيجية الحوكمة فيما يلي 

 توفير مصادر بيئية نظيفة يمكن االعتماد عليها على مستوى قارة إفريقيا: – التزامات الشركة •

  وأعمالها بأمانة وُمثل عليا.الشركة تنفذ كافة أنشطتها 

  الرشاوى والفساد وملتزمة بالتصرف وفق أصول ومبادئ املهنية واالحترافية فيما يتعلق بالشركة تطبق مبدأ عدم التهاون

 والعدل واإلنصاف في كافة تعامالتنا التجارية وعالقاتنا أينما تزاول الشركة أنشتطها. والنزاهة

 القيمة املشتركة  الشركة ملتزمة بضمان تقديم وتسليم كافة املشاريع وفق أعلى معايير الجودة املتعارف عليها وبطريقة تراعي

 على مستوى كافة املجتمعات التي تزاول الشركة أنشتطها فيها.بعيدة املدى 

 املتعاملين مع الشركة،  صلحةالشركة تولى أهمية ورعاية قصوى لجوانب الصحة والسالمة البيئة الخاصة بكافة أصحاب امل

 عن املجتمعات ال شمل موظفيالرعاية ت هوهذ
ا

 تي تزاول الشركة أنشتطها فيها.الشركة ومقاوليها فضال

 .الشركة تحترم وتراعي كرامة موظفيها 

النزاهة البيئية واالجتماعية والتجارية وال شركة ليكيال ملتزمة بدعم ومساندة أعلى معايير  – الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة •

ا في سبيل    معات التي تستثمر الشركة فيها.املجتإرث إيجابي طويل املدى على مستوى التي  بناءتدخر وسعا

 التي تستثمر الشركة فيها ولذلك للتصدي للقضايا التي تؤثر على وشفافية مع املجتمعات  انفتاحاستمرار و الشركة تعمل ب

 ألعمال الشركة."الرخصة االجتماعية" 

  باالستثمار املجتمعي حتى تكون ملشاريعها قيمة مشتركة. الشركة ملتزمة 

                                                
 التقرير متاح من خالل الرابط التالي:  5

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/462136/original/Lekela_Sustainability_Rep
ort_2017.pdf?1522237963 

http://www.lekela.com/our-commitments
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/462136/original/Lekela_Sustainability_Report_2017.pdf?1522237963
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/462136/original/Lekela_Sustainability_Report_2017.pdf?1522237963
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 البيئية واالجتماعية معايير الحوكمة.عايير املاوليها ومقاوليها من الباطن لتحقيق أعلى الشركة تدعم مق 

  وتطالب مقاوليها من الباطن وشركاء عملها بتحقيق ذلك. الشركة تدعم وتساند أعلى معايير نزاهة العمل داخل املجموعة 

  ةإحدى الشركات املوقعة على امليثاق العاملي لألمم املتحدليكيال هي 

الشركة تؤسس إن توفير الطاقة الكهربائية للدول اإلفريقية يمثل أحد مدخالت وعناصر معادلة نجاح الشركة، و  – االستثمار املجتمعي •

أنشطتها فيها، وتقوم الشركة في املجتمعات املحلية التي تزاول الشركة  مستوى  تحقيق الترقي والتنعم بعيد املدى علىالستراتيجياتها في ضوء 

إلى جانب تبني شركة ليكيال، تحقيق أثر إيجابي يدوم ألجيال وأجيال في تلك املجتمعات، و شروع بأعمال التطوير والتشغيل مستهدفة كل م

 برامج عملها بالتركيز على ما يلي:، خلق فرص العمل املختلفةتوفير خدمات الطاقة بنفسها و 

 التعليم 

 ملشاريعا 

 املبادرات البيئية 

 

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة الهيكل التنظيمي ل 4.2

  الخاص باملشروع بما فيه أبرز األدوار البيئية واالجتماعية: البيئية واالجتماعيةأدناه ملخص الهيكل التنظيمي لنظام اإلدارة  3يتضمن الشكل 

 

 
 الخاص باملشروع البيئية واالجتماعيةالهيكل التنظيمي لنظام اإلدارة  - 3شكل 

وفي  البيئية واالجتماعيةالتنفيذية الكاملة عن ضمان االلتزام بالسياسات وتطوير نظام اإلدارة املسؤولية حمل املدير العام لشركة ليكيال مصر يت

ط به من وما ترتب البيئية واالجتماعيةبمسؤولية تنفيذ نظام اإلدارة  لشركة ليكيال مصر البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير املقابل تم تفويض 

 عن تحقيق أهداف التحسين. رقابية إداريةعمل/ خطط إجراءات و 
ا

 فضال

 يتكون فريق عمل شركة ليكيال مما يلي أثناء فترة اإلنشاء والعمليات:

 ليكيال مصر

 ليكيال مصراملدير العام لشركة  مدير املشاريع التابع لشركة ليكيال مصر

مدير الحوكمة البيئية 

 واالجتماعية لشركة ليكيال مصر

 مسؤول التنسيق املجتمعي

 مقاولو الباطن

سنفيون )مقاول أعمال  املهندس التابع للُمالك

 الهندسة والتوريد واإلنشاء

املشرف امليداني البيئي 

 واالجتماعي لشركة سنفيون 

مدير اإلنشاءات امليداني 

 لشركة سنفيون 

مدير الحوكمة البيئية 

 واالجتماعية لشركة سنفيون 

مدير الصحة والسالمة والبيئة 

 لشركة سنفيون 
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 لشركة ليكيال مصر البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير  •

 مسؤول/ مسؤولو التنسيق املجتمعي •

 (آر إف جياستشاريو األمن )مجموعة  •

 حركة الطيور  رصد استشاري  •

 املهندس التابع للجهات املالكة •

 

 ما يلي: البيئية واالجتماعيةمسؤوليات نظام اإلدارة أم وأبرز تشمل 

تمثل الجهات الراعية للمشروع/ مجلس إدارة شركة ليكيال املستثمرين في  – الجهات الراعية للمشروع/ مجلس إدارة شركة ليكيال •

 تعريف معايير واشتراطات األداء البيئي واالجتماعي الخاصة باملشروع. املشروع ويتحملون املسؤولية عن

مدير إجراءات املسائلة بصورة عامة وتقديم التوجيه االستراتيجي الشامل وتعيين وهو مسؤول عن  – املدير العام لشركة ليكيال مصر •

ة لنظام اإلدارة ألغراض التشغيل واإلدارة الفعال مة والكافيةلشركة ليكيال مصر وضمان توفير املوارد املالئ البيئية واالجتماعيةالحوكمة 

 يتصرف بصفته الواجهة الرئيسة أمام مجلس إدارة شركة ليكيال. ، املدير العام لشركة ليكيال مصرالبيئية واالجتماعية

نظام وضع ضمان املسؤولية عن  سيتصرف كــ "ممثل لإلدارة" مع تحملهوهو  – لشركة ليكيال مصر البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير  •

لشركة ليكيال مصر  البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير وتنفيذه واإلبقاء عليه، وإلى جانب ذلك تكون تبعية  البيئية واالجتماعيةاإلدارة 

 البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير للمدير العام لشركة ليكيال مصر حول أداء نظام اإلدارة بما في ذلك توصيات التحسين والتطوير، و 

 تواجه الجهات التنظيمية واملقرضين.لشركة ليكيال مصر يتحمل املسؤولية عن إدارة الجوانب البيئية واالجتماعية التي 

 مسؤول التنسيق املجتمعي تتمثل في تحمل املسؤولية عن إشراك أصحاب املصلحة.وظيفة  – مسؤول التنسيق املجتمعي •

يقوم قاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء في كل  –التابع ملقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء  جتماعيةالبيئية واال الحوكمة فريق  •

التابع ملقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء والذي يتحمل املسؤولية عن ضمان االلتزام  البيئية واالجتماعيةمرة بتعيين مدير الحوكمة 

من خالل اإلدارة الفعالة للجوانب البيئية  املتطلبات البيئية واالجتماعية ألصحاب العملاالجتماعية الشامل وبنظام اإلدارة البيئية و 

املتطلبات البيئية واالجتماعية واالجتماعية املرتبطة بنطاق عملهم، وهذا الفريق ال بد أن يضمن أن كافة أنشطة العمل يتم تنفيذها وفق  

ا بتعيين مشرف ميداني للشؤون البيئية واالجتماعية ، وسيقوم مقاول ألصحاب العمل  معني بقيامأعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء أيضا

ا ألنشطة البيئية واالجتماعية بإدارة ا مقاولي الباطن كما أنه مطلوب من مقاول أعمال الهندسة والتوريد تها و اإلشراف عليها، ومراجعيوميا

الذي يعمل عن كثب مع مسؤول التنسيق املجتمعي لشركة ليكيال  –ؤولية عن التنسيق املجتمعي واإلنشاء تعيين شخص ما يتحمل املس

 وتحت قيادته.

 التابعخط النقل  4.3

ة البيئية ستطبق منهج اإلشراف على أنشطة اإلدار ، وشركة ليكيال خط النقل تم تصميمه وإنشائه من جانب الشركة املصرية لنقل الكهرباء

يدعمها بهدف ضمان الشركة املصرية لنقل الكهرباء و  ز على الفحص والتعاون ونقل املهارات والذي من شأنه أن يؤثر علىواالجتماعية الذي يرك

 ة واملطابقة لآلثار البيئية واالجتماعية أثناء اإلنشاء وعند التشغيل.اإلدارة الفعال
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 التخطيط 5
هي عبارة عن إجراءات املخاطر  نطاقفروضة على املشروع باإلضافة إلى تعريف وتقييم فهم مختلف االلتزامات والتعهدات واملسؤوليات املاستيعاب و 

ومدير لتدابير الرقابة وتخفيف األعباء/ التدارك الفعالة الخاصة باملخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع، أساسية فيما يتعلق بالتخطيط 

التعرف على أية قضايا ملخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع بهدف سيرسم نظرة عامة عن الشركة ليكيال مصر  البيئية واالجتماعيةالحوكمة 

 )راجع امللحق هـ(. ملخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةا مخططوفق جديدة أو ناشئة أو محتملة 

 ة املراحل حسب الوارد في األقسام/ األجزاء التالية:إعداد خطط إدارة نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة باملشروع هي عملية متعدد

 مرحلة تكوين املفهوم والتخطيط والتطوير 5.1

سلطات الطاقة اختيار املوقع والعمل الخاص بالتصميم املفاهيمي واستشارة وإشراك  ،استكمالها بصورة أساسية برغمهذه املرحلة تضمنت 

ألغراض تجهيز املشروع للعمل، ومختلف  ةالخطة االستراتيجيلى جانب توصيل وتوضيح طبيعة الحكومية والوطنية واملجتمعات املحلية املعنية إ

 دراسات الجدوى وتقييم األثر وتوفير املوفقات وتحديد مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء واملفاوضات التعاقدية.

 مرحلة ما قبل اإلنشاء 5.2

بوضع الشروط الالزمة لتنفيذ أعمال اإلنشاء، وعلى سبيل املثال، هذا يشمل توفير تصاريح اإلنشاء يتم في الوقت الراهن اتخاذ الترتيبات املعنية 

ملختلف الجوانب  أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء يمقاولوتحديد استراتيجية ( مصفوفة تصاريح نظام البناء والتملك والتشغيلالالزمة )حسب 

واستراتيجية سكن  )مع ضمان أنه ليست هناك آثار عكسية على مصادر توريد املجتمعية( توفير/ صرف املياه بما فيها البيئية واالجتماعية املختلفة

األداء ن عن املقاولين واختيار املواقع الخاصة بمعدات املقاولين وإعداد مستندات املقاولين مع تحمل شركة ليكيال املسؤولية املطلقة تجاه املقرضي

ولين، ويستمر التنسيق والتعاون بين شركة ليكيال ومقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء فيما يتعلق بقضايا التصميم البيئي واالجتماعي للمقا

 زيادة واالرتقاء بالتخطيط التفصيلي والقدرات والقدرة على االستعداد قبل إصدار إخطار البدء.و 

 مرحلة اإلنشاء 5.3

نظام اإلدارة لرقابة جوانب إدارة اإلنشاء الخاصة بمرحلة اإلنشاء وخطط اإلدارة الداعمة املطلوبة  واإلدارية ألعمال ةالخطة البيئية واالجتماعي

ألنشطة اإلنشاء اليومية هي اآلن في مرحلة التطوير وجاهزة لإلصدار ملراجعتها من جانب شركة ليكيال وإبداء التعليقات وموافقة  البيئية واالجتماعية

واإلدارية ألعمال اإلنشاء،  ةالخطة البيئية واالجتماعيأعمال اإلنشاء حتى صدور املوافقة على استخدامها من جانب  ال يجوز الشروع فيعليها، و 

ا قبل بداية  ةوالخطة البيئية واالجتماعي  مرحلة اإلنشاء.واإلدارية ألعمال اإلنشاء النهائية ستصدر رسميا
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 مرحلة العمليات 5.4

ستشمل الخطط التفصيلية التي تراقب جوانب إدارة األثر البيئي واالجتماعي لكافة أنشطة املشروع رحلة العمليات مل البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة 

ستستند إلى مستندات مرحلة اإلنشاء بما ضمن تحصيل "الدروس املستفادة" وتدوينها في مستندات عقب نهاية أنشطة اإلنشاء، ومرحلة العمليات 

 مرحلة العمليات.

