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 اهلند: ينبغي مراعاة احلظر املفروض على مشاريع شركة فيدانتا أوريسا

 
اا سااا يا مم افا  اااة فإن احملااات ال الااا  يقاااو  يااات  ااا سة لياااظا ات   ري ااات ل ا اااظي  ا قاااتق يق يااا  نظياااظ فو ااااة ال  اااو الظ لياااة

لبوس ااتيو  هلوااس يوماايس هل اا تا ر الاا ا ات يااك اة وهلااة اووظيااة  يقماام ا اا   هلااو م اتء القاا اإىل إلغاا  هتااظ  افاحااظا
   مم   ري ت، جيب  ا يا  ل ابلو تح.و األفوي
 

هلشاتري ات الا ا ماارتسك الوقات  نا   ن الشا سة ر يا اث األثا   "ي اياتل  ح    الرتاضاتل" ي شف الاق ي  اف وون با: 
 .  ت ية ل   تنن ى األ ضتث اإل ي تر د ار  هل ي م مم   ر هل يت 1.7افقرتحة ال  ما اثا  

 
 ا ُي اا  لشا سة لياظا ات ابفمام قاظهلت    اك جيابانئب هلظي  ب انهلج آميت مم هلو اة ال  و الظ لية: "إ  قتق هلظهو هلتووي ا،

اووظية القتضام بوقاف طههاات، مم هلشتري ات افا  قة ابفو م  يوميس اف  تا. إذ  ن الش سة حتت ق إلغتء ق ار  زارا البيئة 
 اا سة ليااظا ات ا ت ااة  يياااتل هناات  طاا ل ابة اابتن  ثاا  هلشااتري ات ن ااى ال اا تن احمل يااك  ن ااى البيئااة. ل اا  يق يااظنم  
 ست و  ري ستلية."  ةر البيئياثآلاب
 

 القتضام با ل   2010 قظ  ياظل احمل ااة ال  يات مم   ري ات ياو  الاث اثء قا ار اة وهلاة اووظياة ال اتدر مم    اه /آ  
ل يشاا ،  قمااو احمل اااة ملن افشاا  ث ةال ااا اجلوا اابا ت ااة رشاا  ث يوماايس هل اا تا اييغااتر  ذا  طهااش  اا سة ليااظا ات

 ا ااتست  لقوا ك الب د ا ت ة ابلبيئة.
 

  بيااظ  ن هيئااة الا ااظي  مم   ري اات،  هاام  اا ي اات مم هلشاا  ث الا ااظي  افشاارتو، ، وااو مم قاا ار اة وهلااة، القتضاام باا ل
 إنهتء ي طيص ل  ال مم افو م افقرتح مم ي ق  يتهلغريا،  هلت  احمل اة ال  يت مم اووظ.

 
الاا  مااااوىل إدارا افشاا  ث،  هاام  اا سة ماااريايو ال ااوتنية، مم قاا ار الااوزارا  وااو الشاا سة الاتب ااة لشاا سة ليااظا اتسااات ، 

 اووظ.القتضم ب ل  هلو  ي طيص بيئم،  هلت  احمل اة الو،وية ا م اء مم 
 

ااحا تناتل ضاظ    ااة، ن اى يو ايم 9000حناو  ظ" ل   تن األ  يك، البتلغ نظد  ل ادهت"د  غ اي سو   د بو مجتنة
 طهش افو م.

 
 قااتق هلااظهو هلااتووي ا إن "او اااة الاا  يشااوات  اا سة ليااظا ات هلاا  طاا ق الااظنُو القت و يااة جيااب  ن  ا ُي ااا  واات   ااب 

 ا يوخظث اة وهلة اووظية  ُُت َّ إىل ااناقتد ملن الش سة ست او هل ااا يهلة ابأل  ااة البيئياة. اةقيقة بشأن هلشتري ات.  جيب 
  ".حقت   ل     متتهلت   خما ف لتلواقس



 
 ة حاااوق الااااأثري احملااااال فشاااتريس  ااا سة لياااظا ات   ضااات  يقاااوق: "لقاااظ امااااا  ي ي ياااظ القااا  يك ر  وهلاااتل  اااحيحة  هلمااا    

افقرتحااة.  هاات هاام اليااو  ي يشااون هلااس هل اا تا هتئ ااة هلوا اابة مم  مااش باااا ام، حيااش اوااواء هلشاابس ابلغبااتر،  الشااتحوتل 
حمل ام. الواا  ا رحاتذاات  ن اف  تا  ب سة   تايهتت ال اتهلة يق اتن سا  المخاة اف يئة ابلبوس تيو ا ت  يااتدُ مم ، قتهتم.

 آهلوت     ا." فيتهامت إذا ستن اف ظر ال ئي م مم ل ا لإن ال  تن اآلن  ري  اثقك 
 

 اا سة ليااظا ات هلاا   ناال اة ااوق  قااظهلاات  اآلاثر البيئيااة الاا يياااتل ي اااوظ يق ياا  هلو اااة ال  ااو الظ ليااة إىل حت ياال دقياا  لاق
س هل  تا األفويو  مم اييغتر .  خي ص الاق ي  إىل  اي اة ن ى ي طيص فو م البوس تيو افقرتح مم ي ق  يتهلغريا  يومي

 القت و ية مم اووظ. الش  طاآلاثر البيئية ي ارب  ري ستلية بش ل  متمم،  ا ي يب  يياتلهل تدهت  ن يق
 
ل  ،وااتن يوقاا ثاا  الشااتحوتل الاا لاشااال نااظ  الو اا  مم  اجملااتال الاا  ي ااارب ليااات يقيياااتل اآلاثر البيئيااة  ااري ستليااة   هلاات

األمهيااة الثقتليااة  ظي ؛  نااظ  ااناارتا  ملن الغبااتر  ال ائحااة ي اااربان هلاا  اف ااو  اثل احملاا ااة؛  نااظ  يقااالبوس ااتيو ناارب القااُ 
فوهقة ي ق  يتهلغريا ابلو ابة جلاتناة د  غا اي سو اظ هلا  ال ا تن األ ا يك الا ي  ي يشاون هواتو؛  ناظ  ياول  اف  وهلاتل 

،  نظ  اإلل تح ن  هل تيري الا ايم ا ت ة بربو   اتايل "الهاك األ"ا " الا  يقاس رحاتذاا ال تلية بشأن اماخظا  افتء
 ا  ال ا ي ارب اف ظر ال ئي م ل ايت  ابلو بة ل   تن احمل يك. الوهن  لتهل تدهترا،  ذُس   هنت بظ ل ابلا    مم 

 
ي ااارب وااظ دا طاا ق حت ياال يقيياااتل اآلاثر البيئيااة،  سااات يااُ  الاق ياا   ن األ  اااة الاا  ل ضاااات  زارا البيئااة اووظيااة، هلاا 

الوهاات   ا يا ااظُ ل ااظد هلاا  بوانااش الق اا  اانااتنيااة  ااقا ااتدية الاا  ي اوااف   شااهة الشاا ستل مم اووااظ، هلاا  قبياال 
 اماخظا  األراضم،  هت ري ال  تن  قمتاي الاأهيل.

 
 الا ا هلا األقاوا ك ل تلاة ف اتءلة الشا ستل ن اى  ل توات،  هاو  اطاام هلظهو هلتووي ا ي  حيك ابلقوق: "إن اووظ  تنة إىل 

 مي    ن ي ي  " ة اف  وهلتل افم  ة ال  يشوات   سة ليظا ات  مش دنُو قت و ية ه وهلية." 
  
 
 
 


