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مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيّد باألنظمة

تقييم مسبق لمدى التقيد باألنظمة :موجز النتائج
شكوى بشأن تمويل مؤسسة التمويل الدولية لشركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند مصر
في ديسيمرر كيانون األول  ،2009وافقيت مؤسسية التموييل الدوليية علي اسيتممار قيدر  80ملييون ييورو في شيركة اإلسييكندرية
للتنمية المحدودة (شركة اإلسكندرية للتنمية أو "العميل") .والشركة ه شيركة قابضية تملي مصيان األسيمنت المصيرية التابعية
لمجموعة تيتان .ويتألف االستممار من عمليتين اثنتين :شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند (شركة اإلسكندرية لألسمنت "مشغل
المشروع") وشركة أسمنت بن سويف .وأسفرت هذ العملية عن امتالك مؤسسة التمويل الدولية عن طريق الشركة حصة أقلية
ترلغ  %15.2من شركة اإلسكندرية للتنمية.
وف شهر أبريل نيسان  ،2015تلق مكتب المحقق المستشار لشؤون التقيد باألنظمة شكوى تتعلق بتمويل المؤسسة لمشيغل المشيروع تقيد
بها مواطنون يعيشيون في وادي القمير بيالقر مين مصين أسيمنت شيركة اإلسيكندرية لألسيمنت ،ومين ميوففين كيانوا يعمليون ليدى مشيغل
المشروع .وتتضمن الشكوى مزاعم بأن تمويل المؤسسة للمشروع ال يتفق واالشتراطات الريئية واالجتماعيية للمؤسسية .وأثيارت الشيكوى

عل وجه الخصوص مخاوف تتعلق بميا يلي ( :أ) تقييد مشيغل المشيروع باالشيتراطات الوطنيية للتيرايي الريئيية ،و( ) حجيم
مشيياركة األطييراف المعنييية فيمييا يتعلييق بعمليييات العميييل ،و(ج) حقييو العمييال وفييروف العمييل ،و(د) صييحة المجتم ي المحل ي
وسالمته ،وياصة تأثير التلوث الناجم عن مصن األسمنت بما ف ذل تحيول الشيركة مين اسيتخدا الغياز الطريعي في التشيغيل
إل استخدا الفحم.
يقيو مكتيب المحقيق المستشيار

وحيث أنيه ليم ييتم التوصيل إلي اتفيا بيين األطيراف المعنيية علي عمليية تسيوية النيزاع التي
بتسهيلها ،أحيلت القضية إل وفيفة التقيد باألنظمة التابعة للمكتب من أجل التقييم .والغرض من التقيييم المسيرق لميدى االمتميال

لألنظمة هو ضمان عد إجراء تحقيقات بشأن االمتمال إال للمشروعات الت تميير مخياوف ضيخمة فيميا يتعليق بالنتياج الريئيية أو
االجتماعية أو كليهما ،و/أو مساجل لها أهمية ألنظمة مؤسسة التمويل الدولية/الوكالة الدولية لضمان االستممار.
وتعد المساجل الت أثارها الشاكون ضخمة ف طريعتها .وفيما يتعلق بمشاركة األطراف المعنيية ومسيتوى التليوث ،يشيير مكتيب
المحقق المستشار إل أن مصن شركة اإلسكندرية لألسيمنت يقي بيالقر مين منطقية سيكنية .وأقيرت مؤسسية التموييل الدوليية
يييالل مراجعتهييا التي سييرقت عملييية االسييتممار بييأن المصيين تنرعييث منييه مسييتويات مرتفعيية ميين التييرا والجسيييمات وانرعاثييات
أكاسيد النتروجين .ونتيجة لذل  ،اتفقت المؤسسة والعميل عل يطة عمل للحد من االنرعاثات ف الجو ومراقرة جودة الهواء.
غير أن الشاكين طعنوا ف مدى كفاءة وفعالية هيذ اإلجيراءات .وأثيار تغييير شيركة اإلسيكندرية لألسيمنت وقيود التشيغيل مين
الغاز الطريع إل الفحم تساؤالت فيما يتعلق بتطريق المعايير الريئية واالجتماعية لدى مؤسسة التمويل الدولية والت لم تُرحيث
ف مرحلة ما قرل االستممار .وتزعم الشكوى أيضا مجموعة من المساجل المتعلقة بأوضاع العميل والعميال بميا في ذلي مخالفية

قانون العمل الوطن مما أثر عل العمال ف الماض والحاضر.
وقدمت المؤسسة تمويال لمشغل المشروع محل الشكوى عرر أحد عمالجها من مؤسسات الوساطة المالية .وف هذا السيا  ،فإن
معرفة المؤسسة باألداء الريئ واالجتماع لشركة اإلسكندرية لألسمنت ذات صلة بالموضوع.
ويتطلب تسوية مساجل التقيد باألنظمة الواردة ف

الشكوى بحما مستفيضا بمشاركة يرراء فنيين متخصصيين .وعلي

ذلي

قيرر

مكتب المحقق المستشار أن مسيألة التقييد باألنظمية تسيتوجب التحقييق .وستصيدر مهيا وصيالحيات التحقييق في ميدى االمتميال
باألنظمة وفقا إلرشادات العمليات الخاصة بمكتب المحقق المستشار.

نبذة عن المحقق/المستشار
تقو رسالة مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد باألنظمة علي العميل كآليية تصيحي مسيتقلة عادلية وفعالية يمكين الوثيو فيهيا
لتحسين المساءلة الريئية واالجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستممار.
ومنصب المحقق/المستشار هو منصب مستقل يتر رجيس مجموعة الرن الدول مراشرة .ويراج المحقق/المستشار الشيكاوى
الت ترد من المجتمعات المحلية المتأثرة بمشروعات إنماجية يساندهما ذراعا مجموعة الرن اليدول للتعاميل مي القطياع الخياص
وهما مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستممار.
للمزيد من المعلومات عن المكتب ،يُرجى زيارة هذا الموقع.www.cao-ombudsman.org :
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أوال :عرض عام لعملية التقييم المسبق لالمتثال لألنظمة
حييين يتلق ي المكتييب شييكوى بشييأن مشييروع للمؤسسيية أو الوكاليية ،تحييال الشييكوى للتقييييم .وإذا يل ي المكتييب إل ي أن أطييراف
الشكوى غير راغرة ف التوصل إل حل ميسّر أو غير قادرة عل ذل  ،تحال القضية إل وفيفية االمتميال داييل المكتيب للتقيييم
واحتمال إجراء تحقيق.
ويمكن أن يطلب ناجب الرجيس لشؤون مكتب المحقق/المستشار أو جهاز اإلدارة ف المؤسسة أو الوكالة أو رجيس مجموعة الرن
الدول إجراء تقييم مسرق لمدى االمتمال باألنظمة.
وينصب تركيز وفيفة التقيد باألنظمة دايل المكتب عل المؤسسة والوكالة ال عل عمالجهما .وينطرق هذا عل جمي أنشيطة
مؤسسة التمويل الدولية بما ف ذل ف األسوا العقارية والمالية واألعمال االستشارية .ويقيّم المكتب كيفية اطمئنان المؤسسية
أو الوكالة أو كالهما عل أداء نشاطها التجاري أو مشورتها ،وكذل ما إذا كان النشاط التجاري أو المشيورة يتفيق مي قصيد
أحكا السياسات ذات الصلة .غير أنه ف حاالت كميرة يستلز عنيد تقيييم أداء المشيروع وإجيراءات المؤسسية أو الوكالية للوفياء

باالشتراطات ذات الصلة أن يجري المكتب استعراضا لما اتخذ العميل من تدابير ويتحقق من النتاج عل أرض الواق .
وقرل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يسيتلز إجيراء تحقييق في