 البيئية واالجتماعيةير وتحسين نظام اإلدارة أهداف تطو  5.5

ستخدم أهداف التحسين لتحقيق التحسين والتطوير املستمر فيما يتعلق بأداء 
ُ
فيما يتعلق بأهم وأبرز املخاطر  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة ت

ا لسياسة املشروع و/ أو اشتراطات القوانين واملقرضين ورؤى األطرا االلتزام الواجب في  ف املعنية )مثل بهدف ضمان والتأكيد علىواآلثار وذلك وفقا

 لقاء الترتيبات سابقة التخطيط(.وقت دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ والسريان أو عند التصدي ألوجه القصور املحددة 

 عن اإلطار الغايات ذات الص( يحدد عملية تعريف األهداف الخاصة والومخطط التحسين املستمر )راجع امللحق 
ا

مني واملسؤوليات البيئية ز لة فضال

 مدير الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصرسيضعها واالجتماعية واملسؤوليات األخرى وأهم وأبرز اإلجراءات، وأهداف التحسين 

ا من األمور  بما يضمن اتخاذ قرارات مؤثرة في الوقت املدير العام لشركة ليكيال مصر"تحت رعاية"  املناسب، وألن تحقيق هذه األهداف يعتبر عموما

تم تفويضه  مدير الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصرو  ،األساسية بالنسبة لتحقيق االلتزامات الخاصة بسياسة شركة ليكيال

املالئمة للعودة  ةة املحددة وإذا دعت الضرورة بدء اإلجراءات التصحيحيلدقيقة لتنفيذ اإلجراءات املطلوبة لقاء املراحل األساسيبصالحية الرقابة ا

 لمدير العام لشركة ليكيال مصر التخاذ القرار.إلى جدول التنفيذ و/ أو تصعيد األمر ل

مدير الحوكمة البيئية ن وفي الوقت الحاضر، يتم إعداد أهداف التحسين الخاصة بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية ألغراض مراجعتها واعتمادا م

 أهداف التحسين الخاصة بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية واردة في امللحق ز.، ونموذج تسجيل واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصر

 



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  25 صفحة

 

 الدعم 6

 الوعي والكفاءة 6.1

دار حسب املبين واملوضح في
ُ
 (.ملحق د)راجع  جتماعيةاملخطط التدريبي لنظام اإلدارة البيئية واال  إجراءات التدريب ت

 من الضروري والالزم أن يعلم ويفهم كافة موظفي شركة ليكيال وموظفي املقاول ما يلي:

 البيئية واالجتماعيةأدوارهم ومسؤولياتهم ومهامهم الخاصة  •

ائح واملعايير الدولية التي واشتراطات مختلف اللو وأهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية لشركة ليكيال  تالتزاماب تلبية والوفاءأهمية  •

 يدعمها املشروع.

  واألعمال. املزايا الخاصة باألداء البيئي واالجتماعي املحسن للموظفين وفريق العمل •

النتائج والتبعات املحتملة لحاالت اإلخفاق في اإلجراءات أو مخالفات الترتيبات سابقة التخطيط وال سيما ما يتعلق بالتدهور البيئي  •

 إحباط أصحاب املصلحة. املحتمل أو

ذوي مهام العمل الخاصة في نطاق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية )مثل مراجعي  –سواء الداخلي منهم والخارجي  –كافة موظفي املشروع مطوب من 

ط الضور على الكفاءات الفردية وحسب ، ويتم تسليمسؤول التنسيق املجتمعي إلى آخره( االلتزام باملهنية واالحترافية والكفاءة في العملو  الحسابات

البيئية يقوم مدير الحوكمة من خالل املؤهالت املهنية و/ أو على أساس الخبرة الشخصية املالئمة و/ أو التدريب و/ أو التعليمات، ومن ثم،  الضرورة

هارات( على مدار مدة املشروع مع التأكد من أن كافة التابع لشركة ليكيال مصر بقياس درجة الوعي واالحتياجات التدريبية )مصفوفة امل واالجتماعية

قد تلقوا التدريب املطلوب/ املناسب للدور املخصص لهم والتأهيل عليه عند االستقدام/ التعيين في املوقع وبعد ذلك يأتي الدور  موظفي شركة ليكيال

 (.البيئية واالجتماعيةالتغييرات التي تطرأ على نظام اإلدارة  )مثل فيما يتعلق بأهم وأبرز زيادة الوعي التنشيطي للتدريب والالزم لاملهم 

تنشيطي يتحمل مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء أثناء مرحلة اإلنشاء املسؤولية عن إعداد وتقديم برنامج التدريب التأهيلي والتدريب ال

ء في سبيل إعداد التدريب التأهيلي/ التدريب التنشيطي للتأكد من أنه يعكس املستمر، وشركة ليكيال ستدعم مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشا

مدير  ، ويقدم(األداء البيئي واالجتماعي للمقاولينمعايير املشروع واملخاطر البيئية واالجتماعية )ويتحمل املسؤولية املطلقة لقاء املقرضين عن 

خدمات اإلشراف على استراتيجية تدريب مقاولي  )أو من ينوب عنه( أثناء تنفيذ أعمال اإلنشاء الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصر

قد املوظفين التابعين ملقاولي الباطن( هؤالء أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء على مدار مرحلة اإلنشاء وذلك للتأكد من أن كافة املوظفين )بمن فيهم 

 والكافي املخصص للمشروع والذي يعكس طبيعته واملخاطر البيئية واالجتماعية ذات الصلة به. تلقوا التدريب التأهيلي املناسب

ا بتطوير حزمة التدريب التأهيلي ومع ذلك من املتوقع أن يتلقى كافة املوظفين املي دانيين )بمن مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء يقوم حاليا

ابع للجهات املالكة ومقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء ومقاولين الباطن والزوار غير املصحوبين بأفراد زوار شركة ليكيال واملهندس التفيهم 

تدريب تأهيلي ميداني يشمل قواعد املوقع ونظرة عامة على الجوانب البيئية واالجتماعية/ األمن / اشتراطات  (أمن الذين يزورون موقع املشروع

 قة بالتفاعل مع املجتمعات املحلية.املتعلوإجراءات الطوارئ 
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التنشيطي )مثل إلى جانب التدريب التأهيلي، سُيطلب من مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء تقديم برنامج يشمل املهارات املستمرة/ التدريب 

ا صندوق األدوات باإلضافة إلى أي كفاءة مهنية مطلوبة  حاضراتممن خالل التدريب "على الوظيفة" و  )مثل األنظمة الكهربائية عالية الجهد رسميا

 إلى آخره(. والصحة الغذائيةسالمة الواألمن و 

 إشراك أصحاب املصلحة واملراسالت 6.2

 عرضة لالنتقاد و/ أو مهمشة بما فيها النساءشركة ليكيال ملتزمة بضمان االستمرار في إيالء العناية واالهتمام الالزم بوجهات نظر وأراء أية مجموعات 

إشراك أصحاب املصلحة تم إعداد خطة  واملرض ى/ العجزة واألقليات واملسنين والشباب إلى آخره أثناء أنشطة املشاركة التي تقوم بها، ومن ثم،

تي تقع في واإلجراءات املعنية بالتعليقات واملالحظات املجتمعية بما يضمن التواصل الفعال ثنائي الطرف مع املجتمعات املحلية الباملشروع  الخاصة

أهم وأبرز أصحاب املصلحة اآلخرين على املستويات اإلقليمية واملحلية والدولية وذلك على مدار مدة اإلنشاء حدود منطقة تأثير املشروع ومع 

 وتشغيل محطة طاقة الرياح.

 االستثمار املجتمعي 6.3
، فإن مبادرات االستثمار املجتمعية اإلضافية ستثبت أنها طريقة ليةفي الوقت الذي سيوفر املشروع فيه فرص ومزايا مادية للمشاريع واملجتمعات املح

االرتقاء بمكانة شريكة ليكيال لتصبح جهة تشغيل مسؤولة إلى جانب بناء عالقات مهمة مع أصحاب ووسيلة مهمة لدعم تطوير املجتمع املحلي و 

 املصلحة.

 

حاب املصلحة والتي تحدد عدد املبادرات املحتملة التي ركزت بطريقة أساسية على إشراك أصخطة املنهج الخاص باالستثمار املجتمعي في ورد نطاق 

ا لسياسة شركة ليكيال لالستثمار املجتمعي، وبمجرد دخول هذه الخطة حيز وخطة االستثمار مدينة رأس غارب،   ا وفقا املالئمة يتم إعدادها حاليا

اإلفصاح الخاصة باملشروع وأنشطة املشاركة  حاالتاملجتمعي بانتظام وذلك كجزء من  مبادرات االستثمارتقدم مدى التنفيذ، سيتم اإلعالن عن 

 األخرى، وهذه الخطوة ستساعد على إدارة توقعات السلطات الحكومية واملجتمع باإلضافة إلى تجنب قائمة الرغبات.

 البيئية واالجتماعيةرقابة مستندات وسجالت نظام اإلدارة  6.4

وتحديدها وتسجيلها واالحتفاظ بها  البيئية واالجتماعيةمستندات وسجالت نظام اإلدارة محتويات  ثة الخاصة بتحديالقواعد العامفيما يلي 

  :والتصرف فيها

 إدارة التغيير 6.4.1

املتوقعة أو قد يتطلب املشروع أثناء تنفيذه إجراء تغيرات عدة على نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية وذلك بهدف التصدي للمواقف أو الظروف غير 

 غير املنتظرة بطريقة تتوافق وسياسات شركة ليكيال والتزاماتها.

ء عليه، سيتم تطبيق إجراءات إدارة التغيير )راجع امللحق د( وذلك لوضع إطار املراجعة واالعتماد فيما يتعلق بالتغيرات املقترحة
ا
بشأن املشروع و/  وبنا

دارة املعنية التابعة لشركة ليكيال ومتى دعت الضرورة، السلطات التنظيمية أو مقرض ي املشروع، وهذه من اإل  البيئية واالجتماعيةأو نظام اإلدارة 

ا للسماح بأن يتم التصدي للقضايا البيئية واالجتماعية  الجوهرية بالكامل كجزء من التغييرات التي تطرأ على خطط/ اإلجراءات سيتم تطبيقها أيضا

 األنشطة ذات الصلة.يات أو التصاميم أو إجراءات إدارة املشروع أو العمل
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  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  27 صفحة

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مستندات  6.4.2

ا من مستندات  ا ومجديا رقابتها وتوزيعها بفعالية، وكافة لتسهيل  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة سيتم إنشاء نسخة إلكترونية متى أصبح ذلك نافعا

و/ أو "عنوان أسفل الصفحة" ومعه  سيتم تحديدها بوضوح؛ وكل صفحة تتضمن "عنوان أعلى الصفحة" البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مستندات 

ا أن يتضمن بيان يوضح أن "املستندات  النسخة/ اإلصدارأو  /رقم الصفحة وأو  /رمز/ عنوان تعريف املستند و و/ أو التاريخ، وكل مستند يتعين أيضا

 املطبوعة غير خاضعة للرقابة".

من خالل خط في كل تحديث أو مراجعة تتضمن بصورة طبيعية إعادة إصدار املستند بالكامل مع طبيعة التغيير املحدد بطريقة مناسبة )مثل 

 عن طريق مذكرة أو مرفق توضيحي(.الهامش القريب من التعديل يشير إلى التعديل و/ أو 

يتعين  نوي توزيعها أو نشرها )مثل السياسات وخطط اإلدارة وتقارير اإلدارة(املستندات املكل مراجعة يتم اعتمادها من املدير املعني قبل التوزيع، و 

ا( من أحد  مجلس اإلدارة أو مدير تابع لشركة ليكيال، واملستندات املنوي توزيعها في أعضاء كبار توقيعها بصورة طبيعية )التوقيع بالقلم أو إلكترونيا

 وضح أو تشير بصورة بسيطة إلى االسم/ املسمى الوظيفي للشخص املسؤول مهما كان.حدود املشروع يمكن توقيعها أو أن ت

والدراسات األخرى تم تحمليها على  البيئي واالجتماعيبما فيها دراسات تقييم األثر  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة النسخ الخاصة بكافة مستندات 

التابع لشركة ليكيال مصر وذلك من خالل االحتفاظ بقائمة أصلية من  البيئية واالجتماعيةكمة مدير الحو لرقابة نظام تقنية املعلومات وستخضع 

ا إنشاء نسخة احتياطية من كافة حالة النسخة وتاريخ/ كافة املستندات )العنوان  البيئية نظام اإلدارة مستندات وقائمة التوزيع(، وسيتم أيضا

 أو التلف.الستخدامها في حاالت الفقدان  واالجتماعية

ا وجود إجراء/ مخطط منفصل للرقابة على املستندات.مالحظة:   ليس من التوقع حاليا

 البيئية واالجتماعيةسجالت نظام اإلدارة  6.4.3

ا لالشتراطات  )التعريف  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة الخاصة ذات الصلة بأو التعليمات  اإلجرائيةكل سجل ال بد من استكمال بياناته وفقا

، ويتم تنظيم السجالت بطريقة مرتبة تشير بوضوح إلى نوع السجل والنطاق/ املدة التي يغطيها، والتاريخ واملكان واملوضوع ومستوى التفاصيل(

االالئمة و املوالسجالت  عية فيما سيتم تحديدها بوضوح مثل أن كافة السجالت ال بد أن تتوافق وأحكام القوانين املر  قابلة للنشر أو التوزيع خارجيا

  .الخصوصية و/ أو حماية البياناتبيتعلق 

ا لالشتراطات القانونية املقررة  تنطبق وُيعمل بها )مثل فيما يتعلق بالتراخيص/ حيث وذلك الحد األدنى لعدد مرات االحتفاظ بالسجل محدد وفقا

املتعلقة  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مل إلى آخره(، وسجالت املوافقات والتقارير التنظيمية واإلجراءات التصحيحية والعقود التجارية/ عقود الع

خطة إدارة التوربينات العاملة والحوادث/ التظلمات إلى آخره( سيتم بالرقابة واألنشطة البيئية واالجتماعية الرئيسة )أي التدفق والتنوع الحيوي/ 

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة وسجالت اإللكترونية سجالت الجراء لنقل امللكية، و إ االحتفاظ بها بعد إنجاز مرحلة االختبار قبل التشغيل أو أي

 تقارير التدقيق والخطط التصحيحية/ الوقائية ومراجعات اإلدارة( سيتم االحتفاظ بها بصورة طبيعية ملدى ثالث سنوات بحد أدنى.أي )"القياسية" 

وذلك على مدار فترات االحتفاظ مسببات العطب أو التلف من حمايتها بالصورة املالئمة من أية  ال بد البيئية واالجتماعيةسجالت نظام اإلدارة 

يتعين أن توفر درجة حرارة ورطوبة وإضاءة مستقرة بالسجالت املحددة، وطرق األرشفة بما فيها تلك املتعلقة بالسجالت واملستندات املؤرشفة 

في حال طرأت أية بطريقة وصيغة يمكن الوصول والنفاذ إليها بسهولة وسرعة ال بد من حفظها  لتفادي مسببات العطب، والسجالت اإللكترونية

 تغييرات جوهرية على البرمجيات.

