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  اظهار رفع مسوليت بانک انکشاف آسيايی برای اسناد ترجمه شده
 

 )بانک(  با آنکه بانک انکشاف آسيايی. از متن انگليسی ترجمه گرديده استسند هذا بمنظوردستيابی وسيعتراستفاده کننده گان "
 که لسان رسمی بانک ميباشد معتبر و  رابرای صحت بودن متن ترجمه شده سعی نموده است،  متن اصلی انگليسی سند هذا

  ."راجع کرددالزم است هر گونه نقل قول به متن انگليسی سند مذکور . ميداند) لسان رسمی و معتبر(موثق 
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I.  منظر و مقدمه پس 

پاليسی استقرار : پاليسی های عملياتی بانک انکشاف آسيايی شامل سه نوع پاليسی های محافظتی ميگردد .1
اليسی محافظتی برای تمام سه پ). 2002(يستی پاليسی محيط ز، و )1998(پاليسی افراد بومی ، )1995(اضطراری مجدد 
نياز دارد تا چالش های اجتماعی و محيط زيستی که سد راه توسعه در کشور های بانک انکشاف آسيايی . چاپ آماده ميباشد

قرارداشته، نشانزد نموده، به دروس که از تجارب با پاليسی های محافظتی دردست داشته ) DMCs(عضو در حال توسعه 
عالوه برين، .  ميآيد، جوابگو باشد، و بايد که سازگار با وضعيت های جديد قرضه دهی و دستگاه های مالی خود باشدبدست
 های بانک انکشاف آسيايی نياز دارد تا شيوه های عالی تغيير که توسط نهادهای چندين جانبه مالی و نهادهای سکتور پاليسی

آئين نامه  اف آسيايی، مديريت بانک انکش2004در دسامبر  equator .(1(صوصی مانند نهادهای مالی اصول استوايی خ
جهت بلند بردن موثريت پاليسی های محافظتی بانک انکشاف آسيايی و ) SPU( را برای تجديد پاليسی محافظتی کاری

اند، تصويب ی در تطابق می م و فرصت های جديد تجارتضمين اينکه اين پاليسی ها نظر به تغيير در ضروريات مشتری
 .نمود

 
به نحو درست پاليسی های محافظتی را جهت بهبود در ) ا(سعی نموده تا ) SPU(تجديد پاليسی محافظتی  .2

ن اجرآآت يک رويکرد طرزالعملی متوازن را با توجه به نتايج در جريا) ب(وضاحت، انسجام و سازگاری آنها بيان نمايد؛ 
) د( يک دامنه انکشافی قرضه دهی محصوالت و وضعيت های ابتکاری مالی؛ توافق در تطبيق پاليسی به) ج(طرح نمايد؛ 

 درسرتاسر نهادهای چندين جانبه مالی و سازمان دهی رويکرد های محافظتی برای تالش برای همآهنگ سازی اجرآآت
 .بهبود روندهای داخلی و تخصيص منابع) ز(مشتريان مختلف همراه با ظرفيت های مختلف؛ و 

 
 :منتج به يک پاليسی يکپارچه که دارای ساختار ذيل می باشد، گرديد) SPU(يسی محافظتی  پالتجديد .3
 

 که اهداف مشترک محافظتی بانک انکشاف آسيايی را بيان ميکند، )SPS (يک متن پاليسی محافظتی  .الف
ی اصول پاليسی را ترتيب ميکند، و روند تطبيق پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی را طرح ريز

متن پاليسی محافظتی جهت کاربرد برای وضعيت های قرضه دهی حال و آينده طرح ريزی . ميکند
گرديده و برای ظرفيت های مختلف و ضروريات مشتريان کشور های عضو درحال توسعه هم در 

  . سکتور دولتی و هم خصوصی تهيه گرديده است
  
مشتريان تقاضا ميشود تا درهنگام / قرضيک مجموعه از ضروريات مشخص محافظتی که درآن از مست  .ب

با سعی و کوشش، . ان برخورد نمايندتشخيص نمودن تاثيرات و خطرات اجتماعی و محيط زيستی،  باآن
بررسی و نظارت کارمندان بانک انکشاف آسيايی اطمينان خود را در جريان آمادگی پروژه و تطبيق آن 

با گذشت زمان بانک انکشاف آسيايی ممکن . ل ميکندمشتريان، حاص/ نظر به اين شرايط توسط مستقرض
شرايط بيشتر محافظتی يا تجديد شرايط موجود جهت افزايش در موثريت، آرائه پاسخ به ضروريات 

  . درحال تغيير، و بازتاب اجرآآت عالی بهبودی، را اتخاذ نمايد
 
ف آسيايی را برای سعی و  که طرزالعمل های داخلی بانک انکشارهنمود عملياتیيک بخش يکپارچه   .ج

  .کوشش و جهت نظارت در سرتاسر زمان پروژه مشخص ميسازد
 
متن پاليسی محافظتی و نيازمندی های د، ره بانک انکشاف آسيايی تصويب گرديکبار اين پاليسی توسط هئيت مدي .4

هنمود عملياتی جايگزين مشتريان سه پاليسی محافظتی موجود را جايگزين نموده و بخش جديد ر/محافظتی برای مستقرضين
" کتاب درمورد استقرار مجدد"بانک انکشاف آسيايی .  ميگرددF3، و F1 ،F2بخش های موجود رهنمود عملياتی 
Handbook on Resettlement2 و رهنمای ارزيابی محيط زيست Environment Assessment Guidelines 

فراد بومی جهت فراهم آوری رهنمايی تخنيکی با جزئيات و را تجديد خواهد نمود و يک کتاب جديدی درمورد ا) 2003(
 .پيشنهاد اجرآآت خوب، تهيه خواهد نمود

                                                 
 مالی صنعتی برای نشانزد نمودن خطرات محيط  را پذيرفته اند، يک چارچوبequatorاين ها ازجمله نهادهای مالی هستند که اصول استوايی يا  1

  . زيستی و اجتماعی در تمويل پروژه
 .مانيال. يک رهنمای برای اجرآآت خوب: کتاب درمورد استقرار مجدد. 1998.  بانک انکشاف آسيايی 2
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 برای مشورت گيری خارجی در سايت 2007يک مسوده مشورت درمورد متن پاليسی محافظتی در اکتوبر  .5
 تا آخير آپريل 2007امبر که از نو( درجريان زمان مشورت . انترنتی بانک انکشاف آسيايی به نمايش گذاشته شده بود

 ورکشاپ های چندين سهامی 14، بانک انکشاف آسيايی نظريات وسيع و پيشنهادات بتفصيل از طريق ) ادامه پيدا کرد2008
مچنين يک عده نظريات ازطريق رساله بانک انکشاف آسيايی ه. که در منطقه و خارج از منطقه برگزار گرديد، بدست آورد

. ، جروبحث های موضوعی، و نشست های غيررسمی و کنفرانس های تيلفونی نيز بدست آوردهای نگارشی ارسال شده
. تمام نظريات دريافت شده قبل از بسته شدن زمان مشورت گيری به سايت انترنتی بانک انکشاف آسيايی ارسال گرديده بود

ايی تصميم اتخاذ نمود تا مسوده دوم متن برای پاسخدهی به دامنه ی وسيع نظريات به دست آمده، مديريت بانک انکشاف آسي
پاليسی محافظتی مبتنی بر نظريات و پيشنهادات دريافتی از مشورت گيری های خارجی، را آماده نموده و يک ورکشاپ 

 .برای سهام ها، برگزار نمودديگر مشورت گيری در مانيال برای فراهم آوری فرصت بررسی اسناد تجديد شده 
 
 در سايت 2008 دسامبر سال 4 اکتوبر تا 3سی محافظتی برای نظريات عموم مردم از تاريخ مسوده دوم متن پالي .6

 در 2008 اکتوبر سال 9يک مجموعه بتفصيل جواب به نظريات در . انترنتی بانک انکشاف آسيايی در دسترس قرار گرفت
ه شد، که شامل نظريات دريافتی از صفحه متن پاليسی محافظتی در سايت انترنتی بانک انکشاف آسيايی به نمايش گذاشت

 12ناحيه ميگرديد و رساله های نگارشی ارسال شده در جريان زمان نظريه دهی بين /  کشور14دستگاه های مشورتی 
در  ) مسوده رهنمود عمليات ها( طرزالعمل بررسی ابتدايی مسوده محافظتی .  ميگرديد2008 آپريل 30 تا 2007اکتوبر 

عالوه برين، پس از درخواست اکثريت سهام، مسوده واژه نامه اصطالحات نيز . دسترس گذاشته شد در 2008 اکتوبر 24
ورکشاپ های مشورتی روی مسوده دوم متن پاليسی . در روی صفحه انترنتی بانک انکشاف آسيايی برای استفاده گذاشته شد

اری اين ورکشاپ ها جروبحث های وسيع و برگز.  در مانيال برگزار گرديد2008 نوامبر سال 21 الی 18محافظتی از 
مفصل را درمورد مسوده دوم متن پاليسی محافظتی با تاکيد روی پاسخ های بانک انکشاف آسيايی به نظريات سهام ها 

برای مشاهده گزارش درباره مشورت دهی سهام به صفحه ( مسوده مشورتی متن پاليسی محافظتی، فراهم ساخت درمورد 
 ).تی سايت انترنتی بانک انکشاف آسيايی مراجعه نمائيدمتن پاليسی محافظ

 
 برای مالحظه و رهنمايی به هئيت مديره بانک انکشاف 2009اوراق آئين کاری متن پاليسی محافظتی در جنوری  .7

-R(اين ورقه درخواستی .  برگزار گرديده بود2009آسيايی تهيه و توزيع گرديده بود، و گفتگو هئيت مديره در فبروری 
paper ( درنتيجه روند مشورت دهی داخلی و خارجی که درآن هئيت مديره و کارمندان بانک انکشاف آسيايی، و سهام

 . ، سهم گرفته بودند آماده شده است سکتور خصوصی، و دانشگاهيانخارجی بشمول حکومت، نهادهای جامعه مدنی،
  
 

II.  زمينه تغيير 
 
، شاهد تغييرات چشمگيری س و درحال رشد در جهان ميباشند ساحات پرنفو یاقيانوس که از جملهآسيا و  .8

 نگرانی ها درمورد ثبات طوالنی مدت انکشاف در اکثر کشورهای آسيايی. دندرعرصه های اجتماعی و محيط زيستی ميباش
در   تغييرات را يکجا با تقاضای رو به افزايش منابع طبيعیصنعتی سازی و شهری سازی سريع. درحال افزايش ميباشد

کاهش در کيفيت و مقدار آب، از دست دهی تنوع زيستی، قطع جنگالت و تبديل زمين های  سکونت مردم، واستفاده زمين 
اين خطرات اکثرٌا . ، ايجاد ميکندصحت انسانزراعتی به صحرا، سطوح افزايش يافته آلودگی، و تاثيرات منفی آن باالی 

 بيش ازحد نفوس و تقاضای روبه افزايش برای زمين جهت توسعه شهر ها تراکم. سردچار افراد نادر و بی بضاعت ميگردد
و زيربنا خطرات را با توجه به اسقرار اضطراری مجدد مردم و تاثيرات سوء آن باالی چنين گروه های بی بضاعت و افراد 

ا در آسيا و ساحات آنه% 70 ميليون نفوس مردم بومی درسراسر جهان، تقريبٌا 250ازجمله . بومی، افزايش داده است
 زبان درحال ناپديد شدن ويا در معرض خطر قرار گرفته اند، و بااينکار خطر بزرگ 120درحدود . اقيانوسی زندگی ميکنند

چالش بزرگ جلوگيری از بينواسازی که از اثر ازهم پاشيدگی . متوجه فرهنگ و يکپارچه گی مردم بومی گرديده است
جدد، رسيدگی به نيازمندی های خاص و احترام به حقوق مردم بومی و ساير گروه محيط زيست و استقرار اضطراری م

های بی بضاعت، و بهبود پاليسی ها و ساخت ظرفيت های کشورهای عضو درحال توسعه جهت بررسی اين تاثيرات بوده، 
 .از اهميت خاص برخوردار ميباشند

  
درحال تماعی درحال ظهور به يک دامنه ی وسيع کشورهای عضو درحال توسعه به چالش های محيط زيستی و اج .9

 نظارتی شان را بهتر برخی از کشورهای عضو درحال توسعه پاليسی های محافظتی و چارچوب. جوابگويی می باشند
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ساخته اند، هرچند برخی ديگر ازين کشورها دارای يک سيستم کمتر انکشاف يافته و اکثرٌا باالی پاليسی ها و دستورالعمل 
روند توسعه در ساحه منجر به ايجاد تغيير در نقش ها و مسئوليت های نهاد های . ادهای تمويل کننده متکی می باشندهای نه

عامه و خاص، جامعه مدنی، و اجتماعات محلی به اميد توسعه پايدار محيط زيستی و توقعات باال بادرنظر داشت شفافيت و 
با ازدياد فشار جدی گرفتن  بانکداری تجارتی و ميانجی های امور مالی نقش صنعتمتشابهٌا، . اشتراک اتباع گرديده است

نياز را جهت کشورهای عضو درحال توسعه . مسئوليت های اجتماعی و محيط زيستی باالی شرکت ها، توسعه يافته است
وی اجتماعی و  ارتقای ظرفيت جهت پاسخ دهی به خطرات بين المللی و ساحرشد معيارها بطرف کارکردهای بين المللی،

عالوه برين، طرفداران پروژه سکتور خصوصی .  تشخيص نموده اندپايدار اجتماعی و محيط زيستیرشد محيط زيستی و 
وردار، و آنها فعاليت های درحال انکشاف سرمايه گذاری که از نظر اجتماع و محيط زيست از اعتبار برخخواستار پذيرش 

 .ايد، هستندرا قادر به دستيابی به اوضاع بهتر نم
  

پاليسی های محافظت اجتماعی و محيط زيستی شان را جهت تضمين ارتباط ميان نهاد های چندين جانبه مالی  .10
آزمايش ، بانک جهانی يک برنامه را جهت 2005در سال .  پيوسته تجديد می نمايندی درحال تغييرپاليسی و نيازمندها

ات محافظت اجتماعی و محيط زيستی در عمليات های که از طرف استفاده از نظام های کشوری برای تشخيص دادن نک
، بانک جهانی يک گزارش ارزيابی مرحله مقدماتی برنامه آزمايش 2008 درجنوری 3.بانک حمايه ميشود، براه انداخت

نموده و  براساس اين گزارش، بانک جهانی ادامه اين برنامه را تصويب 4.استفاده از نظام های کشوری را به نشر رساند
 و ساير شرکای انکشافی را در پياده دستور داد تا اين برنامه را از سطح پروژه به سطح کشور وسعت داده تا مستقرضين

نمودن مسايل محافظتی در يک دامنه وسيع، دخيل نموده و ظرفيت مستقرضين را به پيمانه وسيعتر از سطح پروژه آماده 
 و پاليسی های منابع فزيکی 2005محافظتی خود را باالی افراد بومی در سال بانک جهانی همچنين پاليسی های . نمايد

) IFC(، شرکت مالی بين المللی 2006در سال .  جهت بازتاب از شرايط درحال تغيير تجديد نمود2006فرهنگی در سال 
نی بر نتايج و شيوه های شرايط مبتجهت معرفی را  5ثبات اجتماعی و محيط زيستی،پاليسی و معيارهای اجرائيوی درمورد 

 نهاد مالی تجارتی برای پيشبرد امور مالی پروژه هايشان 60بيشتر از . عملی درست برای سکتور خصوصی، پذيرفته اند
پاليسی تطبيقی ، بانک انکشاف آمريکا نيز 2006درسال . معيارهای جديد اجرائيوی شرکت مالی بين المللی را پذيرفته اند

پاليسی محيط ) EBRD (انک بازسازی و توسعه اروپايی، ب2008در می . خود را صادر نمود 6محيط زيستی و محافظت
پاليسی . ، پذيرفتجايگزين می نمود محيط زيست را 2003 شرايط اجرائيوی که پاليسی 10 را يکجا با 7 زيستی و اجتماعی

ه را همچون شرکت مالی بين المللی فراهم و شرايط اجرائيوی جديد بانک بازسازی و توسعه اروپايی موارد محافظتی مشاب
ميکند، ولی مشخصات خاص را درمورد ساحات عملياتی بانک بازسازی و توسعه اروپايی و تعهدات شان درزير اصول 

 .وسعه اروپايی جز آن است، ميباشدمحيط زيستی اروپا که بانک بازسازی و ت
 

، 2005در سال . ام های کشوری در حال افزايش ميباشدفشار باالی همآهنگی و هم محوری تمويل کننده ها با نظ .11
ا برای کشور های تمويل کننده برای بهبود مديريت و اعالميه پاريس باالی موثريت مساعدت ها تعهدات بين المللی ر

موثريت مساعدت ها در کاهش فقر و نابرابری، رشد در حال افزايش، ظرفيت سازی و تسريع دستآورد های اهداف 
تضمين ملکيت های کشور؛ مطابقت برنامه های : اعالميه شامل پنج اصول ميباشد.  هزاره، تاسيس نموده استانکشافی

تمويل کننده با استراتيژی ها، اولويت ها و دستورالعمل های کشور؛ تحريک تمويل کننده در همآهنگ سازی رويکردها و 
اين اصول يک نيروی محرکی قوی برای تمويل .  دوجانبهداشتن حسابدهیواکنش هايشان؛ اداره برای نتايج انکشافی؛ و 

 و در آنها در يکپارچه نمودن بهتر مالحظات اجتماعی و محيط زيستی در استراتيژی، و اولويت هاکننده ها جهت همکاری 
ی شرکا همآهنگی بطرف تشخيص دادن مسايل اجتماعی و محيط زيستی، ی با توجه به رويکرد هاادامه و تشديد تالش ها

 پذيرفته شده است، اين اصول را تصديق 2008اجندا عملياتی اکرا، که در سال .  فراهم ميکندکشور های روبه انکشاف،
مشورت های در زمينه تالش های بانک انکشاف آسيايی . مجدد نموده و تاکيد بيشتر باالی اهميت نظام های کشوری نمود

ی سرمايه نشان داده است که مشتريان در سکتور خصوصی بيشر با جهت بلند بردن همکاری برای مستقرضين منابع عاد
اهداف و اصول های محافظتی بانک انکشاف آسيايی در توافق ميباشند صورت ميگيرد، هرچند برخی از مشتريان منابع 
                                                 

 در پروژهايکه از طرف بانک آزمايش استفاده نظام مستقرض برای تشخيص مسايل محافظت محيط زيستی و اجتماعی. 2005.  بانک جهانی 3
  .واشنگتن، دی سی. کمک ميشود

واشنگتن، دی . ارزيابی مرحله مقدماتی برنامه آزمايش استفاده از نظام های کشور برای محافظت محيط زيستی و اجتماعی. 2008.  بانک جهانی 4
  .سی

  . واشنگتن، دی سی. ی اجتماعی و محيط زيستی، پاليسی و معيارهای اجرائيوی درمورد پايدار2006.  شرکت مالی بين المللی 5
  .واشنگتن، دی سی. پاليسی محيط زيست و محافظت. 2006.  بانک انکشافی امريکا 6
  .لندن. پاليسی محيط زيستی و اجتماعی بانک بازسازی و توسعه اروپا. 2008.  بانک بازسازی و توسعه اروپا 7
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ای طريق نظام های کشور خودشان نسبت به دستورالعمل هعادی سرمايه به اين باوراند که اصول مشترک محافظتی از
 .آسيايی، بخوبی عملی شده ميتواندبانک انکشاف 

 
برای جوابگويی به رشد اقتصادی قابل پيشگويی و . ماهيت تجارت بانک انکشاف آسيايی نيز در حال تغيير ميباشد .12

تغييرات مهم در انکشاف، کمک، و نمای مالی در آسيا و ساحات اقيانوسی، بانک انکشاف آسيايی خود را برای برخورد با 
که عبارت از کاهش فقر در :  ديگر مصمم بر باقی ماندن به اهداف قوی خود ميباشدد؛ ازجانبخواهدداتغيير نوين الش ها چ

ديدگاه ها و ماموريت های خود را با توجه به رشد همه جانبه، رشد بانک انکشاف آسيايی . آسيا و ساحات اقيانوسی است
چارچوب استراتيژيک درازمدت بانک انکشاف آسيايی .  خواهد کردپايدار محيط زيستی، و يکپارچگی ساحوی تعقيب

انکشاف و فعاليت های سکتور خصوصی، ) ا: ( باالی پنج راه برد تغيير تمرکز ميکند8)2020استراتيژی  (2008-2020
بانک انکشاف آسيايی . مشارکت) ی(حل دانش، و ) د(تساوی جنسيت، ) ج(حکومتداری خوب و انکشاف ظرفيت، ) ب(

محيط ) ب(زيربنا؛ ) ا: ( ويژه گی های اصلی اضافه می نمايد5همچنين برای بار دوم تمرکز فعاليت های خود را باالی 
با يک . معارف) ز(توسعه سکتور خصوصی؛ و ) د(همکاری و يکپارچگی منطقه يی؛ ) ج(زيست بشمول تغيير اقليم؛ 

 ها و مشتريان در سکتور مالی و بازارهای سرمايه گذاری، برنامه توسعه سکتور خصوصی، ايجاد تنوع در سرمايه گذاری
شماری زياد پروژه های زيربنايی وسيع آنعده پروژه هايکه تاثيرات آن به پيمانه زياد پيچيده و حساس ميباشد، پاليسی های و 

نتايج توسعه مثبت اين يک عنصر مهم . محافظتی نياز به تجديد جهت تضمين پايداری اجتماعی و محيط زيستی پروژه دارد
 .ميباشد

 
، بانک انکشاف آسيايی يک اجندای اصالحی وسيع را پذيرفته و مودل ها و وسايل جديد قروض 2004در اگست  .13

که شامل اداره اقدامات اخير بانک انکشاف آسيايی . را جهت بلند بردن موثريت توسعه فعاليت های خود به معرفی گرفت
 و منفعتی، و بلندبردن همکاری های بانک انکشاف آسيايی به کشور های متوسط العوايد و نتايج انکشافی، اقدامات ابتکاری

که باالی نيازمندی برای افزايش در موثريت کمک مستقرضين از منابع عادی سرمايه دريک رديف با اتفاق آراء بين المللی 
روژه يک اصل حاکم برای کمک های چاپ حاضر پاليسی های محافظتی زمانيکه قرض دهی پ. ها صورت گرفت، ميباشد

پاليسی های محافظتی بايد جوابگوی محصوالت قرض دهی و طرح های ابتکاری . انکشافی بود، طرح ريزی گرديده بود
طرح های نوين . مالی بانک انکشاف آسيايی که بيشتر اوقات با رويکر محافظتی عنعنوی به سطح پروژه تطابق ندارد،  باشد

 در پيچيدگی عملی نمودن پاليسی های محافظتی و MFF های مالی مانند تسهيالت مالی چندين بخش قرضه دهی و دستگاه
طرح های جديد و موجوديت احتماالت ابتکارات مداوم همچنين شرايط درحال تغيير . افزايش نموده استتضمين مطلوبيت 

 .انکشاف آسيايی را می نمايدبانک مشتريان پيشنهاد نيازمندی بلندبردن ارتباط و موثريت محافظت های 
 

III.  پاليسی ها و تجارب محافظت 
  

  پاليسی های محافظتی بانک انکشاف آسيايی  .الف
 

پاليسی های محافظت اکثرٌا بقسم پاليسی های عملياتی .  بانک انکشاف آسيايییچارچوب کاری پاليسی محافظت .14
هش تاثيرات مضر محيط زيست و اجتماع بشمول حراست شناخته ميشود که تالش برای جلوگيری، به حداقل رساندن، يا کا

چارچوب کاری پاليسی . کسانيکه در جريان روند توسعه تحت تاثير قرار ميگيرند ويا کنار زده ميشوند، می نمايداز حقوق 
د ، افراد بومی، و استقرار اضطراری مجد9محافظتی بانک انکشاف آسيايی شامل سه پاليسی عملياتی باالی محيط زيست

؛ 10سپس اينها با بخش رهنمود عملياتی درمورد مالحظات محيط زيستی در عمليات های بانک انکشاف آسيايی. ميگردد
( کتاب راهنمای بانک انکشاف آسيايی در مورد استقرار مجدد . پيگيری ميشود 12 و افراد بومی11استقرار اضطراری مجدد؛

اطالعات باالی رويکردهای مناسب برای تطبيق ) 2003(يط زيستی و راهنمای ارزيابی مح)  مراجعه نمائيد2به پاورقی 

                                                 
  .مانيال. 2020-2008چارچوب استراتيژيک طويل المدت بانک انکشاف آسيايی : 2020استراتيژی . 2008.  بانک انکشاف آسيايی 8
 Intergrating(  پاليسی محيط زيست حاوی پنج عنصر مهم ميباشد، هرچند فقط عنصر پنجم آن در ارتباط با مسايل محافظتی ميباشد  9

Environmental Considerations in ADB Operations, paras. 30 and 50-70). 
  .مانيال. مالحظات محيط زيستی در عمليات های بانک انکشاف آسيايی. F1بخش . رهنمود عملياتی. 2006.  بانک انکشاف آسيايی 10
  .مانيال. استقرار اضطراری مجدد. F2بخش . رهنمود عملياتی. 2006.  بانک انکشاف آسيايی 11
  .مانيال. د بومیافرار. F3بخش . رهنمود عملياتی. 2006.  بانک انکشاف آسيايی 12
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عالوه بر سه پاليسی محافظتی، چندين پاليسی های سکتوری دارای عناصر محافظت محيط . موارد محافظتی را فراهم ميکند
 .زيستی ميباشند، بطور مثال، آنعده پاليسی هايکه متعلق به آب، انرژی و جنگالت ميباشد

  
ارزيابی تاثيرات، پالنگذاری، و کاهش برای هرسه پاليسی محافظتی شامل يک روند تشکيل شده . ظت شرايط محاف .15

تاثيرات ) ا(پاليسی های محافظت نياز دارد تا . تشخيص تاثيرات سوء پروژه ها در سرتاسر دوران عملياتی پروژه، ميگردد
ای جلوگيری، حداقل رساندن، کاهش، يا جبران پالن بر) ب(آن ها در دوران پروژه از قبل تشخيص و ارزيابی شده؛ 