ميدى االمتميال ،يجيري المكتيب أوال تقييميا مسيرقا لميدى االمتميال

باألنظمة .والغرض من التقييم المسرق لمدى االمتمال هو ضمان عيد إجيراء تحقيقيات بشيأن االمتميال إال للمشيروعات التي تميير
مخييياوف ضيييخمة فيميييا يتعليييق بالنتييياج الريئيييية أو االجتماعيييية أو كليهميييا ،و/أو مسييياجل لهيييا أهميييية ألنظمييية مؤسسييية التموييييل
الدولية/الوكالة الدولية لضمان االستممار.
ويتطلب توجيه عملية التقييم المسرق لمدى االمتمال أن يطريق المكتيب عيدة معيايير أساسيية .وتخترير هيذ المعيايير قيمية إجيراء
تحقيق بشأن االمتمال ،حيث يسع المكتب إل تحديد ما إذا كان هناك:
• شواهد عل نتاج سلرية كريرة محتملة بيئية و/أو اجتماعية اآلن ،أو ف المستقرل.
• دالجل تشير إل أنه ربميا ليم ييتم االلتيزا بسياسية ميا أو معيايير التقيييم المسيرق األييرى أو ليم تُطريق مين قريل المؤسسية/الوكالة
التطريق المالجم.
• شواهد تشير إل أن أحكا المؤسسة/الوكالة ،سواء تم أو لم يتم االمتمال بها ،قد فشلت ف توفير مستوى كاف من الحماية.
وعنيد إجييراء التقييييم المسيرق ،يشييترك المحقييق المستشيار مي فريييق المؤسسيية/الوكالة اليذي يعمييل مي مشيروع معييين وكييذل مي
األطيييراف المعنيييية األييييرى لفهيييم أي المعيييايير اسيييتخدمتها المؤسسييية/الوكالة لتطميييئن بشيييأن أداء المشيييروع ،وكييييف اطمأنيييت
المؤسسيية/الوكالة بشييأن االمتمييال لهييذ المعييايير ،وكيييف اطمأنييت المؤسسيية/الوكالة بييأن هييذ األحكييا أتاحييت مسييتوى كافيييا ميين
الحماية ،وعموما ما إذا كان التحقيق بشأن ميدى االمتميال هيو اليرد المناسيب .وبعيد أن ييتم االنتهياء مين التقيييم المسيرق لالمتميال،
يمكن للمحقق أن يغلق القضية أو يردأ تحقيقا ف مدى امتمال مؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستممار.
حالما ينته المحقق المستشار من التقييم المسرق لالمتمال  ،فإنه يقد المشورة للمؤسسة/للوكالة ،ورجيس مجموعة الرني اليدول ،
ومجلس المديرين التنفيذيين كتابةً .وإذا كان التقييم المسرق نت عن قضية محالة من تسوية المنازعات بمكتب المحقق المستشيار،
يتم أيضا إبالغ صاحب الشكوى كتابة .ويُعلن للجمهور موجز لجمي نتاج التقييم المسيرق .وإذا قيرر المحقيق المستشيار الشيروع
ف إجراء تحقيق بشأن االمتمال نتيجة للتقييم المسرق ،يعد المحقيق المستشيار المهيا والصيالحيات للتحقييق وفقيا لمريادت عملييات
المكتب.
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ثانيا :خلفية عامة
مصنع أسمنت اإلسكندرية
يتعلييق هييذا التقييييم المسييرق بالمشيياكل الريئييية واالجتماعييية الناجميية عيين تشييغيل مصيين أسييمنت ("المشييروع") شييركة اإلسييكندرية
لألسمنت التابعة لشركة اإلسكندرية للتنمية .يق المشروع ف وادي القمر بمدينة اإلسكندرية علي مقربية مين مجتمعيات محليية1.
أسست الحكومة المصرية شركة األسمنت ف األربعينات ،وتم تخصيصها عا  .2000وف عا  2002تم تفكي يطوط إنتاج
الكلنكيير الرطييب األصييلية األربعيية ،وإنشيياء ييين إنتيياج الكلنكيير الجيياف الجديييد .واس يتحوذت شييركة تيتييان لألسييمنت عل ي شييركة
اإلسكندرية لألسمنت عا  .2007وف عا  ،2013وبسرب نق إمدادات الغاز ،بدأ تحويل مصن األسمنت ليعمل بالفحم.
تمويل مؤسسة التمويل الدولية لتيتان مصر
قامت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل هذا المشروع من يالل استممار مراشر واستممار عن طريق مؤسسة للوساطة المالية.

االستممار المراشر
مجموعة تيتان من عمالء مؤسسة التمويل الدولية وه شركة أسمنت ياصة راجدة ف اليونان .وشيركة اإلسيكندرية للتنميية هي
شركة تابعة لتيتان المصرية لالستممار المحدودة .وطلب العميل ضي اسيتممار لتوسيي عملياتيه في مصير .وفي نيوفمرر تشيرين
المان  ، 2010وافقت مؤسسة التمويل الدولية عل االستممار ف حقو الملكية ف شركة اإلسكندرية للتنمية ،والت ه بدورها
شركة قابضة تمل شركة اإلسكندرية لألسمنت وشركة أسمنت بن سويف ،ويش ّغل كالهما مصان أسمنت ف مصر .وبلغ حجم
استممارات مؤسسة التمويل الدولية ف حقو الملكية  80مليون يورو تممل حصية غيير مراشيرة بنسيرة  ٪15.2مين رأ الميال
السيهم لشيركة اإلسيكندرية لألسيمنت .وكيان الغييرض المعلين مين اسيتممارات المؤسسية المسيياعدة في تموييل بنياء الخين المييان
لإلنتاج المتكامل لألسمنت في شيركة أسيمنت بني سيويف ،واالسيتممار في التكاميل الرأسي في المجيامي والخرسيانة الجياهزة،
وتحسييين األداء الريئ ي للمصيين عيين طريييق رف ي مسييتوى الحييد ميين التلييوث وتحسييين كفيياءة الطاقيية ،واسييتكمال مشيياري إلزاليية
االيتناقات ف كل من شركة اإلسكندرية لألسمنت وشركة أسمنت بن سويف.
وتمممم توقيمممع اتفاقيمممة اسمممتثمار بمممين شمممركة اإلسمممكندرية للتنميمممة ومؤسسمممة التمويمممل الدوليمممة فمممي ممممار آذار  2010وصمممرفت
المؤسسة  80مليون يورو في نوفمبر تشرين الثاني  . 2010ويُص ّنف هذا االستثمار ضممن الفئمة ب ،وهمذا يعنمي أن المؤسسمة
قيّمت بأنه ينطوي على مخاطر وتأثيرات بيئية واجتماعية محدودة محتملة.
االستممار عرر إحدى مؤسسات الوساطة المالية

باإلضافة إلى ذلك ،كان لمؤسسة التمويل الدولية استثمارات في همذا المشمروع ممن خمالل بنمك يحمتفظ لديمه المشمروع بأسمهمه،
وقام البنك بدوره بمنح قروض لمشغل المشروع.
الشكوى
ف أبريل نيسان  ،2015تلق مكتب المحقق المستشار شكوى من مجموعة من أفراد مجتم وادي القمير وميوففين سيابقين في
شركة اإلسكندرية لألسمنت ،بمسياندة مين منظميات غيير حكوميية محليية ،مين بينهيا المريادرة المصيرية للحقيو الشخصيية (معيا
"الشاكين") .أكد الشاكون أن تمويل مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يتعارض مي سياسيات االسيتدامة الريئيية واالجتماعيية
للمؤسسة .وقرر المكتب أن الشكوى تستوف شروط النظير فيهيا وأجيرى عمليية تقيييم تضيمنت مناقشيات تفصييلية مي األطيراف
المعنية  .وحيث أنه لم يكن هناك اتفا بين األطراف المشاركة عل الديول في عمليية حيل النيزاع بتيسيير مين المكتيب ،أحيليت

