تعليقات  /توصيات المجتمع المدني المصري علي مسودة السياسات الحمائية في الجولة الثالثة للمشاورات
بتاريخ  21يناير 2016

بداية نود أن نثمن استجابة البنك الدويل ملطالبات التحالف املدين املصري بإدراج مصر يف اجلولة الثالثة من املشاورات حول مسودة السياسات احلمائية
املقرتحة ،كذلك علي استجابة النسخة احملدثة لبعض الطلبات/التوصيات املصرية ،خاصة فيما يتعلق باملعيار البيئي واالجتماعي رقم ( )2العمالة وظروف
العمل ،وكذلك فيما يتعلق باملعيار البيئي واالجتماعي رقم ( )3كفاءة املوارد ومنع التلوث وغريمها ،ولكن ومع التأكيد علي البعد اإلجيايب هلذه
التطورات/التعديالت ،إال أن اإلشكالية الرئيسية تظل يف اختالف الرؤية أو املنظور احلاكم لكل من الطرفني ،البنك الدويل واجملتمع املدين ،وال أعين به هنا
اجملتمع املدين املصري ،بل اجملتمع املدين العاملي ،وهو األمر الذي إتضح عرب جوالت املشاورات الثالث ،واالنتقادات والتوصيات اليت أتت وكأهنا تنسخ بعضها
بعضا ،ليس بالضرورة عن قوة أو تنسيق ،بل استلهاما ملرجعية واحدة تتمثل يف الغاية املعلنة للبنك الدويل واملتمثلة يف تقليص الفقر املدقع واملشاركة يف الرخاء
باعتبارها القواسم املشرتكة اليت تقودنا مجيعا للمشاركة يف احلوار حول أفضل املعايري والسبل لضمان حتقيق قروض أو استثمارات البنك الدويل لتلك الغايات أو
األهداف .انطالقا مما سبق نورد تعليقات  /توصيات اجملتمع املدين املصري حول املنهجية والسيات املقرتحة يف املسودة موضوع املشاورات.