پاليسی ها قابل اجرا باالی تمام پروژه های تمويل شده بانک انکشافی . تاثيرات قوی سوء انکشاف يافته و قابل تطبيق ميباشد
شرايط دستورالعمل های داخلی در . آسيا بشمول عمليات های سکتور خصوصی و باالی تمام عناصر پروژه های ميباشد

) ا: (به جزئيات بيان شده است، و شامل روند های مشابه تطبيقی قرار ذيل ميباشد) 12پاورقی (بخش رهنمود عملياتی 
هدف گيری مسايل اساسی هرزمانيکه پروژه های قوی برای سرمايه گذاری بانک انکشاف آسيايی تشخيص داده نظارت و 

ی محافظتی که ميزان های کاهشی را خالصه ميکند، برنامه پالن هاتاثيرات ارزيابی ميشود، ) ب(شد، آغاز ميشود؛ 
نظارت، و ترتيبات نهادی آماده شده، و آمادگی های الزم برای يکپارچگی موارد محافظتی در طرح و تطبيق پروژه گرفته 

بانيکه برای مشورت شده و معلومات دريک قالب، شکل، ويا زبا افراد متاثرشده درجريان آمادگی و تطبيق پروژه ) ج(شده؛ 
پالن های محافظتی برای عموم مردم قابل دسترس ميباشد و ) د(، فراهم شود؛ و همه ايشان قابل درک و دسترس باشد

از پاليسی های محافظتی بانک انکشاف آسيايی نياز دارد تا  13. معلومات در مراحل مختلف دوران اين پروژه تجديد ميشود
 .ای عضو درحال توسعه پيروی نمايدکشورهايی و هردو شرايط محافظتی بانک انکشاف آسي

 
 محافظتی موجود اينست که تطبيق احکام اين پاليسی ها يک اصل اساسی در سه پاليسی .نقش ها و مسئوليت ها .16

مشتريان بايد ارزيابی های محيط زيستی و اجتماعی را براه بياندازد، با / مستقرض. مشتری ميباشد/ مسئوليت مستقرض
محافظتی را تهيه و تطبيق نمايند، تطبيق اين ماعات متاثرشده بايد مشورت های الزم را اجرا نمايند، پالن های افراد و اجت

عبارت است از نقش بانک انکشاف آسيايی . پالن ها را نظارت نمايند، و گزارش های نظارتی را تهيه و عرضه نمايند
مشتريان دربرخورد با آن شرايط در جريان پيشبرد و / قرضينمشتريان، همکاری مست/ توضيح شرايط پاليسی به مستقرضين

عملی نمودن پروژه از طريق برنامه های ارتقای ظرفيت، تضمين پالنگذاری و بررسی های مناسب، و فراهم آوری نظارت 
 بانک توجه قابل مالحظه برای پيشبرد پروژه و مرحله تصويب دوران پروژه بخرچ داده ميشود، هرچند نقش. و سرپرستی

گزارش تکميل پروژه بانک انکشاف . انکشاف آسيايی در نظارت دستورات محافظتی در جريان تطبيق اين پروژه ادامه دارد
 .ررسی تطبيق محافظت های ميگرددآسيايی و گزارش ارزيابی انجام موفقانه پروژه شامل ب

 
  نظارت از پيروی از قانون  .ب
 

ترتيبات  بانک انکشاف آسيايی 14، 2002 درسال تجديد تشکيليب پذيرش به تعق. نظام يا سيستم پيروی از قانون .17
با همکاری بخش محافظت اجتماعی و محيط زيستی، . را جهت نظارت از قوانين پروژه با پاليسی های محافظتی ايجاد نمود

پيروی از موارد آمر ارشد همآهنگی بانک انکشاف آسيايی مسئوليت دارد تا ديپارتمنت مديريت و عمليات را درمورد 
پيروی از پاليسی های محافظتی در دوران پروژه . محافظتی و دستورالعمل ها و راهنما های وابسته عملياتی، توصيه نمايد

درصورتيکه يک پروژه دارای خطر عدم پيروی باشد، اقدامات جهت تضمين پيروی از قانون در نشست . نظارت ميشود
در نشست کميته بررسی توسط کارمندان برای بار دوم تحت بازنگری ت های پروژه بررسی مديريت پيشنهاد شده و مطلوبي

ديپارتمنت های عمليات اقدامات الزم را جهت تضمين برخورد با شرايط عالی محافظتی قبل از تصويب هيئت . قرار ميگيرد
نون بادرنظر داشت احکام ماموريت های بررسی درجريان تطبيق پروژه برای نظارت از پيروی از قا. مديره، ميگيرد

محافظتی در توافقنامه قانونی براه انداخته ميشود و همچنين برای اينکه اقدامات الزم را درهنگام پروژه يکه بخاطر عدم 
 . پيروی از قانون در خطر قرار دارد، براه انداخته ميشود

  
 

 درين ميکانيزم 15ابدهی را قبول کرد، بانک انکشاف آسيايی ميکانيزم جديد حس2003در می .  ميکانيزم حسابدهی .18
آنعده افراديکه از اثر پروژه های تمويل شده بانک انکشاف آسيايی متضرر شده اند، ميتوانند شکايت های خود را بيان 

                                                 
  .شرايط آشکار سازی را برای فعاليت های مختلف بانک انکشاف آسيايی شامل محافظت ها) 2005( پاليسی ارتباطات عامه بانک انکشاف آسيايی  13
  .مانيال. تنظيم مجدد بانک انکشاف آسيايی. 2001.  بانک انکشاف آسيايی 14
  .مانيال. ايجاد يک ميکانيزم جديد حسابدهی بانک انکشاف آسيايی: بررسی کارکرد تجسس. 2003. بانک انکشاف آسيايی 15
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 و دستورالعمل های بانک انکشاف آسيايی را گزارش داده  از پاليسی هاو تخطینمايند؛ به جستجوی راه حال ها بپردازند؛ 
ميکانيزم حسابدهی .  بانک انکشاف آسيايی گرديده است16) 1995(ميکانيزم حسابدهی جايگزين کارکرد تجسسی . ميتواند

مشورت، که توسط تسهيل کننده خاص پروژه ) ا: (بانک انکشاف آسيايی شامل دو کارکرد جدا اما وابسته به يکديگر ميباشد
دريافت راه حل ها به آنعده افراديکه از پروژه های تمويل شده های بانک انکشاف آسيايی پيش برده ميشود، همکاری برای 

فراهم آوری يک روند يکه از طريق افراد متاثرشده از پروژه ها بتوانند ) ب(ای بانک انکشاف آسيايی متاثر گرديده اند؛ و 
ی ميگردد، يک درخواست شکايت را درج دوسيه که سپس توسط هئيت بررسی شکايت های بانک انکشاف آسيايی بررس

 .شود
  
  تجربه با پاليسی های محافظتی بانک انکشاف آسيايی  .ج
 

ارزيابی محيط زيست را در عمليات های قرضه دهی خود در سال بانک انکشاف آسيايی رسمٌا . محيط زيست .19
تجارب  پذيرفته شد، از زمان جمع آوری مديريت 2002 زمانيکه پاليسی نوين محيط زيست در سال 17.  معرفی نمود1979

 زمان، اصول  پاليسی و وسعت محافظت درجريان آن. تر از دو دهه ميگذشتو براه اندازی ارزيابی های محيط زيستی بيش
از توجه باالی براه اندازی ارزيابی های فنی و ميزان های کاهشی آغاز تا تاکيد باالی انکشاف و تطبيق های محيط زيست 

 عناصر عمده پالن مديريت محيط زيستی عبارت از ميزان های .ر دارد را دربيک پالن جامع مديريت محيط زيست
عالوه برين، روند ارزيابی . کاهشی، برنامه های نظارت، برآورد مصارف، بودجه، و ترتيبات نهادی برای تطبيق ميباشد
طلوبيت های ازآنجائيکه م. محيط زيستی باالی مشورت همگانی، تقسيم معلومات، و توجه به بديل ها تاکيد ميکند

دستورالعملی با گذشت زمان بهتر شده است، جنبه های ماهوی يکپارچگی مطلوبيت های دريافت ها و سفارشات ارزيابی 
مشتری، و تطبيق موثر پالن مديريت محيط /، ملکيت پالن مديريت محيط زيستی مستقرضمحيط زيستی در طرح پروژه

 .زيست هنوز هم بقسم يک چالش باقی مانده است
  

 منعقد 18 باالی محافظت های محيط زيستی 2006مطالعات خاص ارزيابی، ديپارتمنت ارزيابی عمليات در سال  .20
گرديد که عنصر محافظت پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی مناسب بوده و در جلوگيری تاثيرات سوء محيط زيستی 

ست، هرچند مصارف فعاليت ها موثريت پردازش پروژه ها سرمايه گذاری شده بانک انکشاف آسيايی موثر واقع شده ا
از پردازش "توجه دوباره تالش ها ) ا (اد تجديد پاليسی محيط زيستی را باالیمطالعات پيشنه. پروژه را کاهش داده است

تنظيم و يکپارچگی درست نظام ها و دستور العمل های کشور با ) ب(" قرضه های جلو و انتها و تصويب ارسال نتايج،
يکپارچگی بهتر ) د(توسعه تمرکز ساحه عمل پاليسی از سطح پروژه به ارتقای ظرفيت، و ) ج(ی محيط زيستی؛ پاليس

مطالعات برای بانک انکشاف آسيايی پيشنهاد نمود تا . محافظت های اجتماعی و محيط زيستی برای توجه به انکشاف پايدار
فراهم نمودن نقش ) ب(يط زيست ماموريت های مسکونی؛ تقويت تخصص مح) ا(موارد ذيل را تحت مالحظه قرار بگيرد 

 و قانون توضيح دهی برای پروژه Bپروژه های دسته بررسی کاربرد ) ج(قوی تر به موسسات غيردولتی برای نظارت؛ 
انکشاف يک پالن عمل برای تطبيق پاليسی تجديد شده محيط زيستی ) ز(تقويت نظام های کشور؛ و ) د( روز؛ 120های 
 . تخصيص توجه خاص برای تضمين يک مناسبت درست ميان ظرفيت بانک انکشاف آسيايی و شرايط پاليسیبشمول

  
 براساس پاليسی استقرار اضطراری مجدد 1995پاليسی استقرار اضطراری مجدد در سال .  اجباریاستقرار مجدد .21

 پيچيد تر شد، آنان مجبور شدند تا قسميکه پروژه های تمويل شده بانک انکشاف آسيايی. بانک جهانی تشکيل شده است
تاثيرات خود را باالی ملکيت، دارايی ها، و ازدست دهی وسايل امرار معيشت بدون جابجاسازی فزيکی مخصوصٌا در 

تجارب که از تطبيق اين پاليسی بدست آمده . ساحات شهری که درآنجا افراد بيشتر غيررسمی زندگی دارند، تشخيص بدهند
معامله با آنعده افراديکه زمين هايشان دارای سند نمی باشد ) ا( که اکثرا جنبه ها بهبود يافته ميتواند که شامل پيشنهاد می نمايد

وسعت تالفی ) ب(؛ )بطور مثال، ساکنين غيرقانونی يا ساير افراديکه بدون داشتن اسناد ملکيت دريک زمين زندگی ميکنند( 
شرح مبهم افراد ) ج(زی و فراهم آوری وسايل امرار معيشت را دربر دارد؛ استقرار مجدد مصارف جابجايی دوباره، بازسا

انکشاف ظرفيت کشور های عضو درحال توسع برای ارزيابی تاثيرات و پالنگذاری و ) د(متاثرشده دربرابر بيجاشدگان؛ و 
 .يق استقرار مجددتطب

 

                                                 
  .مانيال. ايجاد کارکرد تجسسی. 1995. بانک انکشاف آسيايی 16
  .مانيال. مالحظات محيط زيستی در عمليات های بانک انکشاف آسيايی. 1979. بانک انکشاف آسيايی 17
  .مانيال. رمورد محافظت های محيط زيستیمطالعات خاص ارزيابی د. 2006.  بانک انکشاف آسيايی 18
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ورد محافظت های استقرار اضطراری  درم2006مطالعات خاص ارزيابی ديپارتمنت ارزيابی عمليات ها درسال  .22
که پاليسی استقرار اضطراری مجدد در دستيابی به نتايج برای افراد متاثرشده خيلی موثر به اثبات رسيده   بيان نمود19مجدد 

هرچند، نيروی مصرف . و ظرفيت زياد استقرار مجدد را در بسياری از کشورهای عضو درحال توسعه بوجود آورده است
 هايشان کمتر موثر ارزيابی گرديد و رويکرد پاليسی موجود بادرنظر داشت مصارف داد وستد ها به بانک پروسهشده و 

مطالعات خاص ارزيابی پيشنهاد می درنتيجه، .  نيز ناپايدار تر ارزيابی گرديدمشتريان/ انکشاف آسيايی و به مستقرضين
ميان پاليسی استقرار اضطراری مجدد ها تفاوت ) ا(يی بايد نمايد که درجريان تجديد پاليسی محافظتی، بانک انکشاف آسيا

وفق بدهد و بايد اينرا واضح سازد تا ايا وسعت اين پاليسی هردو جابجايی فزيکی و  و رهنمود عملياتی را 1995سال 
بشمول مصارف جابجايی، همکاری در اصطالحات و روش های عملی مبهم کليدی ) ب(اقتصادی را دربر دارد؛ 

انکشاف يک چارچوب کاری مبتنی ) ج(سازی دوباره، دعوا برملکيت های ديگران، و دستورالعمل های اخذ زمين؛ جابجا
افزايش در ظرفيت کشورهای عضو درحال توسعه و اعتماد باالی ) د(بر نتايج يکجا با يک مجموعه معيارهای عملکردی؛ 

راهنمايی ها و دستورالعمل های واضح برای ) ز(و سيستم های کشوری در اخذ زمين و محافظت های استقرار مجدد؛ 
مطالعات خاص ارزيابی يک ناهمآهنگی ميان نيازمندی های پاليسی و . فراهم نمايدعمليات های استقرار اضطراری مجدد 

ل ن عملی را نيز بايد شاممنابع موجود بشری تشخيص نمود و پيشنهاد کرد تا تجديد پاليسی محافظتی بايد يک پاليسی پال
 .بسازد

 
شرح وسيع از افراد .  پذيرفت1998 بانک انکشاف آسيايی پاليسی درمورد افراد بومی را درسال .افراد بومی .23

بومی درپاليسی از توافق آرای بين المللی که دردهه های اخير نشات ميکند، ظهور نموده، طبقه بندی عمومی افراد بومی 
حالت افراد بومی قسميکه توسط قانون بين المللی و موسسه جهانی کار، و توسط نهاد های بين المللی مانند سازمان ملل 

کاربرد اين پاليسی چالش های عمده ای را در بعضی ساحات .  موافق با تعريفات مندرج اين پاليسی ميباشد شناخته شده است
چوب کاری سياست نهادی بخاطر تنوع وسيع در تاريخ، فرهنگ، ايديالوجی ها، منابع اقتصادی، جمعيت شناسی، و چار

 قانون ملی کشورها و شرح افراد بومی کمتر اوقات در مطابقت با پاليسی های بانک انکشاف آسيايی .کشورها در قبال دارد
) ا: ( هنوز هم باقی مانده است که اين چالش های شاملتجارب با تطبيق پاليسی مختلط گرديده و چالش های عمده. قرار دارد

تقسيم برابر منفعت های ) ب(گی افراد بومی و شناخت حقوق شان باالی زمين ها و منابع موروثی شان، شناخت هويت فرهن
مشورت های با هدف و مناسب از نگاه ) ج(انکشافی ميان اجتماعات افراد متاثرشده بومی و ساير حصص جامعه، و 

نظر می آيد که باالی زندگی هايشان تاثير گذاشته فرهنگی با اجتماعات افراد بومی در پالنگذاری و تطبيق پروژه ها که به 
 . ميتواند

 
  بيان نمود20 درمورد محافظت های افراد بومی2007مطالعات خاص ارزيابی ديپارتمنت ارزيابی عمليات در سال  .24

وژه های پر. مشتريان آن دارد ولی اين پاليسی کمتر موثر ميباشد/ که پاليسی ارتباط با بانک انکشاف آسيايی و مستقرضين
اکثرٌا از تاثيرات سوء جلوگيری نموده است، هرچند اين نتيجه اکثرٌا از اثر تطبيق پالن تمويل شده بانک انکشاف آسيايی 

نظر به مطالعات خاص . استقرار مجدد ويا پالن های مديريت محيط زيستی نسبت به پالن های افراد بومی بوده است
 بومی هنگاميکه ساير پالن های محافظتی موجود باشد، رويکر جديد پاليسی را کمتر نبود ارزش به پالن های افرادارزيابی، 

مطالعات . مشتريان ناپايدارتر ميسازد/ موثر ساخته و با تخصيص مصارف دادوستد به بانک انکشاف آسيايی و مستقرضين
ساحات را که در پاليسی افراد ) ا(ايی خاص ارزيابی پيشنهاد مينمايد که درجريان تجديد پاليسی محافظتی، بانک انکشاف آسي

جمع کردن و يکجا ) ب(بومی مبهم ويا بدرستی درک نگرديده، واضح ساخت که شامل شرح عبارت افراد بومی ميگرديد؛ 
) ج(ساختن مسايل افراد بومی در پالن های استقرار مجدد يا پالن های مديريت محيط زيستی يا در خسارت محيط زيستی؛ 

توسعه يک رويکرد سلسله يی برای ارتقای ظرفيت در ) د(روند مشورت درجريان آمادگی و تطبيق پروژه؛ توضيح شرايط 
جواب ها توسط . انکشاف يک پالن برای تطبيق پاليسی محافظت باالی افراد بومی) ر(کاربرد محافظت افراد بومی؛ و 

وثريت به مطالعات خاص ارزيابی باالی محافظت مديريت بانک انکشاف آسيايی و پيشنهادات توسط هيئت کميته انکشاف م
های افراد بومی، همچنين به مطالعات ارزيابی روی محيط زيست و محافظت های استقرار اضطراری مجدد در صفحه 

 21.انترنتی بانک انکشاف آسيايی به نمايش گذاشته شده است

                                                 
  .مانيال. مطالعات خاص ارزيابی درمورد محافظت های استقرار اضطراری مجدد. 2006. بانک انکشاف آسيايی 19
  .مانيال. مطالعات خاص ارزيابی درمورد محافظت های افراد بومی. 2007. بانک انکشاف آسيايی 20
  .ابی عمليات ارزيابی مستقل پاليسی های محافظتی بانک انکشاف آسيايی را براه می اندازدديپارتمنت ارزي.  بانک انکشاف آسيايی 21

asp.policies-safeguard/Evaluation/org.adb.www://http  
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ظت اجتماعی و محيط زيستی بانک  در سال های اخير، بررسی های داخلی تطبيق پاليسی محاف.مسايل مشترک .25
مسايل که در ارتباط با آمادگی ها و . برای عمليات با کيفيت تر را برمال ساجته استانکشاف آسيايی همچنين نيازمندی 

وب ارزيابی کافی ظرفيت ها و چارچ) ب(کيفيت مشورت و آشکارسازی، ) ا(پروسس پروژه است شامل موارد ذيل ميگردد 
تغير کيفيت ) د(تسلسل مطلوب پالنگذاری محافظت درجريان دوره پروژه، و ) ج(درحال توسعه، کاری کشورهای عضو 

همچنين يک مورد ديگری که از اهميت بسزای برخوردار ميباشد عبارت از تخصيص کافی بودجه .  اسناد محافظتپذيری
( بودجه برای نيازمندی های محافظتی ) ا(مواردی تطبيقی بيشتر باالی مواردی ذيل تمرکز دارد . برای محافظت ها ميباشد

تضمين اينکه پالن های ) ج(؛ تدابير کاهش سازی؛ تطبيق )تغيير در طراحی، پرداخت جبران خسارات، و مشابه به اينها
بهبود نظارت اداره به ) د(محافظتی براساس طرح های مفصل انجنيری تجديد ميگردد و در وسعت آن تغيير ايجاد ميگردد؛ 

تامين سيستم مناست و رسيدگی به مشکالت مخصوص وارسی در ساحه تضمين نظارت کافی و ) ز(رداد کننده؛ و سطح قرا
 .کار

 
IV.  مالحظات و مسايل عمده پاليسی 

  
   وسعت پاليسی هدفاعالم و  .الف

 
د، نباوجودينکه هرسه پاليسی محافظت دارای عناصر و اصول مشترک ميباش .بهبود وضاحت، سازگاری، و ارتباط .26

بستر عناصر اجتماعی در ) ا(بطور نمونه، . دنبآنهم برخی ابهامات، تکرار و ناهمسانی های موجود و قابل مشاهده ميباش
در پاليسی برخی از عناصر پاليسی درمورد افراد بومی همچنين ) ب(ارزيابی های محيط زيستی نياز به وضاحت دارد؛ 

 پاليسی نياز به مشورت و آشکارسازی دارد، ولی نيازمندی ها و هرسه) ج(استقرار اضطراری مجدد ذکر شده است؛ 
 دهی مختلف و جواب بهوسعتی را که پاليسی دربردارد دارای مواردی قرضه ) ر(پروسه ها باهم درتطابق قرار ندارند؛ 

ی اوقات تاکيد  با اصول کليدی ترکيب يافته، و بعضدستورالعملدرحال حاضر شرايط ) ز( مختلف ميباشد؛  هایدستورالعمل
پاليسی و ) ن( به اهداف پاليسی ها دانسته نمی شود، می نمايد؛ بی مورد به مطابقت با دستورالعمل هايکه مهم برای دستيابی

دستورالعمل های عملياتی حاضر همچنين با راهنمايی ها برای کارمندان بانک انکشاف آسيايی بادرنظرداشت شرايط 
سازگاری های بيشتر در پاليسی .  اکثرٌا حدود مسئوليت ها و حسابدهی را مبهم ميسازدمشتريان يکجا شده و/ مستقرضين

 ،مشتريان، و دستورالعمل های داخلی تطبيقی/ های محافظتی و وضاحت کامل اصول پاليسی، شرايط برای مستقرضين
 نايل آمدن به اهداف پاليسی فعاليت ها برایآسيايی را برای درک درست مشتريان بانک انکشاف / کارمندان و مستقرضين

 . نتايج انکشافی همکاری می نمايدهای محافظتی و همچنين به درک نقش ها و مسئوليت های مختلف در بلندبردن کيفيت
  

محافظت درحال حاضر با اهداف " نناضرر نرسا " محافظت. با اهداف انکشافی آرمانی ی محافظت تفاوتويژگی .27
بطور نمونه، پاليسی محافظتی بانک .  وسيع را در پاليسی های محافظتی ايجاد نموده استانکشاف آرمانی يکجا شده و تفاوت

 شروع نمودن) ب(ارتقای دخالت های محيط زيستی جهت کاهش فقر، ) ا: (انکشاف آسيايی شامل پنج عنصر ميگردد
 مشارکت توسط) د(ندگی، برقراری سيستم های جهانی و منطقوی حمايه ز) ج(مالحظات محيط زيستی در رشد اقتصادی، 

هرچند، چهار عنصر . يکجا نمودن محافظت های محيط زيستی در عمليات های بانک انکشاف آسيايی) ز(يا همکاری، و 
اولی با استراتيژی جمعی محيط زيستی بانک انکشاف آسيايی سروکار دارد، فقط عنصر پنجم مسايل و ارزيابی محافظت 

 موضوعی محيط زيستی دارای ماهيت آرمانی  مشترکمسايلجدا نمودن . می نمايدن محيط زيست را به سطح پروژه عنوا
توجه باالی اجرآآت مناسب آن  و  بااليش بيشتر گردداز شرايط محافظتی هرمسئله را قادر ميسازد تا به يک شکليکه تمرکز

زطريق استراتيژی جمعی محيط همزمان با اين، عناصر آرمانی پاليسی محيط زيستی ا. افزايش داده شود، عنوان گردد
درعين حال، تشخيص آرمان های انکشافی پاليسی درمورد افراد بومی به يک سطح وسيعتر . زيستی ارائه ميشود

تمرکز خاص متن . بيان شود، دانسته ميشوداستراتيژيک موثرتر نسبت به اينکه در زمينه محدود مطلوبيت های محافظتی 
 . ا بدون اهداف وسيع آرمانی بدين ملحوظ مناسب بررسی ميشودپاليسی محافظتی باالی محافظت ه

 
 مقرراتچندين درحال حاضر،  . در ساير پاليسی ها و استراتيژی هاتشخيص عناصر محافظت محيط زيست .28

مربوط به محيط زيست را عنوان می نمايد، در چندين سکتور و پاليسی ها و استراتيژی های موضوعی  که مسايل یمحافظت
 با مقايسه با ساير پاليسی و استراتيژی ها، شرايط محافظتی به يک سبک 22.نکشاف آسيايی توضيح گرديده استبانک ا

                                                 
؛ و پاليسی آب بانک انکشاف آسيايی )1995(رات پاليسی بانک برای سکتور انرژی ؛ ابتکا)1995(اين شامل پاليسی بانک باالی جنگلداری  22

)2001.(  
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بخش . ربردی يا تطبيقی پاليسی محيط زيست بانک انکشاف آسيايی اتکا داردتدريجی پيش ميرود و تايک حد باالی جريان کا
 عالوه برين، موضوعات محافظت در  .يرات پروژه ميگردد جانبه از تاث درک همه هایبخش کردن منتج به کاهش فرصت

پاليسی بصورت . پاليسی محيط زيستی موجود تمرکز بيشتر باالی اصول و دستورالعمل های ارزيابی محيط زيستی دارد
بشمول (آشکار اصول و شرايط که تاثيرات و خطرات احتمالی پروژه را در وابسته گی با جلوگيری از کثافت و آلودگی 

. ، تنوع زيستی و مديريت منابع طبيعی، و منابع فزيکی فرهنگی تشخيص نمايد، تنظيم نمی کند)انتشار گازهای گلخانه يی
 بايد بنابرين، بانک انکشاف آسيايی. ارزيابی محيط زيستی پروژه ها اين موضوعات را بدون عموميت دهی عنوان می نمايد