ا وجود إجراء/ مخطط منفصل للرقابة على املستندات.  مالحظة: ليس من التوقع حاليا
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 نظم تقنية املعلومات وحماية البيانات 6.4.4

 من خالل مجموعة من التدابير التي تشمل  كافة برامج وبيانات الحاسوب يجب
ا

حماية القوائم/ األنشطة من خالل كلمات مرور حمايتها أصوال

(password ) تم تحديد النسخ االحتياطية لنظم الحاسوب الرئيسة وتوثيقها في إحدى التعليمات الداخلية األشخاص املسموح لهم وما إلى ذلك، و و

ا  ا/ شهريا ا/ أسبوعيا  (.حريق وداخل/ خارج املوقع إلى آخرهوضد ال)يوميا

 نظم تقنية معلومات التي 
ُ
وذلك  اإللكترونيالفضاء أمن للحفاظ على  حماية تدابيربسيتم تزويدها ودعمها ل محطة طاقة الرياح يتشغستخدم في ت

 ملنع أية تدخالت خارجية.
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 التشغيلية الرقابة 7

 مرحلة اإلنشاء 7.1

 مسؤوليات صاحب العمل 7.1.1

عين أحد مقاولي أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء لتنفيذ أعمال التصميم والتوريد واإلنشاء التفصيلي ملحطة طاقة الرياح بما في شركة ليكيال ست

مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء يتحمل الكميات املتبقية من التجهيزات ومن ثم فيما يتعلق ب ذلك تعيين وإدارة مقاول/ مقاولي الباطن

 برغم تحمل شركة ليكيال املسؤولية الشاملة عن عدد القضايا البيئية واالجتماعيةولية الكبرى عن إدارة مختلف الجوانب البيئية واالجتماعية املسؤ 

 شمل:على مدار مدة املشروع، وهذه املسؤوليات ت

 إشراك أصحاب املصلحة •

 التواصل مع املقرضين •

 اقة الرياح حسب املحدد والوارد في مصفوفة تصاريح نظام البناء والتملك والتشغيلإجراءات الترخيص والتصاريح املرتبطة بمحطة ط •

 اعتماد مستندات املقاول  •

بما يضمن إعادة التأهيل تم إخالئها األماكن التي تم و  املنتهيةإزالة األعمال التحضيرية فيما يتعلق بمناطق العمل وإجراءات فحص تنفيذ أعمال ما قبل التحضير 

 ملقنع. املرض ي وا

 اإلشراف على املقاول وهذا يشمل أنشطة املراجعة والفحص •

 مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء واملوردون  7.1.2

البيئية واالجتماعية ألصحاب العمل شركة ليكيال اشتراطات أوضحت شركة ليكيال وبينت توقعات واشتراطات األداء البيئي واالجتماعي من خالل 

واملوردين التابعين له حول تطوير وتنفيذ  مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاءوذلك إلرشاد وتوجيه ء والتملك والتشغيل املعنيين بنظام البنا

ا ملعايير املشروع، وتتحمل املسؤولية املطلقة لقاء املقرضين  واإلدارية ألعمال اإلنشاء ةالخطة البيئية واالجتماعيالتشغيلية كجزء من  ضوابطال وفقا

 اإلداء البيئي واالجتماعي للمقاولين. عن

توريد واإلنشاء الذي وقع عليه االختيار وذلك ملساعدته على فهم طبيعة املخاطر مع مقاول أعمال الهندسة والبفاعلية اشتركت شركة ليكيال 

لومات والتدريب ومراجعة املستندات، وقبل والفرص البيئية واالجتماعية للمشاريع أثناء مرحلة التخطيط ألعمال اإلنشاء، وهذا تضمن تقديم املع

ال يجوز بدء واملستندات الداعمة، و  واإلدارية ألعمال اإلنشاء ةبداية أعمال اإلنشاء، ستجري شركة ليكيال مراجعة رسمية للخطة البيئية واالجتماعي

 (.7.1.4نشاء )راجع البند واإلدارية ألعمال اإل ةأعمال اإلنشاء حتى تعتمد شركة ليكيال الخطة البيئية واالجتماعي

الخاصة بمقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء )حسب أثناء تنفيذ أعمال اإلنشاء، ستراقب شركة ليكيال مدى فعالية الضوابط التشغيلية 

 في 
ا

ة لتحديد وبيان املستمر والفحص جعة ( وذلك من خالل عمليات التواصل واملراواإلدارية ألعمال اإلنشاء ةالخطة البيئية واالجتماعياملحدد تفصيال

ا للعقد   متى أمكن.أية حاالت عدم تطابق/ نطاق التحسين بصورة رسمية وذلك وفقا
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 إدارة التواصل 7.1.3

 البيئية واالجتماعيةويحضر مدير الحوكمة سيتحمل مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء أثناء مرحلة اإلنشاء املسؤولية عن إدارة التواصل، 

اإلعالن بع لشركة ليكيال مصر )أو من ينوب عنه( أهم وأبرز اجتماعات التواصل بما يضمن دراسة القضايا البيئية واالجتماعية بالصورة املالئمة و التا

 عنها ونشرها على مستوى سلسلة اإلمداد الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء.

 ارية ألعمال اإلنشاءواإلد ةالخطة البيئية واالجتماعيمراجعة واعتماد  7.1.4

ا ملعايير املشروع حسب  ةالخطة البيئية واالجتماعيتطوير وإعداد  مطلوب من مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء واإلدارية ألعمال اإلنشاء وفقا

 في االشتراطات البيئية واالجتماعية ألصحاب العمل.
ا

 الوارد تفصيال

أعمال الهندسة والتوريد  واإلدارية ألعمال اإلنشاء ملقاول  ةالخطة البيئية واالجتماعياملسؤولية عن اعتماد املدير العام لشركة ليكيال مصر يتحمل 

التابع لشركة ليكيال مصر ورئيس قسم الحكومة  البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة يساهم كل من بما فيها أية خطط إدارية داعمة، و  واإلنشاء

واإلدارية ألعمال اإلنشاء  ةالخطط البيئية واالجتماعيفي مراجعة واعتماد املستندات متى دعت الضرورة والحاجة، يكيال البيئية واالجتماعية لشركة ل

ا من تاريخ بدء األعمال، وال يجوز الشروع في تنفيذ أي عمل حتى اعتماد الخطة البيئية  60سيتم تقديمها لشركة ليكيال ملراجعتها وذلك قبل  يوما

 (.أنشطة اإلشراف والفحص املستمرة لشركة ليكيالاإلدارية ألعمال اإلنشاء وتنفيذ ضوابطها بصورة كافية )ويتم مراجعتها من خالل و  ةواالجتماعي

ا ودون إبطا املستقل التابع للمقرضين(  البيئي واالجتماعياالستشاري مثل تلك الخاصة ب)وتنسق أية مراجعة إضافية مطلوبة  ءتراجع شركة ليكيال فورا

 ةالخطة البيئية واالجتماعيأيام من استالم  10خالل تقدم التعليقات واملالحظات وتطلب أي تعديل أو معلومات إضافية في أقرب وقت ممكن )و 

و/ أو  واإلدارية ألعمال اإلنشاء املعدلة ةالخطة البيئية واالجتماعي، ومقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء سيورد (واإلدارية ألعمال اإلنشاء

 أيام من الحصول على التعليقات و/ أو طلب املعلومات اإلضافية. 10املعلومات اإلضافية خالل 

 واإلدارية ألعمال اإلنشاء يتعين أن تشمل خطط العمل/ اإلجراءات الخاصة التالية إن أمكن؛ أي: ةالخطة البيئية واالجتماعي

 خطة االستجابة لحاالت الطوارئ  •

 املواد الخطرةخطة إدارة املخلفات و  •

 خطة إدارة انبعاثات الهواء والتصدي للغبار •

 خطة إدارة إجراءات الصحة والسالمة املهنية •

 خطة إدارة ظروف العمل والعمال )بما فيها خطة سكن العمال( •

 خطة التدريب والتطوير •

 إجراءات التراث الثقافي وإيجاد الفرص •

 بروتوكول إشراك أصحاب املصلحة •

 املجتمعيالسالمة واألمن الصحة و إجراءات خطة  •

 خطة إدارة األمن •

 خطة إدارة املرور والنقل •

  واملياه السطحية/ مياه األمطارخطة إدارة موارد املياه  •

 

 إدارة اإلشراف على أعمال اإلنشاء 7.1.5

 إلنشاء من خالل ما يلي:تقدم شركة ليكيال خدمات اإلشراف على كافة الجوانب البيئية واالجتماعية، ويتم تقديم خدمات اإلشراف على أعمال ا
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ستضمن أن يكون تتسم دراسة املقاول بشأن تقييم املراجعة  – واإلدارية ألعمال اإلنشاء ةمراجعة واعتماد الخطة البيئية واالجتماعي •

 والتدابير الرقابية فعالة واألهداف موافقة ومطابقة ملعايير وسياسات املشروع.املخاطر بالشمولية 

 ملجمعأعمال تجهيز املوقع التي يقوم بها املقاول من خالل زيارات ما قبل التجهيز وذلك لالتفاق على التصميم العام ى اإلشراف عل – الرقابة •

االستعداد لحاالت والحضور أثناء شغل املقاول للموقع ومراجعة الترتيبات املعنية بما في ذلك  وضع خطط العملمناطق العمل و 

حوادث، وستواصل شركة ليكيال فحص مدى جاهزية وكفاءة الضوابط الرقابية املوثقة باملستندات واإلبالغ عن الالطوارئ  /االنسكاب

مطابقة وموافقة لالشتراطات باملقاول  ةالخاص محاضرات صندوق األدواتو وتؤكد ما إذا كان التدريب التنشيطي امليداني للمقاولين 

باإلضافة إلى املراسالت للتقدم والتخلف الرئيسة حول مؤشرات األداء تظام بانالبيئية واالجتماعية للمشروع، وسيقدم املقاول تقرير 

بعد إجراء الدراسة والبحث اإلضافي لفهم حاالت اإلخفاق، وسيتم مراجعة ذلك إذا دعت الضرورة والتفاصيل الخاصة بأية حوادث أو 

 األسباب الجذرية والتعرف على أية اتجاهات وقضايا منظمة مهمة.

البيئي داء اإلدارة واأل فيما يتعلق ب العام املتكرر الفحص  /امليداني الرصد إجراءاتمن  إجراء مستمر ومتواصلعن  رةعبا – الفحص

، ويجب إعداد وحفظ سجالت نطاق أعمال الفحص والنتائج والتوصيات في دفتر يومية في بالكامل املشروع مستوى على تم يواالجتماعي 

ا للمقاول املعني باستخدام  املوقع أو ما يعادله، وأية قضايا املقررة واملحددة في عقد أعمال  الوسائليتم التعرف عليها سيتم رفعها رسميا

 الهندسة والتوريد واإلنشاء.