أوال :منهجية مسودة السياسات الحمائية المقترحة:
_ غياب /عدم وضوح اإلطار املرجعي أو املعياري الناظم للسياسات احلمائية ،فعلي الرغم من إشارة املسودة املقرتحة إيل اعتمادها للنهج احلقوقي ،إال أن كافة
املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف املسودة حمل املشاورات تتجنب إستخدام املفاهيم احلقوقية ،ومثال ذلك استخدام تعبري "إعادة التوطني القسري" بدال من
"اإلخالء القسري" ،وكذلك "التعويض أو كلفة اإلستبدال" بدال من "جرب الضرر" ،علي الرغم من أن املفاهيم  /املصطلحات احلقوقية أكثر وضوحا وانضباطا،
وإلزامية نظرا لتصديق الغالبية العظمي من الدول/احلكومات علي العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وبالتايل فيجب تغيري تلك املصطلحات
وإعتماد املفاهيم احلقوقية.
_ إفتقار الوثيقة للشمولية ،فالسياسات احلمائية املقرتحة ال تنطبق سوي علي متويل املشاريع االستثمارية وتستثين كال من قروض سياسات التنمية
( )Development Policy Loans-DPLوالربامج من أجل النتائج ( )Program for Results-P4Rواليت تشكل يف كثري من األحيان
الغالبية العظمي من حمفظة إقراض البنك الدويل ،كما هي احلال بالنسبة جلمهورية مصر العربية وغريها من البلدان ،فضال عن ضعف سياسات العمليات أو
معايري األداء املنظمة لكل من قروض سياسات التنمية والربامج من أجل النتائج وهي إشكالية ضخمة ،ال تقتصر علي إزدواجية املعايري املنظمة لقروض البنك
الدويل ،وإمنا تتمثل يف عدم إنطباق اإلطار البيئي واالجتماعي املقرتح علي الغالبية العظمي من املشروعات املمولة من قبل البنك الدويل ،وبناءا عليه جيب
توسيع نطاق السياسات احلمائية املقرتحة لتشمل كال من قروض سياسات التنمية ( )Development Policy Loans-DPLوالربامج من أجل
النتائج (.)Program for Results-P4R
_ وجود تضارب واضح يف املصاحل ( )Conflict of Interestsحيث تنص املسودة موضوع املشاورات علي مسئولية املقرتض عن إجراء دراسات تقييم
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األثر البيئي واالجتماعي وحتديد طبيعة األضرار وقيم التعويضات الواجبة ،وهو ما ميثل تضاربا واضحا يف املصاحل نظرا مليل املقرتض لتقليص إن مل يكن نفي
وجود أية أضرار أو آثار سلبية ،سواء اجتماعية أو بيئية حيت يتمكن من احلصول علي موافقة البنك الدويل علي املشروع  /القرض املقرتح .ويف هذا السياق
جيب النص علي إنشاء هيئة اسشارية مستقلة ماليا وإداريا للقيام بدراسات تقييم األثر البيئي واالجتماعي لكافة املشروعات املقرتحة ،وذلك لضمان احليادية
والنزاهة ،خاصة وأن املسودة املقرتحة تنص علي إمكانية اللجؤ هلذه اآللية وذلك يف املادة رقم  33من السياسة البيئية واالجتماعية لدي البنك الدويل لتمويل
مشروعات االستثمار "اعتمادا علي اخلطورة احملتملة للمخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ،سيحدد البنك ما إذا كان سيتطلب من املقرتض االستعانة مبتخصصني
مستقلني ألطراف ثالثة للمساعدة يف تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية" ،فاملطلوب هو اعتماد هذه اآللية وتطبيقها علي كافة املشروعات املمولة من البنك
الدويل.
_ ضعف إلزامية املعايري البيئية واالجتماعية املقرتحة ،ففي كافة السياسات املقرتحة أتت كافة الصياغات غري ملزمة من قبيل " سيحدد املقرتض  -سيضع -
سيتم وضع املعايري " ،وهو ما يستلزم تعديلة فوراً إىل  -----يلتزم املقرتض يف كافة الصياغات.
ثانيا :المعيار البيئي واالجتماعي  1تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية:
المعايير الخاصة بعملية تقييم األثر البيئى:
 -1جيب أن تكون عملية تقييم األثر البيئي قائمة على عدد من املعايري واملبادئ وذلك على النحو التايل:
 1/1ضرورة التقييم املسبق واملبكر قبل إنشاء املشروعات وأيضاً أثناء تنفيذ املشروع وكذلك بعد االنتهاء من املشروع.
 2/1عدم االكتفاء مبشاورة منظمات اجملتمع املدين فيما يتعلق بعملية تقيم األثر البيئي فقط بل جيب أن ميتد دور منظمات اجملتمع املدين إلعداد التقارير
املوازية فيما يتعلق بدراسات تقييم األثر البيئي.
 3/1أيضاً جيب أن ميتد دور منظمات اجملتمع املدين لعملية املراقبة واحملاسبة فيما يتعلق مبدى احرتام دراسات تقيم األثر البيئي.
 4/1ضرورة وأمهية وصول املعلومات املتعلقة بأي مشروع قبل البدء يف إنشائه وضرورة توافر هذه املعلومات وقبل إبرام القرض.
 5/1أن تكون عملية تقييم األثر البيئي عملية مؤسسية من خالل بناء تشريعي واضح وحمدد ،وأيضاً من خالل مؤسسات مستقلة خاضعة للرقابة واملساءلة

واحملاسبة من قبل املؤسسات الشعبية املنتخبة وأيضاً منظمات اجملتمع املدين.

 6/1أن تكون دراسة تقييم األثر البيئي خاضعة للنقاش من خالل املؤسسات الشعبية املنتخبة وإقرارها من خالل تلك اجملالس املنتخبة وفقاً ملعايري النزاهة
والشفافية.

 - 7/1جيب أن ال تقتصر دراسة الب دائل على الفوائد اإلقتصادية فقط ،بل جيب أن تشمل ايضا تقييم لألثر اإلجتماعي والفوائد اإلجتماعية املرتتبة على كل
بديل مقرتح.
 -8/1جيب أن متتد عملية تقييم األثر البيئى حىت إنتهاء فرتة سداد القرض.
 - 9/1جيب ان تتضمن دراسات تقييم األثر البيئي دراسات عن البدائل املمكنة واملتاحة بطريقة مفصلة خبصوص مكان املشروع ،التكنولوجيا املمكن
استخدامها ...اخل.
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 - 10/1جيب ان تتضمن دراسة تقييم االثر البيئي تركيز اكثر على التأثريات االجتماعية وايضاً التأثريات املتعلقة حبقوق االنسان ومن ضمنها التأثريات على
االشخاص ذوي االعاقة.