شاف آسيايی تحت سط پاليسی و استراتيژی های سکتوری بانک انک که درحال حاضر توعناصر محافظت محيط زيستی
اصول و شرايط محافظت محيط زيستی بايد شامل مسايل سکتوری باشد و مسايل . پوشش قرار گرفته اند، را باهم يکجا نمايد

 زيستی و مديريت تنوع) ج(جلوگيری کثافت و آلودگی، ) ب(ارزيابی محيط زيستی، ) ا(ذيل را نيز بايد دربر داشته باشد 
 .منابع فزيکی فرهنگی) ز(تدابير محافظتی و صحت شغلی و اجتماعی، و ) د(منابع طبيعی، 

 
عده ای از سهام داران معرفی  .مشارکت ٌبعدهای اجتماعی مانند معيارهای اساسی کار و مسايل مربوط به جنسيت .29

ضروری دانسته به جنسيت در متن پاليسی محافظتی پاليسی های جديد را درمورد معيار های اساسی کار و مسايل مربوط 
معيارهای اساسی کار و مسايل وسيع محافظت اجتماعی ازقبل در استراتيژی محافظت اجتماعی بانک انکشاف آسيايی . اند
ُبعدهای اجتماعی نيز از طريق بخش رهنمود عملياتی درمورد مشارکت ُبعدهای اجتماعی در . موجود ميباشد) 2001(

 مسايل مربوط به جنسيت قبٌال توجه خاص در عمليات های بانک 23. های بانک انکشاف آسيايی اداره گرديده استعمليات
و از بخش رهنمود ) 1998(انکشاف آسيايی ازطريق عملی نمودن پاليسی بانک انکشاف آسيايی درمورد جنسيت و انکشاف 

ين مسئله تشخيص شده که مالحظات جنسيتی بايد در  هرچند، ا24.عملياتی درمورد جنسيت و انکشاف بدست آورده است
 .طه با جنبه های محافظتی ميباشندرابپاليسی های محافظتی نيز بازتاب پيدا کنند، البته بيشتر مسايل ايکه مشخصٌا در

 
تجارت بانک انکشاف آسيايی يکجا با کاربرد پاليسی استقرار . بهبود وضوح وسعت و محرک های پاليسی .30

. نياز می باشد و پاليسی درمورد افراد بومی نشان ميدهد که وضوح بيشتر وسعت و محرک های هرپاليسی اضطراری مجدد
هدف قرارگرفتن پاليسی بيشتر برای شرح اينست که وضوح  بدست آمده) 19پاورقی(نتيجه ايکه از مطالعات ارزيابی خاص 

مربوط به زمين، ممانعت ها باالی استفاده زمين، و استقرار اضطراری مجدد توسط تصرف غيرقانونی زمين و دارايی های 
هردو وضوح برای شرح اينکه پاليسی موجود . ساحات محفوظ شده قانونی، الزم ميباشدها باالی دستيابی به ممانعت 

 پروژه ها بعضی اوقات به دسترسی محدود. جابجايی فزيکی و اقتصادی را دربرداشته، و نياز به شرح اين واژه ها ميباشد
پاليسی های . به منابع طبيعی مانند ازدست دهی دسترسی به رودخانه های ماهی گيری، و کاهش منابع آب سوق ميدهد

 نميشود، را تحت پوشش قرار بدهد و قابل تذکر است که تا حد امکان  که از تصرف زمين بلندمحافظتی نياز دارد تا تاثيراتی
 .اين تاثيرات به حداقل رسانده خواهد، يا کاهش داده ميشود ويا جبران خواهد شداز ين تاثيرات جلوگيری بعمل خواهد آمد، يا 

  
که ايپيچيدگی . درحال حاضر پاليسی افراد بومی يک شرح همه جانبه ای از افراد بومی را فراهم کرده نمی تواند .31

درک های مختلف دربين  تياج به کاوش موقعيتی وپاليسی درگير بود با احدر تشخيص افراد بومی درهنگام کاربرد 
اجتماعات بومی نشينان درمورد قلمرو اجدادی و حقوق همگانی شان تشديد يافته است؛ ازينرو، شاخص هايکه برای 

عالوه برين، نياز است تا اهداف پاليسی را بقسم تاثيرات باالی وضعيت . تشخيص افراد بومی بکار ميرفت بايد واضح گردد
م های معيشت؛ فرهنگ؛ قلمروهای اجدادی؛ دارايی های همگانی؛ و ساحوی، طبيعی، و منابع افراد بومی؛ حقوق بشر؛ سيست

 .فرهنگی تعيين نمائيم
 

 یمشورت و اشتراک ازجمله دو اصل اساسی در دستيابی به اهداف پاليسی محافظت. بلند بردن مشورت و اشتراک .32
اين پاليسی ها . دندارای شرايط گوناگون مشورتی ميباشپاليسی های موجود محافظتی بانک انکشاف آسيايی . دانسته ميشود

نياز به مشورت قبلی و آگاه با افراد و اجتماعات متاثرشده درزمينه پالنگذاری محافظت و به مشورت های دوامدار درجريان 
روز عملی نمودن پروژه جهت تعيين و همکاری درتشخيص مسايل مربوط به محافظت که درجريان تطبيق پروژه ممکن ب

مشتری خود ميخواهد تا مشورت های /بانک انکشاف آسيايی صريحٌا بيان ميدارد که اين بانک از مستقرض. دارندنمايد، 
عالوه برين، بانک انکشاف . باهدف را با افراد و اجتماعات متاثرشده درهنگام تطبيق سه پاليسی اين بانک براه بياندازد

) ا(درزمينه کاربرد پاليسی، به يک رونديکه . را بيان دارد" ت های باهدفمشور"آسيايی ميخواهد که هدف از اصطالح 
                                                 

  .مانيال. مشارکت ُبعد های اجتماعی در عمليات های بانک انکشاف آسيايی: C3بخش . رهنمود عملياتی. 2007.  بانک انکشاف آسيايی23
  .مانيال.  و انکشافجنست: C2بخش .  رهنمود عملياتی. 2006.  بانک انکشاف آسيايی 24
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بموقع  نمايش  به)ب(درمرحله آمادگی پروژه آغاز ميشود و درسراسر دوران پروژه بشکل دوامدار ادامه پيدا ميکند؛ 
الی از هرنوع فشار و تهديد به يک فضايکه خ) ج(اطالعات مناسب و کافی که قابل فهم و دسترسی به افراد متاثرشده باشد؛ 

) ز(فراگير و جوابگو به مسايل جنسيتی بوده و مناسب به خواست گروه های متضرر و بی بضاعت باشد؛ و ) د(باشد؛ 
مشارکت تمام ديدگاه های مناسب افراد متاثرشده و ساير سهام را در تصميم گيری مواردی، چون طرح پروژه، ميزان های 

 .يق قادر بسازد، مراجعه می نمايدو فرصت های انکشافی، و مسايل مربوط به تطبکاهشی، تقسيم منفعت ها 
 

 افراد بومی قشصت و يکمين مجمع عمومی سازمان ملل اعالميه سازمان ملل در مورد حقو، 2007در سپتامبر  .33
)UNDRIP (نان را قبل از تصويب  درين اعالميه آمده است موافقت قبلی، آزاد و آگاه اجتماعات بومی نشيرا رسمٌا پذيرفت

 اين اعالميه بی طرف از طرفداری کشورهای متعدد .هرنوع پروژه که بااليشان تاثيرات داشته باشد، بدست آورده شود
 یبرای برسميت شناختن حقوق افراد بومی در جهت دهی مسير انکشاف. آسيايی و ساحات اقيانوسی برخوردار شده است

جروبحث های هئيت مديره بانک انکشاف آسيايی، پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی توسط افراد بومی و با مالحظه به 
ر  گروه های افراد بومی داد بومی متاثرشده در فعاليت پروژه هايکهتثبيت موافقت اجتماعات افر: بايد شامل موارد ذيل گردد

) ب(جاری منابع طبيعی و دانش افراد بومی؛ انکشاف ت) ا: (معرض آسيب پذيری قرار دارند، و فعاليت های قرار ذيل اند
انکشاف تجاری منابع طبيعی دربين زمين های عادی ) ج(تجديد فزيکی محل افراد بومی از زمين های اجدادی يا عادی؛ و 

که در حال استفاده باشد و تاثيرات باالی معيشت يا باالی موضوعات فرهنگی، تشريفاتی، يا معنوی که نماد از هويت و 
اعات افراد بومی متاثرشده برای هدف کاربرد پاليسی، چنين طرح شده که موافقت اجتم. ماع افراد بومی نمايد، داشته باشداجت

 جمعی توسط اجتماعات افراد بومی متاثرشده از طريق افراد ويا نماينده های شناخته شده شان ويا همکاری به اظهارات
موجوديت همکاری اجتماعات وسيع درصورتيکه برخی از افراد .  می نمايداجتماعات وسيع در فعاليت های پروژه مراجعه

 .يا گروه ها عدم موافقت نشان بدهد، ضروری دانسته ميشود
 
  کاربرد پاليسی و مسايل انتقالی  .ب
 

پاليسی های فعلی محافظتی تاکيد قابل مالحظه را باالی  .از قبل تعيين شده با تطبيقتوازن شرايط طرزکاری  .34
پاليسی ها توجه کمتر را باالی نظارت و .  با شرايط و مرحله های مهم طرزکاری درجريان پيشبرد پروژه می نمايدبرخورد

زمان بندی و تسلسل شرايط طرزکاری ازقبل تعيين شده . می نمايدباالی دستيابی به نتايج درجريان عملی نمودن پروژه 
عالوه برين، .  تواند تضمين کننده نتايج رضايت بخش محافظتی باشدهميشه مطلوب نمی باشد و فقط دستيابی اين شرايط نمی

 برای آمادگی مسوده پالن های استقرار مجدد درجريان پيشبرد پروژه و قبل از ارزشيابی پروژه تالش های قابل توجه
ربردی استقرار براساس امکانپذيری پروژه بخرچ داده ميشود، هرچند مهمترين فعاليت های پالنگذاری و فعاليت های کا

 متشابهٌا،. يزی ميگرددمجدد بقسم يک بخش مفصل طرح فعاليت های که بايد درجريان تطبيق پروژه انجام شود، طرح ر
جهت برآورده نمودن روند  در تهيه مسوده فشرده گزارش ارزيابی تاثيرات محيط زيستی  نيروی عمده راکارمندان

 بخرچ ميدهند؛ هرچند نهايی سازی و تطبيق پالن مديريت محيط زيستی ای مهم محيط زيستی،آشکارسازی برای پروژه ه
تجارب بانک انکشاف آسيايی با تطبيق محافظت و . قوی، که اساس تطبيق پروژه ميباشد، توجه ناکافی دريافت ميکند

د که نياز است تا مطالعات خاص ارزيابی ديپارتمنت ارزيابی عمليات که درهمين آواخر انجام پيدا کرده مالحظه نموده ان
شرايط پاليسی بايد شامل احکام باالی نظارت بيشتر توسط .  داده شودگام تطبيق پروژه به محافظتتوجه بيشتر درهن

متخصصين محافظتی، ايجاد ميکانيزم های اصالح شکايات، استفاده از متخصصين خارجی برای تصديق گزارش های 
 .يگرددده از هئيت مستقل مشورتی منظارتی، و استفا

 
چارچوب کاری محافظت که درحال حاضر باالی قرضه های سکتوری و . تقويت چارچوب کاری محافظت .35

، چارچوب ارزيابی و بررسی محيط زيستی، چارچوب استقرار بطورنمونه( دين جانبه عملی ميشود تسهيالت مالی چن
 پروسه های محافظتی کهی، مقررات نهادی و راهنمايی درمورد نظارت، ارزياب) مجدد، و چارچوب پالنگذاری افراد بومی

چارچوب کاری .  پروژه های فرعی ويا بخش های مابعد که پس از تصويب هئيت مديره آماده ميشود، فراهم ميکندبرای
هرچند، . محافظت معيارهای شايستگی که تشخيص و عرضه پروژه های فرعی باکيفيت را تضمين ميکند، را تعيين ميکند

ستقرار اضطراری مجدد و پاليسی درمورد افراد بومی دارای احکام واضح درمورد استفاده از چارچوب های پاليسی فعلی ا
. کاری نمی باشد، از جانب ديگر هيچ يک از پاليسی های محافظتی شرايط تسهيالت مالی چندين بخشی را عنوان نمی نمايد

ی کاری برای عناصر غيرحساس پروژه که درآن طرح عالوه برين، هيچ نوع احکام رسمی برای استفاده از چارچوب ها
اين خاليگاه های پاليسی در پاليسی جديد تشخيص . باشدمفصل پس از تصويب هئيت مديره صورت ميگيرد، موجود نمی 
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مشتريان / عالوه برين، يک موضوع عمده دررابطه به اين رويکرد عبارت از تضمين اينست که مستقرضين. داده شده است
های کاری محافظتی را بشکل مناسب آن درهنگام تهيه و تطبيق پالن های محافظتی پروژه های فرعی پس از چارچوب 

برای تضمين اينکه چارچوب کاری بشکل موثر آن عملی ميگردد، نياز به توجه . تصويب هئيت مديره، عملی می نمايند
اقدامات جهت ارتقای ظرفيت بايد رشد پيدا نيزم ها و مشتريان است و ميکا/ بيشتر درباره ارزيابی ظرفيت نهادی مستقرضين

و بررسی پروژه های فرعی جهت گذشته ازين، نياز است تا توجه بيشتر باالی نظارت . کرده و در طرح پروژه يکجا شود
 .يسی های محافظتی انجام داده شودجلوگيری از خطر تناقص با پال

 
تعداد کثير پروژه ها بانک انکشاف آسيايی دارای  . مالیمديريت خطرات محيط زيستی و اجتماعی در امورات .36

پروژه های که دارای ميانجی های مالی . همراه با ميانجی های مالی اکثرٌا در زمينه عمليات های سکتور خصوصی ميباشد
ر ی ددارای نظارت مستقيم يا نفوذ قوبانک انکشاف آسيايی : ميباشد چالش های خاص را از لحاظ محافظت درپی دارد

و  بخاطريکه پروژه های فرعی اکثرٌا زمانيکه يک ميانجی مالی ارزشيبابی ميشود مقايسه به پروژه های فرعی نمی باشد،
حالت های درضمن تمويل ميانجی مالی شامل . وجوه به چندين پروژه فرعی بصورت وسيع توزيع ميشود، نامعلوم ميباشد

پاليسی محيط زيستی فعلی . و محيط زيستی را پيچيده ميسازد، ميگرددمتعدد ميانجی گری که مديريت خطرات اجتماعی 
دارای برخی احکام درمورد ميانجی های مالی ميباشد، پاليسی استقرار اضطراری مجدد و پاليسی درمورد افراد بومی 

ی وضوح و عالوه برين، ضرورت برا. ضرورت برای ُپرسازی خال های پاليسی ديده ميشود. عاری ازين مشخصه ميباشد
نقش ها و مسئوليت های بانک ) ب(شرايط به سطح ميانجی مالی و به سطح پروژه های فرعی، و ) ا(شرح موارد چون 

سازمان دهی شرايط برای ميانجی های مالی مبتنی بر تاثيرات ويا خطرات . انکشاف آسيايی و مشتريان ميانجی مالی
دقت و بررسی قوی بانک انکشاف آسيايی در فعاليت های ينکار نياز به ا. اجتماعی و محيط زيستی مطلوب تر دانسته ميشود

عالوه برين، ميانجی های مالی يک . تجاری ميانجی های مالی و ظرفيت آنها جهت مديريت اجتماعی و محيط زيستی دارد
 باوجوديکه بانک سرانجام. سيستم يکپارچه مديريت اجتماعی و محيط زيستی را موثرتر از سه سيستم ديگر بررسی ميکند

 نيازمندی بسيار انکشاف آسيايی درحال حاضر نياز به لست دارای قيدوشرط سرمايه گذاری نمی باشد، معرفی چنين يک
 .موثر خواهد بود

 
  پاسخدهی به شرايط درحال تغيير مشتری وبه ثبات درازمدت سيستم های محافظتی  .ج
 

رت های که درزمينه تالش های بانک انکشاف آسيايی مشو .تقويت و استفاده از سيستم های محافظتی کشور .37
مشتريان به اين باور اند که مصارف / جهت بلندبردن همکاری به منابع معمولی سرمايه نشان داده است که اکثر مستقرضين

دارای معامالت که مطابقت با پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی باشد، بيش از حد ميباشد، و نمايندگان کشور هايکه 
درآمد متوسط ميباشند به اين باوراند که اصول مشترک محافظتی از طريق سيستم های کشور خود شان نسبت به 

آنان به اين باوراند که دستورالعمل ها و رويکردهای . دستورالعمل های بانک انکشاف آسيايی بشکل بهتر پيگيری ميشود
مختلف کشور های عضو درحال  مشتريان مختلف و ظرفيت های بانک انکشاف آسيايی جهت بازتاب درست نيازمندی های

تشخيص داده است که کشورهای عضو بانک انکشاف آسيايی . توسعه را در عملی نمودن محافظت ها، ميتوان بهبود بخشيد
 دارای سيستم های مشخص خودشان برای عرضه خدمات محافظتی ميباشند و همکاری تالش های کشورهای درحال توسعه

 درحال توسعه جهت تقويت و استفاده سيستم های خودشان افزايش را در ملکيت کشور، توسعه تاثيرات انکشافی، و عضو
همچنين اينکار در توافق با گرايش روبه افزايش بطرف حق مالکيت کشور و هم . کاهش مصارف معامالت ايجاد ميکند

. ريت کمک و اجندای عملی اکرا ذکر گرديده است، ميباشدکه در اعالميه پاريس درمورد موثمحوری با سيستم های کشوری 
بانک انکشاف آسيايی نياز دارد تا رويکرد خود را بطرف تقويت سيستم محافظتی کشور و استفاده آنان در پروژه های بانک 

،  کشور بانک جهانی در براه اندازی استفاده از سيستم محافظتی بدست آمده ازانکشاف آسيايی با درنظرداشت تجارب
تضمين نبود اصول پاليسی های بانک انکشاف آسيايی در معرض خطر و مديريت خطرات که با سيستم . انکشاف بدهد

اين رويکرد بسيار تدريجی و آهسته خواهد بود و شامل ويژگی های . محافظتی کشور يکجا ميباشد، ضروری دانسته ميشود
پروسه های ) ج( سيستم محافظتی کشور، ارزيابی هایاسلوب ) ب(، شرايط کاربرد سيستم محافظتی کشور) ا: (ذيل ميشود

دستورالعمل ها و ساير شرايط ) س(نقش و مسئوليت های بانک انکشاف آسيايی و مستقرضين، ) ز(مشورت و اعتبار، 
 .پيآمدهای منابع) ص(ُپرسازی خاليگاه ها، و 

 
يک تعداد از نهادهای  سال اخير، 5درجريان  .مالیهمآهنگی با ساير پاليسی های محافظتی نهادهای چندين جانبه  .38

پيشرفت های انجام يافته درزمينه . چندين جانبه مالی پاليسی های محافظتی شان را تجديد نموده و ياهم درحال تجديد ميباشند
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 انکشاف پاليسی و بهترين شيوه های کاربردی آن که توسط اين نهادها پذيرفته شده است، مطابق به عمليات های بانک
همآهنگی در اصول و شرايط پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی با ساير پاليسی های نهادهای چندين . آسيايی ميباشند

جانبه مالی برای افزايش در تاثيرات انکشافی، کاهش در مصارف معامالت، و تشويق حرکت مشترک ضروری دانسته 
را درزمينه توضيح اصول چارچوب کاری مشترک برای ارزيابی محيط نهادهای چندين جانبه مالی پيشرفت های . ميشود

بانک . ، و به همآهنگی مداوم کاربرد موارد محافظتی درسراسر نهادهای چندين جانبه مالی نياز می باشد25زيستی داشته اند
ه مالی همآهنگ بسازد، انکشاف آسيايی ميخواهد تا پاليسی های محافظتی خود را با ساير پاليسی های نهادهای چندين جانب

  مالی درسرتاسر نهادهای چندين جانبهی که دستورالعمل هابادرنظرداشت مخصوصٌا دررابطه به اصول پاليسی های کليدی
متقاعد است که اصول و ازينرو، تجديد پاليسی محافظتی . حاکم می باشد بايد جوابگوی مشتريان و حالت های مختلف باشد

که با ساير پاليسی های نهادهای به يک شکل ايکه را  استقرار اضطراری مجدد، و افراد بومی شرايط درمورد محيط زيست،
 . چندين جانبه بخصوص بانک جهانی، شرکت مالی بين المللی و بانک اروپايی بازسازی و توسعه همسان باشد، بيان نمايد

 
 5انک انکشاف آسيايی در جريان برنامه سرمايه گذاری سکتور خصوصی ب .کار با مشتريان از سکتور خصوصی .39

مشتريان از سکتور خصوصی از گروه های متنوع اند و دارای آگاهی و قابليت های . سال اخير به سرعت توسعه يافته است
مختلف اجتماعی و محيط زيستی می باشند و پروژه هايکه آنان بااليش سرمايه گذاری ميکنند از نظر اندازه و ماهيت دارای 

از شرکت های توليدی متوسط انرژی تا شرکت های بزرگ که کارهای بطور نمونه، : مالحظه می باشندتفاوت قابل 
مدت عمليات اينگونه شرکت ها کمتر نسبت به پروژه های سکتور عامه . استخراجی، انرژی و زيربنايی را انجام می دهند

ساختار های مغلق سرمايه گذاری . ی دقيق انجام شودميباشد و پالن های دقيق محافظت نياز است تا با درنظرداشت زمان بند
بطور نمونه عراده جات مخصوص تامين امنيت يا ميانجی چندين طبقه مالی،پرسش های مشکل را درمورد چگونگی 

تا موقعی که دستورالعمل های موجود محافظتی مناسب به . کاربرد محافظت های بانک انکشاف آسيايی بوجود ميآورد
وی مالی باقی می ماند، محيط درحال تغيير تجاری، موجوديت محصول متنوع مالی، و پيچيدگی درحال زيربنای عنعن

افزايش دخالت های بانک انکشاف آسيايی در سکتور مالی و بازار سرمايه داری ممکن نياز به رويکرد های مختلف داشته 
ور عامه و خصوصی عملی باشد، و بايد در نظر اصول پاليسی محافظتی بايد بصورت مساويانه در پروژه های سکت. باشد

 . داشته باشد که دستورالعمل های پيشبردی هر پروژه ممکن متفاوت باشد
 

بهبود در موثريت محافظت نياز به ظرفيت  .انکشاف ظرفيت بانک انکشاف آسيايی و بهبود در اختصاص منابع .40
شتر در تطبيق مديريت، ارزيابی سيستم محافظتی کشور، و افزايش يافته بانک انکشاف آسيايی مخصوصٌا وقف تالش های بي

انکشاف ظرفيت در کشور های عضو درحال توسعه داشته که اينکار نياز به ارتقای ظرفيت بانک انکشاف آسيايی برای 
درک درست چارچوب کاری محافظتی کشور های عضو درحال توسعه، نظارت از کاربرد محافظتی و همکاری با 

مخصوصٌا تيم های پروژه بايد درک همه جانبه از . تريان در تشخيص واقعيت های کاربرد محافظت داردمش/ مستقرضين
. اهداف و اصول پاليسی های محافظت برای اينکه آنان در خط جلوی تضمين تطبيق پاليسی ها قرار دارند، داشته باشند

کارمندان خود در مورد هرسه پاليسی محافظتی براه بانک انکشاف آسيايی برنامه های آموزشی را برای درچند سال آخير، 
انداخته است، و اينگونه برنامه های آموزشی بايد هم دردفتر های مرکزی وهم در دفتر هايکه ماموريت درآنجا انجام پيدا 

نت انکشاف درعين حال، منابع کارمندان برای تطبيق محافظت در ديپارتمنت عملياتی و در ديپارتم. ميکند، راه اندازی شود
منطقوی و بادوام برای تضمين اينکه توجه کافی برای تطبيق و نظارت پروژه بخرچ داده شده است، نياز است تا به حد 

يکی از مسايل . مطلوب برسد، ودر عين زمان، جوابگوی نيازمندی های پيشبردی پروژه و شرايط پالنگذاری دقيق ميباشد
ارت از تضمين اينکه ماموريت های مقيم با مهارت های مناسب محافظتی مجهز که از اهميت زيادی برخوردار ميباشد عب

. همراه با اسناد وسيع از پروژه های پيچيده و حساس ميباشندگرديده اند مخصوصٌا در کشورهای عضو درحال توسعه 
د يافته باقی تی بهبوتخصيص حدمطلوب منابع در تطبيق و نظارت پاليسی يک نقطه مرکزی برای عرضه خدمات محافظ

 .خواهد ماند
اکنون که موثريت پروژه های تمويل شده بانک انکشاف آسيايی بصورت قابل توجه  .کاهش مصارف دادوستد .41

ايا چنين يک پرسش را که مشتريان / درنتيجه رسيدگی به پاليسی های محافظتی بهبود يافته است، برخی از مستقرضين
ای محافظتی بانک انکشاف آسيايی کاهش پيدا نموده يا افزايش، يا مصارف مصارف دادوستد برای مطابقت با پاليسی ه

مطالعات که . غيرضرور بخاطر شرايط موازی بانک انکشاف آسيايی و کشور ميزبان معرفی شده است، مطرح ميکنند
ه اين پاليسی ها جهت دريافت مصارف و منفعت های تطبيق پاليسی های محافظتی براه انداخته شده بود چنين بيان ميکند ک

                                                 
يادداشت ای از کاربرد : يک چارچوب عادی برای ارزيابی محيط زيستی. 2005.  گروه کاری نهادهای چندين جانبه مالی باالی محيط زيست 25

  .درست
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 ازآنجائيکه تطبيق پاليسی های محافظتی غيرموثر بوده و مصارف 26.ازجمله موارد سازنده در تضمين دوام پروژه ميباشد
معرفی شرايط که فراتر از ظرفيت ) ا(غيرضروری را به بار آورده است، عوامل ابتدايی اين مسئله مواردی ذيل ميباشند 