يتم تنفيذ إجراءات املراجعة الرسمية لتقييم مدى فاعلية إجراءات الرقابة الخاصة باملقاول باإلضافة إلى تقييم مدى االلتزام  – املراجعة •

 ترتيبات سابقة التخطيط.بال

 اإلشراف على أعمال إنشاء خط النقل التابع 7.1.6

رصد أعمال اإلشراف البيئية واالجتماعية الخاصة بإنشاء مصر )أو من ينوب عنه( يتولى مهام  ليكيال لشركة التابع واالجتماعية البيئية الحوكمة مدير

سعى للتأثير على األداء إذا ظهرت شواغل أو فرص للتحسين والتطوير، وشركة ليكيال يخط النقل وذلك بهدف تقييم مدى االلتزام بمعايير املشروع و 

بشأن أعمال إنشاء خط النقل ومع ذلك، فإن شركة ليكيال ملتزمة بتقديم أشكال الدعم ألعمال إنشاء ال تتمتع بصالحية الرقابة اإلدارية املباشرة 

ا للمبادئ اإلرشادية لـ "املرافق ال الذي إلى املدى  –وذلك بهدف ضمان أن هذه األنشطة  مؤسسة التمويل الدوليةتابعة" الصادرة عن خط النقل وفقا

 مؤسسة التمويل الدولية.تلبي اشتراطات "املرافق التابعة" الصادرة عن  – الشركة املصرية لنقل الكهرباءسمحت به 

مع املراعاة التامة للتأثير اعية لخط النقل على أساس "أفضل الجهود املبذولة" ومن ثم تسعى شركة ليكيال لتحقيق االلتزام بالجوانب البيئية واالجتم

الرصد (، واملنهج سيركز على  الذي سيتم تحديدهالشركة املصرية لنقل الكهرباء ومقاولها املعين )والرقابة املحدودة التي تتمتع بها شركة ليكيال على 

نقل والتعاون مع الشركة املصرية لنقل الكهرباء )ومقاولها( للمساعدة على تحسين واالرتقاء باألداء الفعال/ والفحص امليداني اليومي ألعمال خط ال

تطبيق مبدأ تبادل ونقل املهارات بين املنظمات بما يساعد على بناء القدرات والكفاءات، وسجالت الفحص بما البيئي واالجتماعي إذا دعت الضرورة و 

 ائج صادرة لصالح الشركة املصرية لنقل الكهرباء يتعين حفظها في دفتر يومي ميداني أو ما يعادله.فيها من مراسالت موثقة ألية نت

 مرحلة التشغيل 7.2

ية لتعكس عقب توقف أعمال اإلنشاء واالنتهاء من إعادة تأهيل مناطق العمل املتأثرة بنجاح، من املتوقع أن ينحصر حجم األنشطة البيئية واالجتماع

ا، وعلى سبيل املثال، فإن معايير وخطط وإجراءات اإلدارة  البيئية واالجتماعيةملنخفضة وأن مستندات نظام اإلدارة املخاطر واآلثار ا ستقل تباعا

 سيتم وقفها بينما سيتم خفض نطاق تأثير خطط أخرى مثل خطة إدارة املخلفات وخطط الرصد واإلدارة البيئية واالجتماعيةالخاصة باإلنشاء 

قد تكون تتطلب فقط  مثل املخطط والنماذج البيئية واالجتماعيةاطات املستمرة للخطط األخرى واملستندات األخرى لنظام اإلدارة لتستوعب االشتر 
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إعادة موائمة وتطويع نظام اإلدارة التابع لشركة ليكيال مصر املسؤولية عن  البيئية واالجتماعيةبعض التعديالت الثانوية، وسيتحمل مدير الحوكمة 

 فيما يعلق بمرحلة التشغيل. ئية واالجتماعيةالبي

ستظل املواظبة على االلتزام باشتراطات القوانين واملقرضين وإشراك أصحاب املصلحة والتنسيق املجتمعي والصحة والسالمة املهنية واملجتمعية 

ل املياه واملخلفات والتدابير البيئية األخرى بصورة فيما يتعلق بمسائأولويات مهمة ومع ذلك، من املتوقع أن تقل األنشطة البيئية واالجتماعية 

 أساسية وستصبح إجراءات روتينية في طبيعتها.

 ملرحلة التشغيل. البيئية واالجتماعيةواشتراطاته يتعين ضمها إلى نظام اإلدارة  مرحلة التشغيل ستتطلب تنفيذ برنامج إدارة التوربينات العاملة

 

 بتهالتخفيف من التنوع الحيوي ورقا 7.2.1

 .التحديد قيد

 

 وقف التشغيل واإلغالق 7.3

سنوات على الرغم أنه من املتوقع أن يتم استبدال التوربينات واملكونات  10يزيد العمر االفتراض ي التشغيلي ملحطة طاقة الرياح على من املتوقع أن 

ومن ثم يمكن تطبيق التغييرات حسب تقدم العمل ثة، تقنيات حدي طهرتعندما تصل لنهاية العمر التشغيلي املحدد لها أو في حالة بأخرى جديدة 

ا إمكانية لقيام شركة ليكيال  إجراء التوسعات على محطة طاقة تمديد فترة الرخصة التشغيلية و/ أو بومتى وعندما تتطلب الضرورة وهناك دائما

ا،  20والعمر املتوقع قد يتم تمديده ألكثر من الرياح في املستقبل،  الخاصة رصد الإجراءات و وات طالخقتراحات حالية بشأن وليست هناك اعاما

عد شركة ليكيال خطة اإلغالق املبدئي وإعادة التأهيل بعد املتعلقة بمرحلة إغالق/ وقف تشغيل املرافق والتفصيلية 
ُ
 15ومن املتوقع مع ذلك أن ت

ا من التشغيل ) ا تقريبا ا قبل  18وبعد ذلك يأتي إعداد خطة نهائية ال تقل مدتها عن  لضمان التخطيط املالي الدقيق ألعمال تفكيك املرفق(عاما شهرا

 الوقف املتوقع لألعمال.

ا: مزرعةعادة التأهيل االستراتيجية الشاملة املقترحة إل فيما يلي بنود   الرياح وإغالقها نهائيا

التي لم ُيقرر اإلبقاء عليها وتسليمها إلى أعمال ة القيام بأعمال التفكيك والهدم بقدر املستطاع لكافة التركيبات والبنايات والبنى التحتي •

 تشعيل أو جهة أخرى.

في تطبيق مبدأ التخريد ألغراض البيع و/ أو التخصيص لعمليات تشغيل أخرى على كافة املعدات واألجهزة امليكانيكية والكهربائية املسجلة  •

 دفتر أصول املشروع كأصول لها قيمة باقية أو فترة استخدام.

لها قيمة وجدوى خردة وذلك ك و/ أو إعادة االستخدامللتجديد والترميم  ةقابلالتي ال تعتبر  كافة املعدات واألجهزة والتركيباتإزالة  •

  .منها بأمان كمخلفات صلبة صاقتصادية أو التخل

 اإلغالق. الفعالة والعملية وغير املكلفة لإلعداد ملرحلةخيارات التطبيق  •

 وليس به أية مخاطر قد يتعرض لها عامة الناس أو الحيوان.لرياح بعد إنهاء العمل في حالة آمنة التأكد من أن موقع محطة ا •

يتبقى وقت في اإلطار الزمني للتنفيذ لإلبقاء على املرافق املطلوبة والالزمة تنفيذ إذا دعت الضرورة أعمال إغالق املرافق على مراحل حتى  •

 ملا بعد اإلغالق. رصداللدعم عملية اإلغالق ومن ثم أنشطة 

تهيئتها وتوضيبها إلى حالة توافق حالة األرض الطبيعية ونوعيتها أو التصنيف برد أعمال تنسيق املناظر الطبيعية و  التنظيمالقيام من خالل  •

.
ا

ا بديال  الستخدامها استخداما
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 الرياح.والتي من املحتمل أن تبقى إذا دعت الحاجة نتيجة أنشطة مزارع بيئية آثار ألية التصدي  •

 جراءات ما بعد إغالق محطة الرياح.املستمرة إل رقابة الالتي تتطلب  املتبقيةالحد من اآلثار  •

 فيما يتعلق باملجتمعات املحلية املجاورة.إيجابية وذكرى ترك صورة  •

لعمليات تشغيل أو جهات أخرى، ومع  فرص لتمديد فترة استخدام مزرعة الرياح أو، بعد أعمال اإلغالق، نقل املرافق قد تكون هناكأنه  املقرر من 

ا ذلك،   :االنتقال لشركة تشغيل أو جهة أخرى مقابل افتراض إغالق املوقع وتركه  اتخاذ التدابير الخاصة التالية معمن املتوقع حاليا

 ة.حلمع أصحاب املص التشاور املناسب والكافي •

 أو إعادة تدويرها إذا دعت الحاجة. عادة استخدامهاإل ل أن يكون ذلك يتم تفكيك كافة التوربينات واملكونات وإزالتها من املوقع ويفض •

)باستثناء أية بنى تحتية تابعة مثل خطوط النقل املعدات الكهربائية البنايات و كافة البنى التحتية املساعدة بما فيها الطرق الداخلية و  •

جهاز شؤون  يرض ي ويقنعمع إعادة تأهيل األصول بما من الخدمة اململوكة لشركة الطاقة املحلية( ال بد من إخراجها واملحطات الفرعية 

 وأصحاب املصلحة.التي تكون في السلطة في ذلك الوقت( )أو السلطة املختصة املسؤولة و  البيئة املصري 

وأن موظفي ليكيال بما يضمن أن تتم إعادة التأهيل بصورة مناسبة  (وهذا األمر لم يتم تحديده بعدرصد ورقابة ما بعد إعادة التأهيل ) •

 الذي شغلوا وظائف في ذلك املشروع قد وجدوا عمل بديل أو باب رزق مستدام.
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 تقييم األداء 8
 التالية: لألغراض البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة هناك حاجة لرصد وتقييد أداء 

 منطقة تأثير املشروع.تأكيد طبيعية ومدى التغيرات املتوقعة داخل  •

 ة خطط تخفيف األعباء والتدارك واإلدارة املقترحة.تحديد مدى فعالي •

 أو املخاطر السلبية الناتجة.ثار تحديد طبيعة التغيرات غير املتوقعة أو غير املنتظرة وأية تدابير مطلوبة لتخفيف اآل •

فقات الخاصة واشتراطات تزامات القانونية بما فيها شروط الحصول على التصاريح و/ أو املوالالبا التلبية والوفاء املتواصلضمان  •

 املقرضين باإلضافة عن االلتزامات األخرى.

 تسهيل عملية تقديم تقارير اإلفصاح عن املعلومات في الوقت املناسب وبواقعية لصالح أصحاب املصلحة. •

 

دسة والتوريد واإلنشاء ومقاوليه من يتعين على شركة ليكيال أن تقوم، بالتعاون مع املهندس التابع للمالك، برصد ورقابة أنشطة مقاول أعمال الهن

(، وأية تحسينات مطلوبة فيما يتعلق 7.1.6واملقاول/ املقاولين التابعين له حسب الوارد واملبين في البند ) جهاز شؤون البيئة املصري الباطن وأنشطة 

التغيير و/ أو إجراءات التحقيق والتصنيف  إجراءات إدارةو/ أو باألداء ال بد من إدارتها من خالل تطبيق واتخاذ إجراءات إدارة حاالت عدم التطابق 

الكبرى عن إدارة سؤولية امل)مالحظة: يتم إعداد ذلك لصالح العمليات ألن مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء يتحمل واإلبالغ عن الحوادث 

 ( متى دعت الضرورة.دعمتقديم الرقابة و بال يكيالقيام شركة ل حاالت الطوارئ/ الحوادث والتحقيق فيها أثناء أعمال اإلنشاء مع

الخاصة برصد وقياس طبيعة العمليات واألنشطة مع وجود املخاطر أو اآلثار أو الفرص البيئية واالجتماعية تحدد الترتيبات خطة إدارة األفراد 

ا، وخطة شركة ليكيال للرصاملصاحبة و/ أو إذا كان  مدير د البيئي واالجتماعي )مالحظة: سيتم إعدادها من خالل جمع بيانات األداء وتحليلها مطلوبا

املركز اإلقليمي للطاقة و/ أو االنتهاء من اشتراطات الرصد الخاصة بكل من جهاز شؤون البيئة املصري  في مصر بمجرد البيئية واالجتماعيةالحوكمة 

ورصد والرد على مؤشرات األداء الرئيسة ونتائج وترتيب نظمة وذلك لجمع أو املقرضين إلى آخره( تمثل نظرة عامة على األ  املتجددة وكفاءة الطاقة

 ةخطة رصد مماثلة كجزء من الخطة البيئية واالجتماعياألداء األخرى املطلوبة، وعالوة على ذلك، سيطور مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء 

؛ تلك الجوانب التي تدخل في رصد مختلف الجوانب البيئية واالجتماعية بالتفاصيلاص بالخنهج واملجوانب الواإلدارية ألعمال اإلنشاء وذلك لتناول 

)أو من ينوب عنه( سيعمل عن كثب وسيتعاون مع مقاول أعمال  مدير الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصر، و هعملنطاق 

 م بالرصد املتوافق والشامل لكافة الجوانب املطلوبة.الهندسة والتوريد واإلنشاء العتماد املنهج بما يضمن القيا

التي تم تجميعها لتسليط الضوء على األداء وااللتزام املعلومات  يقارن يرتب و س مدير الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصرو 

 التوافقها بما ُيسهل التدخالت اإلدارية حسب املطلوب وبما يضمن بكافة مؤشرات األداء الرئيسة واالشتراطات األخرى املعمول ب بالضوابط وااللتزام

 مع التزامات السياسات و/ أو أهداف التحسين و/ أو توقعات أصحاب املصلحة. طلوب واملناسبامل

 رصد املشروع واإلشراف عليه 8.1

من املصادر تشمل اشتراطات سياسة ليكيال واللوائح مؤشرات األداء الرئيسة والجوانب البيئية واالجتماعية التي ستخضع للرصد تنشأ نتيجة عدد 

ة للمقرض وموافقة جهاز واالجتماعي ةالبيئيخطة العمل د التحديد )مثل يق املحلية واشتراطات املقرضين، وهناك العديد من االشتراطات التي ال تزال
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ا وستشمل اشتراطات الرصد  ، وخطط رصد مرحلة(إلى آخره خطة إدارة التوربينات العاملةو  شؤون البيئة املصري  من تلك اإلنشاء قيد اإلعداد حاليا

 املعلومات التالية بشأن:جمع رقابة الجوانب األساسية/ املرحلة  املصادر املختلفة وقت ظهورها، ومع ذلك، من املتوقع في هذه