ثالثا :المعيار البيئي واالجتماعي  2حول العمل وظروف العمل :
حرصا منا على تحقيق الغاية من هذه المشاورات وتحقيق الشروط الواجبة لضمان تفعيل المساعى لتحقيق تنمية مستدامة مع توفير شروط وبيئة عمل
مناسبة وتحقيق الغاية من تطوير ونمو للجهات المقترضة شريطة اال تمس بحقوق العاملين والمضى قدما فى تفعيل تطبيق المعايير البيئية نورد
المالحظات التالية  ،مع مراعاة أنه سيتم ذكر رقم المادة الواردة في المعيار وفقا للنسخة العربية من مسودة السياسات الحمائية :
 10جيب النص على ضرورة حترير عقود للعمل من ثالث نسخ ،احداها جيب أن تكون بيد العامل ،مع ضرورة نشر الوثائق اخلاصة باملشروع والئحته التنظيمية
مبكان ظاهر مبوقع املشروع.
 11جيب النص صراحة على أال ختالف اجراءات ادارة العمل القوانني احمللية واملواثيق الدوليه.
 12جيب النص على عدم فصل العامل إال مع هناية املشروع أو متطلبات العمل ،علي أن يتم إستبدال تعبري "فصل العامل" بإهناء التعاقد مع العامل ،وىف
خالف ذلك ال جيوز الفصل اال بناءا على مسوغات قانونية ،وبعد اجراء حتقيق ادارى مشتمال شروط النزاهة واحليادية ،علي أن يتم دفع كافة املستحقات
والتعويضات وفقا للقوانني احمللية واملواثيق الدولية.
 15يتضمن املعيار عبارات فضفاضة ونفضل صياغة تتضمن حتديد نسب ثابتة مثال  %30للمرأة ،و  %5من ذوى االحتياجات اخلاصة إذا ما كانت طبيعة
املشروع تتناسب مع أوضاعهم ،مع مراعاة توفري البيئة املتناسبة وطبيعتهم وال تعد من املشاريع الىت تقام ىف مناطق نائية او ذات طبيعة خاصة مما نصت عليه
املعايري الدولية و القوانيني احمللية كالعمل ىف احملاجر مثاال.
 16نقرتح استبدال عبارة سيتم احرتام دور املنظمات العمالية ب "ستلتزم ادارة المشروعات بالقوانين المحلية وقرارات المنظمات العمالية"  .كما ستلتزم
بقرارت المفاوضات الجماعية وتوفير كافة المعلومات الخاصة بالمشروع والالزمة للتفاوض .وتعد محاوالت التاثير على قرارات هذه المنظمات
مخالفا لهذا المعيار .
 17جيب الزام إدارة املشروع مبراعاة حقوق االطفال باملواثيق الدولية ومنحهم كامل االجر.
 - 19وفق االتفاقيات الدولية للحد األدىن لعمل األطفال والقانون الوطين املصري فإن سن العمل يبدأ من  15سنة وهو سن إنتهاء التعليم األساسي كما
تؤكد كافة النصوص الدولية والوطنية على ضرورة عمل الطفل لست ساعات عمل يف اليوم ويتخللها ساعة راحة لتناول الغداء ،وأن ال يعمل أكثر من أربع
ساعات عمل متصلة وأن ال يعمل من بعد السابعة مساءاً للسابعة صباحاً  ،وهو ما يستحيل تطبيقه يف كافة مشروعات البنك واليت ترتبط بشكل كبري

مبشروعات البنية التحتية واملشرعات اإلنشائية ومجيعها ميثل عمل شاق وخطر للطفل .كذلك مل تنص املسودة على آلية التغذية السليمة لألطفال أثناء العمل

باملشروع ،مع ضرورة مراعاة أن كافة أنواع العمل تؤثر على منو الطفل البدين والعقلي وتعليمه.
 20نقرتح استبدال عبارة لن يتم استخدام ىف بداية الفقرة  .ب "يجرم العمل القسرى  . .كما يجرم توظيف اى شخص متجر بهم".
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 21نود اضافة و"تعلق هذه البيانات بمكان ظاهر و متاح لجميع العاملين داخل المشروع".
 21الزام توفري آلية التظلم وفق معايري العمل الدولية قبل بدء املشروع وقبل بدء التوظيف يف املشروع وأن ال توضع يف يد املقرتض ،لكي نضمن ألزامية
التنفيذ وحيادية النصوص وإنصافها حلقوق العمال
 22تعلن آ ليات التظلم مع بدء عمل العمال بالمشروع فى مكان ظاهر ومتاح لكافة العمال على أن يقوم بالبت فى التظلمات جهة محايدة معلومة
ويحدد موعد  15يوما كحد اقصى للرد على التظلم ،والبت فيه.
 24نقرتح استبدال عبارة سيتم تطبيق التدابري ب "تلتزم ادارة المشروع بتطبيق معايير السالمة و الصحة المهنية ....الخ".
 25تستبدل عبارة سيتم ب "تلتزم ...الخ".
 27استبدال عبارة لن تتم مطالبة العمال املشروع الذين اخرجوا انفسهم من مثل هذه املواقف ب "يمنع مطالبة العمال  ....الخ".
 28تستبدل عبارة سيتم تزويد ب "إلتزام ادارة المشروع ب  ....الخ و إال عد ذلك مخالفة".
 29تستبدل عبارة ستتعاون االطراف ب "تلتزم االطراف مجتمعة او منفردة  ....الخ".
العمال المتعاقدون :
 32-31جيب اضافة بند و" سيلتزم الطرف المقترض بالمساواة بين جميع العاملين فى الحقوق والواجبات ما دامت طبيعة العمل واحدة".
 36استبدال عبارة سيحدد املقرتض هذه املخاطر "بتعي ين لجنة مستقلة لتحديد هذه المخاطر وفقا للفقرات  20 -17ويلتزم المقترض باجراء كافة
العالجات الناتجة عن ذلك و التعويض وإال اعتبر ذلك مخالفة".
 38نقرتح إضافة الفقرة التالية يف املعيار "وإال اعتبر المقترض متواطئا مع الموردين ووجب اتخاذ االجراءات القانونية ضده".
 38المخاطر الملحوظة  :الصياغة مطاطة جداً (حينما توجد مخاطر ملحوظة عن عمل األطفال) ومل حتدد آلية رصد تلك املخاطر امللحوظة ،وماذا