 1مؤسسة التمويل الدولية ،وتيتان مصر ،وملخ

االستعراض الريئ واالجتماع .http://goo.gl/i2zZJz ،
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الشييييييكوى إليييييي وفيفيييييية االمتمييييييال بمكتييييييب المحقييييييق المستشييييييار إلجييييييراء تقييييييييم مسييييييرق فيييييي مييييييايو أيييييييار .2016
ويزعم مقدمو الشكوى أن المشروع ال يحمل الترايي الريئية السليمة للعمل ،وبدال مين ذلي يعميل بموجيب ريصية مؤقتية منيذ
عا  ،2001تم تجديدها عدة مرات  .ويستشيهدون في الشيكوى بتقريير صيادر عين هيئية مفوضي الدولية يين علي أن تجدييد
التيريي عيدة مييرات يقيوض دور إجييراءات التيريي  .2ووفقيا للشيياكين ،يشيكل المشييروع انتهاكيا لعيدة قييوانين مصيرية تيينظم
متطلرات التريي  .ويزعم الشاكون أيضا أنه لم يُعلن عل الجمهور أي تقييم لألثير الريئي بشيأن المشيروع إلجيراء نقيا عيا
حوله ،وذل عل الرغم من أن القانون المصري يشترط إجراء تقييم لألثر الريئ ألي توسي أو تجديد للمنشآت القاجمة.
وفيما يتعلق بإشراك المجتم المحل  ،تفيد الشكوى بأن اعتراض المجتم المحل علي مصين األسيمنت قياجم منيذ فتيرة طويلية .
ويزعم مقدمو الشكوى أن السكان يعانون من التلوث ،والضوضاء المزعجة ،والهزات الت تيؤثر علي المريان المجياورة نتيجية
لعمليات المشروع  .وعالوة عل ذل  ،يذكر الشاكون أن مجتم وادي قمر شارك في احتجاجيات سيلمية ورفي دعياوى قضياجية
ضد الشركة.
ويزعم الشاكون أن المشروع يخالف معييار األداء رقيم ( 2أوضياع العميل والعميال) وقيانون العميل المصيري  .ويزعميون علي
وجه الخصوص أن شركة اإلسكندرية لألسمنت فصلت عماال داجمين ث ّم استعانت بهم عل أسا مؤقت كعميال تيابعين لمقياول .
وجاء ف الشكوى أن عمال المقاول ال يحصلون عل نفس المزايا التي يتمتي بهيا المعينيين مراشيرة مين الشيركة ،مميل التفياوض
الجماع  ،واألجور ،والحصول عل حصة من األرباح  .باإلضافة إل ذل  ،تن الشكوى عل أنه نظرا للتليوث داييل مصين
األسمنت ال يتمتي العميال بريئية صيحية آمنية  .ووفقيا ألصيحا الشيكاوى ،حير مشيغل المشيروع مين طلريوا التقاعيد المركير مين
مزاييياهم منييذ عييا  ،2003وانتهي حقييو العمييال في االعتصييامات السييلمية عيين طريييق اسييتدعاء الشييرطة لتفريييق اإلضييرابات
والتجمعات بالقوة.

وجهة نظر مشغل المشروع
أوجز تقرير مكتب المحقق المستشار 3رأي مشغل المشروع بأنه اتري القيوانين المصيرية ومعيايير مؤسسية التموييل الدوليية فيميا
يتعليق بيإجراء تقيييم األثير الريئي قريل صيدور أي تصيري  .ويشيير مشيغل المشيروع إلي أن جهياز شيؤون الريئية المصيري قيد
الموافقة النهاجية للمصن للعمل بعد أن أجرى عمليات التحقق واالستعراض.
وفيما يتعلق بإشراك المجتم المحل  ،ين مشغل المشروع عل أنه يطرق "سياسة الريا المفتيوح" بالسيماح لألطيراف المعنيية
بتوصيل مشياكلهم مراشيرة إلي الشيركة  .ويقيد روايية مختلفية للصيراعات مي المجتمي المحلي  .فرالنسيرة للتليوث والضوضياء
والهزات ،يذكر مشغل المشروع أنه يطرق أفضل التقنيات المتاحة لتتوافق م التشريعات الريئية المصيرية ومي المعيايير الدوليية
وتلي الخاصية باالتحياد األوروبي  .وعيالوة علي ذلي  ،يين مشيغل المشيروع أنيه في السينوات الخميس األيييرة طريق تيدابير
لمعالجة انرعاثات الغرار وأكاسيد النيتروجين ،وأنه يتم إصدار تقارير رصد وإجراء عمليات تدقيق بصورة منتظمة.
وفيما يتعلق بحقو العمال وفروف العميل ،يشيير مشيغل المشيروع إلي أن تقليي حجيم قيوة العميل لدييه حيدث أساسيا في عيا
 2003حين كان المصن يشارك ف ملكيتيه الفيارج وتيتيان ،وأنيه تيم عيرض يطية التقاعيد المركير الطيوع  .ومين وجهية نظير
مشييغل المشييروع ،فقييد حصييل العيياملون الييذين تقاعييدوا عل ي حييوافز سييخية .ويييذكر مشييغل المشييروع أن بيئيية العمييال وصييحتهم
وسييالمتهم ه ي ميين األولويييات ،وأنييه ينفييذ أفضييل الممارسييات المتاحيية لضييمان تهيئيية بيئيية عمييل آمنيية للمييوففين والعمييال غييير
الموففين ،وللزوار .ويذكر مشغل المشروع أنه ينفذ عمليات تفتيش منتظمة وصيانة وقاجية للمعدات ،وأنه يوفر فحوصيات طريية
منتظمة للعاملين ،وأنه يقو بعمليات تدقيق دايل من أجل تحديد إجراءات وقاجية أو تصحيحية أو كالهما للتحسين المستمر.

 2موق مكتب المحقق المستشار.Egypt / Alex Dev-01/Wadi al-Qamar, http://goo.gl/5oNJoI ،
 3تقرير تقييم مكتب المحقق المستشار.Alex Dev-01/Wadi al-Qamar, http://goo.gl/5oNJoI ،
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ثالثا :التحليل
يركز هذا القسم عل استعراض مؤسسة التمويل الدولية ف مرحلة ما قرل ض االستممار وإشرافها عل اسيتمماراتها في شيركة
اإلسكندرية للتنمية وتحديد وإدارة المخاطر الريئية واالجتماعية المتعلقة بالمشروع.
وتييم ضي اسييتممار المؤسسيية في إطييار سياسيية عييا  2006بشييأن االسييتدامة الريئيية واالجتماعييية ("سياسيية االسييتدامة )"2006
ومعايير األداء .ومن يالل سياسة االستدامة " ،2006تسع مؤسسة التمويل الدولية لضيمان أن المشياري التي تمولهيا يجيري
تشغيلها بطريقة تتفق م متطلرات معايير األداء ."4وتشير سياسة االستدامة  2006إل "تعد جهود المؤسسة لتنفيذ األنشطة
االستممارية وتقديم األنشطة االستشارية بغرض دف الضرر عن النا والريئة ...أحد العناصر األساسية ف الرسالة
اإلنماجية للمؤسسة" (الفقرة  .)8وعالوة عل ذل  ،تضيف أن "المؤسسة لن تميول أنشيطة أعميال جدييدة ال يتوقي أن تفي
بمتطلرات معايير األداء ييالل فتيرة زمنيية مناسيرة( "،الفقيرة  .)17وإذا ليم يمتميل العمييل لاللتزاميات الريئيية واالجتماعيية،
"فسوف تعمل المؤسسة م العميل إلعادته إل االلتزا بأقص مستوى ممكن ،أما إذا أيفق العميل ف العيودة إلي
االلتزا  ،فإن المؤسسة ستتخذ اإلجراءات العالجية وفقا لما تراه مالئما" (الفقرة .)26