 شاء(:)قوة عمل ليكيال واملهندس التابع للمالك ومقاولي أعمال الهندسة والتوريد واإلن العمالة

 حجم قوة العمل وتركيبتها وأصلها. •

 فرص العمل التي تم توفيرها. •

 االلتزام بسياسات شركة ليكيال حول األطفال/ السخرة وتكافؤ الفرص.  •

محاضرات صندوق األدوات واملخاطر الوقت املقض ي فيما يتعلق بأنشطة زيادة الوعي بشؤون البيئية والسالمة واملجتمع باإلضافة إلى  •

 بالوظائف/ األنشطة. املتعلقة

 .(اإلصابات املهدرة لوقت العملحاالت وحوادث الصحة والسالمة املهنية بما فيها حاالت اإلخفاق )مثل  •

 تظلمات املوظفين بما فيها أي تصرف/ إجراء صناعي. •

 

 الجانب املجتمعي

  التي تدخل منطقة تأثير املشروع.راقبة التغيرات التي تطرأ على ديموغرافية/ ديناميكية املجتمع بما فيها التدفقات غير امل •

 املتعلقة باملشروع واملشاكل االجتماعية بين املجتمعات املتأثرة. األمراض والحوادث حاالت •

 واإلجراءات املتخذة عند التعامل معها.األثرية أو الثقافية التراثية إيجاد الفرص ذات املدلول واألهمية  •

 ألعباء االجتماعية بما فيها التظلمات املجتمعية.إشراك أصحاب املصلحة وأنشطة تخفيف ا •

 مستوى تقدم التدخالت الخاصة ببرنامج االستثمار املجتمعي فيما يتعلق بما يلي: •

 تعليم وتمكين العامة -

 توفر مياه الشرب -

 توفير خدمات صحية جيدة -

 سبل الكسب والعيشب االرتقاء -

 األمن الغذائياالرتقاء ب -

 

 البيئة والنظام البيئي

 واالختناقات املرورية إلى آخره(.ر اآلثار على مستوى املجتمعات )مثل زيادة الضوضاء/ األغبرة  ظهو  •

األنواع املهددة  بشأنللحفاظ على الطبيعية  باالتحاد الدوليبما في ذلك أية مالحظات خاصة أية تغيرات جوهرية تتعلق بالتنوع الحيوي  •

املرجعية وأية تحركات خاصة بالطيور في منطقة مزرعة الرياح )مثل الدراسات امليدانية االنقراض/ األنواع املهددة باالنقراض شدة بب

 املستمرة(.

 "غير املعتادةحوادث موت الطوير/ الخفافيش في مزرعة الرياح ومشاهد الحياه البرية " •

 املاشيةحوادث الحياة البرية أو  •

 والفيضانات والزالزل وحوادث الطرق إلى آخره( الحوادث وحاالت الطوارئ البيئية )حاالت االنسكاب/ التسريب •

 الغازات الدفيئة انبعاثات •

وذلك  البيئية واالجتماعيةر أن يضمن ويتأكد من مدى فعالية الترتيبات الخاصة بنظام اإلدارة في مص البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير يجب على 

 عن طريق:
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ليل وتقييم األداء بما في ذلك بيان اإلجراءات التي تشمل تعريفات البيانات واملسؤوليات البيانات واملعلومات األخرى املطلوبة لتحإدارة  •

 ضوابط التسجيل.و  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة ونظام املعلومات وإدارة السجالت واملراجعة وااللتزام بمستند 

وشركة مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء وإلى األطراف  نقل ونشر البيانات حسب الضرورة ألغراض رقابة األداء داخل شركة ليكيال •

 الخارجية متى دعت الحاجة.

املصرية املعمول بها واالشتراطات التنظيمية ومعايير املقرضين تقييم مدى االلتزام تجاه سياسات شركة ليكيال ومعايير املشروع والقوانين  •

 ة.عيواالجتما ةالبيئيواإلجراءات الخاصة لخطة العمل 

اإلبالغ عن أية معلومات أخرى قد تكون مطلوبة ألغراض داخلية أو خارجية أخرى بما في ذلك مؤشرات األداء الرئيسة املقررة للمشروع  •

 و/ أو حاالت اإلبالغ واإلفصاح األخرى. البيئية واالجتماعيةاإلدارية الفعالة لنظام اإلدارة مراجعة لواملعلومات األخرى املطلوبة ل

 أدوات الرصد معايرة 8.2

شغل بشكل مباشرة معدات رصد أو قياس تتطلب ضوابط معايرة رسمية، و 
ُ
ا وال ت ستحصل شركة ليكيال و/ أو مقاول شركة ليكيال ال تمتلك حاليا

)مقل مستويات بة أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء )حسب الجانب الذي سيتم رصده( على املعدات/ األدوات اليدوية املناسبة لرصد املعايير املطلو 

عقدة أو الضوضاء في املحيط ومعايير جودة املياه إلى آخره(، وهذه املعدات تتم معايرتها بصورة طبيعية قبل االستخدام وال تتطلب أية إجراءات م

 .املحليةباملعايير  ترتبط

إجراء املعمل اختبارات مياه الشرب وجودة مياه الصرف أو التصاريح املقررة )مثل شروط  أن تستوفياملعامل املعتمدة ستحلل كافة العيانات املطلوب 

الجهات التنظيمية( وستسعى شركة ليكيال لضمان املعايرة الصحيحة لكل صنف من تلك املعدات  حسب ما تطلبهأخرى  اختبارات/ تحليل

ا للمعايير املحلية/ الدولية املعنية.  املستخدمة من املنظمات املتعاقد معها وذلك وفقا

بخصوص أنشطة  أحد معايير القياس مع ةرسميوالتطابق بصورة  املوائمةالتي تتطلب األجهزة واملعدات  شراءة اءات املعايرة ستوضع في حالوإجر 

 .البيئية واالجتماعيةرصد نظام اإلدارة 

 التظلمات واإلجراءات التصحيحية /االلتزامحاالت عدم  8.3

أو تقييم املخاطر/ تحليل األسباب الجذرية أو مراجعات األداء أو نتيجة الرصد الروتيني لألداء النتائج أو التوصيات الخاصة بالتحسين قد تنشأ 

أو املراجعات األخرى، وحيث تشير الخطط تسوية تظلمات أصحاب املصلحة أو التحقيق في الحوادث أو أعمال الفحص/ املراجعة امليدانية 

مدير الحوكمة فسيقوم التي تنشأ في حالة عدم االلتزام باملعايير البيئية واالجتماعية، ملسؤوليات واإلجراءات املعنية بصورة واضحة إلى التصرفات وا

 .البيئية واالجتماعيةالتابع لشركة ليكيال مصر بجمع وترتيب كافة اإلجراءات التصحيحية الرسمية الخاصة بنظام اإلدارة  البيئية واالجتماعية

التابع لشركة ليكيال مصر يتحمل املسؤولية عن رقابة إجراءات التحقيق الخاصة بكافة الحاالت والحوادث  البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة 

لعمليات، وأية واإلخفاقات وحاالت عدم االلتزام األخرى املحتملة أو املبلغ بها وذلك أثناء عملية اإلنشاء وعن تولي املسؤولية عن التحقيقات أثناء ا

شأن القضايا البيئية واالجتماعية الناشئة من املجتمعات املحلية أو أصحاب املصلحة اآلخرين مسجلة وتم التحقيق فيها تظلمات أو شكاوى أخرى ب

 .املصلحةوتسويتها حسب الوارد في خطة إشراك أصحاب 

املناسبة يتخذ اإلجراءات التصحيحية  التابع لشركة ليكيال مصر )أو مقاول أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء( البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة 

وإبالغ املنظمات املعنية و/ أو مراجعة بيانات األداء في حالة تعطل آثار اجتماعية أو بيئية عكسية مؤقتة، بما فيها إجراءات الوساطة للحد من أية 

ا للتسلسل الهرمي الوارد في اإلجراالنظم/ املعدات/ التسجيل  من خالل فريق عمل ، واملشاكل سيتم تصنيفها وفقا
ا

ءات وسيتم التحقيق فيها أصوال
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األسباب املباشرة واألساسية والجذرية الناتجة مختص باستخدام الطرق واألساليب واألدوات املناسبة )مثل تحليل األسباب الجذرية(، وذلك لتحديد 

 عن حاالت عدم االلتزام أو الحوادث.

ويتم تعيين الشخص/ األشخاص املعنيين للتصدي وإنهاء اإلجراءات ت عدم االلتزام )راجع امللحق ح( يتم بدء اإلجراءات التصحيحية وفق تقرير حاال 

التابع لشركة ليكيال مصر اإلخطارات الداخلية و/ أو الخارجية  البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة سيرسل التصحيحية، وإذا دعت الضرورة، 

مع تحديد النطاق الزمني املطلوب لالنتهاء  البيئية واالجتماعيةات التصحيحية الخاص بنظام اإلدارة ويسجل التفاصيل ذات الصلة في دفتر اإلجراء

تتضمن  من أي تحقيق وتنفيذ اإلجراءات املطلوبة، وإذا دعت الحاجة، فسُتطبق إجراءات إدارة التغيير )راجع امللحق ج( على أية إجراءات تصحيحية

 من التغيرات. 3و 2و 1الفئات 

التابع لشركة ليكيال مصر تقدم سير التحقيقات واإلجراءات التصحيحية املستمرة وتصعيد أية مواقف/  البيئية واالجتماعيةن مدير الحوكمة يدو 

البيئية مدير الحوكمة سيراجع حاالت غير مقبولة للمدير العام لشركة ليكيال مصر، وإذا دعت الضرورة، وعقب تنفيذ اإلجراءات املقترحة، 

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مدى فعالية تلك اإلجراءات املتخذة لتصحيح األداء غير املقنع ألي جانب من  التابع لشركة ليكيال مصر تماعيةواالج

ا للمراجعة اإلدارة الدورية.  وإجراءات التصدي لذلك، ومدى فعالية اإلجراءات التصحيحية والوقائية تخضع أيضا

 جتماعيةاملراجعات البيئية واال  8.4

ليكيال نظام يغطيها مختلف األنشطة التي  والتحقق من مدى تطابقسيتم إجراء هذه املراجعات للتحقق من مدى االلتزام بسياسات املشروع وأهدافه 

القانونية واملعايير البيئية  ومبادرات التحسين مع املعايير املطلوبة بما فيها االلتزاماتالبناء والتملك والتشغيل  ألعمال البيئية واالجتماعيةإلدارة ل

 واالجتماعية للمقرضين.

ا ملخطط املراجعة الداخلية )ملحق  البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة  التابع لشركة ليكيال مصر يتحمل املسؤولية عن مراجعة أعمال التخطيط وفقا

ويتعين أن يشمل  البيئية واالجتماعيةاء املراجعة اإلدارية لنظام اإلدارة معتمد أثن البيئية واالجتماعيةب(، والبرنامج السنوي ملراجعات نظام اإلدارة 

التي تقوم بها األطراف الخارجية )الغير( بما فيها تلك املراجعات الخاصة  املراجعات الداخلية الخاصة بشركة ليكيال وكذا املراجعات سابقة التخطيط

جدول مراجعة نظام  التابع لشركة ليكيال مصر البيئية واالجتماعيةرض، وُيِعد مدير الحوكمة بالجهات التنظيمية/ الوكاالت املصرية ومراجعات املق

كجزء من أنشطة التخطيط ملا قبل أعمال اإلنشاء والذي يتعين أن يشمل مختلف املراجعات الخارجية حسب  البيئية واالجتماعيةاإلدارة 

 الخاصة باملقرض(. الرصد تكرار أنشطةراءات استصدار التصاريح واملوافقات و االشتراطات املقررة )أي االشتراطات الناشئة نتيجة إج

أو قد تلقوا من وسيتلقون )املراجعة املنطقة واألنشطة قيد  على الذاتي املستقليتمتعون بصالحية الحكم  البيئية واالجتماعيةظام اإلدارة مراجعو ن

ا ملبدأ الكفاءة، ة حتى الوصول ملعيار معترف به بشان الضوابط ذات الصلقْبل( تدريب أو تعليمات رسمية  ا من  تحقيقا وسيتم تنفيذ املراجعات أيضا

وتشمل هذه املراجعات على سبيل املثال مراجعة القضايا الفنية الخاصة و/ أو إجراء املراجعة والتحقق خالل جهات خارجية معنية بتقديم الخدمات 

القدرة والكفاءة من خالل املؤهالت أو  البيئية واالجتماعيةاجعون الخارجيون املعنيون بنظام اإلدارة املر ويظهر املوضوعي من ترتيبات االلتزام، 

 الخبرات املهنية.