) د(ترديد و تأخير در تصويب پالن های محافظتی، ) ج(بهام در شرايط پاليسی های عمده، ا) ب(تطبيقی مستقرض ميباشد، 
-ring"که ناشی از رويکرد (کاهستن ظرفيت ) ز(، و )تعبير قانونی پاليسی نسبت به قضاوت مسلکی( استحکام در کاربرد 

fenced "تاثيرات انکشافی پاليسی و کاهش نظريات بيشتر باالی يک رويکرد استراتيژيک برای بلند بردن). ميشود 
روشنی مسئوليت های که ميان نهادهای چندين جانبه مالی و مستقرض موجود ميباشد با توجه خاص به ) ا(مصارف با 

همآهنگی پاليسی ها با ساير نهادهای ) ج(تشخيص ابهامات در پاليسی ها؛ ) ب(عمليات های که دارای خطر بيشتر ميباشد؛ 
تضمين منابع کافی برای بلند بردن مهارت های داخلی و نظارت وسيع ) د( برای کاهش درهم و برهمی؛ چندين جانبه مالی

ارتقای ظرفيت مستقرض و استفاده از ) س(تهيه انگيزه يا محرک برای تحرک تحليل خالف جهت محافظت؛ و ) ز(پروژه؛ 
ص ديپارتمنت ارزيابی عمليات درمورد پاليسی دريافت ها و نظريات مشابه در مطالعات ارزيابی خا. سيستم های کشوری

اين مالحظات در تجديد پاليسی محافظتی بررسی گرديده و در زمره . های محافظتی بانک انکشاف آسيايی فراهم شده بود
 . مورد مالحظه قرار گرفته است) 2متن (پنج نکته اصلی تجديد پاليسی های محافظتی 

 
V.   متن پاليسی محافظتیمسوده  

  اعالميه اساسی در مورد تعهدات و اساسات پاليسی بانک انکشاف آسيايی   .الف
 

  با کشور های عضويکی از زيربنا های رشد  حمايت محيط زيست و اجتماع بانک انکشاف آسيايی اظهار می دارد که. 42
شاف آسيايی روی همکاری  بانک انک  2020بنٌا استراتيژی سال . اقتصاد و کاهش فقر در آسيا و ساحات اقيانوسی می باشد

DMC) برعالوه، بانک انکشاف . به منظور رشد اقتصاد پايدار با شرايط مناسب محيط زيست تاکيد مينمايد) دی ام سی
درين متن، هدف متن پاليسی محافظتی  انکشاف . پروژه های را حمايت مينمايد که حامی محيط زيست و اجتماع باشدآسيايی 

  .ط حراست محيط زيست و مردم از تاثيرات بالقوه مغاير پروژه ها می باشدحمايت از نتايج پروژ توس
  

  :اهداف محافظتی بانک انکشاف آسيايی قرار ذيل اند  . 43
 .تا حد ممکن، جلوگيری از تاثيرات مغاير پروژه ها روی محيط زيست و افراد متاثر  .الف
  .ردم متاثر هنگاميکه ممانعت ممکن نباشدکاهش و جبران تاثيرات مغاير پروژه ها روی محيط زيست و م  .ب
مستقرضين تا سيستم محافظتی شان را تقويت بخشيده و ظرفيت هايشان را انکشاف /کمک به مشتريان  .ج

  . و اجتماعی شانرا اداره نمايندیداده تا خطرات محيط زيست
 

, شاف آسيايی مسوليت برگزاریبانک انک. بانک انکشاف آسيايی حامی اهداف محافظتی و ارائه آنها می باشد  . 44
نظارت و رسيدگی تمام پروژه های دوره ای بانک انکشاف آسيايی  را در  مطابقت و همنوايی با اساسات و , بازرسی

با توجه به حمايت از حراست محيط زيست و اجتماعی، . ضروريات اشاره شده در متن پاليسی محافظتی  به عهده دارد
نی پذيری، شفافيت و حساب دهی فعاليت ها و تصميم گيری خويش را باال برده، بانک انکشاف آسيايی پيش بي

مستقرضين را جهت اداره تاثير ها و خطرات محيط زيست و اجتماعی کمک نموده و سرمايه گذاری های /مشتريان
بانک انکشاف تطبيق اين تعهدات وابسته به کمک های مشترک ولی متمايز. محافظوی طوالنی مدت را  انکشاف می بخشد

  . مستقرضين آن می باشد/آسيايی و مشتريان
  

متن پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی اهداف، وسعت و اساسات سه حوزه کليدی محافظتی را تنظيم می   . 45
  :نمايد

 حفاظت محيط زيست  .الف
 استقرار اضطراری مجددحفاظت   .ب
 حفاظت مردم بومی  .ج

                                                 
  . واشنگتن، دی سی. مصرف انجام تجارت. 2001.  بانک جهانی 26
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ليسی و ارسال اساسات پاليسی، بانک انکشاف آسيايی فعاليت های توصيف شده در بخش برای دستيابی به اهداف پا  . 46
مستقرضين و کسب نتايج دلخواه از پروژه هايشان، /برای کمک به مشتريان. را انجام می دهد) روند تحويل پاليسی( فرعی 

مستقرضين خواسته /که از مشتريان محافظت محيط زيست را اتخاذ می نمايد مقرراتبانک انکشاف آسيايی يک سلسله از 
کارمندان بانک انکشاف آسيايی از طريق کوشش . ميشود تا تاثير ها و خطرات محيط زيست و اجتماعی را مالحظه نمايند
 ذيل در جريان آماده گی و  مقرراتمستقرضين با /های پيوسته، بازرسی و رسيدگی شان مطمئن می گردند که مشتريان

  :قت می نمايندتطبيق پروژه ها مواف
  

 )1ضميمه (محيط زيست : 1مقرره محافظتی   .الف
 )2ضميمه (استقرار اضطراری مجدد: 2مقرره محافظتی   .ب
 )3ضميمه (مردم بومی : 3مقرره محافظتی   .ج
  ) 4ضميمه (مقرره خاص برای چگونگی امورمالی متفاوت : 4مقرره محافظتی   .د

 
.  با متن پاليسی محافظتی وی سازگاری نداشته باشد کمک مالی نمی نمايدبانک انکشاف آسيايی پروژه های را که  . 47

بانک انکشاف آسيايی همچنان پروژه های را که در مغايرت با قانون و مقررات کشور ميزبان قرار داشته باشد منجمله 
انکشاف آسيايی فعاليتهای را برعالوه، بانک . قوانين که تحت قانون بين الملل تطبيق می گردد را حمايت مالی نخواهد نمود

  )5ضميمه . (که در ليست منع شده سرمايه گذاری قرار دارد کمک نمی نمايد
  

متن پاليسی محافظتی کنونی به تمام پروژه های تمويل شده يا اداره شده عالی و غير عالی بانک انکشاف آسيايی و    . 48
ای که توسط قرض، اهدا يا منابع ديگر مانند تساوی حقوق و مولفه هايشان بدون در نظرداشت منابع مالی شامل پروژه ه

  .گرانتی تمويل می گردند، وضع می گردد
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  حفاظت محيط زيست  .1
  . متضمن استحکام و پايداری پروژه های محيط زيست و حامی يکجايی مالحظات محيط زيست در روند تصميم گيری پروژه ها:اهداف

  .زيست زمانی به راه انداخته می شوند که پروژه دارای خطرات و تاثيرات بالقوه محيط زيست باشد حفاظت محيط :حوزه و اهداف پروژه
  : اساسات پاليسی

استفاده از روند آزمايش برای هر پروژه پيشنهاد شده تا وسعت و نوعيت ارزيابی محيط زيست مشخص گردد تاکه مطالعات مناسب با  .1
 .يرداهميت خطرات و تاثيرات بالقوه انجام گ

برگذاری ارزيابی محيط زيست برای هر پروژه پيشنهاد شده جهت مشخص ساختن خطرات و تاثيرات مستقيم، غيرمستقيم، جمعی و  .2
 .اقتصادی در زمينه ساحه تحت تاثير پروژه-استنتاجی در قبال منابع فزيکی فرهنگی، بيولوژيکی و اجتماعی

طرات بالقوه اجتماعی محيط زيست پروژه و سند کردن علت اساسی در آزمون جايگزينی موقعيت، طرح، تکنالوژی، اجزا و خ .3
 .همچنان رسيدگی به عدم جايگزينی پروژه. انتخاب جايگزين پيشنهاد شده

در صورت امکان از تاثيرات مغاير جلوگيری گردد و يا در جائيکه ناممکن است کاهش داده شود و تاثيرات مفيد به وسيله پالن های  .4
 مشمول اندازه های کاهش پيشنهاد شده، نظارت محيط (EMP)يک پالن اداری محيط زيست . اره افزايش داده شودمحيط زيست و اد

نظام مرتبط سازمانی يا موسسه ای، انکشاف ظرفيت و ارزيابی آموزش، جدول زمانی تطبيق، تخمين  زيست و مقررات گزارش دهی،
 .رددمصارف و گراف نشان دهنده فعاليت کارمندان، آماده گ

مطمئن شدن در مورد مشارکت زنان . مشورت های پرمعنی با افراد متاثر انجام گرديده و در مورد مشارکت شان تسهيل فراهم گردد .5
شريک ساختن سهام داران مشتمل بر افراد متاثر و موسسات غيردولتی عالقمند در روند ابتدايی آماده سازی . درجلسات مشورت

در صورت لزوم . نظرات و نگرانيشان توسط تصميم گيران فهميده شده و به آنها رسيدگی می گرددپروژه و مطمئن شدن ازين که 
تنظيم يک . ادامه چنين مشورت ها با سهمداران در تمام روند تطبيق پروژه  تا موارد مرتبط به ارزيابی محيط زيست مالحظه گردد

م متاثر در قبال اجرای پروژه های محيط زيست بدست آمده و به آنها ميکانيزم شکايت و جبران خسارت تا شکايات و نگرانی های مرد
 .رسيدگی صورت گيرد

پيش از بازديد پروژه دريک مکان دست يافتنی و در يک لسان قابل فهم ) EMPشامل (افشا مسوده ارزيابی محيط زيست به موقع  .6
 .دم متاثر و سهامدارانافشا ارزيابی محيط زيست نهايی برای مر. برای مردم متاثر و سهامداران

و افشا ) انکشاف و تطبيق فعاليت های موثر(سند نمودن نتايج نظارت . پالن مديريت محيط زيست و نظارت موثريت آن تطبيق .7
 .گزارشات نظارت

کن بومی عدم وجود تاثيرات مغاير قابل مالحظه باالی اما) i(عدم تطبيق فعاليت های پروژه در اماکن بومی بحرانی مگر درصورتيکه  .8
کاهش ) iii(عدم وجود خطر کاهش نفوس گونه های در معرض خطر ) ii(بحرانی که مخرب توانايی وعملکرد آن بوده می تواند 

هرگاه يک پروژه درساحه حفاظتی قانونی قرارگرفته باشد، پروگرام های اضافی جهت انکشاف و باالبردن اهداف . تاثيرات کوچکتر
جايگزين ) i(در اماکن بومی طبيعی، نبايد تغيروتبديل يا تنزل موجود باشد مگر درصورتيکه . رددحفاظتی ساحه مربوطه تطبيق گ

هرگونه تغيروتبديل يا تنزل به ) iii(به صورت اساسی تمام منفعت پروژه مهمتر از مصارف محيط زيست باشد ) ii(موجود نباشد 
 .ده، انکشاف و اداره منابع طبيعی تجديد شدنی استفاده گردداز يک روش پيشگيرانه در قبال استفا. صورت مناسب کاهش يابد

اجرا جلوگيری از آلودگی، کنترول تکنالوژی و ممارست سازگار با تمارين بين المللی که منحيث استندرد جهانی پذيرفته شده مانند  .9
جلوگيری از . رين موثر انرژیاتخاذ روند توليد واضح تر و تما. گروپ محيط زيست بانک جهانی و رهنمود های صحت و سالمت

آلودگی  و اگر ممانعت ممکن نباشد،  از شدت يا فشار تشعشع و تخليه آلوده کننده های چون  تشعشع گاز های گلخانه ای مستقيم و غير 
 از  .ددمستقيم، توليد زباله کاسته يا کنترول گردد و همچنان در عرضه، توليد، انتقال و نگهداری مواد خطرناک کاهش رونما گر

از حشره کش های که مطابق استندرد بين . استفاده مواد خطرناک که در جهان تحريم شده و از رده توليد دورگرديده اجتناب گردد
 .الملل است خريداری و استفاده صورت گيرد

آمادگی وقايوی . ردبرای کارمندان، شرايط کاری امن و صحی فراهم گرديده و از حادثات، صدمه ها، و امراض جلوگيری صورت گي .10
 .و اضطراری برپا گرديده و از تاثيرات و خطرات صحی و ايمنی در اجتماعات محلی جلوگيری گردد

منابع فرهنگی فزيکی را حفاظت و از ويرانی و خرابی آنها با استفاده از سروی های مطابق به ساحه جلوگيری نموده که در آن  .11
 chance"زمينه را برای استفاده روند . ارزيابی محيط زيست به کار گماشته می شوندمتخصصين با تجربه و واجد شرايط در جريان 

find " ،اماده ساخته که دارای اداره از پيش تصويب شده و روش حفاظتی برای مواديکه که در جريان تطبيق پروژه کشف خواهد شد
  .می باشد
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  استقرار اضطراری مجددحفاظت   .2
يری از استقرارمجدد؛  کاهش استقرارمجدد توسط کاوش پروژه و طرح جايگزين؛ باالبردن يا حداقل به حالت اول  تا حد ممکن جلوگ:اهداف

  .برگرداندن معيشت افراد بيجاشده در سطوح پيش از پروژه؛ بهبود استندرد های زندگی افراد بيجاشده فقير و گروپ های آسيب پذير ديگر

جابه جاسازی، از دست دادن زمين های مسکونی يا از دست دادن (، بيجايی فزيکی راری مجدداستقرار اضط پوشش حفاظت :حوزه پروژه
کسب غيرعمدی زمين )  i(که ناشی از موارد ذيل باشد ) از دست دادن زمين، دارايی، منابع درامد يا اسباب معشيت(، بيجايی اقتصادی )پناهگا

)ii ( دستيابی به مناطق مختص به پارک و حفاظت شده که تمام زيان ها کامل يا جزئی، دايمی پوشش محدوديت غيرعمدی در استفاده از زمين يا
  .يا موقتی

  :اساسات پاليسی
مشخص ساختن حوزه پالن گذاری استقرار . آزمايش پروژه ها جهت شناسايی تاثيرات و خطرات استقرارمجدد گذشته،  کنونی و آينده .1

 ).تجزيه و تحليل جنسيت مرتبط به تاثيرات و خطرات استقرار مجدد( بيجا شده مجدد از طريق يک سروی يا سرشماری افراد 
باخبر سازی افراد بيجا شده از حقوق . انجام مشورت های پرمعنی همرای افراد متاثر، اجتماعات ميزبان و موسسات غيردولتی نگران .2

توجه مبرم برای . گذاری، تطبيق، نظارت و ارزيابیمطمئن شدن از اشتراک شان در پروگرام های پالن . و گزينه های انتخاب شان
ضروريات گروپ های آيسب پذير، مخصوصا آنانيکه در زير خط فقر به سر می برند، زمين ندارند، موسفيدان، زنان، اطفال، و 

ت و مشکل تشکيل يک ميکانيزم شکايت و جبران خسارت جهت درياف. مردم بومی و مطمئن شدن از اشتراک آنان در جلسات مشورت
در جايکه خطرات و تاثيرات . کمک به نهاد های فرهنگی و اجتماعی مربوط به افراد بيجا شده. گشايی نگرانی های افراد متاثر

مغلق و حساس می باشد، تصاميم جبران خسارت و استقرار مجدد توسط مرحله اماده سازی اجتماعی تهيه استقرار اضطراری مجدد
 .گردد

 استراتيژی استقرارمجدد به (i): مام افراد بيجاشده يا حد اقل به حالت اول برگردانيدن آن از طربق موارد ذيلبهبود امرارمعيشت ت .3
اساس زمين هنگاميکه امرارمعيشت متاثر بر اساس زمين باشد و جبران نقدی برای ارزش زمينی که ويرانی آن امرارمعيشت را به 

 جبران فوری ارزش يا قيمت دارايی که دوباره (iii)يی يا ارزش معادل يا بلندتر از آن  جايگزين فوری دارا(ii)کلی ويران نه نمايد 
 . خدمات اضافه گی از طربق طرح شريک سازی فايده(iv)بدست آمده نمی تواند 

 اگر جابه جاسازی (i): تهيه کمک های فزيکی و افتصادی مورد ضرورت برای افراد بيجاشده که شامل موارد ذيل می گردد  .4
نيازباشد، محل جابجايی را امن ساخته، زمينه زندگی بهتر در محل استقرار مجدد همراه با فرصت های استخدام و توليد را فراهم 
ساخته، متحد ساختن افراد جابه جاشده در اجتماع خود شان به صورت اقتصادی و اجتماعی و توسعه پروژه های سودمند در محالت 

ی موقتی و انکشافی همانند توسعه زمين، سهولت های کريدت، پروگرام های آموزشی يا فرصت های  فراهم سازی کمک ها(iii)شان 
 )به مقدار ضرورت( و زيربناهای مدنی و خدمات اجتماعی (iv)اشتغال 

ناطق در م. بهبود سطح زندگی غريبان بيجا شده و يا ديگر گروپ های آسيب پذير همانند زنان به حداقل استندرد های پايين ملی .5
روستايی، دستيابی به زمين و منابع قانونی برايشان فراهم گردد و در مناطق شهری منابع درآمد های مناسب و خدمات مسکونی 

 .قانونی و کافی برايشان مهيا گردد
د تا آنانيکه اگر دستيابی به زمين از طريق پرداخت توافق شده باشد، روند کاری به گونه شفاف، سازگار و منصفانه انکشاف داده شو .6

 .وارد توافق پرداخت شده اند دارای درآمد و وضعيت معيشت بهتر گردند
مطمئن شدن از اينکه افراد بيجا شده بدون زمين و يا هرنوع حقوق مشروع به زمين، واجد شرايط کمک استقرار مجدد و جبران  .7

 .خسارت برای دارايی های بدون زمين می باشند
ده گردد که حقوق شخص بيجاشده، استراتيژی اعاده درآمد و معيشت، تنظيمات سازمانی، چارچوب پالن استقرار مجدد طوری آما .8

 .کاری نظارت و گزارش دهی، بوديجه و جدول زمانی تطبيق در آن به جزئيات شرح گردد
سترس و در لسان قابل افشا مسوده پالن استقرار مجدد که شامل اسنادکردن روند مشورتی پيش از تصويب پروژه، در يک مکان قابل د .9

همچنان افشا پالنهای استقرارمجدد با تغيرات آورده شده برای افراد متاثر و ديگر . فهم برای افراد متاثر و ديگر سهامداران
 .سهامداران

 در  منحيث يک بخش از پروژه يا پروگرام انکشافی اجرا و اداره گردد و دارای تمام مصارف استقرارمجدداستقرار اضطراری مجدد .10
استقرار ، در مورد تطبيق اجزای استقرار اضطراری مجددبرای پروژه دارای تاثيرات مهم . حضور مصارف و فائده پروژه باشد

 . پروژه منحيث يگانه جايگاه عملياتی مالحظه يا توجه صورت گيرداضطراری مجدد
تطبيق پالن استقرار مجدد پروژه تحت . تصادیپرداخت جبران خسارت و تهيه حقوق استقرار مجدد پيش از بيجا شدن فزيکی و اق .11

 . رسيدگی جدی
نظارت و ارزيابی نتايج استقرار مجدد، تاثيرات آن باالی استندرد های زندگی فرد بيجا شده و دانستن اينکه آيا اهداف پالن استقرار  .12

  .افشا گزارشات نظارت. مجدد توسط رسيدگی از نتايج نظارت بدست آمده است يا خير
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   بومیانمحافظت مردم  .3
طرح و تطبيق پروژه هايکه که تمام جنبه های شناخت، احترام، حقوق بشر، سيستم امرارمعيشت و خصوصيات فرهنگی مردم بومی را : اهداف

ت مغاير پروژه ها  از تاثيرا(ii) فوايد اقتصادی و اجتماعی را دريافت نموده (i)درنظر گرفته و توسط خود آنها تعريف گرديده باشد تا که آنها 
  . و بتوانند در پروژه های که بااليشان تاثير گذارند، فعاالنه شرکت نمايند(iii)رنج نبرده 

محافظت مردم بومی زمانی عملی می گردد که يک پروژه به صورت مستقيم يا غير مستقيم شناخت، احترام، حقوق بشر، سيستم : حوزه پروژه
 بومی را تحت تاثير قرار داده يا قلمرو و منابع طبيعی را که مالک آن بوده، از آن استفاده نموده يا امرارمعيشت و خصوصيات فرهنگی مردم

اصطالح مردم بومی به يک گروپ مشخص، آسيب پذير، اجتماعی و فرهنگی اطالق می گردد . ادعای ارثيت آن را دارند، تحت تاثير قراردهد
 ضميمه جمعی به يک بوم (ii)ود منحيث عضو يک گروپ مشخص و شناخت آن توسط ديگران  شناخت از خ(i): که دارای مشخصات ذيل باشند

اقتصادی و سياسی - سازمانهای شرعی، فرهنگی، اجتماعی(iii)مشخص يا قلمرو اجدادی در ساحه پروژه و منابع طبيعی در چنين قلمرو و بوم 
با توجه به چنين خصوصيات، .  از زبان رسمی کشور يا منطقه متمايز باشد زبان مشخص که معموال(iv). که جدا از جامعه و فرهنگ مسلط باشد

گروپی که ضميمه جمعی بوم مشخص و . قانون گذاری ملی، قانون شرعی و هرنوع کنوانسيون بين المللی که کشور جز آن مدنظر گرفته می شود
  . اين پاليسی قرار می گيردقلمرو اجدادی در ساحه پروژه به خاطر تفکيک اجبار از دست داده اند، تحت

  : اساسات پاليسی
 آيا (ii) آيا مردم بومی در ساحه پروژه قرارداشته يا ضميمه جمعی درآن ساحه دارند (i)آزمايش اوليه جهت مشخص ساختن اينکه  .1

 .پروژه روی مردم بومی تاثير می گذارد
جنسيت يا استفاده ميتود های مشابه برای ارزيابی تاثير های به عهد گيری ارزيابی تاثيرات اجتماعی متناسب با فرهنگ و حساس با  .2

مالحظه تمام گزينه های که مردم بومی متاثر در ارتباط با منفعت پروژه و طرح . بالقوه مستقيم و غير مستقيم پروژه روی مردم بومی
متاثر که مناسب فرهنگ، جنسيت و ميان شناسايی منفعت های اجتماعی و اقتصادی برای مردم بومی . اقدامات کاهشی ترجيح می دهند

 .نسل ها باشد و توسعه اقدامات جهت جلوگيری يا کاهش تاثيرت مغاير روی مردم بومی
 اقدامات طرحی، نظارتی و (i): برگذاری مشورت های مفيد برای اجتماعات مردم بومی متاثر و موسسات ذيدخل برای سهم گيری در .3

.  منفعت های پروژه برای اجتماعات مردم بومی متاثر متناسب با فرهنگ(ii)ان تاثيرات مغاير تطبيقی جهت جلوگيری يا کاهش و جبر
برای باالبردن اشتراک فعاالنه مرم بومی، پروژه تاثير کننده پروگرام انکشاف ظرفيت متناسب با فرهنگ و جنسيت را برای آنان تهيه 

 .سيت جهت دريافت و رسيدگی به نگرانی های مردم بومیتاسيس ميکانيزم شکايت متناسب با فرهنگ و جن. می نمايد
 (ii) توسعه تجاری منابع فرهنگی و سطح دانش مردم بومی (i):  ثابت ساختن رضايت مردم بومی درقبال فعاليت های ذيل پروژه .4

ه امرارمعيشت و  توسعه تجاری منابع طبيعی در داخل زمين های شرعی تحت استفاده ک(iii)جابجاسازی فزيکی زمين های شرعی 
برای کاربرد پاليسی، . استفاده های فرهنگی، مرسومی و معنوی که مبين اجتماع و شناخت مردم بومی ميباشد را متاثرمی سازد

اصطالح رضايت اجتماع مردم بومی به گفتار جامع مردم بومی متاثر اطالق می گردد که از طريق افراد يا بورد نماينده هايشان 
 .باوجود انتقاد افراد يا گروپ ها، بورد حمايتی وجود خواهد داشت. فعاليت های پروژه ابراز می دارندحمايت شانرا از 

درجايکه ممانعت . تاحد ممکن، جلوگيری از دستيابی به مناطق محدود شده و جابجايی فزيک در ساحات حفاظت شده و منابع طبيعی .5
ی متاثر در طرح، تطبيق، نظارت و ارزيابی تنظيمات اداری مناطق و منابع ممکن نباشد، اطمينان حاصل شود که اجتماعات مردم بوم

 .طبيعی مذکور سهم گرفته و مفادشان به صورت مساويانه موجود باشد
 که مطابق به ارزيابی تاثيرات اجتماعی با همکار متخصصين واجد شرايط و با تجربه بوده (IPP)تهيه يک پالن وابسته به مردم بومی  .6

دارای چارچوب کاری برای ادامه مشورت با )  آی پی پی(IPP. با دانش و سهم گيری اجتماعات مردم بومی متاثر باشدو متناسب 
اقدامات را مشخص می سازد تا ثابت نمايد که مردم )  آی پی پی(IPP. اجتماعات مردم بومی متاثر در جريان تطبيق پروژه می باشد

اقدامت را برای جلوگيری، کاهش يا جبران هرنوع تاثير )  آی پی پی(IPP. می نمايندبومی منفعت متناسب به فرهنگ را دريافت 
پروژه، تعين می نمايد و دارای روند شکايت، تنظيمات نظارتی و ارزيابی، بوديجه و فعاليت های مقيد زمانی برای تطبيق اقدامات 

 .پالن شده می باشد
که دارای روند مشورتی، نتايج ارزيابی تاثيرات اجتماعی در زمان مشخص، پيش از تصويب پروژه )  آی پی پی(IPPافشا مسوده  .7

نهايی و تغيرات آورده شده دران )  آی پی پی(IPP. مکان قابل دسترس و لسان قابل فهم برای مردم بومی متاثر و سهامداران می باشد
 .برای مردم بومی متاثر و سهامداران آشکار می گردد