أ) استعراض مؤسسة التمويل الدولية لمرحلة ما قبل ضخ االستثمار
السؤال الرجيس الذي يطرحه مكتب المحقق المستشار عن ف مرحلة ما قرل االلتزا بيدورة المشيروع هيو ميا إذا كانيت مؤسسية
التموييل الدولييية مارسييت إجيراءات العناييية الواجريية في استعراضييها للمخيياطر الريئية واالجتماعييية لالسييتممار .كمريدأ عييا  ،تلتييز
المؤسسة بإجراء تقييم بيئ واجتماع قرل ض االستممار "يالجم طبيعة ونطاق المشروع ويتناسب ممع مسمتوى مخماطره وآثماره
االجتماعية والبيئية( "،سياسة االستدامة  ،2006الفقرة .)13
إن معيييار األداء رقييم ( 1التقييييم االجتميياع والريئي ونظييم اإلدارة) يتطلييب أن يجييري عمييالء المؤسسيية تقييمييا بيئيييا واجتماعيييا
يفح ي بطريقيية متكامليية المخيياطر والتييأثيرات الريئييية واالجتماعييية المحتمليية للمشييروع . 5ويييالل اسييتعراض مييا قرييل ض ي
االستممار ،تحليل المؤسسية هيذا التقيييم الريئي واالجتمياع  ،واليذي قيد يكيون تقييميا كيامال لألثير الريئي واالجتمياع أو تقييميات
أيرى أبسن ،وذل اعتميادا علي المشيروع  .وعلي وجيه الخصيوص ،يين معييار األداء رقيم  1علي أنيه "فمي حالمة اشمتمال
المشروع على أنشطة أعمال قائمة ،فإنه قد تنشأ الحاجة إلى استعراض األوضاع االجتماعية و/أو البيئية لتحديد المجاالت المثيمرة
للقلق( "،الفقرة  .)8ويعتمد نطا التدقيق عل طريعة المشروع وحجمه وموقعيه وفي أي مرحلية مين مراحيل التنميية  .وإذا كيان
تطلييب األميير تييدابير محييددة ميين العميييل لتلرييية المتطلرييات الريئييية واالجتماعييية للمؤسسيية ،فيجييب أن تييرد ف ي يطيية عمييل بيئ ي
واجتماع  .وينرغ أن تصف يطة العمل هذ التيدابير الالزمية لتنفييذ مجموعيات مختلفية مين إجيراءات التخفييف أو اإلجيراءات
التصحيحية الواجب اتخاذها ،وترتيب أولوية هذ اإلجراءات بما ف ذل التوقيت الزمني لتنفييذها واإلفصياح عنهيا للمجتمعيات
المحلية المتأثرة وعرض الجدول الزمني وآليية اإلبيالغ الخيارج عين تنفييذ العمييل لخطية العميل الريئي واالجتمياع ( ،معييار
األداء رقم  ،1الفقرة .)16
وفقا لسياسة مؤسسة التمويل الدولية  2006بشأن تداول المعلومات (سياسة تداول المعلومات) ،تصدر المؤسسة ملخصا موجزا
لنتاججها وتوصياتها باسم "ملخ االستعراض الريئ واالجتماع " . 6إلي جانيب ملخي االسيتعراض ،مطليو مين المؤسسية
إتاحة "نسخ إلكترونية من روابط الويب ،حيثما كان متاحا ،وأي وثائق ذات صلة بتقييم اآلثار االجتماعية والبيئية يعدها العميل أو
ُتع ّد نيابة عنه ،بما في ذلك خطة العمل( "،سياسة تداول المعلومات ،الفقرة ( 13أ)).
ويشير ملخ االستعراض الذي تصدر المؤسسة إلي أنيه ييالل اسيتعراض ميا قريل االسيتممار ،تلقيت المؤسسية يططيا شيركة
اإلسكندرية للتنمية وزارت مصن شركة اإلسكندرية لألسمنت  .وتم اإلفصاح عن ملخ االستعراض ،إل جنب يطية العميل،

 4سياسة مؤسسة التمويل الدولية المعنية باالستدامة الريئية واالجتماعية (سياسة االستدامة  ،2006 ،)2006فقرة  ،5متاحة عل
.http://goo.gl/9eh8hg
 5معايير األداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية بشأن االستدامة الريئية واالجتماعية ،معيار األداء رقم  :1متاح عل هذا الموق
.http://goo.gl/LKne0l
 6سياسة مؤسسة التمويل الدولية بشأن تداول المعلومات ،أبريل نيسان  ،2006فقرة (13أ) :متاحة عل هذا الموق .http://goo.gl/PJmFYY
هذا الموق
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عل الموق اإللكترون للمؤسسة ف نوفمرر تشرين المان  . 72009ولم تقد أي وثياجق بشيأن تقيييم األثير الريئي واالجتمياع
أو وض لها روابن عل موق المؤسسة عل شركة اإلنترنت.1

