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مع رصدها تضاربا صارخا بين نسختي دراسة تقييم الثر البيئي العربية والنجليزية

المبادرة المصرية تدين انعدام شفافية البنك الوربي لعادة العمار والتنمية في نشر المعلومات الخاصة
بالثار المجتمعية لمشروعاته في مصر
رصدت البادرة الصرية للحقوق الشخصية بانزعاج شديد تضاربا /واضحا /بي نسخت دراسة تقييم الثر البيئي والتمعي العربية والنليزية لشروع الشركة الصرية
للتكرير ) (Egyptian Refining Company – ERCبنطقة مسطرد ف شال القاهرة فيما يتعلق بنزع اللكية أو الخلء القسري التل الناتج عن
الشروع.
وتتابع البادرة الصرية باهتمام شديد تطور الشروع ،خاصة ف ظل العارضة الشعبية الشديدة من أهال مسطرد للتوسع العتزم ف شركة القاهرة لتكرير البتول ،وذلك
بسبب الثار الناجة عن الشروع من تلوث للهواء واستنفاذ مصادر الياه وأيضا /عمليات الخلء لعدد من السكان .وف هذا الطار طالعت البادرة ملخص لدراسة
تقييم الثر البيئي للمشروع القدمة من "الشركة الصرية للتكرير" ،والت ت نشرها ف  17أكتوبر  2012على الوقع الرسي للبنك الوروب لعادة العمار والتنمية،
بصفته أحد المولي الرئيسيي للمشروع والذي ي}توقع أن يبت ف قرار تويل الشروع ف ديسمب من هذا العام.
ولقد أصاب البادرة الصرية انزعاج كبي من التناقض الصارخ بي النسخة العربية والنليزية ف تناول أثر الشروع على التمع اللي على النحو التال:
تفرد النسخة النليزية فصل /خاصا /لناقشة "إعادة التسكي" ،وتقر بضرورة "نقل"  21أسرة من مساكنها القائمة ف القطعة النوبية من الوقع وأيضا حرمان عددا
من جامعي القمامة من مصدر رزقهم التمثل ف جع وفرز القمامة من القلب القائم بغرب النطقة الصناعية كنتيجة لستخدام موقع القلب لتخزين مواد البناء أثناء
فتة النشاء .أما اللخص النشور باللغة العربية ،والذي من الفتض أن يكون ترجة أمينة لا ورد ف نظيه النليزي ،فإنه يلو من أية إشارة لعمليات الخلء أو إعادة
تسكي للمواطني ف الفصل الاص بناقشة الثار الجتماعية للمشروع .وتقتصر الشارة إل هذه القضية على فقرة ف فصل الـ "أسئلة وأجوبة شائعة" ،والت تنفي
"إزالة أية منازل أو منشآت أخرى خارج المع" ف إطار الشروع .وهذا الدعاء يالف تاما ما حدث على أرض الواقع ،وما جرى من إخلء وإعادة تسكي للسر
الواحدة والعشرين.
كما يثي قلق البادرة الصرية الختلف الواضح بي النسختي عامة ،حيث ل يرقى مستوى النسخة العربية سواء من حيث اليكل أو التوى إل ملخص غي فن )
 (non-technical summaryلدراسة أثر بيئي ومتمعي بذا الجم ،وهو ما يشي له الرابط على موقع البنك .ويتجلى ذلك ف العنوان :فبينما سيت النسخة
النليزية "تقييم أثر بيئي ومتمعي – ملخص غي فن ) Environmental and Social Impact Assessment – Non-Technical
 "(Summaryيأت عنوان النسخة العربية "نظرة عامة على الشروع" ،عاكسا /بذلك ضعف التوى للنسخة العربية الت تفتقر إل أي عمق ف طرح الثار البيئية
والتمعية للمشروع بشكل واقعي .فمثل /ترفق النسخة النليزية خريطة لوقع الشروع وعناصره ف صفحتها الول ،بينما تفتقد النسخة العربية هذا الد الدن من
عرض العلومات الاصة بالشروع.
وكانت البادرة قد أبدت توفها ف وقت سابق من غياب النية لدى البنك الوروب لعادة العمار والتنمية لللتزام بالعايي السياسية الاصة بالديقراطية واحتام
حقوق النسان ف إطار الشاريع الت يقوم بتمويلها ف مصر ،ومن تطبيقه لسياسات تتعارض مع القوق القتصادية والجتماعية للمصريي .ويأت تعامل البنك مع
مشروع الشركة الصرية للتكرير كمثال جلي على تلك السياسات الت تتجاهل العايي الساسية للنزاهة والشفافية ،وتستغل ضعف البنية القانونية والؤسسية ف مصر ف
سبيل جذب استثمارات وأرباح غي مشروعة.
وقال عمرو عادل ،مدير وحدة العدالة القتصادية والجتماعية بالبادرة الصرية " :مع اقتاب حسم البنك الوروب لعادة العمار والتنمية لقرار بدء أنشطة اقتصادية
ف مصر ،فإنه يبدو هناك ميل /واضحا /لدى إدارة البنك إل التغاضي عن معايي احتام قواعد الديقراطية وحقوق النسان الواردة ف الادة الول من نظام البنك
الساسي ،وذلك حت ل يقيد البنك عملياته الالية بتطور أوضاع الديقراطية وحقوق النسان ف مصر بعد ثورة  25يناير".

وتدين البادرة الصرية هذه المارسات الت تؤدي حتما /لنتهاك القوق القتصادية والجتماعية للمجتمعات الت يري فيها إقامة تلك النشطة الستثمارية ،وتيب
بالبنك مراعاة نزاهة وشفافية التوثيق ف دراسات التأثي البيئي والتمعي لشروعاته .إن التضارب الواضح ف تناول مسألة طرد السكان بي النسختي العربية والنليزية
من نفس الدراسة ،يضفي بالكثي من الشك على مصداقية الدراسة ككل ،ويدو بالبادرة إل التشكك ف التقييم الذي أوردته بشأن الثر البيئي للمشروع ومدى
النتهاك القيقي الذي يتعرض له التمع وحقوقه البيئية نتيجة لذلك.
وأكد عادل على أن الق ف العلومة السليمة وف الشاركة ف اتاذ القرار ها من البادئ الساسية لتحقيق العدالة البيئية .وأضاف" :الخلل بذا الق يثل دائما/
خطوة أول نو انتهاك القوق البيئية ،وبالتال القتصادية والجتماعية ،للمجتمعات التأثرة".
"إذا مضى البنك الوروب للعمار والتنمية قدما /ف تويل مطة تكرير مسطرد معتمدا على هذه الدراسة الشكوك ف مصداقيته ،فإنه بذلك يضرب بعرض الائط
حديثه عن مبادئ التنمية ،والمارسات الثلى ،وتسي منظومة الكم".
وتطالب البادرة الصرية للحقوق الشخصية البنك الوروب لعادة العمار والتنمية بربط استثماراته عامة بالصلحات القانونية والؤسسية اللزمة لضمان الد الدن
من العدالة القتصادية والجتماعية والقوق البيئية للمجتمع ،وبتسيخ ثقافة احتام حقوق النسان والمارسات الديوقراطية ف مصر.