 فعاليت های باشد که (i) حقوق مرسومی زمين، قلمرو و ملک اجدادی زمانی تهيه گردد که پروژه دارای پالن عملياتی برای شناخت .8
مشروط به تاسيس حقوق شناخته شده زمين و قلمرو است که مردم بومی صاحب آن بوده، از آن استفاد نموده يا آنرا اشغال نموده باشد 

 . کسب غير عمدی چنين زمين ها(ii)يا 
انجام . تاحد ممکن، اتخاذ روش نظارتی اشتراکی. با استفاده از متخصصين واجد شرايط و باتجربه)  آی پی پی(IPPطبيق نظارت در ت .9

آی پی (IPPبدست آمده است يا خير و مالحظه نتايج نظارت )  آی پی پی(IPPارزيابی برای مشخص ساختن اينکه ايا نتايج دلخواه 
  . افشا گزارشات نظارتی) . پی
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  وند تحويل پاليسیر  .ب
  

   عمومی مقررات  . 1
  

 بانک انکشاف آسيايی عمل آزمايش و دسته بندی را در مراحل اول تهيه پروژه زمانی انجام .آزمايش و دسته بندی  . 49
) 1(عمل آزمايش و دسته بندی برای مقاصد ذيل صورت می گيرد . می دهد که اطالعات کافی درين زمينه موجود باشد

شناسايی سطح ارزيابی و منابع سازمانی که مستلزم ) 2. ( ها و خطراتی احتمالی که يک پروژه ايجاد می کندبازتاب تاثير
  .افشا سازی مقرره ها) 3. (ارزيابی محافظتی است

  
 بانک انکشاف آسيايی از سيستم طبقه بندی جهت بازتاب اهميت تاثيرات بالقوه محيط .دسته بندی محيط زيست  . 50

طبقه از يک پروژه توسط اجزای حساس محيط زيست مشخص می گردد که شامل تاثيرات . ستفاده می نمايدزيست پروژه ا
هر پروژه پيشنهاد شده نظر به نوعيت، . افزايش يافته، مستقيم، غير مستقيم و تجمعی  در ساحه متاثر پروژه می باشد

 مورد بررسی قرار می گيرد و بعدا پروژه به يکی موقعيت، اندازه، حساسيت، و بزرگی تاثيرات بالقوه محيط زيست بدقت
  :از چهار طبقه ذيل واگذار می گردد

  
 راه پيدا می نمايد که دارای تاثيرات بالقوه مغاير محيط A پروژه پيشنهاد شده هنگامی به طبقه :Aطبقه   .الف

رگذاشتن به مناطق چنين تاثير ها احتمال اث. زيست داشته که برگشت ناپذير،  متفاوت و بی سابقه باشد
 .بزرگتر از حوزه فزيکی کار را داراست که درين حالت ارزيابی تاثيرات محيط زيست نياز است

 راه پيدا می نمايد که تاثيرات بالقوه مغاير محيط زيست B پروژه پيشنهاد شده هنگامی به طبقه :Bطبقه   . ب
ری بوده و در بسياری موارد اندازه چنين تاثير ها مختص به محوطه کا.  کمتر باشدAشان نسبت به طبقه 

 . مفيد واقع می گردد که درين حالت آزمايش محيط زيست آغازين نياز استAگيری کمتر نسبت به طبقه 
 راه پيدا می نمايد که دارای تاثيرات بالقوه کمتر بوده يا C پروژه پيشنهاد شده هنگامی به طبقه :Cطبقه   . ج

حيط زيست بايد بازرسی گردد ولی به ارزيابی محيط زيست نياز باوجوديکه تاثير م. اصال نداشته باشد
 . نيست

راه پيدا می کند که در آن بانک ) اف آی (FI پروژه پيشنهاد شده هنگامی به طبقه ):اف آی (FIطبقه   . د
 ) مراجعه نمائيد65-67به صفحات ... (انکشاف آسيايی سرمايه گذاری کرده باشد يا از طريق

 
 بانک انکشاف آسيايی تمام پروژه ها را آزمايش نموده تا دريابد که آيا آنها دارای .ی مجدداستقرار اضطرار  . 51

هستند، يک پالن استقرارمجدد استقرار اضطراری مجددبرای پروژه هايکه دارای . هستند يا خيراستقرار اضطراری مجدد
حوزه جابجايی فزيکی ) i: ( ذيل مشخص می گردندجابجايی تاثيرات قرار. متناسب با وسعت و اندازه تاثيرات آماده می گردد

 را 65-67صفحات ) اف آی (FIبرای معلومات بيشتر در مورد پروژه های . آسيب پذيری اشخاص متاثر) ii(و اقتصادی 
  .بازديد نمائيد

  
ا آنها دارای  بانک انکشاف آسيايی تمام پروژه ها را مورد آزمايش قرار داده تا مشاهده نمايد که آي.مردم بومی  . 52

برای پروژه های که دارای تاثير باالی مردم بومی می باشند، يک پالن مردم . تاثيرات بالقوه باالی مردم بومی هستند يا خير
) i. (بومی آماده می گردد که سطح جامع بودن آن وابسته به اندازه تاثيرات آن می باشد که قرار ذيل ارزيابی می گردد

ق مرسوم استفاده و دستيابی به زمين و منابع طبيعی مردم بومی، سيستم زندگی، و وضعيت امنيت بزرگی تاثير باالی حقو
- 67صفحات ) اف آی (FIبرای معلومات بيشتر در مورد پروژه های .  آسيب پذيری مردم بومی) ii(اجتماعی يا دانش آنها 

  . را بازديد نمائيد 65
  

اطی عامه بانک انکشاف آسيايی، بانک انکشاف آسيايی متعهد به همکاری  همراستا با پاليسی ارتب.افشا اطالعات  . 53
مستقرضين است تا مطمئن گردد تا اطالعات مرتبط در مورد مطالب محافظتی محيط زيست و اجتماعی دريک /با مشتريان

  زمان مشخص، در يک مکان دستيابی پذير و دريک لسان قابل فهم برای
   
  



19 

. ان منجمله مردم عامه تا آنها بتوانند اطالعات مفيد را در طرح و تطبيق پروژه مهيا سازنداشخاص متاثر و ديگر سهامدار
  :بانک انکشاف آسيايی پرونده های محافظتی ذيل را در وبسايت خود به نشر می سپارد

  
 روز پيش از 120، گزارش مسوده ارزيابی تاثيرات محيط زيست Aبرای پروژه های محيط زيست طبقه  .1

 .يئترسيدگی ه
يا پالن ها و /مسوده ارزيابی محيط زيست و بازرسی چارچوب کاری، چارچوب کاری استقرار مجدد و .2

 .يا پالن پيش از بازديد پروژه/طرح چارچوب پالن برای مردم بومی و
يا آزمايشات آغازين محيط زيست، پالن های استقرار مجدد، و /ارزيابی نهايی تاثيرات محيط زيست و .3

 .بومی هنگام رسيدپالن های مردم 
مستقرضين / و نظارت مردم بومی که توسط مشترياناستقرار اضطراری مجددگزارشات محيط زيست،  .4

 .در تطبيق پروژه تحويل می گردد
 

مستقرضين متعهد است تا روند مشورت مفيد را براه / بانک انکشاف آسيايی با مشتريان.مشورت و مشارکت  . 54
در مراحل ابتدايی اماده سازی پروژه آغاز شده و در تمام ) i(فيد به روندی گفته می شود که مشورت م, درين پاليسی. اندازد

اطالعات به موقع، مرتبط و کافی را مهيا ساخته که قابل فهم برای افراد متاثر ) ii. (دوره های پروژه  انجام گرديده باشد
پاسخ گو و شامل جنسيت بوده و مناسب ضروريات ) iv. (شددريک فضای عاری از تهديد و اجبار پذيرفته شده با) iii. (باشد

طرح : تلفيق نظريات مرتبط افراد متاثر و ديگر سهامداران در مرحله تصميم گيری مانند)  v. (گروپ های آسيب پذير باشد
قرضين مست/بانک انکشاف آسيايی از مشتريان. پروژه، کاهش فشار، تسهيم مفاد انکشافی و فرصت ها و موارد تطبيقی

ميخواهد تا در اجتماعات، گروپ ها، افراد متاثر توسط پروژه های پيشنهادشده و جامعه مدنی از طريق افشا اطالعات، 
برای پروژه های که دارای . مشورت و مشارکت آگاه متناسب با خطرات و تاثيرات باالی اجتماعات متاثر، اشتراک نمايند

يا تاثيرات مردم بومی هستند، تيم های پروژه بانک انکشاف آسيايی در داستقرار اضطراری مجدمغايرت محيط زيست، 
فعاليت های مشورتی شرکت نموده تا نگرانی های مردم متاثر را درک کرده و مطمئن گردند که چنين نگرانی ها در طرح 

  .پروژه و پالن های محافظتی گنجانيده می شود
  

يص می دهد که مردم بومی ممکن است در بعضی از پروژه ها برعالوه، بانک انکشاف آسيايی اين را تشخ  . 55
بنا، رضايت مردم بومی متاثر از طريق مشورت مفيد برای فعاليت های پروژه ذيل معين می . مشخص آسيب پذير گردند

جابجايی فزيکی ازطريق زمين های مرسومی يا ) ii(انکشاف تجاری از  منابع فرهنگی و دانش مردم بومی ) i: (گردد
انکشاف تجاری منابع طبيعی درميان زمين های شرعی تحت استفاده که به زندگی يا استفاده های فرهنگی، ) iii(شرعی 

به منظور استفاده پاليسی، اصطالح . تجاری و معنوی تاثير وارد نموده که شناخت و اجتماع مردم بومی را معين می سازد
ردم بومی متاثر از طريق افراد يا نمايندهای شناخته شده برای رضايت مردم بومی به مجموعه از اصطالحات توسط م

هرچند افراد يا گروپ ها به فعاليت های پروژه انتقاد نمايند، هيئت حمايوی . حمايت فعاليت های پروژه اطالق می گردد
ای پروژه هستند يا مستقرضين معين می سازند که آيا مردم بومی متاثر حامی فعاليت ه/مشتريان. انجمن وجود خواهد داشت

. روند مشورت رابه صورت واضح سند می نمايد)  آی پی پی(IPPدر جايکه چنين حمايت وسيع وجود داشته باشد، . خير
مستقرضين را بازرسی نموده و از طريق تحقيقات خود مطمئن می /بانک انکشاف آسيايی اسناد روند مشغوليت مشتريان

اگر چنين حمايت های وسيع . روژه توسط تمام مردم بومی متاثر صورت گرفته استگردد که حمايت وسيع از فعاليت های پ
  . برای يک پروژه موجود نباشد، بانک انکشاف آسيايی کمک مالی به آن پروژه نمی نمايد

  
و پالن دقيق پروژه هايکه درخواست کمک مالی نموده باشند، بانک انکشاف آسيايی بازرسی محافظتی را  بازرسی  . 56
بازرسی و پالن . مستقرضين منحيث يک بخش از تمام پالن دقيق انجام می دهد/تمل بر بازرسی اسناد محافظتی مشتريانمش

دقيق محافظتی بانک انکشاف آسيايی، برعالوه اسناد محافظتی، باالی ارزيابی تاثيرات اجتماعی و محيط زيست و روند 
از طريق چنين بازرسی  . از بازديد از محل و بازرسی ميزی می باشدبازرسی و پالن دقيق عبارت. پالن گذاری تاکيد دارد

تمامی خطرات و تاثيرات بالقوه و کليدی يک پروژه محيط ) i( تصديق می نمايد که  بانک انکشاف آسيايی و پالن دقيق،
يرات مغاير در اقدام های موثر جهت جلوگيری، جبران، کاهش و کم کردن تاث) ii(زيست و اجتماعی شناسايی می گردد 

مستقرضين ظرفيت و اساسات پاليسی محافظتی بانک /مشتريان) iii(پالن های محافظتی و طرح پروژه جا داده می شود 
 ذکر است، فهميده و دارای ظرفيت و تعهد جهت اداره کردن 1-4انکشاف آسيايی را چناچه در بخش مقرره محافظتی 
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نقش جناح سوم به صورت مناسب در پالن های ) iv. (ورت کافی باشدخطرات و تاثيرات محيط زيست و اجتماعی به ص
.  بانک انکشاف آسيايی برگزار می گرددمقرراتجلسات مشورت با با مردم متاثر مطابق به ) v(محافظتی ذکر گرديده است 

يايی پيش نرود، از  محافظتی بانک انکشاف آسمقرراتدر حاالتی که ارزيابی، روند پالن گذاری يا اسناد محافظتی مطابق 
. مستقرضين خواسته می شود تا ارزيابی های اضافگی را انجام داده يا پالن های محافظتی شان را تقويت بخشند/مشتريان

مستقرضين از ظرفيت ناکافی برای انجام پالن های محافظتی پروژه مورد نظر برخوردار باشد، پروژه /هرگاه مشتريان
پروژه های که به نظر بانک انکشاف آسيايی بسيار .  تا آن ظرفيت ها را تقويت بخشداجزای را در خود شامل می سازد

مستقرضين می خواهد تا هيئت قضاوت کننده مستقل را در / هستند، بانک انکشاف آسيايی از مشتريان27مغلق و حساس
  .جريان آماده سازی و تطبيق پروژه تعين نمايند

  
مستقرضين و بانک انکشاف آسيايی بخش نظارت جداگانه خويش را /انهردو مشتري. نظارت و گزارش دهی  . 57

از . وسعت فعاليت های نظارتی مشمول بر ساحه و دوره شان متناسب با خطرات و تاثيرات پروژه می باشد. دارند
قانونی چنانچه در قرار داد های (مستقرضين خواسته می شود اقدام های محافظتی و پالن های محافظتی مرتبط /مشتريان

بانک انکشاف آسيايی از . را تطبيق نموده و گزارشات دوره ای نظارت از تطبيق شان را تسليم نمايند)  مهيا می گردد
  :مستقرضين می خواهد تا/مشتريان

  
 .ايجاد و خفظ پروسيجر برای نظارت از پيشرفت پالن کار محافظت .1
 .مطلوب رسيدگی صورت گيرد محافظتی و پيشرفت آن بسوی نتيجه تاييد مطابقت با تدابير .2
 . نتايج نظارت درج سند گرايده و اقدامات اصالحی و پيشگيرانه در گزارشات مرحله ای گنجانيده شود .3
 .اقدامات جهت دستيابی به نتايج مطلوب را پيگيری نمايد .4
 يا موسسات واجد شرايط جهت بررسی اطالعات نظارت 28از متخصصين باتجربه و واجدشرايط بيرونی .5

 .ه با خطرات و تاثيرات شان، استفاده نمايدپروژ
 .از بورد مشورتی مستقل برای نظارت از تطبيق پروژه های بسيار مغلق و حساس، استفاده نمايد .6
 .گزارشات دوره ای نظارت روی اقدامات محافظتی قبول شده با بانک انکشاف آسيايی را تسليم نمايد .7

 
مستقرضين چنانچه به صورت قانونی توافق /مطابق به تعهدات مشتريانبانک انکشاف آسيايی کارايی پروژه را   . 58

وسعت فعاليت های نظارتی و رسيدگی متناسب به خطرات و تاثيرات پروژه . صورت گرفته را مورد بازبينی قرار می دهد
بانک . ددنظارت و رسيدگی از محافظت محيط زيست و اجتماعی با سيستم اداری کارايی پروژه يکجا ميگر. می باشد

بانک انکشاف آسيايی جهت . انکشاف آسيايی از جريان کار يک پروژه تا زمان ختم آن نظارت می نمايد و گزارش می دهد
  :رسيدگی از تطبيق پروژه  فعاليت های نظارتی ذيل را انجام می دهد

  
 .هستندمالقات های دوره ای برای پروژه های که تاثيرات مغاير محيط زيست و اجتماعی را دارا  .1
برگذاری ماموريت های رسيدگی برای پروژه های که توسط متخصصين يا مشاورين محافظتی بانک  .2

 .انکشاف آسيايی با جزئيات بررسی گرديده و دارای تاثيرات مغاير محيط زيست و اجتماعی هستند
ثيرات مستقرضين تسليم شده برای مطمئن شدن اينکه تا/ بازرسی گزارشات دوره ايکه توسط مشتريان .3

مغاير محيط زيست و اجتماعی چنانچه پيش بينی يا توافق با بانک انکشاف آسيايی گرديده، کاهش نموده 
 .باشد

مستقرضين جهت برطرف نمودن هرنوع غفلت و ناسازگاری با تعهدات /تا حد ممکن، کار با مشتريان .4
 .و اصالح مناسب آن) به صورت قرارداد قانونی ثبت است(شان 

اختتاميه از پروژه برای ارزيابی اهداف و نتايج مطلوب و مالحظه شرايط اوليه و نتايج تنظيم گزارش  .5
 .نظارت

                                                 
 بسيارخطرناک و ستيزه جو بوده يا دارای خطرات اجتماعی بانک انکشاف آسيايینظر  پروژه های بسيارمغلق و حساس پروژه های هستند که به  27

  . و محيط زيست جدی، چندبعدی و وابسته بهم می باشد
  . متخصصين بيرونی بدين معنی ست که در تطبيق يا نظارت روزانه پروژه درگير نيستند 28
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مستقرضين می خواهد جهت حاصل / بانک انکشاف آسيايی از مشتريان.ميکانيزم شکايت و جبران خسارت  محلی  . 59
مستقرصين در سطح /اجتماعی مشتريانو رسيدگی به نگرانی ها و شکايات افراد متاثر در زمينه کارايی محيط زيست و 
ميکانيزم شکايت و جبران خسارت  بايد . پروژه،  يک ميکانيزم شکايت و جبران خسارت  محلی را تاسيس و حفظ بدارند

مطابق به خطرات و تاثيرات پروژه باشد و نگرانی ها و شکايات مردم را با استفاده از يک روند شفاف و قابل فهم که 
  .مناسب فرهنگ، و قابل دسترس به تمام قشر افراد متاثرباشد، مالحظه نمايدپاسخگو جنسيت، 

  
 افراديکه متاثر از پروژه هستند نيز می توانند که شکايات شان را به ميکانيزم حساب دهی .ميکانيزم حساب دهی  . 60

ا می سازد که توسط آن مردم  ميکانيزم حساب دهی يک محکمه و روند مستقل را مهي .بانک انکشاف آسيايی تحويل نمايند
 بتوانند صدای خود را بلند کرده، و راه حلی برای مشکالتشان پيدا نمايند و مردم  بانک انکشاف آسيايی متاثر از پروژه های

ميکانيزم حساب دهی . نيز بتوانند گزارشات مربوط به تخلفات روند و پاليسی عملياتی بانک انکشاف آسيايی را گزارش دهند
که توسط تسريع کننده پروژه انجام گرفته و (مرحله مشاورت ) i: (مرحله جداگانه ولی مرتبط تشکيل گرديده استاز دو 

با مردم متاثر همکاری و کمک نموده تا راه حلی برای مشکالتشان ) مستقيما به ريس بانک انکشاف آسيايی گزارش می دهد
. ت رهبری ميشود و گزارشات شان را به بورد مديران ارايه می دارندمرحله بازبينی تطبيق، توسط سه هيئ) ii(پيدا نمايند 

توسط بورد مديران مشخص می (هيئت بازبينی تطبيق تخلفات مرتبط به روند و پاليسی عملياتی  بانک انکشاف آسيايی 
 گرديده را بررسی و آنان پاليسی محافظتی را که منجر به خسارات مالی مستقيم به مردم متاثر. را بررسی می نمايد) گردد

  .راه های سازگاری با پاليسی و روند پروژه را پيشنهاد می نمايند
  

   ويژهمقررات  . 2
  

، يک تعداد از قضيه های )49-60( عمومی صراحت دارد مقررات که در  عالوه بر قرضه های استندرد پروژه  . 61
 مقررات 4ضميمه . ی مناسب نيازمند استمشخص جهت بررسی خطرات و تاثيرات محيط زيست و اجتماعی به روش ها

اضافی در مورد قرض دادن به پروگرام، قروض سکتوری، تسهيالت مالی چندين بخشی، مساعدت قرضه های اضطراری، 
 نيز 4هرگاه يا اگر شروط قرض دهی جديد به ميان آيد، ضميمه . سهولت های موجود، وساطت مالی و شرکت مالی همگانی

  .تجديد می گردد
  

  چارچوب کاری محافظتی  .فال
  

چارچوب کاری محافظتی برای پروژه های که از طريق قرض دادن به يک محل، تسهيالت مالی چندين بخشی،   . 62
مساعدت های اضطراری يا شروط قرض دهی مشمول پروژه های که پروژه های فرعی يا اجزای آن بعد از تصويب بورد 

رچوب کاری محافظتی مطمئن ساختن اينکه پروژه ها يا اجزای پروژه تحت هدف چا. آماده گرديده باشد قابل اجراست
 .  بانک انکشاف آسيايی به پيش می رود می باشدمقرراتچارچوب کاری مطابق به اهداف محافظتی، اساسات و 

يم بندی، چارچوب کاری محافظتی پيش از تصويب پروژه در ساحه بايد موجود باشد تاهداياتی را در زمينه آزمايش و تقس
ارزيابی، پالن گذاری، تنظيمات موسسه ای و روند کاری برای پروژه های فرعی و اجزای اماده سازد که آن بعداز تصويب 

ارزيابی تاثيرات و پالن های محافظتی در جريان آماده سازی پروژه های فرعی و اجزای آن با . بورد آماده می گردد
مستقرضين به آن موافقت نموده اند، تهيه می /ک انکشاف آسيايی و مشتريانمطابقت با چارچوب کاری محافظتی که بان

 يا از بخش های قروض  چارچوب کاری محافظتی برای پروژه های بسيار مغلق و حساس قروض سکتوری. گردد
  .سکتوری تسهيالت مالی چندين بخشی استفاده نمی گردد

  
  :اده گرديده وچارچوب کاری محافظتی برای هر ساحه محافظتی آم  . 63

  
 محافظتی بوده و آماده سازی و مقرراتنشان دهنده اهداف کامل پاليسی، اساسات مرتبط به پاليسی و  .1

 .تطبيق پروژه های فرعی و اجزای آنرا اداره می نمايد
و اجزای را که تحت يان پروژه تطبيق ميگردد پروژه های فرعی و تاثيرات عمومی پيش بينی شده  .2

 .تشريح نمايد
 را که برای آزمايش و تقسيم بندی، ارزيابی، پالن گذاری پروژه فرعی استفاده می گردد را راتمقر .3

مشخص می سازد که شامل نظم برای آشکار سازی اطالعات، مشورت های مفيد با يکجايی گروپ های 
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 آيسب پذير همانند زنان، ميکانيزم شکايت و جبران خسارت و در جايکه قابل اجرااست، معيار های
 .محافظتی که در انتخاب پروژه های فرعی و اجزا استفاده خواهند شد، می باشد

 انکشافی ظرفيت می باشد را تشريح می مقرراتروند تطبيق که شامل بوديجه، تنظيمات موسسه ای، و  .4
 .نمايد

 . نظارت و گزارش دهی را مشخص می سازدمقررات .5
مستقرضين و نماينده ذيدخل دولتی در /ريانمسئوليت ها و صالحيت های بانک انکشاف آسيايی، مشت .6

ارتباط به آماده سازی، تسليم دهی، بازرسی، اجازه دهی اسناد محافظتی پروژه فرعی، نظارت و 
 .رسيدگی از تطبيق پالن محافظتی را مشخص می سازد

 
ت های برای مشخص ساختن اينکه آيا چارچوب کاری محافظتی مناسب است، بانک انکشاف آسيايی ظرفي  . 64

 بانک انکشاف آسيايی مقرراتمستقرضين را جهت کنترول خطرات و تاثيرات محيط زيست، تطبيق قانون ملی  و /مشتريان
 بانک انکشاف آسيايی و قانون کشورها وجود داشته باشد يا خال ظرفيت مشتريان مقررات اگر خال ميان  .ارزيابی می نمايد

 خال پرکن بوده تا مطمئن گردد که اساسات پاليسی و مقررات دارای جزئيات نمايان باشد، چارچوب کاری محافظتی بايد
  . محافظتی بدست آمده استمقررات

  
  ميانجی مالی  .ب
  

 تمويل گرديده، بانک  (FI)برای پروژه های که بانک انکشاف آسيايی کمک مالی نموده يا از طريق ميانجی مالی  . 65
) اف آی (FIرزيابی خطرات و تاثيرات محيط زيست و اجتماعی وابسته به سهام انکشاف آسيايی پالن دقيق محافظتی جهت ا

مطمئن خواهند ) اف آی (FIتمام . کنونی و آينده و تعهدات و ظرفيت در اداره محيط زيست و اجتماعی را به راه می اندازد
 فعاليت های سرمايه گذاری منع شده شد که سرمايه گذاری هايشان مطابق به قوانين و قاعده های قابل اجرا ملی بوده ليست

 FIدر جايکه سرمايه گذاری های . تا به پروژه های فرعی تمويل شده بانک انکشاف آسيايی  وضع می گردد) 5ضميمه (
منحيث پروژه های ) اف آی (FIخطرات و تاثيرات محيط زيست و اجتماعی کمتر يا اصال نداشته باشد، با پروژه ) اف آی(

ديگر خواسته می شود تا سيستم مديريت ) اف آی (FIاز .  مشخص ديگر نيازمند نيستمقرراتده و به  رفتار شCطبقه 
را در ساحه داشته يا تاسيس نمايد تا منحيث ) اف آی (FI متناسب به ماهيت و خطرات (ESMS)محيط زيست و اجتماعی 

  .ايفای وظيفه نمايد) اف آی (FIسيستم اداری 
  

66 .  ESMS) (عناصر ذيل را ترکيب می نمايد )  يی اس ام اس :i ( پاليسی های محيط زيست و اجتماعی)ii ( ،آزمايش
ساختار سازمانی و کارمندان دارای مهارت ها و شايستگی ها در مناطق محيط ) iii(طبقه بندی و رسيدگی روند کاری؛ 

ستم توسط بانک انکشاف آسيايی و سي. نظارت و گزارش دهی) v( کورس های آموزشی و مقررات) iv(زيست و اجتماعی؛ 
FI) اف آی (در جا هايکه پروژه های فرعی . سند گرديده و موافقت می گرددFI) قرار باشد توسط بانک انکشاف ) اف آی