ويشير الملخ أيضا إل أن العميل "عرض يططا لمعالجة اآلثار الريئية واالجتماعيية لضيمان أن يمتميل المشيروع ،عنيد تنفييذ
تييدابير التخفيييف المحييددة المتفييق عليهييا ،للقييوانين واللييواج المصييرية ،وسياسيية المؤسسيية ومعاييرهييا لييألداء بشييأن االسييتدامة
االجتماعية والريئية ،وإرشادات المؤسسة المطرقة بشأن الريئة والصحة والسالمة" .وال يتناول الملخ بالرحث التصري الريئ
لشركة اإلسكندرية لألسمنت.
وأشار ملخ االسيتعراض إلي أن مصين شيركة اإلسيكندرية لألسيمنت تأسيس في وقيت ليم يكين هنياك شيرط بموجيب القيانون
المصيري إلجيراء تقيييم األثير الريئي للتطيويرات الصيناعية الجدييدة  .ومي ذلي  ،يشيير الملخي إلي أنيه مين أجيل التوافيق مي
المتطلرات الوطنية ،تم إعداد تقييم مستقل لألثر الريئ ف عا  2002عن إغال  /تفكي يطوط إنتاج الكلنكير الرطيب األربعية
األصلية بالمصن وتركيب يطوط جديدة إلنتاج الكلنكر الجاف (تقييم األثر الريئ  .)2002وكما ورد ف ملخ االسيتعراض،
جاء ف تقييم األثر الريئ " 2002ملخصيات آلثيار بيئيية رجيسيية وكيذل يطين التخفييف والرصيد" التزميت شيركة اإلسيكندرية
للتنمية بتنفيذها كاملة  .وليس من الواض ما إذا كانت مؤسسة التموييل الدوليية قيد راجعيت تقيييم األثير الريئي  2002في ضيوء
متطلرات معيار األداء رقم  . 1ومن غير الواض أيضا ما إذا كان قد تم إدراج إجيراءات التخفييف الموصي بهيا في تقيييم األثير
الريئ  2002ف يطة العمل الت تم نشرها عل الموق اإللكترون للمؤسسة ف عا ( 2009يطة العمل الريئ واالجتمياع
.)2009
وأقييرت المؤسسيية ف ي ملخ ي االسييتعراض بوجييود مجتمعييات محلييية ف ي المنيياطق المحيطيية بمصيين األسييمنت ،مشيييرة إل ي أن
المشروع يق ف منطقة متعددة االستخدامات تشمل منشآت صناعية أيرى ومناطق سكنية مكتظة بالسكان  .وأفاد الملخي بيأن
إشراك المجتم المحل "متكرر ومستمر" بما ف ذل اجتماعات تُعقيد كيل سيتة أشيهر يعيرض العمييل ياللهيا مشياري السيالمة
الريئية والصحية الجارية ،وتُع ّد لهيا جميعيا محاضير ،مي يطين عميل مكتوبية وجيداول زمنيية لجميي إجيراءات التخفييف المتفيق
عليهييييا  .ولييييم تييييرد أي إجييييراءات بشييييأن إشييييراك المجتميييي المحليييي فيييي يطيييية العمييييل الريئيييي واالجتميييياع .2009
وفيما يتعلق بأوضاع العمل والعمال ،الحظ ملخص االستعراض أن  ٪80من العاملين بشركة اإلسكندرية لألسمنت بدون أجر،
وذكممر أنهممم كممانوا جميعمما أعضمماء بمنظمممة العمممال الممذين ترعاهمما الحكومممة .وأشممارت مؤسسممة التمويممل الدوليممة إلممى أن شممركة
اإلسكندرية للتنمية لديها عالقات جيدة مع موظفيها فيما يبدو ولمم يكمن لديمه أي إضمرابات عماليمة فمي السمنوات السمبع السمابقة .
وأفاد الملخص بأن شركة اإلسكندرية للتنمية اشترطت خضوع جميع الموظفين لفحوصات طبيمة روتينيمة وقمت التعاقمد وسمنويا
بعد ذلك  .ويشير مكتب المحقق المستشار إلى أهمية هذه الفحوصات في ضوء أن تصنيع اإلسمنت يولد انبعاثات معروف أنها
ضارة على صحة اإلنسان . 8ومن غير الواضح ما إذا كانت المؤسسة تحققت من تنفيذ ذلمك علمى أرض الواقمع  .ولمم يمرد فمي
خطة العمل  2009أي إجراءات تتعلق بصحة وسالمة العمال.
وفيما يتعلق بالحد من التلوث ،يشمير ملخمص االسيتعراض إلمى أن الطاقمة الحراريمة تموفرت للمصمنع ممن الغماز الطبيعمي ،وأن
انبعاثمات أكاسميد النيتمروجين تتفمق والمعمايير التمي تطبقهما مصمر ومؤسسمة التمويمل الدوليمة  .وذكمرت المؤسسمة أن اختبمارات
جرت في اآلونة األخيرة لالنبعاثات قدّرت انبعاثات ثماني أكسميد الكربمون عنمد  763كيلوجرامما ممن ثماني أكسميد الكربمون لكمل
طن ممن الكلنكمر المنمت  .وال توجمد مقارنمة بمين انبعاثمات شمركة اإلسمكندرية لألسممنت ممن ثماني أكسميد الكربمون وبمين أفضمل
الممارسات المعترف بها دوليا  .وفيمما يتعلمق بانبعاثمات الجسميمات ،أشمارت المؤسسمة إلمى أن المعمدل السمنوي لالنبعاثمات ممن
مصنع شركة اإلسكندرية لألسممنت قمارب  128ملليجرامما متمر مكعب/سماعة ،وهمو مما يقمع فمي حمدود اللموائح المصمرية لكنمه
تجماوز اإلرشمادات التوجيهيمة للمؤسسمة  .وأشمارت المؤسسمة أن شمركة اإلسمكندرية لألسممنت بصمدد تحمديث أجهمزة الترسميب
الكهربي في الفرن للحد من انبعاث الجسيمات  .وأشارت أيضا إلمى أن مشمروعا جديمدا قيمد التنفيمذ لتقفيمل سمير النقمل الرئيسمي
االستعراض الريئ

واالجتماع  10 ،نوفمرر تشرين المان

 :2009متاح عل

 7مؤسسة التمويل الدولية ،وتيتان مصر ،وملخ
.http://goo.gl/iAmtIR
 8إرشادات الريئة والصحة والسالمة لدى مؤسسة التمويل الدولية المعنية بتصني األسمنت والجير ،أبريل نيسان  ،2007القسم  ،2-1السالمة والمهنية
والصحية :متاح عل هذا الموق .http://goo.gl/xY5l4d
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للتحكم في انبعاثات الغبار المتطايرة  .وفي إطار خطة العملة  ،2009التزمت شركة اإلسكندرية للتنمية باتخاذ تدابير لضممان
الحممد مممن انبعمماث الجسمميمات مممن المصممنع إلممى ≤ 100ملليجراممما فممي كممل متممر مكعب/سمماعة فممي إطممار زمنممي متفممق عليممه مممع
المؤسسة.
وأثار مكتب المحقق المستشار أسئلة بشأن ما إذا كانت المؤسسة أجرت استعراضا بيئيا اجتماعيا قويا لما قبل ضخ االستثمار .

إن عوامل مثل موقع شركة اإلسكندرية لألسمنت في منطقة ملوثة بشدة على مقربة من وحمدات سمكنية تشمير إلمى أنمه كمان ممن
الواجب إجراء تقييم اجتماعي وبيئي دقيمق آلثمار المشمروع  .وأثيار المكتيب أيضيا أسيئلة بشيأن ضيرورة أن يكيون اسيتعراض
المؤسسة لمرحلة ما قرل ض االستممار قد تضمن عوامل أيرى ذات صلة بالمساجل الت أثارها أصحا الشكوى ،ممل العدد
الكريير ميين العميال المتعاقييدين عين طريييق مقيياول وقيدرة العميييل علي التخفيييف ميين انرعاثيات الغرييار والجسييمات وثييان أكسيييد
الكربون .وعالوة على ذلك ،يشير المكتب إلى أن خطة العمل  2009لمم تتضممن أي إجمراءات فيمما يتعلمق بإشمراك المجتممع

المحلي وأوضاع العمل والعمال ،وال اإلفصاح عن الوثائق
بييالنظر للمسيياجل المشييار إليهييا أعييال  ،لييم يتضي
يتناسب م المخاطر.

لمكتييب المحقييق المستشييار مييا إذا كييان اسييتعراض المؤسسيية السييابق لالسييتممار