تعين كلمة ملحوظة :هل إذا كانت املخاطر مرضية غري ملحوظة كاآلم العظام أو أمراض الدم أو أمراض سوء الغذية لن يعتد هبا كمخاطر  ،مث من له سلطة
تلك املالحظة؟
 .38سيقدم املقرتض التدابري للتخفيف من آثار تلك املخاطر ----ضرورة استبدال تعبري سيقدم املقرتض  ---بتعبري يلتزم المقترض.

رابعا :المعيار البيئي واالجتماعي  3كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته:
أوال :قضية األمن الغذائي:
تعد قضية األمن الغذائي وضرورة وضعها يف االعتبار عند القيام بأي مشروع أحد األولويات للسياسات اخلاصة بالبنك الدويل ،ومن هذا املنطلق جيب ان يتم
وضع قضية األمن الغذائي يف اإلعتبار يف سياسات البنك .وعليه فإن سياسات البنك جيب أن حترص على عدم إقامة أي مشروعات على األراضي الزراعية
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وخباصة األراضي القريبة من اجملاري املائية وذلك للندرة الشديدة هلذه املوارد (األرض واملياه) .كما أن إقامة املشروعات على األرضي الزراعية يؤدي إىل ضياع
األراضي القابلة للزراعة ومن مث هتديد قضية األمن الغذائي .ومن مث فإنه جيب اخذ موضوع األمن الغذائي يف عني اإلعتبار عند دراسة البدائل املختلفة ملوقع
إقامة املشروع حبيث ال يتم إقامة أي مشروع على األراضي الزراعية واألراضي القريبة من اجملاري املائية (كاألهنار /الرتع /القنوات املائية) املتعرضة للخطر او اليت
قد تؤدي اىل حال اسوأ بالنسبة لألمن الغذائي.
ثانيا :تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة:
 تضمني الربوتوكوالت املرتبطة باالتفاقية االطارية للمناخ (كيوتو). رفض كل املشروعات الىت تنجم عنها الغازات الدفيئة وعلى رأسها الكربون. -االلتزام باالطار املعيارى ملنظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باالنبعاثات اخلاصة بالغازات الدفيئة.

