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 لجنة التفتيش بالبنك الدولى إلى مدير  شكوى

 لطلب التفتيش على مشروع شمال الجيزة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

 

فى إطار السياسات التى وضعها البنك الدولى من أجل حماية حقوق السكان والمجتمعاات المليياة 

ياة   وفاى ضاول السياساات البيادان النامعند تنفيذ مشروعات البنك فى األقطار المختيفة وبخاصاة 

اللمائية التى وضعها البنك الدولى درلا ليمخاطر واالنتهاكات التى قد يتعرض لها السكان والبيئة 

 المليية نتيجة تنفيذ أى مشروعات يقوم البنك الدولى بتموييها .

عاايير فى إطار السياسات المتعيقة بالشفافية التى يقاوم البناك الادولى باالترويا لهاا ضامن موأيضا 

نلن المنظمات الموقعة أدناه وعدد من األهالى التمويل التى يقدمها ليمشروعات المختيفة   نتوجه 

الناجمة من مشروع ملطة شمال  الجيزة إلنتاج الكهرباال بتيك الشكوى من األضرار المضارين  

 الكائنة بقرية القطا لتابعة لمركز إمبابة بملافظة الجيزة .

 

اإللتزام بالمعايير الواجبة بما يتعيق بالشفافية حول اآلثار السيبية الناجمة فى البداية لم يتم  -

عن المشروع   أيضا لم يتم تطبيق اآللياات الخاصاة بمشااورة األهاالى فيماا يتعياق بتنفياذ 

المشاروع بشاكل يتسام بالشافافية والوضاوأ بال أن إجارالات المشااورة تماب فاى إساايو  

ثرين يااار المشاااروع دون أءاااذ أرال األهاااالى المتااا يتسااام باااالاموض والتلايااال بهاااد  تمر

بالمشااروع بشااكل فعيااى وحقيقااى   األماار الااذى دفعنااا إلااى مخاطبااة مكتاا  البنااك الاادولى 

 بشاااكاوى األهاااالى المضاااارين مااان تنفياااذ2162/ 61/5بالقااااهرة وتقااادمنا بخطاااا  ياااوم 

وار لم بعد جيستين من اللسئولى الشركة باالتصال بنا ولكن   حيث قام بعض مالمشروع

  فى الوقب الذى كناا قاد اتفقناا ما  يتم التوصل لشئ بش ن االنتهاكات التى طالب األهالى 

عيى إجرال بروتكول تعاون م  إدارة المشروع  26/7/2162مسئولى الشركة فى  جيسة 

عيى تنظيم عميية بلث شكاوى المضارين من المشروع والعمل عيى حيها   لكان هاذا لام 

 يلدث . 

 

ذه اإلجرالات الخاطئة إلاى تعارض األهاالى المجااورين لمنطقاة المشاروع بالعدياد مان وقد أدت ه

 المضار من بينها :
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اتاا   األرض الزراعيااة والملاصاايل الخاصااة بااالمزارعين فااى األراضااى المجاااورة لمنطقااة  -

إنشال  مشروع شمال الجيزة إلنتاج الطاقة الكهربائية   وذلك بسب  تدمير بيئة المياه الجوفية بفعل

والتى كان مان أثرهاا جفاا  اباار الميااه الخاصاة  سل  المياه االرتوازيةمن ء ل هذا المشروع 

بالف حين األمر الاذى انعكاع عياى دماار الملاصايل الخاصاة باالف حين   كماا أناه نتيجاة لجفاا  

 اآلبار لجا  الف حاون إلاى ميااه المصار  الزراعاى التاى ال تصاير لارى األراضاى بساب  ارتفااع

األماار الااذى انعكااع الااذى ياانعكع بالسااي  عيااى ءصوصاابة التربااة األما أ والعناصاار الكيميائيااة 

الزراعية مما يؤدى إلى  ءفاض إنتاجياة األرض الزراعياة فاى المادى القصاير وأيضاا إلاى ماا قاد 

ألصالا   6رقم  الجدول )راج  يترت  عيى لك من تبوير لألرض الزراعية فى المدى المتوسط 

 .ت المضارين (بعض الليازا

 

  جفاا  ليملاصايل المنزرعاة  أيضا ترت  عيى سل  المياه االرتوازية وجفا  آباار الميااه إلاى 

راجاا  )وقاد نجاام عاان ذلاك العديااد ماان الخسااائر المادياة سااوال فيمااا يتعياق باااألرض أو الملاصاايل 

إلااى    هااذا باإلضااافة أيضااا(2و6الشااكيين رقمااى  الملاضاار والشااكاوى الااواردة فااى هااذا الشاا ن 

التكالبف المادية والفنية التى ساتلتاجها األرض والملاصايل مان أجال اصا حها بساب  ماا للقهاا 

)راجاا  الملاضاار الفنيااة والشاارطية الخاصااة بجفااا  الملاصاايل ومشااك ت األرض ماان أضاارار 

فاى الساياق ذاتاه لام يارد بدراساة  تقيايم  األثار البيئاى التاى  تام   (2و6 ىرقما ين شاكيال الزراعية 

ادها بواسطة المكت  الهندسى التاب  لشركة شمال الجيزة هذه النوعية مان المشاك ت الخاصاة إعد