) إشراف مؤسسة التمويل الدولية على امتثال العميل للقوانين المصرية (معيار األداء رقم )1
تشترط مؤسسة التمويل الدولية أن تمتميل المشيروعات التي تسياندها بيالقوانين الوطنيية المعميول بهيا إضيافة إلي تلريية متطلريات
معايير األداء الخاصة بها (معيايير األداء ،مقدمية ،الفقيرة  .)3وفقيا ليذل  ،يين معييار األداء رقيم  1علي أن التقيييم االجتمياع
والريئ الذي يجريه العميل يجيب أن يأييذ بعيين االعتريار القيوانين واألنظمية المعميول بهيا في اليدول التي يعميل فيهيا المشيروع
والمتعلقة بالمساجل االجتماعية والريئية (الفقرة .)4
ويزعم الشاكون أن المشروع ال يلر المتطلرات القانونية المصرية .وهم يزعمون عل وجه الخصوص أن المشروع يعميل دون
الحصول عل التريي الريئ السليم ،ويرجعون ف ذل إل تقرير صيادر عين هيئية مفوضي الدولية ،مشييرين إلي أن الفيرن
الخامس بمصن األسمنت يعمل بريصة مؤقتة منيذ عيا  .2001وتفييد الشيكوى بيأن موقي المشيروع في منطقية سيكنية يخيالف
اللواج المصرية ،وأن الشركة أنشأت جدارا عل طرييق عيا دون استصيدار تصيري بيذل  .وتفييد الشيكوى أيضيا بيأن الشيركة
وففت العمال من يالل مقاول عمال أو موردين للعمالة ف مخالفة للقانون المصري (انظر القسم دال أدنا ).
ويالحظ مكتب المحقق المستشار أن المؤسسة أتاحت عل موقعها عل اإلنترنت نسخة محدثية لخطية العميل الريئي واالجتمياع
بتاري نوفمرر تشرين المان ( 2015يطة العمل  9.)2015وتشير يطة العمل  2015إل الترايي الريئيية الالزمية لتحوييل
تشغيل مصن األسمنت بالفحم بدال من الغاز الطريع (انظر القسم هاء أدنا ).
وال تتييوفر معلومييات ف ي المييواد الت ي أفصييحت عنهييا المؤسسيية تشييير إلي أنهييا راجعييت قانونييية التييريي الريئ ي العييا لتشييغيل
المشروع ،أو موق المصن  ،أو وجود الجدار ،سواء أثناء التقييم المسرق أو أثناء اإلشراف .ووفقا لذل  ،طرح المكتيب تسياؤالت
حييول مييا إذا كانييت مؤسسيية التمويييل الدولييية درسييت دراسيية وافييية امتمييال المشييروع للقييوانين الوطنييية فيي مراجعتهييا الريئييية
واالجتماعية ،ويالل فترة اإلشراف.
ج) شروط إشراك المجتمع المحلي والتشاور معه واإلفصاح (معيار األداء رقم )1
وفقيا لمعييار األداء رقيم " ،1عنيد احتميال تيأثر المجتمعيات المحليية بمخياطر أو آثيار سيلرية مين جيراء مشيروع ميا ،فيإن عمليية
المشاركة سوف تتضمن التشاور م هذ المجتمعات المحلية .ويتممل الغرض من مشاركة المجتمعات المحليية في إقامية عالقية
بناءة م هذ المجتمعات وصيانتها بميرور الوقيت( "،الفقيرة  .)19ويجيب أن تكيون عمليية التشياور اتصياال في اتجياهين ،حييث
توفر المجتمعات المحلية معلوماتها التقييمية والعميالء يسيتجيرون لهيا ويدرسيونها (معييار األداء رقيم  ،1الفقيرة  .)12ومين أجيل
 9تيتان مصر ،يطة العمل الريئ واالجتماع  :2015 ،متاحة عل هذا الموق .http://goo.gl/4Ggjci
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ضمان فعالية عملية المشاورات ،فإنه ينرغ أن تقو عل اإلفصاح المسرق عن قدر كاف من المعلومات ذات الصلة ،وينرغ أن
تردأ ف مرحلة مركرة من عملية التقييم االجتماع والريئ  ،والتركيز عل المخاطر الريئية واالجتماعية واآلثار السلرية والتيدابير
واإلجراءات المقترحة لمعالجتها ،ويتعين االضطالع بها بطريقة شاملة ومالجمة ثقافيا (معيار األداء رقم  ،1الفقرة  .)21ويحيدد
معيييار األداء رقييم  1مسييتوى أعل ي ميين التشيياور للمشيياري الت ي تحييدد أن لهييا "آثييار سييلرية ضييخمة" عل ي المجتمعييات المحلييية
المتأثرة .وف ممل هذ الحاالت ،يجب أن تضمن عملية التشاور مشاورات حرة مسرقة ومستنيرة م المجتمعات المتأثرة وتيسير
مشاركتهم الواعية (معيار األداء رقم  ،1الفقرة .)22
وتتضييمن إجييراءات االسييتعراض الريئي واالجتميياع لمؤسسيية التمويييل الدولييية مزيييدا ميين التوجيهييات لمييوفف المؤسسيية بشييأن
إشراك األطراف المعنية 10.ولجمي المشياري  ،ييالل التقيييم المسيرق ،فيإن مؤسسية التموييل الدوليية سيوف "تطليب وتسيتعرض
المعلومات الت توثّق طريعية وميدى عمليية المشياورات و/أو اإلفصياح التي قيا بهيا العمييل للمشيروع" (إجيراءات االسيتعراض
الريئي واالجتميياع  1-2-3 ،ج) .حيييث يجييب علي العمييالء الييديول في عملييية تشيياور حييرة مسييرقة ومسييتنيرة .وتتأكييد مؤسسيية
التمويل الدولية ،من يالل تحقيقاتها الخاصة ،من إشراك المجتم المحل الذي يق فيه مشروع العميل بما يؤدي إل دعيم واسي
من هذا المجتم للمشروع ف منطقة المجتمعات المتأثرة ،وذل قريل رفي المشيروع لمجليس ميديري المؤسسية للموافقية (سياسية
االستدامة  ،2006الفقرة .)20
وأشييارت المؤسسيية ف ي ملخ ي االسييتعراض إل ي أن شييركة اإلسييكندرية لألسييمنت تجييري عملييية تشيياور وإشييراك منتظميية م ي