مؤسسة التمويل الدولية واملقرض معايير املراجعة تتضمن بصورة طبيعية سياسات شركة ليكيال املعنية واالشتراطات القانونية املرعية ومعايير 

بما في ذلك املواصفات التعاقدية التي تتعلق حسب الحاجة بالنشاط أو املقاول أو مقاول  البيئية واالجتماعيةءات نظام اإلدارة ومستندات وإجرا

سُيطلب من املراجعين أداء مهمة إعداد قوائم الفحص املتعلقة بواجباتهم وكذلك الباطن التابع له أو القسم أو املنظمة قيد الفحص واملراجعة، و 

 ة إلى املعايير املستخدمة في تقارير املراجعة التي تصدر عنهم. اإلشار 

 حسب املحدد في الفقرة السابقة.اإلجراءات التصحيحية الخاصة بنتائج املراجعة تم التشجيع والحث على اتخاذ 
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 اإلبالغ واإلفصاح 9
على الترتيبات  )ملحق ط( واإلفصاح التقارير –لك والتشغيل ألعمال البناء والتم البيئية واالجتماعيةنظام ليكيال لإلدارة ينص مخطط مراسالت 

 بهدف: البيئية واالجتماعيةالخاصة باإلبالغ عن التدابير ومؤشرات أداء وتدابير نظام ليكيال لإلدارة 

 اإلبالغ متى دعت الضرورة حول األداء البيئي واالجتماعي للمشروع لقاء مؤشرات األداء الرئيسة املقررة. (أ

 األطراف املتعاقدة معها.مع شركة ليكيال و  داخل زيز التواصل الداخليوتعتمكين  (ب

 رعاة املشروع ومجلس اإلدارة وتسهيل اجتماعات املراجعة اإلدارية.املدروس مع تمكين وسائل التواصل  (ج

  مع أصحاب املصلحة الخارجيين حسبما تتطلب خطة إشراك أصحاب املصلحة.املراسالت الخطية  إدارةالتأكيد على  (د

 ضمان أن كافة التقارير الرسمية الخاصة أصحاب املصلحة الخارجيين تضمن معلومات جوهرية وشفافة ونموذج ودقيقة.  (ه

 

لشركة ليكيال مصر يتحمل املسؤولية عن التنسيق مع زمالء العمل الداخليين والخارجيين وجمع وترتيب  البيئية واالجتماعيةالحوكمة مدير 

أعمال البناء والتملك إجراءات التأكيد والضمان الالزمة، وفريق إدارة لرفع التقارير املذكورة إلى جانب تطبيق ماعية املطلوبة املعلومات البيئية واالجت

مدير الحوكمة والتشغيل التابع لشركة ليكيال )مجلس اإلدارة( يتحمل املسؤولية الجماعية عن جودة تلك املستندات والتي يتعين اعتمادها من جانب 

 أو السلطة املفوضة لتعميمها وإرسالها للعناوين املعنية أو على املشاع لعامة الناس. ئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصرالبي

آلن وذلك كعدد من املصادر املحتملة لرفع التقارير وااللتزامات لم يتم االنتهاء منها حتى احتى اآلن  التحديداالشتراطات الدقيقة لرفع التقارير قيد 

اإلفصاح مما  حاالت)مثل اشتراطات املقرضين ورفع التقارير التنظيمية/ الخاصة باستصدار التصاريح(، وفي هذا الوقت، تتألف التقارير املتوقع و 

 يلي:

تقرير  رئيس قسم الحكومة البيئية واالجتماعية لشركة ليكيال بما في ذلك املساهمة فياشتراطات رفع التقارير الداخلية حسب توجيهات  •

 .امليثاق العاملي لألمم املتحدة /االستدامة السنوي 

ا •  لشروط الرخصة. تقرير/ تقارير الجهات التنظيمية وفقا

 التقرير السنوي للرصد البيئي واالجتماعي بشأن مقرض ي املشروع •

أو  زارة و/ أو السلطة املختصة املعنيةاإلخطارات املعينة التي تتعلق بالحوادث واألحداث والتغيرات ونتائج التحقيقات للحكومة و/ أو الو  •

  املقرضين أو أصحاب املصلحة اآلخرين حسب الحاجة.

متى دعت الضرورة لصالح املجتمعات  طبيعة املجتمع والتظلمات األخرى(حاالت اإلفصاح عن األداء البيئي واالجتماعي غير الفني )بما فيها تحليل  •

 .املتأثرة

محددين إذا لزم األمر )مثل تقرير رصد حركة الطيور للمنظمات غير الحكومية املحلية صلة بأصحاب مصلحة ذات الالتقارير املعينة األخرى  •

 والدولية املعنية بالطيور(.

درس 
ُ
ماعية إلمكانية تطبيقها على التقارير املنشورة حول القضايا البيئية واالجتإجراءات التأكيد الداخلية و/ أو املستقلة و/ أو الخارجية عمليات و ت

 وذلك بما يضمن أن كافة املعلومات الواردة بها جهرية ونموذجية ودقيقة.

قدم أول تقارير سنوية للحكومة/ املقرضين حسب الصيغة املتفق عليها وفق عدد مرات التقديم التي سيتم تحديدها.
ُ
 ت



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  39 صفحة

 

 البيئية واالجتماعيةتحسين نظام اإلدارة  10
الخاص به  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مدى مالئمة ودقة وفعالية املشروع و إليجابية الفعالية التي تعزز شركة ليكيال ملتزمة بتطبيق التغييرات ا

ء على ذلك، فإن نتائج مراجعات على لفترة زمنية ممتدة
ا
 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة وتحليل مدى فعالية تقييم املخاطر وتدقيق وفحص ، وبنا

نقاط الضعف أو القصور في النظام سيتم التصدي لها مع تطبيق إجراءات التدارك ناطق التي تتطلب تغيير أو تحسين، و سُيستخدم لتحديد امل

 املعنية.

ا ملخطط التحسين املستمر لنظام اإلدارة  البيئية واالجتماعيةسيتم تحديد الغايات واألهداف كوسيله لتحسين أداء نظام اإلدارة  البيئية وفقا

 أن تكون تلك الغايات واألهداف:والذي يتطلب  واالجتماعية

 متفقة ومتوافقة مع التزامات سياسة ليكيال البيئية واالجتماعية ومسؤولياتها املختلفة بما فيها شروط الرخصة واشتراطات املقرضين. •

 البيئية واالجتماعيةات نظام اإلدارة مدمجة بالصورة املالئمة في ميزانيات وخطط املشروع السنوية ومتعددة السنوات وإذا لزم األمر إجراء •

 املخطط لها و/ أو مسؤوليات املقاول.

 خارج السياق.غير ضرورية تتبع إجراءات الرصد واإلبالغ املرحلية املنتظمة وذلك لتجنب أية مواقف  •

ملشروع )بما في ذلك أية مواقف عدم التزام للتحسين والتطوير حيثما أمكن بصورة مباشرة بآثار ومخاطر األولوية الخاصة باسيتم ربط أهداف ليكيال 

محدد لها نطاق ومدة زمنية مالئمة على حد سواء، وأهداف محتملة باشتراطات القوانين واملقرض(، واألهداف ال بد أن تكون قابلة للقياس بوضوح و 

وهذه التعديالت أو التغييرات  ،اللوائح واملعايير والتقنياتيجوز تعديلها لتعكس تغيير املمارسات وقوانين البيئية و  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة 

 ستخضع إلجراءات إدارة التغيير )ملحق ج( بما في ذلك رفع التقارير واإلبالغ حسب الضرورة.

ية وذلك مقابل بصورة دور تقدم سير إجراءات الرصد مراجعة التابع لشركة ليكيال مصر املسؤولية عن  البيئية واالجتماعيةيتحمل مدير الحوكمة 

املعنية بأعمال البناء والتملك التنفيذية ليكيال األهداف والغايات واألغراض البيئية واالجتماعية للشركة واإلبالغ عن أية مواقف خارج السياق إلدارة 

االت، يتخذ املدير العام لشركة للمسؤولية وفي هذه الحتعرض التزامات السياسات جوهرية قد والتشغيل، مع مالحظة أن أية حاالت تأخير أو قصور 

راجعة ليكيال مصر اإلجراءات املناسبة لحل املواقف الخارجة عن السياق، وإلى جانب ذلك، تتم مراجعة وتحديث األهداف والغايات بالتوافق مع امل

 .البيئية واالجتماعيةاإلدارة اإلدارة لنظام 

 البيئية واالجتماعيةلنظام اإلدارة املراجعة اإلدارية  10.1

ربع القيام على األقل واملديرين املعنيين اآلخرين  مدير الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصراملدير العام لشركة ليكيال و يتعين على 

ا ) ا )كل ستة أشهر( أثناء أعمال التشغيل )أو أكثر من ذلك إذا دعت أثناء أعمال  (كل ثالثة أشهرسنويا الضرورة( بإجراء مراجعة اإلنشاء ونصف سنويا

ا توجه الدعوة رسمية للترتيبات البيئية واالجتماعية للمشروع، و  املشروع ألصحاب املصلحة اآلخرين مثل ممثلي الرعاة/ مجلس اإلدارة أو مقاولي أيضا

 ن.يللحضور متى كانوا معني

 البيئية واالجتماعيةالنتائج الخاصة بأنشطة نظام اإلدارة  يببجمع وترت مدير الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصرويقوم 

املراجعة الداخلية )بما فيها أية عمليات و تحقيقات الحوادث والفحص امليداني كذا نتائج تظلمات أصحاب املصلحة أو الشكاوى األخرى و مبادراته أو و 

مدير ويقدم  مدخالت ومعطيات للمراجعة،كسة/ الخطط/ التقارير تقييم صادرة من أي طرف معني من الغير( ومختلف مؤشرات األداء الرئي

عند الضرورة التوصيات فيما يتعلق باملراجعات الخاصة بالسياسة و/ أو األهداف و/ أو  الحوكمة البيئية واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصر
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بما فيها االحتياجات التدريبة وإعداد وتأكيد  البيئية واالجتماعيةاإلدارة الغايات بما يضمن تحقيق االلتزام أو التحسينات على األداء وموارد نظام 

 تقارير الرصد/ املراجعة السنوية أو التقارير الرسمية التي تعادلها وتكافئها أو القضايا الجوهرية األخرى.

 

 يشمل: البيئية واالجتماعيةجدول أعمال املراجعة اإلدارية لنظام اإلدارة 

 ات املعلقة من املراجعات السابقة.متابعة اإلجراء •

 .البيئية واالجتماعيةاملالئمة والجدارة القائمة واملستمرة لسياسات املشروع ونظام اإلدارة  •

 البيئية واالجتماعيةمعني بتحسين نظام اإلدارة  قياس مدى التقدم مقابل مؤشرات األداء الرئيسة/ خطط العمل بما فيها كل هدف خاص •

 يحية/ الوقائية املتعلقة بجوانب أخرى مرتبطة باألداء البيئي واالجتماعي.واإلجراءات التصح

املراسالت الداخلية/ الخارجية بما فيها التقارير/ حاالت اإلفصاح الرسمية أو تظلمات أصحاب املصلحة أو الشكاوى والتعليقات األخرى  •

 وممثليهم. املرفوعة من الوكاالت الحكومية و/ أو املقرضين

 التصحيحية أو الوقائية الالحقة.بما فيها تقييم مدى االلتزام ونطاق اإلجراءات  البيئية واالجتماعيةاجعات نظام اإلدارة نتائج مر  •

ات الظروف املتغيرة حسب الضرورة والحاجة التي تطرأ على اآلثار و/ أو املخاطر و/ أو االلتزامات البيئية واالجتماعية )مثل ناتج أو مخرج •

الجديدة/ املتغيرة إلى تغيير أو التغييرات التي طرأت على املقاولين أو شركاتهم أو أعمال التطوير املؤسس ي أو االشتراطات عملية إدارة ال

 آخره(.

 توصيات وفرص التحسين املستمر. •

تي تعقبها بما في واإلجراءات ال مع تدوين وتسجيل مختلف القرارات البيئية واالجتماعيةيتعين إعداد محضر املراجعات التي أجريت على نظام اإلدارة 

البيئية األداء أو أهداف/ برنامج التحسين أو عناصر نظام اإلدارة  راءات/جاإلدارة/ اإل  أو خطط رصد ذلك التعديالت التي تطرأ على السياسات

 األخرى. واالجتماعية
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 املالحق
 

 ملحق أ: مخطط اشتراطات القوانين والتصاريح واملقرضين

 ذج السجل القانوني: نمو بملحق 

 ملحق ج: إجراءات إدارة التغيير

 البيئية واالجتماعيةملحق د: املخطط التدريبي لنظام اإلدارة 

 ملخاطر واآلثار البيئية واالجتماعيةاملحق هـ: مخطط 

 مخطط التحسين املستمرملحق و: 

 ملحق ز: نموذج أهداف التحسين

 ملحق ح: نموذج تقرير عدم االلتزام

  التقارير واإلفصاح –ألعمال البناء والتملك والتشغيل  البيئية واالجتماعيةطط مراسالت نظام ليكيال لإلدارة ملحق ط: مخ
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 والتصاريح واملقرضين القوانين: مخطط اشتراطات أملحق 

 
 

االتفاقيات واملعاهدات والبروتوكوالت 

 الدولية

 الدستور ومجموعة القوانين املصرية

االشتراطات التنظيمية املحلية ومدونات 

 املمارسة

 الخاصةشروط الرخصة / التصاريح 
جهاز شؤون البيئة  /هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة

 وخالفه  محافظة آر إس /املصري 

 يناملعايير البيئية واالجتماعية للمقرض

االلتزامات التعاقدية واملسؤوليات 

 التأمينية والطوعية وخالفه

اإلشراف على أنشطة وتصاريح املقاول 

 ومقاول الباطن

املراجعة الدورية 

لالشتراطات 

الجديدة/ التي 

 طرأ عليها تغيير

تحديث السجل 

القانوني/ املتعلق 

 بالتصاريح

تحديد الطرق 

واألساليب 

لضمان االلتزام 

 املستمر

 واملتواصل

تحديث العمليات 

واإلجراءات 

 واإلرشادات

تحديث مواد 

 التدريب؟

 املراجعة اإلدارية

تبليغ وتوصيل 

 –التغييرات 

التحقق من مدى  التنفيذ والتدريب

املراجعة  –االلتزام 

 الداخلية

 جدول التراخيص

 املوارد:

ماذا؟ متى؟ من؟ كيف؟ 

َهل الزمنية
ُ
 التكاليف؟ امل

شتراك و/ أو رقابة مواقع خدمات اال 

 الويب/ املنشورات

املراجعات املباشرة مع جهاز شؤون البيئة 

 /هيئة الطاقة الجديدة واملتجددةاملصري/ 

 السلطات األخرى 

 تقيير األثر الخاص بشركة ليكيال

 الفترات الزمنية؟

 التغييرطبيعة 

 البيئة:

 لوائح التخطيط  -

 املوافقات والتراخيص واالعتمادات -

 مهام العناية/ إدارة املخلفات  -

 االستجابة للحوادث وخالفهمنع التلوث و  -

 ات الصحة والسالمة املهنيةالتزام

 دراسات تقييم املخاطر -

 املعلومات والتدريب وأدوات الوقاية الشخصية -

 اإلسعافات األولية/ الحد من املخاطر -

 رصد ورقابة األداء -

 التزامات نحو املجتمع

اإلفصاح والتشاور واملشاركة مع أصحاب  -

 املصلحة

 حقوق اإلنشاء والصحة والسالمة العامة -

 رخصة التشغيل -

 

 التزامات نحو العمالة

 العدل في التعامل/ مراعاة حقوق العمال  -

 الرفاهية  -

 توفير السكن -

 آلية التظلمات -

البيئية نظام اإلدارة  الخاصة بنظام اشتراطات القوانين والتصاريح واملقرضين

 واالجتماعية

 في مصر( البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة  -)امللكية  

 

 الضوابط الرقابية

 ةالبيئيرة / خطة اإلدا البيئية واالجتماعيةلنظام اإلدارة 

 ةواالجتماعي

 عدم االلتزامالشؤون القانونية/ 

ا  إبالغ السلطات فورا

حوادث متى دعت بال

 الضرورة

اتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية/ الوقائية



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل
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 ملحق ب: نموذج السجل القانوني

 يذلتنفا ةاملسؤولي شركة ليكيال –السجل القانوني ألعمال البناء والتملك والتشغيل 

إجراءات/ تعليقات 

 املتابعة
 املخاطر/ اآلثار الفئة  م

املستند 

 األصلي
 متطلبات امللخص

املهام/ 

االلتزامات 

 املفروضة

 آخرون املقاول  ليكيال

نظام  مرجع مستند

البيئية اإلدارة 

 واالجتماعية

املوقف الحالي 

 من االلتزام

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       
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 ت إدارة التغييرملحق ج: إجراءا

وذلك بهدف التصدي ومواصفاته ومستنداته األساسية  البيئية واالجتماعيةتغيرات عدة على نظام اإلدارة  قد يتطلب املشروع أثناء تنفيذه إجراء

نشاء، سيتم تطبيق إجراءات اإل ، وأثناء مرحلةغير املنتظرة بطريقة تتوافق وسياسات شركة ليكيال والتزاماتهاللمواقف أو الظروف غير املتوقعة أو 

، متى واعتماد التغييرات املحددة فيما يتعلق بترتيبات املشروع املخطط لها عن طريق شركة ليكيال وكذاإدارة التغيير هذه لوضع إطار وشكل ملراجعة 

قضايا البيئية واالجتماعية كجزء من وهذه اإلجراءات سيتم تطبيقها بما يسمح للتصدي لل، أو مقرض ي املشروعالسلطات التنظيمية  دعت الضرورة،

 أية تغييرات بارزة تطرأ على إجراءات املشروع أو عملياته أو تصميمه أو أنشطته.

 البيئية واالجتماعيةاإلدارة نطاق تغييرات نظام  .1

البيئية نظام اإلدارة ءات خطط وإجرا وأعمالته  وأسبل تنظيمه  وأفيما يتعلق بأنشطة املشروع التغييرات قد تكون مؤقتة أو دائمة طبيعة 

ا من االجتماعية، و  واالجتماعية
ا
جرى أو املعدات أو املواد أو شروط الصحة والسالمة أو القضايا البيئية أو املجتمعية أو األوسع نطاق

ُ
يجوز أن ت

ا من مقاول  ندسة والتوريد واإلنشاء أو املوردين، أعمال اله التغييرات من خالل شركة ليكيال أو املهندس التابع للمالك؛ وقد تكون مطلوبة أيضا

ا،  البيئية مدير الحوكمة ويتم إبالغ  ببدء عمليات إدارة التغيير أو املهندس التابع للمالكوأثناء مرحلة اإلنشاء، من املحتمل قيام شركة ليكيال وعمليا

ة. واالجتماعية  التابع لشركة ليكيال مصر بها مباشرا

 تحدث تغييرات على أٍي من األنشطة أو العناصر التالية: عمليات إدارة التغيير متىتسري 

 القيود أو التراخيص أو التصاريح أو االتفاقيات التنظيمية أو القانونية. •

 إجراءات وتدابير رصد وإدارة اآلثار البيئية واالجتماعية.تغير  •

 ى خارج نطاق املواصفات املقررة.طرق الدخول أو مواقع سكن العمال أو مكونات املشروع األخر  ُحفر اإلمداد/ تصميم •

 الهندسية.  هأو عمليات هأو رسومات هتصاميمإنشاء إعادة  وأتصاميم املشروع  •

 أنواع الوقود املحددة.تكوين وخصائص املواد أو الكيماويات أو  •

 تقديم تغييرات أو إجراءات تشغيل أو صيانة جديدة مقابل اإلجراءات الحالية. •

 ات أو السياسات أو املعايير الخاصة بجوانب الصحة أو السالمة أو البيئة.أدوات الحماية أو اإلجراء •

الهيكل التنظيمي و/ أو األدوار واملسؤوليات الفردية لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية )شركة ليكيال أو املهندس التابع للمالك أو  •

 املقاولين(.

 فاءة.الخاصة بالعمالة أو التدريب أو متطلبات الكالتغيرات  •

 التسليم للعمليات. •

 الخطوات األساسية .2

 اإلجراءات تستند إلى الخطوات األساسية التالية:

 العنصر/ املوقف الذي يتطلب تغيير محتمل.تحديد  •

 التابع لشركة ليكيال مصر: البيئية واالجتماعيةتحدد الطلبات الخاصة بنموذج التغيير املقدمة ملدير الحوكمة  •

o  لذي يتطلب تغيير.العنصر/ املوقف اطبيعة 

o  تظلمات أو الشكاوى العامة(. ال وأالتلوث  وأأية آثار تنتج من التغيير )مثل السالمة 

o .أية اعتبارات فيزيائية حيوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو صحية 
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تطابقها ونظام اإلدارة التابع لشركة ليكيال مصر التغييرات املقترحة للتأكد من مدى  البيئية واالجتماعيةسيراجع مدير الحوكمة  •

 واالجتماعية، حسب الحاجة.البيئية 

o  التابع لشركة ليكيال  البيئية واالجتماعيةومدير الحوكمة مصر التغييرات من الفئة األولى اعتمدها املدير العام لشركة ليكيال

 مصر )مع التشاور اإلضافي إذا دعت الضرورة(.

o  التابع لشركة ليكيال مصر )مع التشاور اإلضافي  البيئية واالجتماعيةلحوكمة اعتمدها مدير ا الثانيةالتغييرات من الفئة

ّدمت للمدير العام لشركة ليكيال مصر العتمادها إذا دعت الضرورة(املتخصص 
ُ
 .وبعدها ق

o  حاب املصلحة واألطراف/ أصالتغييرات من الفئة الثالثة تم االتفاق عليها بين املسؤولين املحليين لشؤون البيئية واالجتماعية

ّدمت املعنيين 
ُ
 التابع لشركة ليكيال مصر البيئية واالجتماعيةملدير الحوكمة )مع التشاور اإلضافي إذا دعت الضرورة( وبعدها ق

 العتمادها.

o  يال التابع لشركة ليك البيئية واالجتماعيةالتغييرات من الفئة الرابعة اعتمدها املدير العام لشركة ليكيال مصر ومدير الحوكمة

 أو السلطة الفوضة. مصر

 املراجعة واالعتماد من خالل أصحاب املصلحة الخارجيين إذا دعت ومتى تدعو الضرورة. •

 تلبية والوفاء بالتزامات رفع التقارير وااللتزامات األخرى في املستندات املالية. •

ب القوانين واللوائح املصرية أو بموجب شروط تقديم الطلبات واستالمها فيما يتعلق بأية موافقات مطلوبة لتنفيذ التغيير بموج •

 استصدار التراخيص.

 وهذا يشمل إبالغه لألطراف ذوي الصلة املعنيين بطبيعة التغيير ونطاقه وتوقيته.تنفيذ التغيير املعتمد  •

من السلطات يعادلها في تقرير االلتزام الداخلي و/ أو تقارير الرصد السنوية أو ما ملخص تغييرات املشاريع وحالتها يتم تضمين  •

 التنظيمية املعنية واملقرضين حسب الحاجة.

 تحديد طبيعة التغيير .3

 أثناء عمليات أو إجراءات أخرى  طلب التغيير
ا

من املحتمل أن ينشأ أثناء املراجعات املنتظمة ملخاطر املشروع ولكن قد تنشأ في أي وقت آخر، مثال

أعمال الفحص والتدقيق أو املراجعات اإلدارية أو نتيجة لتظلمات أصحاب املصلحة والشكاوى في ذلك خاصة بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية بما 

 األخرى أو الزيارات امليدانية املنظمة أو التفاعل والتواصل مع املقرضين/ ممثلي املقرضين.

من تسجيلها على نموذج إبالغ التغيير وقد تتضمن وتشمل ما التغيير مبرراته، ومبررات التغييرات ال بد يتم إعداد طلب إدارة التغيير ليشمل نطاق 

 يلي:

 تغيير نطاق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية أو منطقة تأثيره. •

 الجوانب القانونية )مثل التشريعات الجديدة أو املعدلة(. •

يمية مصرية والتي تؤثر على مسار طريق االشتراطات الصادرة عن وكالة/ جهة تنظاستصدار التصاريح )مثل التغييرات املطلوبة بسبب  •

 الوصول أو املعدات أو أعمال اإلنشاء أو التصميم(.

صحة وسالمة اإلنسان أو حماية البيئة أثناء الصحة والسالمة والبيئة واملجتمعات )مثل التغييرات التي من املحتمل أن تؤثر على  •

 مرحلة اإلنشاء(.

 رد الفعل القوي ألصحاب املصلحة. •

 )مثل تعذر عمل أو تشغيل أو صيانة املرافق دون تغيير(. التشغيل •
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 الجانب التجاري )مثل املزايا التجارية الكبيرة(. •

 .(في حالة عدم القدرة على استيعاب التغيير االلتزام بالترتيبات قد يتعرض لخللالترتيبات )مثل  •

 ولية السابقة(.التوريد )مثل عدم قدم املقاول أو املورد على تلبية االلتزامات واملسؤ  •

 (.التصدي لتعرض القوى العاملة أو املجتمعات للمخاطر األمنية املتزايدةاألمن )مثل  •

 تصنيف التغيير .4

 يتم تصنيف كافة التغييرات على أساس التبعات والنتائج الخاصة بالتغيير ومتطلبات رفع التقارير/ اإلبالغ وذلك وفق ما يلي:

 ات املطلوبةاإلجراء طبيعة التغيير فئة التغيير

 
 تغيير أساس ي -1

 

 أن ينتج عنها: التي من املعقول واملحتملالتغييرات 

 
و/ أو أحد اشتراطات توصيف املشروع عن الواضح االبتعاد  (أ

  ليكيال و/ أو التزام خاص بالقوانين/ املقرض

 
أثر/ آثار بيئية و/ أو اجتماعية واضحة غير واردة في سجل  (ب

 مخاطر املشروع/ سجل االلتزامات

 
واملعنية تأكيد بأن التدابير املخطط لها للحد من األعباء  (ج

بالتصدي ألثر/ آثار بيئية و/ أو اجتماعية واضحة غير فعالة 

رجى منها فعالية
ُ
 أو ال ت

 
البيئية إجراء تعديل أو إضافة جوهرية لسياق نظام اإلدارة  (د

 إذا دعت الضرورة واالجتماعية

 

التنظيمية املصرية و/ أو مقرض ي تبلغ شركة ليكيال الوكاالت/ الجهات 

املشروع خالل فترة زمنية مناسبة )تكون هذه الفترة حسب الوارد في القانون/ 

 حسبما ُيتفق عليه(.ش يء آخر ة للمقرضين أو واالجتماعي ةالبيئيخطة العمل 

 
خطوات يحدد إخطار التغيير الخاص بشركة ليكيال طبيعة التغيير املطلوب و 

 الفترة الزمنية ذات الصلة.التنفيذ املقترحة و 

 
ال يجوز إجراء تغييرات الفئة الثالثة التي تؤثر على الجوانب البيئية 

الجهات املصرية/ وكيل واالجتماعية الجوهرية دون موافقة مسبقة من 

املرافق/ املقرض، ما لم تكن تتعرض صحة اإلنسان أو البيئة إلى خطر محدق 

 .جسيمأو ضرر 

 
 )تغيير متوسط( -2

 
 غييرات التي من املعقول واملحتمل أن ينتج عنها:الت

 
 
و/ أو أحد اشتراطات سياسة  توصيف املشروعاالبتعاد عن  (أ

 ليكيال و/ أو التزام خاص بالقوانين املصرية/ املقرض

 
أثر/ آثار بيئية و/ أو اجتماعية واضحة غير واردة في سجل  (ب

 مخاطر املشروع/ سجل االلتزامات

 
بير املخطط لها للحد من األعباء على التداإجراء تعديل  (ج

 واملعنية بالتصدي ألثر/ آثار بيئية و/ أو اجتماعية

 
و/ أو مقرض ي املشروع خالل فترة املعنية تبلغ شركة ليكيال الجهات املصرية 

 مناسبة. زمنية

 

إذا اعتبر املقرضون أن هناك تغيير ما تجب إعادة تصنيفه أو أن التدابير 

يذه غير متوافقة واملعايير البيئية واالجتماعية املحددة، املقترحة إلدارة أو تنف

تعين على املقرضين من خالل وكيل املرافق واالستشاريين الفنيين إبالغ 

ء عليه ال تدخر شركة ليكيال ووكيل خالل فترة زمنية مناسبةالشركة 
ا
، وبنا

ا في سبيل االتفاملرافق/  اق على االستشاريين الفنيين التابعين للمقرضين وسعا

حتى التوصل لحل يرض ي  حل لذلك، وال تنفذ شركة ليكيال التغيير املقترح

 األطراف.