 .بنقص المياه االرتوازية أثنال إنشال المشروع

  

فااى  شااركة شاامال الجياازة إلنتاااج الطافااة الكهربائيااة عاادم االلتاازام بالمعااايير الواجبااة ماان قباال  -

  وقيااام شااركة بااألرض  المصار  الزراعااى الخااا حتاارام حارم الطريااق الخااا    بضارورة ا

أللتاازام بااالقوانين المنظمااة لااذلك   شاامال الجياازة إلنتاااج الطاقااة الكهربائيااة باإلسااتي ل عييااه دون ا

األرض والميااااه الخاصاااة األمااار الاااذى سااايترت  عيياااه العددياااد مااان اآلثاااار الضاااارة عياااى بيئاااة 

تعاد المصاار  الزراعياة يمة   حياث أن تا  عياى ذلاك مان أثاار مادياة جسابالمزارعين  وماا يتر

لاى تادهور ترباة    ويياا  هاذه المصاار  ياؤدى إضرورة لتصريف الميااه الزائادة عان حاجاة ال

األرض الزراعية واإلق ل من ءصوبتها بسب  زيادة نس  الميوحة فى األرض األمر الذى يخال 

 شامال الجيازة إلنتااج بتعادل الترباة باين القياوى واللامضاى   وكاان يفتارض ما  إنشاال مشاروع

 .ربائية عدم االعتدال عيى حرم المصر  الزراعى الوحيد المليط باألرض الزراعيةهاقة الكالط



3 

 

 

بنال سور ليشركة بارتفاعات عالية وما يترت  عييه من أثار سيبية عيى األرض والمزروعاات   -

لزراعيااة   باإلضااافة وذلااك بسااب  احتجاااز التيااارات الهوائيااة التااى تساااعد فااى تيقااير الملاصاايل ا

 وما سو  يترت  عيى ذلك من تبوير لألرض الزراعية . للج  ضول الشمع

 

المباشاارة عيااى الملاصاايل الزراعيااة باألضااافة إلااى  اإلضااالة تسااييط األضاارار الناجمااة عاان   -

  الملاصيل المنزرعة . األتربة والمخيفات عيى 

 

وذلاك بعاد ن األرض المقاام عييهاا المشاروع عدم جبر الضرر ليمست جرين الذين تم  إء ئهم م  -

 سانة. 01إلاى  61طردهم من األرض التى كانوا يعمياون عييهاا لسانوات عديادة تتاراوأ ماا باين 

 .(2 رقم راج  الجدول راج  اسمال المست جرين والعاميين الذين كانوا يعميون ب رض المشروع )

 

مان اثاار ضااره عياى أصالا  اآلباار العدياد مان األضارار التاى كاان إلنشاال المشاروع هناا    -

االرتوازية التى تقوم برى األرض الزراعية وذلك بسب  سل  المياه االرتوازية والذى كاان مان 

ياة التاى نتائجه االضرار المادية عياى حيااة أصالا  تياك اآلباار وأيضاا جفاا  األراضاى الزراع

 .( 3رقم  الجدول ين )راج  أسمال بعض أصلا  اآلبار المضار كانب تروى من هذه اآلبار

 

المداءن الخاصاة بالشاركة وآثارهاا عياى المضار الناجمة عن تشايل الشركة مستقب  من بينها   -

 األرض والملاصيل الزراعية 

 

وأثرها عيى تدمير  التى سو  يتم بنائها عيى األرض الزراعية والطرق المؤدية إليها  األبراج  -

 .الرقعة الزراعية 

 

 .لعالى واآلثار المترتبة عيى الصلة العامةءطوط الضاط ا -

 

عن تشايل الملطة مستقب  مان المخيفاات التاى ساو  تصا  فاى ميااه النيال المشك ت الناجمة  -

مباشرة وماا يترتا  عياى ذلاك مان تادمير ملتمال ليماوارد المائياة والسامكية وأيضاا عادم وصاول 

  وماا يترتا  عياى ذلاك مساتقب  مان الف حين والسكان لمياه صاللة ليشر  والرى فى آن واحاد 

 مخاطر تتعيق بصلة اإلنسان وأيضا الثروة الليوانية والنباتية .



4 

 

 

الممثيين لسكان المنطقاة نامال فاى المضارين إننا نلن منظمات المجتم  المدنى وعدد من األهالى 

ذا لليااة إعادة النظار فاى اآلثاار السايبية الناجماة عان هاذا المشاروع والعمال عياى تصاليليها إنقاا

 الناس والموارد األرضية والمائية والنباتية والليوانية من الخطر الذى يليق بها .

 

 المنظمات الموقعة :

 الجمعية المصرية ليلقوق الجماعية -6

 المركز المصرى لإلص أ المدنى والتشريعى  -2

 المركز المصرى ليلقوق االقتصادية واالجتماعية  -3

 مؤسسة أوالد األرض للقوق اإلنسان  -0

 جمعية التنمية الصلية والبيئية -5

 شبكة حقوق األرض والسكن -1

 شبكة المنظمات العربية يير اللكومية ليتنمية  -7

 منتدى اللق فى المياه بالمنطقة العربية  -8
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