 خواسته  )اف آی (FI، از)از طريق حد اعتبار، قرضه های ديگر، تساوی، گرانتی، اسناد مالی ديگر(آسيايی تمويل گردد 
بانک انکشاف آسيايی به   پاليسی محافظتی مقرراتمئن گردد که چنين پروژه های فرعی مطابق به خواهد شد تا مط

 اضافی مقرراتبانک انکشاف آسيايی همچنان .  مشخص شده عيارگرديده باشد1-3 محافظتی مقرراتخصوص آنهايکه در 
  .دو سيستم محافظتی کشور ميزبان تنظيم می نماي) اف آی (FIرا متناسب به سهام 

  
جهت اداره خطرات و تاثيرات محيط زيست و اجتماعی را ) اف آی (FIبانک انکشاف آسيايی ظرفيت بسندگی   . 67

پالن زمانی ) اف آی (FIموجودباشد، بانک انکشاف آسيايی و ) اف آی (FIدرجايکه خال ظرفيت در . ارزيابی می نمايد
 در راستای ظرفيت سازی مشتريان کارکرده تا خطرات و  ايیبانک انکشاف آسي.جهت رسيدگی به خال ها تاسيس می نمايد

  .تاثيرات محيط زيست و اجتماعی را به صورت عامتر بررسی نمايند
  

  تقويت و استفاده سيستم محافظتی کشور  .ج
  

 سيستم محافظتی خويش را به پايه (DMCs)بانک انکشاف آسيايی می داند که کشور های عضو در حال توسعه   . 68
جهت تقويت و استفاده موثر از سيستم )  دی ام سی (DMCتلف انکشاف داده و نيز ميداند که کمک به تالش های های مخ
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های خودشان باعث باالبردن مالکيت کشور، کاهش مصارف داد وستد،  و توسعه تاثيرات انکشافی در طوالنی مدت می 
سيستم محافظتی کشورهای عضو درحال توسعه با تمرکز بانک انکشاف آسيايی در قبال کمک و تقويت کاربرد موثر . گردد

در عين حال، بانک انکشاف آسيايی بايد مطمئن گردد که کاربرد سيستم های . روی انکشاف ظرفيت مستقرضين متعهد است
محافظتی کشور در پروژه های بانک انکشاف آسيايی دست آورد ها، اهداف و اساسات پاليسی بانک انکشاف آسيايی را 

 مشخصه (CSS)استراتيژی کلی بانک انکشاف آسيايی برای تقويت و استفاده سيستم های محافظتی کشور . ان نمی سازدوير
  :های ذيل را داشته و روی روش مرحله ای تاکيد دارد

  
به چارچوب سازمانی و قانونی کشور گفته می شود که متشکل )  سی اس اس (CSS :تعريف .1

ملی يا سکتوری ؛ قوانين، قواعد، حکم و روند کاری مرتبط بوده که ازسازمانهای تطبيقی ملی، نيمه 
 .وابسته به پاليسی محافظتی مناطق می باشد

)  سی اس اس (CSS کاربرد .پيش نياز ها برای معادل سيستم های محافظتی کشور و پذيرفتگی ارزيابی .2
بانک انکشاف آسيايی . در پروژه های تمويل شده بانک انکشاف آسيايی خودکار و اجباری نمی باشد

يک مسترض جهت شناسايی و کنترول خطرات ميحطی و اجتماعی که )  سی اس اس (CSSکاربرد 
وابسته به پروژه های تمويل شده بانک انکشاف آسيايی در سطوح ملی، نيمه ملی، سکتوری و دفتری 

ل بانک انکشاف معاد) سی اس اس (CSS (a). ميباشد را مالحظه نموده که دارای شروط ذيل باشد
برای بدست آوردن اهداف طراحی گرديده و حامی حوزه و راه ) سی اس اس (CSSآسيايی باشد يعنی 

 (b) باشد و ,(18-16)اندازی پاليسی و اساسات قابل اجرا ذکر شده همين متن پاليسی محافظتی، 
نين، قواعد و روند مستقرض دارای تکنيک تطبيق قابل قبول، سابقه، ظرفيت و تعهدات جهت تطبيق قوا

 .کاری نافذ در کشور، سکتور های مشخص يا دفتر های مربوطه باشند
 اگر يک مستقرض مجبور به تقويت .وانکشاف ظرفيت )سی اس اس (CSSارزيابی نيازها جهت تقويت .3

CSS) خود باشد تا به اهداف نائل گرديده، حامی حوزه و راه اندازی پاليسی و اساسات )  سی اس اس
 بوده و متعهد به انجام آن از طريق تطبيق پالن ,(18-16)جرا ذکر شده همين متن پاليسی محافظتی  قابل ا

همچنان اگر . عملياتی با اقدامات ويژه باشد، پس بانک انکشاف آسيايی چنين اقدامات را مالحظه می نمايد
ز طريق از طريق يک مستقرض مجبور به تقويت تکنيک تطبيق، ظرفيت بوده و متعهد با انجام آن ا

. تطبيق پالن عملياتی با اقدامات ويژه باشد، پس بانک انکشاف آسيايی چنين اقدامات را مالحظه می نمايد
 . چنين اقدامات پيش از به عهده گرفتن تطبيق توسط مستقرض انجام خواهد شد

 
 چون وسعت پذيرش و تعادل مخصوص نظارت است، يک. حوزه کاربردی سيستم محافظتی کشور .4

را برای يک، دو يا هرسه ساحه محافظتی بدست خواهد ) سی اس اس (CSSسکتور يا دفتر کشور روش 
 .می باشد)  سی اس اس (CSSآورد که البته وابسته به نتيجه ارزيابی

برای پروژه های مغلق و حساس که توسط ) سی اس اس (CSS .جلوگيری از سيستم محافظتی کشور .5
 . گردند، تطبيق نخواهد شدبانک انکشاف آسيايی تمويل می

 تا ختم پروژه، مسوده ارزيابی تعادل و قبولی در سطوح ملی، نيمه ملی، سکتوری  يا .افشا و مشورت .6
دفتری برای سند کردن و آشکار سازی در وب سايت بانک انکشاف آسيايی برای اذهان عامه به نشر می 

ور را تنظيم نموده تا نظريات و فيدبک بانک انکشاف آسيايی ورکشاپ های مشورتی در داخل کش. رسد
تاختم پروژه، گزارشات ارزيابی نهايی تعادل . را دريافت نمايد) ان جی او (NGOsسهامداران دولتی و 

افشا و مشورت مرتبط به ارزيابی قبولی . و قبولی در وب سايت بانک انکشاف آسيايی به نشر می رسد
د محافظتی و روش مشورت را به پيش خواهد گرفت که در سطح پروژه، همان روش معمولی افشا اسنا

 ). مشخص گرديده است53-55در صفحات (متضمن آماده سازی پروژه می باشد 
)  سی اس اس (CSS بانک انکشاف آسيايی مسئول ارزيابی و تعين تعادل .نقش و مسئوليت های پروژه .7

 در جريان آماده سازی تعادل  ايیبانک انکشاف آسي.و کفايت ظرفيت و تکنيک تطبيق مستقرض می باشد
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برای پروژه هايکه از .  با ديگر شريک های انکشافی همکاری نزديکی خواهد داشت29و قبولی ارزيابی
CSS) استفاده می کنند، مسئوليت بانک انکشاف آسيايی برای بررسی و پالن دقيق )  سی اس اس

می ماند که اين بررسی و پالن دقيق محافظت همانند پروژه های ديگر بانک انکشاف آسيايی باقی 
بعد از تصويب يک پروژه . پالن عملياتی موافقت شده می باشد)  سی اس اس (CSS مقرراتبرمبنای 

استفاده نمايد، رسيدگی بانک انکشاف آسيايی همانند پروژه های )  سی اس اس (CSSتوسط بورد که از 
 .ديگر روند کاری مشابه را تعقيب می نمايد

 مستقرض مسئول دستيابی و حفظ تعادل، تکنيک های تطبيقی انکشافی، سوابق .ظايف مستقرضنقش و و .8
برای پروژه های مشخص، مستقرض . و ظرفيت مطابق به ارزيابی های بانک انکشاف آسيايی می باشد

را شناسايی می نمايد که برای برآورده ساختن اساسات و اهداف پاليسی ) سی اس اس (CSS مقرراتان 
چنين مقرره ها نظر به ساختار و نوع عمليات از يک . رج درين متن پاليسی محافظتی  حتمی استمند

در تمام موارد، چنين مقرره ها و اقدامات اضافی ديگر که . پروژه تا پروژه ديگر فرق خواهد داشت
ت يک مستقرض برای بدست آوردن و حفظ تعادل و ظرفيت تطبيق قابل قبول مجبور به عهده گرفتن آنس

 .بخش از وظايف قراردادی مستقرض درقبال عالج قراردادی بانک انکشاف آسيايی می گردد
نقش ميکانيزم حساب دهی )  سی اس اس (CSSاستفاده . ميکانيزم حساب دهی بانک انکشاف آسيايی .9

 .بانک انکشاف آسيايی را تغير نمی دهد
 با توجه به s) دی ام سی (DMCحدود ، يک تعداد م) سی اس اس (CSSاستفاده .  يک روش مرحله ای .10

سطوح نيمه ملی، سکتوری، يا دفتری در جريان سه سال اول بعداز نافذ شدن اين پاليسی را مشمول 
سه سال بعداز )  سی اس اس (CSSيک بررسی عملياتی از موثر بودن کاربرد و استفاده . خواهد شد

 . نافذ شدن اين پاليسی انجام می گردد
 

  .مهيا می سازد)  سی اس اس (CSSجزئيات روش را برای تقويت و استفاده  6ضميمه   . 69
  

  پروژه های با کمک مالی متعدد  .د
  

مستقرضين و همکاران مالی جهت اتخاذ ارزيابی محيط زيست /بانک انکشاف آسيايی در راستای کمک به مشتريان  . 70
ارچه، مشورت و افشا مقرره ها برای راضی ساختن اساسات و اجتماعی واحد، روند پالن گذاری و ارائه اسناد محافظتی يکپ

  . بانک انکشاف آسيايی همکاران مالی، همکار می باشدمقرراتمحافظتی و 
  

  نقش و مسئوليت ها  .3
  

  نقش و مسئوليت های بانک انکشاف آسيايی  . الف
  

ظتی بانک انکشاف آسيايی بانک انکشاف آسيايی مسئول آزمايش پروژه ها جهت مشخص ساختن مقرره ای محاف  . 71
بانک انکشاف آسيايی مسئول انجام پالن دقيق و بررسی پالن ها و ارزيابی های محيط زيست و اجتماعی . می باشد
مستقرضين بوده  تا متضمن اين باشد که اقدامات محافظتی برای جلوگيری، کاهش و جبران تاثيرات مغاير محيط /مشتريان

بجا و به مورد ) 1-4( محافظتی مقرراتا اساسات پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی زيست و اجتماعی  در مطابقت ب
بانک انکشاف آسيايی مسئول کمک به . بانک انکشاف آسيايی امکان کمک های مالی خود را تعين می نمايد. است

ت و رسيدگی کارايی محيط و همچنان بانک انکشاف آسيايی مسئول نظار. مستقرضين برای ايجاد ظرفيت می باشد/مشتريان
 پالن های محافظتی و  بانک انکشاف آسيايی.مستقرضين در سراسر دوره پروژه می باشد/زيست و اجتماعی مشتريان

چاچوب کاری که شامل ارزيابی های محيط زيست و اجتماعی و گزارشات نظارتی ميباشد را در صفحه انترنتی خويش به 
  .نشر می رساند

                                                 
ارزيابی های مشترک همرای شريکان انکشافی تقويت . نکشافی استفاده شده می تواند کار های تحليلی اخير و ارزيابی تشخيصی توسط شريکان ا 29

  .می گردد
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آنانيکه در چاچوب کاری و پالن های ( محافظتی مقرراتستقرض به قرارداد های قانونی در م/هرگاه مشتری  . 72
مستقرض را روی /رسيدگی نتواند، بانک انکشاف آسيايی اقدامات اصالحی و کمک به مشتری) محافظتی شرح داده شده

اکام باند،  بعدا بانک انکشاف آسيايی مستقرض در چنين مورد ن/دست گرفته تا آنرا دوباره به مطلوبيت برساند و اگر مشتری
تعليق، فسخ و فشار برای پرداخت سررسيد که در قرارداد های قانونی بانک انکشاف آسيايی موجود ( از راه های قانونی 

پيش از متوسل شدن به چنين اقدامات،بانک انکشاف آسيايی  از ديگر راه های موجود جهت . استفاده می نمايد)  است
ت تمام پارتی ها در قرارداد قانونی استفاده می نمايد که شامل گفتگو های اوليه در مورد نگرانی پارتی در تصحيح رضاي

  .قبال مطابقت پذيری با قرارداد قانونی می باشد
  

  مستقرضين/نقش و وظايف مشتريان  . ب
  

ه پالن های محافظتی، و مستقرض مسئول ارزيابی پروژه ها و خطرات و تاثيرات محيط زيست شان، تهي/مشتری  . 73
 محافظتی، مقرراتدرگير با اجتماعات متاثر از طريق افشا اطالعات، مشورت، اشتراک قبلی مطابق به اساسات پاليسی و 

پالن های محافظتی و گزارشات /مستقرض تمام اطالعات الزم مشمول گزارشات ارزيابی، چارچوب کاری/مشتری. ميباشد
مستقرض بايد با قوانين، قواعد و استندرد های /مشتری. ک انکشاف آسيايی تسليم می نمايندنظارتی را جهت رسيدگی به بان

مستقرض اقدامات محافظتی /برعالوه، مشتری. کشور ميزبان مشمول وجايب کشور تحت قانون بين المللی سازگار باشد
 مشخص شده در مقرراتنتقال داده و شرايط توافق شده با بانک انکشاف آسيايی را بايد تطبيق نموده تا اساسات پاليسی را ا

جهت مطمئن شدن اينکه قرارداد کننده اقدامات توافق شده را به صورت مناسب . را پوره نمايد) 1-4( محافظتی مقررات
در .  محافظتی را در اسناد پيشنهاد شده و قرارداد کاری مدنی  مشمول می سازدمقرراتمستقرض /تطبيق نمايد، مشتری

- 4( محافظتیمقررات محافظتی ملی مغاير متن پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی مشمول مقررات پاليسی و مناطقی که
مستقرض اقدامات مشخص را تشکيل داده يا روی اقدامات مشخص توافق می /باشد، بانک انکشاف آسيايی و مشتری) 1

نکشاف آسيايی  با کشورميزبان سازگاری حاصل نموده بانک امقرراتنمايند تا مطمئن گردند که اساسات پاليسی محافظتی و 
  .است

  
VI.   منابعفهمتنظيمات تطبيق و   

  
  تطبيق و نظارت  .الف

 
تطبيق متن پاليسی محافظتی  در سطح شرکت توسط پالن های عملياتی سه ساله ميان مدت رهبری خواهد شد که   . 74

 حامی انکشاف (i): ه عناصر کليد ذيل انکشاف داده شودپالن عملياتی مطابق ب.  اغاز می گردد2010-2012در دوره 
جهت کمک در ) مانند کتاب راهنما( انکشاف و حفظ ابزار و وسايل (ii)مستقرضين جهت انتقال محافظت، /ظرفيت مشتريان

طبيق  کسب آسودگی خاطر از منابع و ظرفيت های سازمانی بانک انکشاف آسيايی در ت(iii)تطبيق متن پاليسی محافظتی ، 
پالن عملياتی .  حفظ و انکشاف بازرسی داخلی و سيستم نظارتی سازگار بانک انکشاف آسيايی (iv)متن پاليسی محافظتی  و

  . تنظيم گرديده است2 مشمول اقدامات پيشنهادشده، نتايج مرتبط و منابع الزم در ضميمه 2012-2010
ابق به اهداف متن پاليسی محافظتی  نظارت و ارزيابی می بانک انکشاف آسيايی تمام کارايی محافظتی خويش را مط. 75
بانک انکشاف آسيايی بازرسی داخلی و سيستم نظارتی سازگار جهت ارزيابی کارايی بانکی و پروژه ای در مطابقت . نمايد

  .به متن پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی را حفظ می نمايد
  
   منابعفهم  .ب
  

برای بهبود . متن پاليسی محافظتی  تخصيص می دهد منابع مناسب را برای تطبيق موثر بانک انکشاف آسيايی   . 76
 تقسيم موثر و مفيد (i): استفاده و تخصيص منابع، راه های مختلف در زمينه مالحظات ذيل مورد آزمايش قرار گرفته است

ها که توسط تعين حد ميان مسئوليت  منابع افزايشی در سراسر بودجه اداری داخلی، کمک های تخنيکی و قرضه مقررات
 کاری داخلی موثر و ساده که نائل کننده مقررات (ii)مستقرض مشخص می گردد؛ /های بانک انکشاف آسيايی و مشتری

 اقدامات موثر برای انکشاف (iii)متن پاليسی محافظتی  می باشد و  اهداف محافظتی بانک انکشاف آسيايی و حامی اساسات 
ط و شايستگی ها، افزايش تعداد متخصصين در قرارگاه و عمليات های ساحوی و افزايش تخصص مهارت های مخلو

  .سکتوری و ادغام متخصصين منابع
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کمک )  دی ام سی (DMCمتن پاليسی محافظتی  باالی مواردی که در تقويت سيستم محافظتی و انکشاف ظرفيت   . 77
 انکشاف ظرفيت همرا با شريکان دوجانبه و چندين جانبه مطابق به  .نمايدمی کند، توجه مبرم داشته تا موارد ذيل را تطبيق 

 ميليون دالری از طريق 80-100روی منابع هدف قرار داده شده . يکجا پيگيری خواهد شد) دی ام سی (DMCsتقاضا 
 DMCs (i) تاسيس کمک های با اعتبار جهت متحرک ساختن منابع خارجی در ميان مدت، پيگرد صورت خواهد گرفت تا

تا انکشاف ) ii(را جهت تقويت پاليسی محافظتی، چارچوب قانونی، مقررات و روند کاری آن کمک نمايد ) دی ام سی(
مستقرضين و جوامع مدنی را در سطوح ملی، نيمه ملی، /، مشتريان) دی ام سی (DMCظرفيت نمايندگی های دولتی 

در جهت برگذاری ارزيابی تعادل و ) دی ام سی (DMCsهمکاری با  (iii)سکتوری، نمايندگی و پروژه ای کمک نمايد و 
  .و تشخيص بر اساس تقاضا)  سی اس اس (CSSقبولی 

  
. بانک انکشاف آسيايی در استخدام متخصصين محافظتی در جريان چند سال اخير پيشرفت سيستماتيک داشته است  . 78

)  کارمندان متخصص و يک کارمند ملی18(يط زيست  تن متخصص مح19، بانک انکشاف آسيايی دارای 2002در سال 
  کارمند  8( بدين سو، به چهارده متخصص محيط زيست 2002بوده که از زمان تصويب پاليسی محيط زيست در سال 

 و تصويب 1995در سال استقرار اضطراری مجدداز تصويب پاليسی . افزايش يافته است)  کارمند ملی6متخصص و 
، تعداد متخصصين محافظتی اجتماعی از يک 2009سال ) May( تا ماه مه 1998 بومی در سال متعاقب پاليسی مردم
فعال بانک انکشاف آسيايی برای کار های رسيدگی محافظتی .  و نه کارمند ملی افزايش نموده است22کارمند متخصص به 

ی اجتماعی می  متخصص انکشاف22 متخصص محيط زيست و 26 کارمند متخصص مشمول 48تعداد مجموعی 
 کارمند محافظت 9 کارمند محيط زيست و 8 کارمند اضافی محافظتی مشمول 17بانک انکشاف آسيايی دارای .30باشد

  . پوست آن برای ماموريت های ساحوی اختصاص داده شده می باشد12اجتماعی که 
  

ونظارت کاردربانک انکشاف موثريت منابع ومعياد مشخص کاری کارمندان برای تدابيرمنظم محافظتی، مرور  . 79
ميان مدت تا جهت مرور کارمحافظتی برای کوتاه مدت .  گرديده استارزيابیآسيايی درچارچوب سروی های داخلی 

ضرورت افزايش 31 . افراد درسال ضرورت پنداشته ميشود1749 الی 1253 ميان قوای بشری اضافی ) 2012-2010(
سريع حجم کاردرچند سال اخير وهمچنان بمنظور افزايش افزايش مدتآ بنابرمنابع بشری برای تطبيق تدابير محافظتی ع

چنين برآورد ها وابسته به فرضيات مرتبط به روند بازرسی محافظتی .  ميباشد(GCI – V)سرمايه عادی دورپنجم بانک
همچنان داخلی، گسترش منابع کارمندی در داخل بانک انکشاف آسيايی، کار کارمندان موجود روی محافظت و 

منابع اضافی ديگر در چارچوب زمانی ميان مدت سه ساله توسط 32.  ميباشد هاپروژهترکيبات پيچيده وروند کار ساختار
در جا های مناسب، برای افزايش ظرفيت کارمندان، اولويت برای ماموريت . ترکيب کارمندان و مشاوران اجرا خواهد شد

 با پروگرام های آموزشی مناسب توسعه پيدا می نمايد و مسئول مکاتبه به سه نقش کارمندان ملی. های ساحوی داده می شود
 تطبيق (ii) پاليسی موجود که تحت متن پاليسی محافظتی  حفظ خواهد شد؛ مقررات ارتقا تطبيق (i): ساحه مهم ذيل می باشند

 در جريان تطبيق پروژه که دارای  تقبل ماموريت های بازرسی محافظتی اضافی(iii) جديد روی اشتراک اجتماع و مقررات
برعالوه، نياز به منابع اضافی برای متخصصين حقوقی در دفتر عمومی وکالت وجود خواهد . خطرات و تاثيرات مهم هستند

را بازرسی )  سی اس اس (CSSداشت تا جنبه های حقوقی تطبيق پاليسی محافظتی را مالحظه و ارزيابی های تعادل 
  .نمايند

  
هر سال نياز به کارمندان . وجود خواهد داشت)  سی اس اس (CSSان مدت مصارف افزايشی مرتبط به در مي  . 80

 5-12برمبنای تقاضا وجود خواهد داشت که شامل )  سی اس اس (CSSمتخصص هفتگی اضافی برای ارزيابی تعادل 
نيازمندی های درحال افزايش .  می باشندکارمند هفتگی برای هر ارزيابی تعادل و کارمند هفتگی ديگر برای ارزيابی قبولی

برعالوه، بانک جهانی . به منابع تايک حد با مشغول ساختن کارمندان در مشورت دهی درهنگام ضرورت برآورده ميشود
بازی نموده و عالقمند کار مشترک درين )  سی اس اس (CSSنقش ارزنده را در انکشاف و تطبيق ميتود برای عيب يابی 

  .دضمينه می باش
  
  

                                                 
  . می رسد%90 تا %30چنين کارمندان به صورت خاص روی محافظت کار نمی کنند و تخصيص کار آنها باالی محافظت از   30
 محافظتی موجود مقررات کافی بودن منابع کارمندی را جهت تطبيق (i)رگذارشده بود تا  تخمين افزايش منابع کارمندی الزم به اساس تجزيه و تحليلی است که ب 31

 گزينه های را دريابد که استفاده بهتر (iii) منابع الزم برای جديد ساختن پاليسی محافظتی را شناسايی نمايد و (ii)که درين پاليسی جديد حفظ خواهد شد، ارزيابی نمايد 
  .  برای کار محافظتی را ارائه ميداردو تخصيص ازمنابع انسانی

  .می باشد(PPIS) تعداد پروژه های پيش بينی شده در کانال موجود برای تخمين منابع براساس پروسه سيستم اطالعات پروژه  32
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  تاريخ نافذ و دوره انتقالی  .ج
  

پروژه هايکه آماده .  شش ماه بعداز تصويب بورد مديران نافذ خواهد بود1-6متن پاليسی محافظتی  و ضميمه   . 81
پروژه هايکه قبال .  شش تطبيق می گردد1-6سازی را بعد از تاريخ نافذ آغاز می کنند، متن پاليسی محافظتی  و ضميمه 

موجود را تکميل نموده اند که طی آن بازرسی اداری از درخواست کمک مالی )  ام اف اف(MFF اداری يا جلسات بازرسی
، پاليسی مردم بومی )1995(استقرار اضطراری مجدددوره ای در هنگام تاريخ نافذ تکميل گرديده باشد، تابع کاربرد پاليسی 

  . واهد شدبانک انکشاف آسيايی خ )2002(و پاليسی محيط زيست ) 1998(
  
  بارزسی پاليسی  .د
  

يک بازرسی پنج سال بعد از نافذ شدن متن پاليسی حفاظتی جهت ارزيابی نافذ بودن آن در دستيابی به اهداف   . 82
برعالوه، يک بازرسی عملياتی سه سال بعد از نافذ شدن پاليسی . محافظتی بانک انکشاف آسيايی به راه انداخته خواهد شد

 مقررات تطبيق (ii)و )  سی اس اس (CSSروند استفاده و نافذ بودن ) i(که تاکيد مشخص روی ارزيابی برگذار خواهد شد 
هر دو بازرسی سه ساله و پنج ساله . و نافذ بودن چنين مقرره ها  خواهد داشت)  اف آی (FIمحافظتی برای پروژه های 

با .  مديران و اداره بانک انکشاف آسيايی تسليم خواهد شدتوسط اداره ارزيابی مستقل انجام گرديده و گزارش نتايج به بورد
 CSSدرنظرداشت توصيه های ارزيابی سه ساله و نظرات بورد کميته انکشافی نافذ، اداره ياداشتی را در زمينه کاربرد 

همچنان اداره . جهت تصويب به بورد می فرستد)  اف آی (FI محافظتی برای پروژه های مقرراتو تطبيق )  سی اس اس(
  .با در نظرداشت توصيه های ارزيابی پنج ساله، پيشنهاد را بورد تسليم می نمايد

  
VII.  پيشنهاد  

  
 به بورد پيشنهاد می نمايد تا متن پاليسی حفاظتی بانک انکشاف آسيايی که درين بخش  بانک انکشاف آسيايیريس  . 83