 

االستشاريون الفنيون التابعون للمقرضين إذا لم يستجب وكيل املرافق/ 

لذلك خالل الفترة الزمنية املتفق عليها، فستعتبر ليكيال أن التغيير املقترح 

 وستشرع فيه حسب الخطة املعني
ا

 ة.مقبوال

 
 )تغيير ثانوي( -3

 
الفئتين األولي والثانية أعاله ولكن يجب رفعها التغييرات ال تقع ضمن 

 للوكالة/ الجهة التنظيمية املصرية أو املقرضين.

 
 

شركة ليكيال ستبلغ أصحاب املصلحة/ الوكاالت املصرية املعنية سواء من 

 اجة.خالل االجتماعات الدورية أو التقارير الرسمية وذلك حسب الح

 

تقرير الرصد شركة ليكيال سترفع أية تغييرات تمت على مدار السنة في 

 السنوي الخاص بها أو اآللية التي تعادل وتكافئ ذلك.

  )تغيير متواضع( -4
 تغيير غير جوهرية أخرى 

 
 اإلبالغ غير مطلوب
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ا من خالل املسؤول عن إعداده، مع مراعاة أية آثار غ ير متوقع قد تنتج عن التغيير، وعلى أساس دراسة تقييم املخاطر كل تغيير سيتم تصنيفه مؤقتا

، والتصنيف املؤقت البيئية واالجتماعيةالتي تمت أثناء عملية إدارة التغيير، فسيتم تضمين التفاصيل ذات الصلة في عملية مراجعة نظام اإلدارة 

مدير الحوكمة البيئية لكن أي تغيير يطرأ على التصنيف يتطلب موافقة يجوز تعديله لتصنيف أعلى أو أدنى أثناء عملية املراجعة/ االعتماد و 

 .واالجتماعية التابع لشركة ليكيال مصر
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 البيئية واالجتماعيةملحق د: املخطط التدريبي لنظام اإلدارة 

 

 

 وبرامج التحسين املستمر * سياسات االستدامة

 * اشتراطات القوانين/ املقرضين

* الوعي واإلملام بالقضايا البيئية/ االجتماعية األساسية 

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة واشتراطات 

 وابط املتنوعةالض * التدريب املبدئي والتنشيطي
توفير التكاليف 

 والوقت

 أهم مؤثرات العمل + األهداف

 االلتزامات القانونية املعنية

 األداء الشخص ي

 تبعات حاالت عدم االلتزام

تحديد املتطلبات 

التدريبية لنظام اإلدارة 

إعداد أو توفير مادة  البيئية واالجتماعية

ومحتوى الدورات 

 التدريبية املناسبة

نظام اإلدارة ريبات تنفيذ أهم تد

 البيئية واالجتماعية

)املزج بين الدورات الداخلية 

، الرسمية وغير والخارجية

تقييم مدى فهم املتدرب  (الرسمية، حسب الضرورة

 أو كفاءته و/

أداء املوظفين وتقييمهم والتطوير 

 املنهي املستمر، التدريبات األخرى 

 مصفوفة املهارات

)االلتزامات القانونية 

واملعايير الخاصة 

بالتشغيل واملقرضين 

 وخالفه(

 تعريف: اعتماد:

 خطط التدريب

 وسائل التواصل

 البرامج

 موارد التدريب

 البيئية واالجتماعيةاإلدارة املخطط التدريبي لنظام 

 في مصر( البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة  -)امللكية 

 

 الضوابط الرقابية

 ةالبيئيخطة اإلدارة /  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة ل

 ةواالجتماعي

املالحظات الخاصة بالدورة ومدى 

 فعالية التدريب

 دائرة اإلجراءات التصحيحية

 )حسب الحاجة(

تدريب املدربين أو 

 استقدامهم حسب الحالة

تحديث الدورة/ سجالت 

 التدريب الفردية

 حسب الحالة 

 سجالت الحضور 

 شهادات املرور

 مالحظات املتدرب

البيئية نظام اإلدارة 

الصحة والسالمة  /واالجتماعية

 عللمشرو  البيئية واالجتماعية



 

 
 

 

 مشروع ليكيال لتوليد الطاقة من الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

(1.0دليل السياسات )اإلصدار  -ماعية اإلدارة البيئية واالجت نظام  

  غير قابلة للتحكم عند الطباعةالصفحات   53 من  49 صفحة

 ملحق هـ: مخطط املخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية

 

 مباشر/ غير مباشر

 طبيعي/ غير طبيعي/ حادث

 ماض ي/ حالي/ مستقبلي

 النطاق، التكرار، املدة؟

 التكلفة؟ االلتزام القانوني؟

 ؟إصدار صحفيصورة/ 

 ليكيال/ املقاول/ خط النقل

 القضايا البيئية واالجتماعية

 للمشروع البيئي واالجتماعيتقييم األثر 

 يئي واالجتماعيالبالتقييم االستراتيجي 

 خطة إشراك أصحاب املصلحة وما إلى ذلك

الدورات التدريبية واالجتماعات 

 الدورية/ الخاصة بغرض معين

 التزامات القوانين واملقرض

تحديد اآلثار 

واملخاطر البيئية 

 واالجتماعية

 سجل املخاطر

اآلثار/ املخاطر غير 

 ذات أهمية

آثار/ مخاطر ذات 

 أهمية

تحديث ومراجعة 

 دورية

تقييم املخاطر 

املتعلقة بسمعة 

 الشركات

 تقييم مخاطر
الصحة والسالمة 

 املهنية

خطة الخطط اإلطارية ل

 ةالبيئياإلدارة 

الخطط  /ةواالجتماعي

خطة إجراءات  /الفرعية

 ةالبيئياإلدارة 

 ةواالجتماعي

خطط االستعداد 

واالستجابة لحاالت 

 الطوارئ:

خطط وإجراءات وإرشادات 

البنك األوروبي إلعادة يال و ليك

 واملقاولين اإلعمار والتنمية

نظام عمليات تحسين 

البيئية اإلدارة 

 :واالجتماعية

األهداف وخطط العمل 

 واملوارد

ليست هناك إجراءات أخرى   -

 مطلوبة

 /تقييم املخاطر

 تحديد األولويات

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مراسالت 

 التقارير واإلفصاحات

 في مصر( البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة  -)امللكية 

 
 الضوابط الرقابية

 ةالبيئيخطة اإلدارة /  البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة ل

 ةواالجتماعي
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 مخطط التحسين املستمرملحق و: 

 

 

 

 اإلقناع املنتظم

 االعتبارات التجارية

 التحسينات النوعية

 على مستوى العمليات 

 البيئية واالجتماعية/ مزرعة الرياح

االشتراطات التنظيمية والقانونية الفعلية 

 واملستقبلية

 اآلثار واملخاطر البيئية واالجتماعية املهمة

 رسالة ليكيال وقيمها وسياساتها

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مراجعات 

 تقارير عدم االلتزام

 اإلجراءات التصحيحية

 اإلجراءات الوقائية

 نات األخرى املطلوبةوالتحسي

تحديد فرص 

 التحسين

تحديث تحليل املخاطر/ دراسة 

 الجدوى )حسب الضرورة(

 تعريف:

 هدف التحسين

 زمن املشروع

 متطلبات املوارد

 تفصيليةخطة العمل ال

اعتماد هدف التحسين  

 واملدة الزمنية واملوارد
تنفيذ اإلجراءات إلنجاز 

 وتحقيق األهداف

 تحقيق النتائج

 املتوقعة
املراجعة اإلدارية 

البيئية  نظام اإلدارةل

 واالجتماعية

 داف الذكيةاأله
 تقدم الرصد

عدم وجود موارد = عدم 

 وجود تحسين!

تقارير التقدم املنتظمة لتأكيد الفترة  تغيير االستراتيجية؟

 الزمنية والنتائج املتوقعة

 تحليل إضافي للمخاطر؟

 إجراءات إدارة التغيير

 )عند الضرورة(

نظام مراجعة مستندات 

 البيئية واالجتماعيةاإلدارة 

وجوانبه وآثاره وتقارير  

البيئية نظام اإلدارة 

 واالجتماعية

 صعوبات التنفيذ ؟

دائرة اإلجراءات 

حسب  ةالتصحيحي

 الضرورة

 البيئية واالجتماعيةاإلدارة التحسين املستمر لنظام 

 في مصر( البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة  -)امللكية  
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 ملحق ز: نموذج أهداف تحسين نظام اإلدارية البيئية واالجتماعية

 

 

خ: اعتمده:التاري    

ن نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية هدف تحسي 

رقم الهدف:

المسؤولية األساسية:

الهدف:

/ السياسة ن امات الخاصة بالقواني  ن االلت 

مصدر الدعم:

تاري    خ/ توايخ اإلنجاز المستهدفة:

متطلبات الموارد:

خطة العمل:

ات األداء الرئيسة: إجراءات الرصد/ مؤشر
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 ملحق ح: نموذج تقرير عدم االلتزام

 تقرير حاالت عدم االلتزام بنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية

 املؤلف: التاريخ: رقم التقرير:

 املوضوع:

 اصيل حالة عدم االلتزام:تف

 
 
 

 الشخص الخاضع للمراجعة:    املراجع:

 اإلجراءات التصحيحية املقترحة:

 
 
 

 اعتمده:   تاريخ اإلنجاز:

 :املنجزة /ةتخذاإلجراءات التصحيحية امل

 

 
 

 التوقيع:    التاريخ:

 التدقيق:

 
 

 
 

 مسؤول التدقيق:    التاريخ:

 إجراءات أخرى موص ى بها:

 
 
 
 
 اعتمده:  يخ اإلنجاز الجديد:تار 

 انتهى التقرير.

 

 التاريخ: 

 

 مدير الحوكمة البيئية واالجتماعية:

 التعليقات:
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ألعمال البناء  البيئية واالجتماعيةملحق ط: مخطط مراسالت نظام ليكيال لإلدارة 

 التقارير واإلفصاح –والتملك والتشغيل 

 
 

 

 

البيئية نظام اإلدارة متطلبات الوعي ب

 والقضايا البيئية  السياسةو  واالجتماعية

 املعلومات العامة تتطلب كفاءة مهنية وما إلى ذلك

تقرير الرصد  تتطلبلخاصة ااملعلومات 

 السنوي للمقرضين

 الحاجة إلى دعم و/ أو مساندة فنية خاصة 

املساعدة أو املعلومات املطلوبة من طرف 

 معني أو صاحب مصلحة

اشتراطات ومتطلبات الجهات التنظيمية 

 (هاز شؤون البيئة املصري ج)مثل مراجعة 

 الحاجة إلى معلومات بيئية

 الخبرة واملعلومات املناسبة مدى توافر

 املحتوى الفني لطلبات املعلومات

 تكلفة االستجابة للحاجة

أي شخص يطلب نسخة من سياسات أو إفصاحات 

أخرى لشركة ليكيال سيحصل على نسخة 

وكافة الطلبات األخرى واملعلومات الداعمة املعنية، 

ن األطراف الخارجية للحصول على املعلومات م

ا للطبيعة  ء على مدى أهميتها، طبقا
ا
نظر بنا

ُ
ست

 السرية للمواد.

مراجعة االشتراطات/ الطلبات 

 الخاصة باملعلومات

ء على االستجابة 
ا
اتخاذ القرار بنا

 املالئمة

املستندات الداخلية واملراسالت الداخلية 

اإلدارة الخطية األخرى الخاصة بنظام 

 البيئية واالجتماعية

نظام اإلدارة اإلنترنت والروابط اإللكترونية باإلضافة إلى مكتبة 

 والدوريات واالشتراكات ومواقع الويب البيئية واالجتماعية

الجتماعات الدورية/ الدورات التدريبية وا

 الخاصة بغرض معين

خلية
ل الدا

ص
ت التوا

قنوا
 

 املراسالت الداخلية

الردود الفردية حسب التعليمات الدائمة 

ا لطبيعة الطلب وما إلى ذلك.
ا

 وطبق

ا املساهمة في تقارير ليكيال املخطط بها وكذ

اإلفصاحات املنشورة/ اإللكترونية أصحاب 

 واملعلومات العامة األخرى املصلحة 

 البيئية واالجتماعيةنظام اإلدارة مراسالت 

 التقارير واإلفصاحات

 في مصر( البيئية واالجتماعيةمدير الحوكمة  -)امللكية 

 