خامسا :المعيار البيئي واالجتماعي  5استمالك األراضي وإعادة التوطين القسري:
_ إصرار املسودة موضوع املشاورات علي التملص من اإلطار املرجعي حلقوق اإلنسان ،خاصة العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وهو
ما يتضح يف اعتمادها ملفاهيم ومصطلحات من قبيل "إعادة التوطني القسري" بدال من "اإلخالء القسري" ،و "التعويض أو كلفة اإلستبدال" بديال عن "جرب
الضرر" ،وهي مفاهيم أكثر وضوحا وانضباطا ،وإلزامية نظرا لتصديق الغالبية العظمي من الدول/احلكومات علي العهد الدويل ،وبالتايل فيجب تغيري تلك
املصطلحات وإعتماد املفاهيم احلقوقية.
_ إهدار مفهوم "التشاور املسبق واملشاركة مع اجملتمعات املتضررة" ،وهو ما يتضح من نص املادة رقم " ،16يف بعض احلاالت قد تكون هناك صعوبات تتعلق
بدفع تعويضات لألشخاص املتضررين بشكل خاص  ، ......أو حيث رفض األفراد التعويضات اليت قدمت إليهم وفقا للخطة املعتمدة ....جيوز للمقرتض
إيداع أموال التعويضات علي النحو الذي تتطلبه اخلطة يف حساب ضمان وميضي قدما يف أنشطة املشروع ذات الصلة .سيتم توفري التعويض املوضوع يف
الضمان لألشخاص املؤهلني بطريقة مناسبة مبجرد حل املشكالت" .حيث يشري نص املادة إيل الطابع الشكلي أو اإلجرائي لعملية التشاور املسبق مع اجملتمعات
 /األشخاص امل ضارين واملضي قدما يف تنفيذ املشروع علي الرغم من إعرتاضهم أو عدم موافقتهم علي التعويضات املقرتحة .فلتحقيق اهلدف املتمثل يف "املشاورة
املسبقة واملشاركة" جيب النص علي ضرورة احلصول علي موافقة اجملتمعات  /األشخاص املتضررين أو علي األقل غالبيتهم علي املشروع املقرتح قبل إقراره من
البنك الدويل ،كما جيب النص علي حق املعرتضني علي املشروع  /التعويضات علي إستنفاذ كافة آليات الشكاوي قبل إقرار املشروع من قبل البنك الدويل.

سادسا :المعيار البيئي واالجتماعي  6التنوع البيولوجى:
 ربط كافة املشروعات باإلتفاقية اإلطارية للتنوع البيولوجى واجندة القرن ال ـ. 21 -رفع كل اشكال الرباءات على االصول الىت تعيد انتاج احلياة مثال متويل بعض املشروعات الىت تقوم بانشطة يندرج حتتها قرصنة حيوية.

سابعا :المعيار البيئي واالجتماعي  9الوسطاء الماليون:
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ضرورة إضافة بنود تضمن النزاهة واإلفصاح عن املالذات الضريبية واملالك احلقيقي املنتفع.

ثامنا :المعيار البيئي واالجتماعى  10حول مشاركة المواطنين أصحاب المصلحه والكشف عن المعلومات:
ومع التأكيد علي حدوث تطور اجياىب ملحوظ مقارنة باملسوده السابقه ،خاصة فيما يتعلق مبشاركة اصحاب املصلحه ،إال أنه جيب التأكيد علي ضرورة
استخدام اللغه احلقوقيه يف توصيف املستفدين من املشروع حيث أهنم اصحاب حقوق ال أصحاب مصلحه ،فضال عن وجود بعض النقاط اليت جيب ان يتم
توضيحها والتاكيد عليها ،نظرا ألن بنود هذا املعيار جيب أن تكون ملزمه للمقرتض وليس جمرد طلب:
أوال :النقطه السادسه ىف املتطلبات والىت دكر فيها وتكرر ىف بنود اخرى تعبري "طوال حياة المشروع" ،هنا وجب التوضيح هل طوال حياة املشروع تعىن طوال
فرتة انشائه فقط؟ وماذا عن اآلثار املرتتبه عليه عند تشغيله وإنتهاء فرتة القرض؟ وماذا عن فرتة السداد؟ هل اآلثار النامجه عن املشروع خالل فرتة السداد ايضا
ال تدخل حتت مظلة سياسات البنك احلمائيه؟
ثانيا :بالنسبه خلطة املشاركة :ينبغي التأكيد على مشاركة اصحاب املصلحه قبل البدء ىف املشروع مبدة مناسبة ،وقد متت االشاره ىف الفقره ( 22التشاور
اهلادف) النقطه أ علي "االجراءات االوليه للمشروع" وليس املشاركه القبليه ،وهو ما ينفي مفهوم التشاور واملشاركة من أساسها ،طاملا أن أصحاب املصلحة
وفقا لتعبري البنك الدويل أو أصحاب احلقوق واملتضررين وفقا للمفهوم احلقوقي مستبعدين من األساس من النقاش حول طبيعة املشروع وجدواه ومالئمته قبل
إقراره ،وعليه جيب أن يتم تضمني املشاركة القبلية ألصحاب الصلحة  /احلقوق ومشاورهتم حول املشروعات املقرتحة قبل أن يتم املوافقة عليها أو إقرارها.
ثالثا :ضرورة مراعاة أن أصحاب املصلحه ليسوا فقط "رؤساء القبائل أو المجالس المحليه" كما مت توصيفهم على سبيل املثال ىف البند  5من اهلامش ص
 101امنا هم شرحيه اعرض من املتضررين الفعليني وليسوا بالضروره هم القاده اجملتمعيون.
رابعا :بالنسبه آللية الشكاوى والتظلم جيب حتديد مداها الزمىن.
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