المجتمعييات المحلييية المجيياورة لتقييييم اآلثييار واالحتياجييات الريئييية واالجتماعييية .ومي ذلي  ،فإنييه ليييس ميين الواض ي مييا إذا كانييت
المؤسسة استعرضت فعالية عملية إشراك األطراف المعنية ف منطقة العميل .فعل سريل الممال ،لم يتض ما إذا كانيت مؤسسية
التمويل الدولية استعرضت محاضر االجتماعات أو أي دالجل أيرى عل إشراك المجتم المحل .
وين معيار األداء رقم  1عل أن إشراك المجتم المحل هو عملية دورية و "سييتم تنفييذها علي أسيا مسيتمر كلميا فهيرت
مخاطر وآثار" (الفقرة  .)21وف هذا السيا  ،تشير يطة العمل  2015إل أن تح ّول شركة اإلسكندرية لألسيمنت "إلي الوقيود
الصلب قد تطلب استصدار ترايي بيئية ،بعد عملية تقييم لألثر الريئ  ،وفقا للمتطلرات الوطنية" .ويزعم الشياكون أنيه ليم يجير
تقييم لألثر الريئ بشأن استخدا المصن المقرر للفحم.
وفقا لذل  ،طرح مكتب المحقق المستشار تساؤالت حول اسيتعراض المؤسسية وإشيرافها علي إشيراك األطيراف المعنيية للعمييل
يالل التقييم المسرق ويالل فترة اإلشراف.
د) أوضاع العمل والعمال (معيار األداء رقم )2
يمير مقدمو الشكوى العديد من المساجل فيما يتعلق بمعيار األداء رقم  ،2بما ف ذل معاملة العمال الذين يعملون لحسا مقاولين
ميين الخييارج ،وأوضيياع وشييروط التعيييين والصييحة والسييالمة المهنييية ،ومنظمييات العمييال وآلييية الييتظلم .وتحييدد الشييكوى مشيياغل
العمال الذين قرلوا برام التقاعد المركر ،وتعرض رواية لالحتجاجات والنيزاع بيين العميال وعمييل مؤسسية التموييل الدوليية في
عام  2013و.2014
وفقا لمعيار األداء رقم  ، 2فإنه عل عمالء المؤسسة التزامات مختلفة بالنسرة للعمال المعينين و"العمال غيير المعينيين ".ويشيمل
العمييال غييير المعينييين العمييال الييذين تييم "التعاقييد معهييم عين طريييق مقيياولين أو وسييطاء" و "يقومييون بأعمييال ذات صييلة مراشييرة
بالوفاجف األساسية الضرورية لمنتجات العميل أو يدماته لمدة طويلية"( ،معييار األداء رقيم  ،2الفقيرة  .)17في هيذ الحياالت،
يرذل عميل المؤسسة جهودا معقولة تجاريا للتأكد من أن المتعاقدين معه أو غير من الوسطاء هيم شيركات مشيروعة ذات سيمعة
طيرة ،ومطالرتهم بتطريق الشروط المعينة لمعيار األداء رقم ( 2الفقرة 11.)17
 10إجراء مؤسسة التمويل الدولية لالستعراض الريئ واالجتماع  ،نسخة  ،4أغسطس آ  :2009متاح عل هذا الموق .http://goo.gl/JYAJd9
 11متطلرات معيار األداء رقم  2السارية للمقاولين وغيرهم من الوسطاء تتضمن التزامات فيما يتعلق بعالقة العمل ،وأوضاع العمل ،وشروط التعيين،
والتنظيمات العمالية ،وعد التمييز وتكافؤ الفرص ،وآلية التظلم ،وعمالة األطفال ،والعمل بالسخرة ،والصحة والسالمة المهنية (انظر معيار األداء،
 ،2006معيار األداء رقم  ،2الفقرة .)17
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ف هذا السيا  ،يشير ملخ استعراض مؤسسة التمويل الدولية إل أن  ٪80من العاملين في شيركة اإلسيكندرية لألسيمنت هيم
موففين ال يعملون بأجر ،وهم أعضاء في النقابية العامية لميواد الرنياء والخشيب التي ترعاهيا الحكومية – وهي التنظييم العميال
المعن بصناعة األسمنت .وتشير إل أن النقابية تتفياوض نيابية عين جميي العياملين في القطياع علي المسياجل المتعلقية بأوضياع
العمل والعمال.
ويزعم أصحا الشكوى أنه تم فصل العاملين المراشرين ثم االستعانة بهم مرة أييرى كعميال "ميؤقتين" متعاقيد معهيم مين ييالل
مقاول عمال أو موردي عمالة وذل ف محاولة للحد من تكاليف العمالة لديها .ويزعم الشاكون أن بعض العميال المتعاقيد معهيم
كانوا يعملون ف هذ الظروف لمدة  12عاما ،وأن هذا الترتيب يممل مخالفة لقانون العمل المصري ،وأن العمال المتعاقيد معهيم
ال يحصلون عل نفس المزايا الت يحصل عليها المعينون مراشرة من الشركة.
وأشييارت مؤسسيية التمويييل الدولييية في العييز ملخي االسييتعراض إلي أن مشييغل المشييروع لديييه نظييم شيياملة لسياسييات المييوارد
الرشرية ونظم اإلدارة والت تهدف إل إنشاء العالقات بين العاملين واإلدارة وصيانتها وتحسينها باستمرار ،بما ف ذل " إنشياء
لجان مشترك بين العميال واإلدارة في كيل مصين وهي مكلفية بتحدييد مسياجل السيالمة ومشياكلها والسيع والتعياون في حلهيا".
وعييالوة عل ي ذل ي  ،أفيياد ملخ ي االسييتعراض بتطريييق عملييية تظلييم رسييمية مكتوبيية ف ي جمي ي عمليييات العميييل ومتاحيية لجمي ي
العاملين .ولم يرد ف يطة العمل الريئ واالجتماع  2009أي التزامات فيميا يتعليق بتنفييذ متطلريات معييار األداء رقيم  ،2وليم
يرد ف يطة العمل  2015أي إجراءات ذات صلة.
ف ضيوء المسياجل التي أثييرت في الشيكوى ،طيرح مكتيب المحقيق المستشيار تسياؤالت حيول ميدى كفايية اسيتعراض المؤسسية
وإشرافها عل تنفيذ عمالجها معيار األداء رقم  ،2بما ف ذل ما إذا كانيت المؤسسية تأكيدت مين امتميال العمييل لمتطلريات قيانون
العمل الوطن .
)