، پاليسی )1995(استقرار اضطراری مجددين پاليسی  که جايگز1-6 و ضميمه های VI وVتشريح گرديد همراه با فصل 
 پاليسی ارتباط عامه 92 و ماده 77-85، ماده های 73، دومين جمله ماده )2002(، پاليسی محيط زيست )1998(مردم بومی 

  .، خواهد شد را تصويب نمايند)2005(
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  محيط زيست: 1 محافظتی مقررات
  

 معرفی  .الف
 

مستقرضين آن را هنگام انتقال محافظت محيط / را طرح ريزی می نمايد که مشتريانمقررات ،1 محافظتی مقررات  .1
 1مقرره محافظتی .  برآورده می سازند(بانک انکشاف آسيايی)زيست برای پروژه های تمويل شده بانک انکشافی آسيايی 

اين مقرره ها مشمول . ست تاکيد دارددر مورد اهداف و حوزه کاربردی بحث نموده و روی مقرره روند ارزيابی محيط زي
تاثيرات ارزيابی، پالن گذاری و اداره روی کاهش تاثير، تهيه گزارشات ارزيابی محيط زيست و نظارت و گزارش دهی می 

 مشخص محافظتی محيط زيست در مورد حفاظت گونه های زيستی و اداره پايدار منابع مقرراتسند همچنان مشمول . باشد
ت، جلوگيری و کاهش آلودگی، سالمت و صحت شغلی و اجتماعی و حمايت از منابع فزيکی فرهنگی می محيط زيست زيس

که از طريق طبيق پالن های اداری مقررات مشخص از طريق روند ارزيابی محيط زيست و تطابق با مقرراتکاربرد . باشد
  .رضين می باشد، تاسيس می گرددمستق/بانک انکشاف آسيايی و مشتريان محيط زيست بدست آمده و  توافق شده

 
 اهداف  .ب

 
هدف عبارت است از استحکام و پايدار بودن پروژه ها و يکجاکردن نظريات محيط زيست در روند تصميم گيری   .2

 .پروژه می باشد
 

 حوزه کاربرد  .ج
 

آسيايی  و اجزای آن مقرره ها برای تمام پروژه های تمويل شده يا اداره شده ممتاز يا غير ممتاز بانک انکشاف   .3
بدون در نظر داشت منبع مالی مشمول پروژه های سرمايه گذاری تمويل شده توسط قرض، اهدا يا از راه های ديگری چون 

 .تساوی و گرانتی نافذ است
 

 مقرره ها  .د
 

 ارزيابی محيط زيست  .1
 

ليل محيط زيست استفاده ارزيابی محيط زيست يک اصطالح کلی بوده که برای توضيح روند پالن گذاری و تح .4
در مراحل اوليه آماده سازی پروژه، . گرديده تا خطرات و تاثيرات محيط زيست مرتبط به پروژه را بررسی نمايد

مستقرضين خطرات و تاثيرات افزايش يافته، بالقوه، مستقيم و  غير مستقيم را روی منابع فرهنگی، فزيکی، /مشتريان
ثبيت ساخته و اهميت و حوزه کاری آنها را با مشورت سهامداران، مردمان متاثر و بيولوژيکی، اجتماعی و اقتصادی ت

هرگاه خطرات و تاثيرات بالقوه و مغاير محيط زيست تثبيت گردد، . موسسات غير دولتی نگران مشخص می سازد
ايکه دارای پروژه ه. مستقرض هرچه زودتر ارزيابی محيط زيست را در مدار پروژه به عهده خواهد گرفت/مشتری

مستقرض جايگزنی را برای موقعيت، /خطرات و تاثيرات بالقوه بوده که گوناگون، برگشت ناپذير و بی سابقه هستند، مشتری
توجيه . طرح، تکنالوژی و اجزای پروژه بررسی می نمايد که از تاثيرات و خطرات محطی می کاهد يا جلوگيری می نمايد

جزای پروژه به صورت درست سند می گردد که مشمول تجزيه و تحليل زيان و مفاد انتخاب موقعيت، طرح، تکنالوژی و ا
 . عدم وجود جايگزين نيز مالحظه می گردد. جايگزين می باشد

  
روند ارزيابی برمبنای اطالعات کنونی صورت گرفته که مشمول شرح دقيق پروژه و معلومات محيط زيست و  .5

يست خطرات و تاثيرات بالقوه را روی منابع فرهنگی، فزيکی، بيولوژيکی و ارزيابی محيط ز. اجتماعی مناسب می باشد
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 موجود اين سند و مقرراتخطرات و تاثيرات بالقوه پروژه نظر به . اقتصادی به صورت جامع مالحظه می نمايد-اجتماعی
شمول وجايب کشور قوانين و قواعد نافذ حوزه قضايی بررسی می گردد که طی آن پروژه مطابق به اهميت اجتماعی م

 .ميزبان تحت قانون بين الملل فعاليت می نمايد
  

ساحه تحت نفوذ دارای موارد ذيل .  خطرات و تاثيرات، نظر به ساحه تحت نفوذ پروژه تجزيه و تحليل می گردد .6
انتقال برق : دمستقرض آنرا انکشاف يا کنترول می نمايد مانن/ محل اوليه پروژه و تسهيالت مربوطه که مشتری(i): می باشد

  تسهيالت (ii)راهروها، خط لوله، اجازه راه های دخول، گود خاک برداری و ساحات دسترس، و کمپ های ساختمانی؛ 
مربوطه که به عنوان جز از پروژه تمويل نگرديده، زيست پذيری و وجود ان منحصرا وابسته به پروژه است و اجناس و 

 مناطق و اجتماعات که توسط تاثيرات انباشته از انکشاف پالن شده  بيشتر (iii) خدمات آن برای موفقيت پروژه حتمی است؛
پروژه، ديگر منابع با تاثيرات مشابه در ساحه جغرافيايی، هرنوع پروژه يا وضعيت موجود و ديگر پروژه های انکشافی 

پالن نشده ولی پيش بينی شونده که  مناطق و اجتماعات که توسط تاثيرات انکشاف های (iv)مربوطه متاثر گرديده باشد و 
ساحه تحت نفوذ شامل تاثير های بالقوه که خارج از پروژه . بعدا يا در يک موقعيت مختلف انجام می گيرد،  متاثر می گردد

خطرات و تاثيرات محيط زيست برای تمام مراحل مرتبط دوره پروژه تجزيه . يا جدا از پروژه انجام خواهد گرفت، نمی باشد
ليل خواهد شد که مشمول پيش ساختار، ساختار، عمليات، خلع ماموريت و فعاليت های پيش از ختم مانند نوسازی و و تح

 .جابجايی می باشد
  

ارزيابی تاثيرات بالقوه مانند آلودگی هوا، استفاده وسيع يا ملوث سازی مسير آب های بين المللی را تثبيت می نمايد  .7
بيرونداد گاز های گل خانه ای و تاثيرات روی گونه ها و بوم های در معرض خطر را و همچنان تاثيرات جهانی مانند 

 .مشخص می سازد
  
ارزيابی محيط زيست در می يابد که آيا تاثيرات محيط زيست بالقوه افراد يا گروپ های آسيب پذير مانند غريبان،  .8

که چنين گروپ ها و افراد تثبيت گردند، ارزيابی محيط در جاي. زنان، اطفال، و مردم بومی را تحت تاثير قرار می دهد يا نه
 .زيست اقداماتی را برای به خطر مواجه نساختن آنها پيشنهاد می نمايد

  
 ارزيابی تاثيرات محيط زيستی A برای پروژه های کتگوری ،آنو خطرات کارپروژه اثرات اهميت انظر به  .9

 ابتدايی ويا معادل آن و يا بررسی نظری، الزم پنداشته  زيستيطمح ارزيابی  يکBفراگير، وبرای پروژه های کتگوری 
 خالصه انحصاری، (i): دارای عناصر عمده ذيل می باشد)  يی آی ای( يک گزارش ارزيابی تاثيرات محيط زيستی .ميشود

(ii) ،توضيحات پروژه (iii) ،توضيحات محيط زيست (iv)ی،  تاثيرات محيط زيست پيش بينی شده و اقدامات کاهش(v) 
 نتيجه و (viii) مشورت و افشا اطالعات و (vii) پالن های اداری محيط زيست ،(vi)تجزيه و تحليل جايگزين ها، 

با دامنه )  آی يی يی(يک آزمايش های ابتدايی محيط زيستی. پيوست اين ضميمه جزئيات بيشتر را مهيا می سازد. پيشنهادات
دود که تعداد شان کم، بطور عموم مختص به محل، تا درجه زياد برگشت پذير و محدود آن، برای پروژه های با تاثيرات مح

 . از طريق اقدامات کاهشی به آسانی مخاطب قرار داده می شود، برگذار می گردد
  

هنگاميکه پروژه با سهولت ها و فعاليت موجود درگير باشد، متخصصين خارجی يا بيرونی مربوطه جهت مشخص  .10
. ژه در آن خطرات و تاثيرات محيط زيست داشته يا خواهند داشت رسيدگی محيط زيست می نمايندساختن ساحاتی که پرو
يک گزارش نظارتی . جديد را ننمايد، مفتشين ارزيابی محيط زيست برای پروژه را انجام می دهندسعه اگر پروژه پيشبينی تو

 توضيحات تسهيالت مشمول فعاليت (ii)صاری،  خالصه انح(i): يا تفتيشی محيط زيست عناصر عمده ذيل را دربر دارد
 (v) روند کاری تحقيقات و بازرسی، (iv) خالصه قوانين، قواعد و استندرد های  ملی ومحلی، (iii)های گذشته و جاری، 

 پالن عملياتی اصالحی که اقدامات اصالحی مناسب را برای ساحات موردنظر مشمول (vi)يافته ها و زمينه نگرانی و 
 .و جدول زمانی مهيا می سازدمصارف 
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هنگاميکه پروژه درگير انکشاف و يا تغيرات در پاليسی، پالن ها و پروگرام هايکه دارای تاثيرات محيط زيست  .11
يک گزارش استراتيژيکی ارزيابی .  ساحوی، سکتوری و استراتيژيکی  هستند، باشد،  ارزيابی محيط زيست نياز خواهد بود

 ارزيابی طوالنی مدت و غير مستقيم تاثيرات (ii) تجزيه و تحليل سناريو (i):  ذيل می باشدمحيط زيست دارای بخش های
(iii) توضيح روند مشورت (iv)توضيح حق انتخاب . 

 
 اداره و پالن گذاری محيط زيست  .2

 
 را مهيا می سازد که تايثرات و خطرات محيط زيست را (EMP)مستقرض يک پالن اداری محيط زيست /مشتری .12
پالن مديريت محيط زيست دارای اقدامات کاهشی .  توسط ارزيابی محيط زيست مشخص می گردد، مالحظه می نمايدکه

 نظارتی و گزارش دهی محيط زيست، روند برخورد اضطراری، تنظيمات مربوطه سازمانی، مقرراتپيشنهاد شده، 
در جا هايکه .  مشخصه های کارايی می باشدانکشاف ظرفيت و اقدامات آموزشی، جدول زمانی تطبيق، برآورد مصارف، و

از خطرات و تاثيرات جلوگيری يا ممانعت شده نمی تواند، فعاليت ها و اقدامات کاهشی روی دست گرفته می شود تا که 
سطح مغلقيت و . پروژه مطابق به قوانين نافذ طرح، ساخته و فعاليت داشته و نياز های مشخص شده اين سند را پوره نمايد

يات اسناد پالن گذاری محيط زيست و اولويت فعاليت ها و اقدامات مشخص شده آن متناسب به خطرات و تاثيرات جزئ
، اساسات پرداخت آلوده "عدم زيان به پارتی سوم" مالحظات کليدی دارای کاهش تاثيرات مغاير به سطح . پروژه می باشد

 .کننده، روش احتياطی و اداره انطباق پذير می باشد
 

ر بعضی از تاثيرات باقی مانده پس از کاهش آن باقی بماند، پالن مديريت محيط زيست  همچنان اقدامات مناسب اگ .13
بطورمثال، چنين اقدامات مرتبط به . جبران کننده را شامل می سازد که هدف آن عدم ايجاد تنزل به محيط زيست می باشد

جبران پولی در .   بيرون دادن گاز های گل خانه ای می باشدحفاظت بوم و گوناگونی زيستی، حفاظت وضعيت های محدود،
بعضی حاالت استثنايی قابل قبول است مگر جبران طوری استفاده گردد که فايده محيط زيست مشابه را مهيا ساخته و 

 .متناسب به تاثيرات باقی مانده پروژه باشد
 

 تا حد ممکن تعين می نمايد که دارای اهداف يا پالن مديريت محيط زيست نتايج مورد انتظار ارزيابی شونده را .14
مشخصه های کارايی می باشد که در دوره مشخص شده پيگرد شده می تواند و پاسخگوی تغيرات در طرح پروژه مانند 

 .تغيرات عمده در موقعيت يا مسير پروژه، در تکنالوژی، وقايع پيش بينی نشده و نتايج نظارت می باشد
 

پارتی سوم شايد . ارتی سوم تطبيق پالن مديريت محيط زيست  را تحت تاثير قرار خواهد دادگاه گاهی، درگيری پ .15
هرگاه خطر پارتی سوم زياد باشد و . ميان اشخاص ، دفاتر دولتی، قراردادکننده، اجرا کننده سهولت مربوطه موجود باشد

مستقرض با پارتی سوم /ته باشند، مشتریمستقرض کنترول يا نفوذ باالی رفتار و فعاليت های پارتی سوم داش/مشتری
-case-byفعاليت های مشخص در مورد .مستقرض را بدست آورند/ مشتریمقرراتهمکاری می نمايند تا نتايج سازگار با 

caseتعين می گردد . 
 

مستقرض از متخصصين باتجربه و واجد شرايط برای تهيه ارزيابی محيط زيست و پالن مديريت محيط /مشتری .16
برای پروژه های بسيار مغلق و حساس، از متخصصين هيئت مشورتی مستقل که وابسته به . استفاده خواهند نمودزيست  

 .پروژه نباشد در جريان آماده سازی و تطبيق پروژه استفاده می شود
  
  
  افشا اطالعات  .3
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انک انکشاف آسيايی  مستقرض اسناد ذيل را برای بانک انکشاف آسيايی  تسليم نموده تا در وب سايت ب/مشتری .17
 .نشرگردد

 
 120حد اقل ) مشمول مسوده پالن مديريت محيط زيست(يک مسوده کامل ارزيابی تاثيرات محيز زيستی  .1

روز پيش از مالحظات بورد بانک انکشاف آسيايی، ارزيابی محيط زيست و بازرسی چارچوب کاری 
 پيش از سنجش پروژه

  تاثيرات محيط زيستی نهايیارزيابی/ آزمايش های ابتدايی محيط زيستی .2
ارزيابی تاثيرات محيط زيستی جديد يا تغير آورده شده و پالن / يک آزمايش های ابتدايی محيط زيستی .3

 )اگر داشته باشند(فعاليت های اصالحی در جريان تطبيق پروژه 
 گزارشات نظارتی محيط زيست .4

 
 در زمان 17که مشمول معلومات در ماده مستقرض اطالعات مربوط به محيط زيست را مهيا می سازد /مشتری .18

برای مردم بی سواد، ميتود های . مناسب، در مکان قابل دسترس و لسان قابل فهم برای مردم متاثر و سهامداران ميباشد
 .ارتباطی مناسب ديگر استفاده می گردد

 
 مشورت و اشتراک  .4

 
انجام می دهند و ) جامعه مدنی(اران مربوطه مستقرض مشورت های مفيد را با مردم متاثر و ديگر سهامد/مشتری .4

 در مراحل اوليه تهيه پروژه آغاز شده و (i)مشورت مفيد روندی است که . اشتراک قبلی شان را سهولت می بخشند
 افشا اطالعات مرتبط و کافی که قابل فهم و به آسانی قابل (ii)؛ 1بر اساس پيشرفت دوره پروژه انجام می گيرد

 (iv) فضای عاری از تهديد و اجبار به عهده گرفته می شود، (iii)متاثر باشد را مهيا می سازد؛ دسترس به مردم 
 زمينه را برای شامل سازی (v)پاسخگو جنسيت بوده و مطابق نياز های گروپ های آسيب پذير می باشد و 

ح پروژه، اقدامات کاهشی، نظريات مردم متاثر و ديگر سهامداران در روند تصميم گيری فراهم می سازد مانند طر
مشورت متناسب با تاثيرات روی اجتماعات انجام . شريک سازی مزايا و فرصت های انکشافی، و موارد تطبيق

 .روند مشورت و نتايج آن در گزارش ارزيابی محيط زيست سند يا بازتاب داده می شود. می گردد
 

 ميکانيزم شکايت و جبران خسارت  .5
 

انيزم را جهت دريافت و حل نگرانی ها، شکايات و نارضايتی های مردم متاثر در مستقرض يک ميک/مشتری .5
ميکانيزم نارضايتی مطابق به تاثيرات و خطرات مغاير پروژه . مورد کارايی پروژه محيط زيست تسيس می نمايند

 قابل فهم مالحظه نمايد اين ميکانيزم بايد نگرانی ها و شکايات مردم متاثر را با استفاده از يک روند شفاف و. باشد
که پاسخگو جنسيت، مناسب فرهنگ، و قابل دسترس به تمام اقشار مردم متاثر بدون هيچ نوع مصارف و مجازات 

مردم متاثر در مورد ميکانيزم به صورت . ميکانيزم نبايد مانع دستيابی به درمان اداری و قضايی کشور گردد. باشد
 .  صحيح باخبر می گردند

  
  

   و گزارش دهینظارت  .6
 

                                                 
 درجريان EIAرش ، هنگاميکه مسوده گزاEIA، چنين مشورت ها دارای مشورت ها در مراحل اوليه کار A برای پروژه های محيط زيست طبقه  1

  .، می باشدبانک انکشاف آسيايیتهيه پروژه آماده باشد و پيش از تصويب پروژه توسط 
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وسعت فعاليت های . مستقرض از روند تطبيق پالن مديريت محيط زيست  نظارت و ارزيابی  می نمايند/مشتری .6
برعالوه ثبت اطالعات برای پيگرد کارايی، . نظارتی متناسب با خطرات و تاثيرات پروژه خواهد بود

مديريت محيط زيست  و پيشروی بسوی مستقرض متعهد به بازرسی جهت تائيد متناسب بودن با پالن /مشتری
برای پروژه هايکه تاثيرات مغاير محيط زيست را به همراه دارند، . اهداف پيش بينی شده، خواهند شد

مستقرض متخصصين واجد شرايط و باتجربه بيرونی يا موسسات واجد شرايط را جهت تائيد اطالعات /مشتری
يج نظارت را سند نموده، اقدامات اصالحی ضروری را مستقرض نتا/مشتری. نظارتی شان حفظ می نمايند

مستقرض چنين پالن های اصالحی /مشتری. مشخص ساخته و آنها را در پالن عملياتی اصالحی بازتاب می دهند
 .را عملی ساخته و ادامه خواهند داد تا از موثريت شان مطمئن گردند

 
يقپالن مديريت محيط زيست ، موارد تسليمی و مستقرض گزارشات دوره ای نظارتی را که جريان تطب/مشتری .7

مستقرض حد اقل گزارشات نظارتی شش ماهه را در /مشتری. پالن های اصالحی شرح را می دهد مهيا می سازد
جريان بازسازی پروژه هايکه دارای تاثيرات مغاير محيط زيست هستند تسليم نموده و گزارشات سه ماهه نظارتی 

برای پروژه هايکه دارای تاثيرات مغاير محيط زيست در . ق و حساس تسليم می نمايندرا برای پروژه بسيار مغل
چنين گزارشات دوره در يک محل . جريان عمليات هستند، گزارش دهی در سطح کم يا ساالنه صورت می گيرد

را  نظارتی و گزارش دهی مقرراتبوديجه پروژه مصارف . مناسب برای مردم عام به نمايش در خواهد آمد
 .مشخص می سازد

 
 تاثيرات محيط زيست پيش بينی نشده  .7

 
مستقرض /در مناطقی که تاثيرات محيط زيست پيش بينی نشده در جريان تطبيق پروژه ظاهر گردد، مشتری .8

ارزيابی محيط زيست و پالن مديريت محيط زيست  را تغير داده يا ارزيابی محيط زيست و پالن مديريت محيط 
يه می نمايند تا تاثيرات بالقوه را ارزيابی نموده، جايگزين ها را سنجش نموده و اقدامات کاهشی زيست  جديد را ته

 .و منابع را طرح نموده تا تاثيرات را مالحظه نمايند
 

  حفاظت گوناگونی زيستی و اداره منابع طبيعی پايدار  .8
 

بع طبيعی منحيث جز الزم روند  و منا2مستقرض خطرات و تاثيرات پروژه را روی گوناگونی زيستی/مشتری .9
چنين ارزيابی توجه روی خطرات .  بررسی می نمايد) 4-10مشخص شده در ماده های(ارزيابی محيط زيست 

عمده گوناگونی زيستی دارد که مشمول ويرانی بوم و معرفی گونه های خارجی متهاجم و استفاده از منابع طبيعی 
 بايد اقداماتی را برای جلوگيری، کاهش خطرات و تاثيرات مغاير مستقرض/مشتری. به شيوه ناپايدار می باشد

محيط زيست روی دست گيرند و در آخرين مرحله اقدامات جبرانی پيشنهاد نمايند مانند جبران گوناگونی زيستی 
 . جهت بدست نه آوردن زيان اساسی يا بدست آوردن مفاد اساسی برای گوناگونی زيستی متاثر

  
  
  
 

  اصالح شدهبوم های   .الف
 

                                                 
 تغير پذيری ميان ارگان های زنده از تمام منابع مشمول ميان اشخاص، زمينی، دريايی يا سيستم زيستی آبی و بوم زيستی پيچيده که جدا هستند که  2

  .ونه ها و سيستم زيستیشامل تنوع ميان گونه ها، ميان گ
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در مناطق بوم های اصالح شده يعنی در جا هايکه بوم طبيعی معموال از طريق معرفی گونه های خارجی نباتات و   .25
مستقرض با مواظبت عمل نموده تا از هرنوع تغيرات بيشتر يا تنزل /حيوانات مانند مناطق زراعتی تغير داده شده، مشتری

به ذات و وسعت پروژه، فرصت های را مشخص سازند تا بوم را ازدياد بخشيده و از چنين بوم کاهش به ميان آرد و مطابق 
  .گوناگونی زيستی منحيث عملکرد پروژه حفاظت نمايد

  
  بوم های طبيعی  .ب

  
 : نمی دهد مگر اينکه دارای شرايط ذيل باشند4، پروژه چنين بوم ها را تبديل يا تنزل3در ساحات بوم طبيعی .26

  
 .دجايگزين موجود نباش .1
 اساسا سنگين تر از مصارف پروژه مشمول  تجزيه و تحليل جامع مبين اين باشد که تمام فايده پروژه .2

 .مصارف محيط زيست باشد
 .هرنوع تبديل يا تنزل به صورت مناسب کاهش يافته باشد .3

 
يی بوم اقدامات کاهشی برای بدست نه آوردن زيان گوناگونی زيستی طرح می گردد مشمول اقداماتی چون جابجا .27

های پيش از پروژه، جبران خسارت از طريق ايجاد يا حفاظت مناطق قياس پذير بومی که برای گوناگونی زيستی اداره 
 .گرديده و جبران مستقيم به استفاده کننده های گوناگونی زيستی

 
  بوم های بحرانی  .ج

  
 :اينکه دارای شرايط ذيل باشند تطبيق نمی گردد مگر 5هيچ گونه عملکرد پروژه روی مناطق بوم های بحرانی .28

 
احتمال تاثيرات مغاير چشمگير روی بوم بحرانی موجود نباشد که مخرب ارزش گوناگونی زيستی و  .1

 .کارايی آن گردد
 يا بحرانی يا زيان در ساحه بوم مربوطه پيش 6پروژه برای کاهش نفوس گونه های به خطر مواجه شده .2

 .و نمايند ايکوسيستم ميزبان به خطر مواجع گرددبينی نگرديده باشد تا ثبات زيست پذير 
 .، تاثيرات کاهش يابد27مطابق به ماده  .3

 
مستقرض متخصصين باتجربه و واجد شرايط بيرونی را /هرگاه پروژه دارای فعاليت در ساحه بوم بحرانی باشد، مشتری .29

  .حفظ نموده تا در برگزاری ارزيابی کمک نمايند
  مناطق حفاظت شده قانونی  .د

  

                                                 
 مناطق خشکه و آبی اجتماعات بيولوژيکی توسط گونه های حيوانی و نباتی تشکيل می گردند و در جا هايکه فعاليت های انسانی مشخص در 3

  .نگرديده باشد کارکرد ساحه بوم زيستی می باشد
م های يکپارچه توسط تغيرات طوالنی مدت در استفاده آب و زمين  ازبين بردن يا کاهش چشمگير بو(i) تغيرات وتنزالت عمده عبارت است از  4

(ii)تغيرات عمده شامل پاکسازی زمين، جابجايی گياهان .  اصالح بوم هايکه توانايی بوم ها را کاهش داده تا همانند گونه خود پايدار باقی مانند
  . کنی زمين های مرطوب و کندن سطحطبيعی، آبياری دايمی، خشکانيدن، ازبين بردن سطح زمين، پرکردن، کانال

بوم های بحرانی در مناطق ذيل موجود .  بوم های بحرانی زيرمجموعه بوم های طبيعی و اصالح شده می باشد که به توجه خاص نيازمند است 55
ه برای گونه های بومی داشته باشد؛ ساحه که قابليت تنوع زيستی را داشته باشد مشمول گونه های به خطر مواجه شده ؛ ساحه که اهميت ويژ:می باشد

ساحات که برای ادامه زندگی گونه ها مساعد باشد؛ ساحه که به صورت جهانی کمک می گردد؛ ساحه که دارای انجمن گونه های بی همتا يا مانند 
 جهانی شامل باشد، زمين های بوم های بحرانی حتی در مناطق محافظت شده می باشد مانند ساحات که در طبقه بندی اتحاديه حفاظت. ميباشد

مرطوب ليست رامسر که از اهميت جهانی برخوردار است و ساحات علمی تعليمی اياالت ملل متحد و ساحات از موسسه فرهنگی ميراث طبيعی 
  . جهان

