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 بيان إعالمي 

 

 التحقيق في األداء البيئي واالجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية المتعلق باالستثمار في مصنع األسمنت في مصر 

 

( هو اآللية المستقلة للمساءلة لمؤسسة CAOمكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمة ) - 2017يناير  10واشنطن دي سي، 

(، وهي عضو مجموعة البنك الدولي، تقوم باجراء تحقيق االلتزام بالمعايير المتعلقة باستثمار مؤسسة التمويل IFCالتمويل الدولية )

(، والتي هي جزء من مجموعة تيتان. وبدأ التحقيق بناء على شكوى مقدمة إلى APPCالدولية في شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند )

 اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع. مكتب المحقق لشئون التقيد باألنظمة حول

 

دعم مؤسسة التمويل الدولية لمجموعة تيتان ينطوي على توسيع عمليات شركة تيتان في مصر، بما في ذلك شركة اإلسكندرية ألسمنت 

اإلسكندرية للتنمية  مليون يورو في الشركة القابضة لمجموعة تيتان، 80بورتالند. تحمل مؤسسة التمويل الدولية استثمار سهمي بقيمة 

 (.ADLالمحدودة )

 

من قبل أفراد المجتمع الذين يعيشون على مقربة من  2015رفعت شكوى إلى مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمة في أبريل 

ي المحلية. و أثيرت مصنع األسمنت والموظفين السابقين في شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند و بمساعدة من منظمات المجتمع المدن

في الشكوى مخاوف بشأن اآلثار المترتبة على صحة وسالمة المجتمع من المصنع، وأيضا االمتثال للقوانين المحلية، وقضايا العمل، 

واإلفصاح عن المعلومات، والتشاور المجتمعي. خالل تقييم مكتب المحقق للشكوى، كان هناك عدم توافق في اآلراء بين األطراف على 

 لدخول في تسوية المنازعات لمعالجة القضايا، وأحيلت القضية لمراجعة االمتثال للمعايير ألداء مؤسسة التمويل الدولية.  ا

 

 يقوم فريق من مكتب المحقق لشئون التقيد باألنظمة في مصر هذا األسبوع بإجراء مقابالت مع أصحاب المصلحة المحليين ذات الصلة. 

 

من مكتب المحقق لشؤون التقيد باألنظمة و نائب رئيس مجموعة البنك الدولي " التحقيق مستمر بالتنسيق مع  يقول اوزفالدو جراتاكوس

األطراف المعنية. ينصب التركيزعلي أداء مؤسسة التمويل الدولية، وليس العميل، و لم يقم مكتب التحقيق حتى االن بالتحديد أو الفصل 

 دولية مع المتطلبات البيئية واالجتماعية المتعلقة بالمشروع. فيما يتعلق بامتثال مؤسسة التمويل ال

 

 ombudsman.org-www.cao.لمزيد من المعلومات حول هذه القضية يمكنكم زيارة الرابط التالي  

 لمؤسسة التمويل الدولية على الرابط التالي لالطالع على معلومات حول المشروع يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني 

www.ifc.org/disclosure 

 

 لالتصال بمكتب المحقق لشئون التقيد باألنظمة في واشنطن دي سي 

 

 إميلي هورغان

 +1.202.473.8353هاتف:

 ehorgan@worldbankgroup.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 :(CAOمكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمة )حول 

سسة مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد باألنظمة هو اآللية المستقلة للمساءلة فيما يتعلق بالقضايا البيئية واالجتماعية ذات الصلة بمؤ

مجموعة البنك الدولي.  يختص مكتب المحقق بمعالجة (، أعضاء MIGA(، والوكالة الدولية لضمان االستثمار )IFCالتمويل الدولية )

الشكاوي من المتضررين من مشاريع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة بطريقة عادلة وموضوعية وبناءة، وتحسين النتائج البيئية 

 www.cao-ombudsman.orgواالجتماعية على أرض الواقع. 

mailto:CAO@WORLDBANKGROUP.ORG
http://www.cao-ombudsman.org/
http://www.cao-ombudsman.org/
http://www.cao-ombudsman.org/
http://www.ifc.org/disclosure