منع التلوث وتخفيف آثاره (معيار األداء رقم )3

األهداف الرجيسية لمعيار األداء رقم ( 3معيار األداء رقم  :3من التلوث وتخفيف أثار ) هي ( :أ) تجنيب أو تقلييل اآلثيار السيلرية
عل صحة اإلنسان وسالمة الريئة بتجنب أو تقليل التلوث النات عن أنشطة المشروعات و ( ) التشيجي علي يفيض مسيتويات
انرعاث الغازات المسررة لتغير المناخ .وييزعم الشياكون أن المجتمي المحلي القرييب مين شيركة اإلسيكندرية لألسيمنت يعيان مين
مشاكل حادة ف الجهاز التنفس  ،ممل الربو ،وذل بسرب انرعاث الغرار والجسيمات من مصن األسمنت.
وتن المذكرة التوجيهية الت أصدرتها المؤسسة بشأن معيار األداء رقم  3عل أنه من المتوق أن تقيم المنشآت القاجمية جيدوى
الوفاء بمتطلرات معييار األداء رقيم  ،3وينرغي أن تسيع لتحسيين األداء مين ييالل اإلجيراءات المدرجية في يطية العميل الريئي
واالجتماع  12.وتتضمن النسخة المنقحية لخطية العميل بيين المؤسسية والعمييل (يطية العميل  )2012إجيراءات رقابيية إضيافية
لخفض انرعاثات الجسيمات ف شركة اإلسكندرية لألسمنت إل مستوى يتماش م معايير مؤسسية التموييل الدوليية في غضيون
عامين من صرف المرلغ ،وتتطلب كذل مراقرة نوعية الهيواء المحيين .وأشيارت يطية العميل  2012إلي أن إجيراءات الرقابية
عل انرعاثات الغرار ف شركة اإلسكندرية لألسمنت سيتم تحسيينها في صييف عيا  .2012وأفيادت أن بيانيات االمتميال لخرييف
" 2012ينرغي أن تعكيس المسيتويات الجديييدة المتوافقية مي مجموعيية الرني اليدول  "،وأن بيانييات  2013سيتوثق "عاميا كييامال
[من] االمتمال ".وسجلت يطة العمل  2015هذ التدابير باعترارها قد استكملت.
وف يطة العمل  2015أيضا ،ذكرت المؤسسة أن المناطق المفتوحة دايل موق اإلنتاج قد استخدمت لتخزين المواد الخيا في
العراء يالل فتيرة توقيف وسياجل النقيل .وأشيارت يطية العميل  2015إلي أن التخيزين في العيراء يمكين أن يتسيرب في انتشيار
االنرعاثات ،وأوضحت أن شركة اإلسكندرية لألسيمنت قيد وضيعت يطية لمناولية الميواد الخيا  .وأفيادت يطية العميل  2015أن
 12مذكرات توجيهية لمؤسسة التمويل الدولية :معايير األداء بشأن االستدامة الريئية واالجتماعية (المذكرات التوجيهية) ،المذكرة التوجيهية  :3من
التلوث وتخفيف أثار  ،الفقرة  :7متاحة عل هذا الموق .http://goo.gl/Sc7YU7
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الخطة كانت تقو عل أنه "بعد التنفيذ ،يتم التأكد مين أن جميي الميواد الخيا إميا مغطياة أو مغلفية لضيمان عيد تطياير األتربية".
وأشارت المؤسسة إل أن الخطة تضمنت جدوال زمنيا وميزانية تقديرية للتنفيذ التدريج  ،وأنه سيتم تمديدها لمدة أقصاها سينتين
إضافيتين .وكان عل شركة اإلسكندرية لألسمنت أيضا أن تعرض يطة محدثة معتمدة يالل الرب األول مين عيا  ،2016مي
مراعاة التدابير لتحسين أعمال الترتيب والتنظيف والتخفيف من التأثير الرصري.
وفيما يتعلق بانرعاثات أكاسيد النيتيروجين ،أقيرت يطية العميل  2015أن شيركة اإلسيكندرية لألسيمنت شيهدت زييادة االنرعاثيات
يالل الفترة  .2011-2008وأشارت يطة العمل  2015إل أن الخطوات الت يجب اتخاذها لنقل أو استردال المواقيد المانويية
لتحقيق االمتمال بحدود االنرعاثات والمريادت التوجيهيية لمجموعية الرني اليدول بشيأن أكاسييد النيتيروجين ( 600ملليجراميا متير
مكعب/ساعة) .وبدأت المرادرات المانوي إلزالة أكاسيد النيتروجين أيضا ،م تركيب أنظمة التخفيض االنتقاج غير الحفزي في
الرب األول من عا  .2016وذكرت يطة العمل  2015أن االمتمال بحدود االنرعاثيات الوطنيية والمريادت التوجيهيية لمجموعية
الرن الدول ذات الصلة ستُوثق ف تقرير الرصد السنوي  2016الخاص بالعميل.
وفيما يتعلق بانرعاثات ثان أكسيد الكربون ،يتطلب معيار األداء رقم  3أن يقو عميل مؤسسة التمويل الدولية "بتعزييز تخفييض
انرعاثات الغازات المسررة لالحترا الحراري الناتجة عن المشروع وذل بطريقة تتناسب مي طريعية وحجيم عملييات المشيروع
وآثار ( "،الفقرة  .)30وينرغي علي العمييل تقيييم التيدابير الالزمية لتحقييق هيذا الهيدف ،مميل "تموييل الكربيون ،وتحسيين كفياءة
الطاقيية ،واسييتخدا مصييادر الطاقيية المتجييددة ،وإجييراء تعييديالت ف ي تصييميم المشييروع ،وتعييويض االنرعاثييات ،واعتميياد تييدابير
التخفيف األيرى ممل الحد من االنرعاثات المتطايرة والحد من حر الغاز"( ،الفقرة .)11
كما لوحظ ف يطة العمل  ،2015التزمت شركة اإلسكندرية لألسمنت بتلرية المتطلرات التنظيمية المصيرية واترياع الممارسيات
الصناعية الدولية الجيدة لضمان سالمة العمليات ،واالمتمال بحدود االنرعاثات ،والتقلييل مين الغريار المتطياير مين منياطق تخيزين
الوقود الصيلب .وفي يطية العميل  ،2015ذكيرت المؤسسية أن شيركة اإلسيكندرية لألسيمنت سيتقد يطين التخفييف مين الغريار
المتطاير ف مناطق تخزين الوقود الصلب ،وتنفيذ الخطة وفقا لجدول زمن محدد من قرل السلطات المختصة.
ويييزعم الشيياكون أيضييا وجييود تلييوث ضوضيياج بسييرب تشييغيل المعييدات والشيياحنات والمطيياحن ،وكييذل الهييزات ف ي المرييان
المجاورة نتيجة لعمل شركة اإلسكندرية لألسمنت .ولم يرد أي عالج لهذ المساجل ف ملخ استعراض المؤسسية أو في يطية
العمل الريئ واالجتماع .
وم اإلقرار بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية م العميل ف مسياجل تتعليق بمعييار األداء رقيم  ،3في ضيوء التيأثيرات المحتملية
الخطيرة لهذا التلوث عل مقربة من المناطق السكنية ،يخل مكتب المحقق المستشيار إلي أن مخياوف الشياكين بشيأن تيأثيرات
المشروع عل التلوث تحتاج إل مزيد من الفح الفن .
و) تقييم اآلثار المتراكمة في منطقة المشروع (معيار األداء رقم /1معيار األداء رقم )3
يتطلب معيار األداء رقم  3أن يقيم عمالء مؤسسة التمويل الدوليية الظيروف الجويية المحيطية واحتميال تيراكم التيأثيرات بميا في
ذل من عواقيب غيير مؤكيدة ال يمكين إزالتهيا (الفقيرة  .)9وإذا كيان المشيروع قيد يشيكل مصيدرا ملموسيا لالنرعاثيات في منطقية
متييدهورة بالفعييل سيييعد العمييالء اسييتراتيجيات تحييول دون إطييال الملوثييات أو الحييد منهييا إذا لييم يتسيين منعهييا ،بمييا فيي ذليي
االستراتيجيات الت تسهم ف تحسين الظروف المحيطة (المرج نفسه).
وفيما يتصل بموضوع الشكوى ،تشير المؤسسة ف ملخ االسيتعراض الريئي واالجتمياع إلي أن مصين شيركة اإلسيكندرية
لألسمنت يق "ف منطقة متعددة االستخدامات عل مشارف اإلسكندرية تضم عددا من المنشآت الصيناعية األييرى ،فضيال عين
مناطق سكنية شديدة االزدحا " .وف فل هذ الظروف ،طرح مكتب المحقق المستشار تساؤالت بشأن ما إذا كيان ينرغي إجيراء
تقييم إضاف لألثر التراكم .
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رابعا :قرار مكتب المحقق المستشار
الغرض من إجراء مكتب المحقق المستشار تقييما مسرقا لالمتمال باألنظمة هو ضيمان أن التحقيقيات بشيأن االمتميال ال تجيري إال
فيمييا يتعلييق بالمشييروعات التي تمييير مخيياوف كريييرة بشييأن النتيياج الريئييية واالجتماعييية و/أو مسيياجل ذات أهمييية ألنظميية مؤسسيية
التمويل الدولية .وعند اتخياذ قيرار بشيأن الشيروع في إجيراء تحقييق ،ييزن المكتيب العواميل بميا في ذلي حجيم الشيواغل الريئيية
واالجتماعية الت أثيرت في الشيكوى ،ونتياج اسيتعراض أولي ليألداء الريئي واالجتمياع للمؤسسية فيميا يتعليق بهيذ المسياجل،
ووجود تساؤالت حول مدى كفاية متطلرات المؤسسة ،وتقييم أكمر عمومية بشأن ما إذا كان تحقيق ف االمتمال هو الرد المناسيب
ف تل الظروف.
وبعييد فح ي المسيياجل الت ي أثارهييا الشيياكون يييرى المكتييب أنهييا كريييرة ف ي طريعتهييا .وبالنسييرة السييتعراض المؤسسيية المشييروع
وإشرافها عليه ،يحدد المكتب عددا من المساجل ،تشمل:
(أ) ما إذا كان استعراض المؤسسة الريئ واالجتماع للعميل قرل ض االستممار يتناسب م المخاطر
( ) ما إذا كانت المؤسسة اتخذت يطوات كافية للتأكد من االمتميال بيالقوانين الوطنيية ،وال سييما فيميا يتعليق بيالتريي
الريئ للمشروع
(ج) ما إذا كانت المؤسسة اتخذت يطوات كافية للتأكد من امتمال العميل بشروط إشراك المجتم المحلي والتشياور معيه
واإلفصاح
(د) ما إذا كانت المؤسسة اتخذت يطوات كافية للتأكد مين سيالمة تطرييق معييار األداء  2لهيذا المشيروع ،وياصية فيميا
يتعلق بعمال المقاول
( ) ما إذا كانت المؤسسة اتخذت يطوات كافيية للتأكيد مين سيالمة تطرييق معييار األداء  3لهيذا المشيروع ،ال سييما فيميا
يتعلق بآثار تحويل مصن األسمنت ليعمل بالفحم
(و) مييا إذا كانييت المؤسسيية طرقييت شييروطها تطريقييا صييحيحا فيمييا يتعلييق بتقييييم األثيير التراكميي للمشييروع قرييل ضيي
االستممار.
وقد ضخت مؤسسة التمويل الدولية استممارات ف مشغل المشروع من يالل أحد عمالجها من مؤسسيات الوسياطة الماليية .وفي
هذا السيا  ،فإن معرفة المؤسسة باألداء الريئ واالجتماع لشركة اإلسيكندرية لألسيمنت هي ذات صيلة بميا يتجياوز االسيتممار
المراشر للمؤسسة ف شركة اإلسكندرية للتنمية.
إن تسوية المساجل المذكورة أعال يتطلب استعراضيا متعمقيا لوثياجق المشيروع وإعيداد التقيارير ،ومسياعدة مين الخريراء الفنييين.
ونتيجة لذل  ،قرر مكتب المحقيق المستشيار أن إجيراء تحقييق في االمتميال باألنظمية ليه ميا يريرر  .وستصيدر مهيا وصيالحيات
التحقيق وفقا إلرشادات العمليات الخاصة بالمكتب.
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