  .  چنانچه در ليست گونه های به خطر مواجه شده اتحايه صليب سرخ يا در قانون گذاری ملی منعکس گرديده است 6
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،  28 مشخص شده در ماده مقرراتدر حاالتی که پروژه در ساحه حفاظت شده قانونی قرارگيرد، برعالوه  .30
 : ذيل مواجه خواهد شدمقرراتمستقرض با /مشتری

  
 .به شيوه عمل نمايند که سازگار با پالن های اداری ساحه محافظت شده باشد .1
و ديگر سهامداران پروژه پيشنهاد شده با سرپرستان و مديران ساحه محافظت شده، اجتماعات محلی  .2

 .مشورت نمايند
 .پروگرام های اضافی را جهت انکشاف و باالبردن اهداف حفاظتی ساحه محافظت شده تطبيق نمايند .3

 
  گونه های خارجی متجاوز  .ر
  

يعنی گونه ها در اطراف و (مستقرض گونه های خارجی متجاوز را به صورت عمدی مرسوم نمی نمايند /مشتری .31
مگر اينکه مطابق به چارچوب کاری تنظيمی موجود انجام گرفته باشد، اگر چنين چارچوب ) ناطق پروژه وجود نداردم

تحت هيچ شرايط نبايد . کاری موجود باشد يا معرفی برای ارزيابی خطر متهم نباشد تا عامل رفتار تهاجمی را تعين نمايد
مستقرض ارزيابی احتماالت معرفی تصادفی يا غير /مشتری. دگونه های متجاوز را در محيط زيست جديد معرفی نمو

 .عمدی چنين گونه های متجاوز را به عهده گرفته و اقدامات را برای کاهش عامل عرضه آن مشخص می سازند
 

  اداره و استفاده از منابع طبيعی تجديد پذير  .س
  

ه منابع پايدار اداره از استفاده، انکشاف و حفاظت ادار. منابع طبيعی تجديد پذير به صورت پايدار اداره می گردد  . 32
منابع به شيوه است که مردم و اجتماعات مشمول مردم بومی را قادر می سازد تا برای آسايش اجتماعی، اقتصادی و 
 فرهنگی فعلی شان مهيا سازند در حاليکه ازين منابع جهت رفع نياز های پيش بينی شدنی نسل های آينده حمايت صورت می

مستقرض اداره /در مناطق ممکن، مشتری. اين روش شامل حفاظت از ظرفيت هوا، آب و ايکوسيستم خاک می باشد. گيرد
  .پايدار از منابع را از طريق سيستم تصديق مستقل برمال می سازند

  
  جلوگيری و کاهش آلودگی  . 9
  

آلودگی، کنترول تکنالوژی و اقدامات مستقرض جلوگيری از /در جريان طرح، اعمار و عملکرد پروژه، مشتری  . 33
سازگار با ممارست جهانی را روی کار می گيرد چنانچه در استندرد های شناخته شده جهانی بازتاب داده شده مانند هدايات 

چنين استندرد ها دارای سطوح و اقدامات کارايی می باشد که به . 7عمومی صحی و محيط زيست گروپ بانک جهانی
هرگا آيين نامه کشور ميزبان نسبت به اين سطوح و اقدامات .  قبول و تطبيق شدنی در پروژه می باشدصورت عادی قابل
اگر سطوح يا اقدامات کمتر مضيقه نظر به . مستقرض هريک از مضيقه بيشتر را بدست خواهد آورد/فرق نمايد، مشتری

زئيات را برای هرجايگزين پيشنهاد شده مستقرض توجيه کامل و با ج/وضعيت پروژه مشخص شده مناسب باشد، مشتری
  . مندرج اين سند سازگار باشدمقرراتمهيا می سازد که با 

  
  جلوگيری از آلودگی، حفاظت منابع و کارايی انرژی  .الف

 
برعالوه . مستقرض از شدت نشر و تخليه آلوده کننده جلوگيری، کاهش يا کنترول می نمايد/مشتری  . 34

محافظتی منابع و اقدامات کارايی انرژی شان مشارکت و ارزيابی می نمايند که مطابق با مستقرض در عملکرد /مشتری
هرگاه پروژه عامل نشر در يک ساحه تنزل يافته باشد، استراتيژی هايکه در انکشاف وضعيت .اساسات توليد پاکتر باشد

  .بران نشر، مطرح خواهد شدحصار شده کمک می نمايد مانند ارزيابی موقعيت های پروژه جايگزين و مالحظه ج
  زباله ها  .ب

  

                                                 
  .واشنگتن دی سی. هدايات عمومی صحی و محيط زيست. 2007 گروپ بانک جهانی،  7
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مستقرض از توليد زباله خطرناک و بی خطر و نشر مواد خطرناک در نتيجه فعاليت های پروژه /مشتری  . 35
در جاهايکه زباله پوشش يا بازيافت نمی شوند، آن از بين رفته يا به شيوه سالم محيط . جلوگيری، کاهش يا کنترول می نمايد

اگر زباله توليد شده خطرناک تلقی گردد، مشتری جايگزين های مناسب برای مرتب سازی سالم .  گرددزيست مرتب می
اگر مرتب سازی زباله توسط پارتی 8. محيط زيست آن با توجه به محدوديت های حرکت مرزی آن را معرفی خواهند نمود

ع و مشهور هستند و توسط نمايندگی های مستقرض از قرارداد کننده هايکه شرکت های مشرو/سوم صورت گيرد، مشتری
  .تنظيمی مربوطه جواز داده شده استفاده می نمايند

  
  مواد خطرناک  .ج

  
مستقرض از ساخت، داد و ستد و استفاده مواد خطرناک جلوگيری نموده که به خاطر زهری بودن ها به /مشتری  . 36

 از مرحله توليد دور گرديده يا مورد 9مل تقليل اليه اوزونارگان های زنده، ثبات محيط زيست، عامل انباشتگی زيستی و عا
مشتريان همچنان در مورد استفاده جايگزين خطرناک برای چنين مواد کيمياوی مالحظ می . تحريم جهانی قرار گرفته است

  .نمايند
  

  استفاده حشره کش و مهار آن  .د
  

 مهارگری آفت و ناقل مرتبط به پروژه،  برمبنای ارزيابی محيط زيست معين می سازد که هر نوع فعاليت های  . 37
روش های مهارگری آفت می باشد و هدف آن کاهش اتکا به حشرکش های کيمياوی ترکيبی در پروژه های صحی و 

مستقرض، استفاده هماهنگ شده آفت و اطالعات محيط زيست /ناقل مشتری/پروگرام مهارگری آفت. زراعتی می باشد
. ناقل را در پی دارد تا از سطوح خسارت غير قابل قبول آفت جلوگيری نمايد/موجود کنترول آفتهمراه با ميتود های 

خطرات محيط زيست و صحی وابسته به مهار آفت بايد در انکشاف ظرفيت سازمانی کاهش يافته تا استفاده و توزيع حشره 
  .کش ها را نظارت و تنظيم نموده و کاربرد مهار آفت را باال ببرد

  
نسبتا  (llيا ) بسيار خطرناک (lbو ) بی نهايت خطرناک (alمستقرض از توليدات که در طبقه های /مشتری   .38

اگر پروژه کشور ميزبان دارای عدم محدوديت . پيشنهاد شده سازمان صحی جهان قرار گرفته استفاده نمی نمايند) خطرناک
واد بدون آموزش قبلی، بدون تجهيزات و امکانات در دسترس در توزيع و استفاده اين مواد کيمياوی باشد، يا اگر اين م

مستقرض خود آن را /کارمندان قرارگيرد تا اين توليدات را به صورت مناسب مهار، ذخيره، مراقبت و تنظيم نمايند، مشتری
 مهار، ذخيره، مطابق به روش بين المللی مانند نظامنامه جهانی موسسه غذايی و زراعتی روی توزيع و استفاده حشره کش،

  .مراقبت و تنظيم می نمايد
 

  نشر گاز گل خانه ای  .ر
  

مستقرض پروژه های مربوط نشر گاز گل خانه ای توليد شده انسان را به روش سازگار با طبيعت، اندازه /مشتری  . 39
اد گاز های گل خانه در جريان انکشاف يا عملکرد پروژه های که مقدار زي. فعاليت های پروژه و تاثيرات آن کاهش می دهد

مستقرض نشر مستقيم از تاسيسات که در داخل سرحد / مشتری10ای را توليد می نمايند يا انتظار توليد از آنها می رود،
فزيکی پروژه قراردارد و نشرغير مستقيم وابسته به توليد انرژی خارج از ساحه برای استفاده پروژه را کميت بندی می 

 نظارت وتعين انتشار گاز گل خانه ای را ساالنه برگزار می 11ق ميتود های شناخته شده جهانیمستقرض مطاب/مشتری. نمايد
مستقرض گزينه های عملی و مفيد را به صورت تخنيکی و مالی ارزيابی نموده تا پروژه های /برعالوه، مشتری. نمايد

ايند و  گزينه های مناسب را پيگيری مرتبط به نشر گاز گل خانه ای در جريان طرح و عمل پروژه کاهش يا جبران نم
  .نمايند

                                                 
  . سازگار با اهداف کنوانسيون باسل روی کنترول از انتقال زباله های خطرناک 8
  . تقليل می نمايندسازگار با اهداف کنوانسيون ستاکهولم روی آلوده کننده های عضوی پايدار و پروتوکول مونترال روی موادی که اليه ازون را 9

 100000 باوجوديکه اهميت نشر گاز گلخانه ای ميان سکتور های صنعتی فرق می نمايد، سرحدی که برای اين مقرره بايد مالحظه گردد معموال  10
  .تن کاربن دی اکسايد در سال برای نشر منابع مستقيم و غير مستقيم مشمول خريداری برق برای مصرف خودی می باشد

د ميتود ها توسط بورد ميان دوليتی باالی تغيرات آب و هوا، موسسات جهانی گوناگون و نمايندگی های ذيدخل کشور ميزبان صورت می  براور 11
  .گيرد
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  صحت و سالمت  . 10

  
  صحت و سالمت وظيفوی  .الف

  
 مهيا می سازد و خطرات اصلی سکتور 12مستقرض فضای کاری صحی و سالم را برای کارمندان/مشتری  . 40

شمول خطرات مستقرض را به مالحظه می گيرد که م/مشخص و طبقه های مشخص شده خطر در ساحات کاری مشتری
مستقرض جهت جلوگيری از تصادفات، آسيب و خطرات /مشتری. فزيکی، کيمياوی، بيولوژيکی و راديولوژيکی می باشد
 تهيه (ii) تشخيص و کاهش علت خطرات بالقوه برای کارمندان؛ (i): مرتبط به ساحه کاری اقدامات ذيل را انجام می دهد

 آموزش کارمندان و ايجاد (iv)ناسب برای کاهش خطرات و استفاده از آنها،  تهيه وسايل م(iii)حاالت و مواد وقايوی؛ 
 سند نمودن و گزارش زا تصادفات، امراض (v)انگيزه برايشان جهت استفاده از روند کاری محافظتی و تجهيزات وقايوی، 

  . اماده گی برای جلوگيری اضطراری و واکنش تنظيمی در ساحه(vi)و رويداد های وظيفوی و 
مستقرض اقدامات وقايوی و حمايوی سازگار با روال جهانی چنانچه در در استندرد های شناخته شده جهانی /مشتری. 41

  ).7پاورقی (بازتاب داده شده، را به کار می برد مانند هدايات محيط زيست، صحت و سالمت گروپ بانک جهانی 
  

  صحت و سالمت اجتماع  .ب
  

ات بالقوه را روی سالمت جامعه متاثر در جريان طرح، اعمار، و عملکرد مستقرض خطرات و تاثير/مشتری  . 42
پروژه مشخص و ارزيابی می نمايد و پالن ها و اقدامات وقايوی جهت رسيدگی به آنها متناسب با خطرات و تاثيرات 

  . انها می باشدچنين اقدامات خواستار ممانعت و جلوگيری خطرات و تاثيرات روی کاهش. مشخص شده را تاسيس می کنند
توجه خاص برای افشا خطرات طبيعی و تصادفی صورت خواهد گرفت مخصوصا در جا هايکه عناصر ساختاری پروژه 

مستقرض از /مشتری. برای اجتماع متاثر قابل دسترس باشد يا در جا هايکه ناتوانی شان باعث آسيب به اجتماع گردد
زش زمين يا سيالب که سبب تغيرات استفاده زمين بخاطر فعاليت های تاثيرات تشديدی به موجب خطرات طبيعی مانند لغ
  .پروژه شده می تواند، کاهش و جلوگيری می نمايد

  
مستقرض /مشتری. مستقرض اجتماعات متاثر را از خطرات بالقوه به يک شيوه مناسب باخبر می سازند/مشتری  . 43

 اين آمادگی شامل واکنش به اسناد پالن گذاری می باشد که روند .آماده پاسخ گويی به حاالت تصادفی و اضطراری می باشند
های کاری، آموزش، منابع، مسئوليت ها، ارتباطات و ديگر جنبه های الزم در واکنش مناسب به حاالت اضطراری مرتبط 

نابع و اطالعات مناسب در مورد آمادگی اضطراری، فعاليت های واکنشی، م. به خطرات پروژه را مالحظه می نمايد
  .مسئوليت ها برای اجتماعات متاثر برمال می گردد

  
هرگاه عناصر يا اجزای ساختاری مانند سد، ضريب سد يا زباله دانی هايکه در موقعيت های پر خطر قرار گرفته   . 44

ط و مستقرض از متخصصين واجد شراي/يا ناتوانی و عدم کارکرد آنها ايمنی اجتماعات را به مخاطره اندازد، مشتری
تا انکشاف پروژه و سراسر طرح، اعمار و ماموريت ) بدون اشخاص مسول طرح و اعمار پروژه(باتجربه استفاده نموده 

  .پروژه را بازرسی نمايند
  

   فرهنگی فزيکینابعم  . 11
  

 مستقرض برای تنظيم و طرح پروژه مسئول است تا از خسارت های عمده به منابع فرهنگی فزيکی پروژه/مشتری  . 45
چنين منابع به آسانی تحت تاثير پروژه قرار می گيرند و متخصصين واجد شرايط و باتجربه تاثيرات 13. جلوگيری نمايد

بالقوه پروژه روی اين منابع را بااستفاده از سروی برمبنای زمين منحيث بخش سازنده روند ارزيابی محيط زيست مشخص 
  . ، ارزيابی می نمايند4-10شده در ماده 

                                                 
  . مشمول کارمندان قراردادی که باالی ساحات پروژه يا مستقيما باالی کارکرد هسته پروژه فعاليت دارند 12
ها، خصوصيات طبيعی و چشم انداز های منقول و غير منقول تعريف گرديده اند که دارای اهميت های  منحيث اشيا، محالت، گروپ ساختمان  13

منابع فرهنگی فزيکی در محيط زيست های روستايی يا شهری، سطح يا . باستانی، ديرين شناسی، تاريخی، بنايی، مذهبی، زيبايی و فرهنگی می باشد
  . عت های فرهنگی آن در سطوح محلی، واليتی، ملی و بين المللی بوده ميتواندمنف. زير زمين يا آب موجود بوده می تواند
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مستقرض با اجتماعات متاثر که ازين /هرگاه يک پروژه منابع فرهنگی فزيکی را تحت تاثير قرار دهد، مشتری  . 46

منابع در هنگام زندگی برای اهداف طوالنی مدت استفاده می نمايند يا استفاده نموده اند مشورت می نمايد تا اهميت منابع را 
مشورت نيز شامل نمايندگی های تنظيمی يا محلی می .  دخيل سازددرک نموده و نظريات شان را در پروسه تصميم گيری
نتايج منحيث گزارش ارزيابی محيط زيست افشا می گردد مگر . گردد که مسئول حفاظت منابع فرهنگی فزيکی می باشد

  .حاالتی که چنين افشاگری ايمنی و استحکام منابع فرهنگی فزيکی را به خطر اندازد
  

مستقرض اقدامات مناسب را /ای تاثيرات مغاير روی منابع فرهنگی فزيکی داشته باشد، مشتریهرگاه پروژه دار  . 47
 را اتخاذ 12-16برای جلوگيری يا کاهش چنين تاثيرات منحيث يک بخش از روند پالن گذاری مشخص شده در ماده های 

مات از منع شروع تا حفاظت تمام ساحه اگر در جايی يک بخش از منابع فرهنگی فزيکی از دست رود، چنين اقدا. می نمايد
  .و گزينش انتخابی مشمول ارائه اسناد روی دست گرفته می شود

  
هنگاميکه موقعيت پيشنهاد شده پروژه در ساحه قرارگيرد که وجود منابع فرهنگی فزيکی در جريان روند ارزيابی   . 48

دريافت چانسی تا . يت محيط زيست  شامل می گرددمحيط زيست تثبيت گرديده باشد، روند دريافت چانسی در پالن مدير
هنگامی مختل نمی گردد که يک ارزيابی توسط متخصص شايسته انجام گيرد و اقدامات سازگار به اين مقرره ها شناسايی 

  .گردد
  

  :پروژه هيچ گونه از منابع فرهنگی فزيکی را از بين نمی برد مگر اينکه دارای شرايط ذيل باشد  . 49
  

 . برای از بين بردن موجود نباشدجايگزين .1
 .درواقع تمام مزايای پروژه سنگين تر از ضرر ميراث فرهنگی در هنگام از بين بردن باشد .2
هرگونه ويرانی مطابق به احکام قوانين، قواعد ملی و محلی، پالن های اداری ساحه حفاظت شده و  .3

 . تخنيک های موجود استفاده گرددوجايب ملی تحت قوانين بين المللی انجام می گيرد و از بهترين
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  طرح کلی يک گزارش ارزيابی از تاثيرات محيط زيست
  

 و Aگزارش ارزيابی محيط زيست برای تمام پروژه های طبقه .  است1 محافظتی مقرراتطرح کلی يک بخش از 
Bيک .  حيط زيست است محيط زيست الزم است و سطح جزئيات و جامع بودن آن متناسب به خطرات و تاثيرات بالقوه م

نمونه دارای عناصر عمده ذيل می باشد و آزمايش های ابتدايی محيط )  يی آی ای(گزارش ارزيابی تاثيرات محيط زيستی 
جنبه های واقعی اين طرح کلی هدايت کننده برای . خواهد داشتدامنه کوچکتر متناسب به ذات پروژه )  آی يی يی(زيستی

  .گزارشات ارزيابی تاثيرات محيط زيست ميباشد، هرچند ترتيب نشان داده شده ذيل الزامی نمی باشد
  

 خالصه پروژه  .الف
 .اين بخش به طور خالصه حقايق بحرانی، يافته های مهم و اقدامات پيشنهادی را شرح می دهد

  
  پاليسی، حقوقی و ادارویچارچوب  .ب
  

اين بخش در مورد چارچوب حقوقی و سازمانی محلی را که در ميان آن ارزيابی محيط زيست انجام می گيرد، 
اين بخش همچنان پروژه های مرتبط به قرار داد های محيط زيست جهانی که کشور يک بخش از آن است . بحث می نمايد

  .را مشخص می سازد
  

 شرح پروژه  .ج
  

 بخش  پروژه پيشنهاد شده، اجزای عمده آن و زمينه های جغرافيايی، زيست شناسی، اجتماعی و موقتی را اين
اين بخش دارای ترسيم و نقشه می باشد تا طرح کلی، اجزا، .شرح می دهد که مشمول تاسيسات الزم برای پروژه می باشد

  . محل و ساحات تحت تاثير پروژه را نشان دهد
  

 تشرح محيط زيس  .د
  

اقتصادی را در ميان ساحه مورد مطالعه شرح می دهد و -اين بخش حاالت مرتبط، فزيکی، بيولوژيکی و اجتماعی
همچنان فعاليت های انکشافی کنونی و پيشنهاد شده را درميان ساحه تحت تاثير بررسی می نمايد و مشمول آنانيکه به پروژه 

  .بخش سالست، اتکا پذيری و منابع اطالعات را نشان می دهداين . مستقيما ربط نمی داشته باشد، نيز می باشد
  

 تاثيرات پيش بينی شده محيط زيست و اقدامات کاهشی  .ر
  

-اين بخش تاثيرات مثبت و منفی مستقيم و غير مستقيم پروژه  را روی منابع فزيکی، بيولوژيکی، اجتماعی
همچنان . ت پروژه، پيش بينی و ارزيابی می نمايداقتصادی و فرهنگی فزيکی در ساحات تحت تاثير پروژه برای وسع

اقدامات کاهشی و تاثيرات منفی باقی مانده که کاهش ناپذير است را شناسايی می نمايد و فرصت های برای باالبردن را 
اين بخش،  وسعت و کيفيت موجود اطالعات، خاليگاه عمده اطالعات و ابهامات در مورد پيش بينی و . نشان می دهد

ص ساختن عناوينی که به توجه بيشتر نيازمند نيست می پردازد و تاثيرات جهانی، سرحدی و تراکمی را به صورت مشخ
  .مناسب ارزيابی می نمايد
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  تجزيه و تحليل جايگزين ها  .س
  

اين بخش جايگزين های محل، طرح، تکنالوژی و عملکرد پروژه پيشنهاد شده را برحسب تاثيرات بالقوه محيط 
 تاسيساتی، آموزشی و مقررات امکان کاهش اين تاثيرات، سرمايه و مصارف کنونی، برازندگی شرايط محلی، و زيست،

اين بخش همچنان اساس انتخاب مشخص طرح پروژه پيشنهاد شده را بيان داشته و سطوح انتشار . نظارتی آزمايش می نمايد
  .و روش های جلوگيری و کاهش آلودگی را تنظيم می نمايد

 
 افشا اطالعات، مشورت و اشتراک  .ص

  
  :اين بخش

  
روند طرح پروژه و آماده سازی جذب سهامداران را شرح می دهد که شامل افشا و مشورت با مردم  .1

 .متاثر و ديگر سهامداران می باشد
نظريات و نگرانی های دريافت شده از سوی مردم متاثر و ديگر سهامداران را خالصه نموده و اينکه  .2

نظريات در طرح پروژه و اقدامات کاهشی مطابق نياز های و نگرانی های گروپ های آيسب چطور اين 
 .پذير شامل زنان، غريبان و مردم بومی مالحظه گرديده است

اقدامات برای افشا اطالعات پالن شده، روش انجام مشورت با مردم متاثر و تسهيل اشتراک آنها در  .3
 .جريان تطبيق پروژه  را شرح می دهد

 
  ميکانيزم شکايت و جبران خسارت  .ط
 

و تيظيم جدول ) از طريق کانال های رسمی و غير رسمی(اين بخش چارچوب کاری شکايت و جبران خسارت 
  . زمانی برای حل شکايات در مورد عملکرد محيط زيست را شرح می دهد

  
 پالن اداری محيط زيست  .ع
  

ژه برای جلوگيری، کاهش يا جبران تاثيرات مغاير محيط اين بخش با يک سلسله اقدامات کاهشی در جريان پرو
سروکار دارد که شامل چندين پالن اداری و عملکردی می باشد که دارای اجزای کليدی ذيل ) نظر به سلسله اولويت(زيست 

  :می باشد) همراه با سطح جزئيات متناسب به خطرات و تاثيرات پروژه(
  
)i(  کاهش 

  پيش بينی شده محيط زيست را مشخ و خالصه می نمايدخطرات و تاثيرات مغاير  .الف
هر اقدام کاهشی را با جزئيات تخنيکی مشمول نوع تاثير که به آن ربط دارد و شرايطی که به   .ب

 .آن نياز است، يکجا با طرح، شرح تجهيزات، و روند عملياتی شرح می دهد
، مردم بومی يا واکنش راری مجدداستقرار اضطبرای (ارتباطات را با ديگر پالن های کاهشی   .ج

 .که برای پروژه الزم است مهيا می سازد) اضطراری
 

)ii(  نظارت: 
اقدامات نظارتی را با جزئيات تخنيکی مشمول پارامتر ها برای اندازه گيری، ميتود ها برای   .الف

 استفاده، موقعيت نمونه، سنجش فريکونسی ، محدوديت های کشفی و تعريف آستانه، شرح می
 .دهد
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شرح روند نظارتی و گزارش دهی تا شرايط کشف اوليه را فراهم ساخته که اقدامات کاهشی   .ب
 .مشخص را الزم می دارد و روند و نتايج کاهش را سند برداری نمايد

)iii(  تنظيمات تطبيقی 
 .تعين تقسيم اوقات تطبيق که نشان دهنده مرحله و هماهنگی با تطبيق تمام پروژه می باشد  .الف
شرح تنظيمات موسسه ای با ذکر نام اشخاصيکه مسئول انجام اقدامات کاهشی و نظارتی هستند   .ب

: و دارای يک يا چندين موضوع اضافی ذيل برای تقويت ظرفيت اداره محيط زيست می باشد
پروگرام های کمکی تخنيکی، پروگرام های آموزشی، تهيه و تامين تجهيزات مرتبط به اداره و 

 يط زيست و تغيرات سازمانینظارت مح
تخمين سرمايه و مصارف بازگشتی و شرح منابع کمک ها برای تطبيق پالن اداری محيط   .ج

 .زيست
 

)iv( تاحد ممکن نتايج مطلوب را منحيث رويداد ارزيابی شونده شرح می دهد مانند : مشخصه های کارايی
  .ه پيگرد شده می تواندمشخصه های کارايی، اهداف، يا قبولی معيارها که در مدت تعين شد

 
 نتيجه گيری  و پيشنهادات  .ف

  . اين بخش نتيجه ارزيابی و پيشنهادات را مهيا می سازد
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  استقرار اضطراری مجدد: 2 محافظتی مقررات
  

  معرفی  .الف
 
تجارب بانک انکشاف آسيايی نشان می دهد که استقراد مجدد غيرعمدی تحت انکشاف پروژه ها اگر تقليل نيافته  .1
 سيستم توليدی ازبين می رود؛ مردم به :اشد، می تواند خطرات مهلک اقتصادی، اجتماعی و محيط زيست را افزايش دهدب

بينوايی مواجه می گردند اگر دارايی يا منابع درآمد شان از بين رود؛ مردم به جاهايی جابه جا می گردند که مهارت توليدی 
ابع بيشتر می باشد؛ سازمان و شبکه های اجتماعی ضعيف تر می گردند؛ گروپ شان کمتر قابل اجرا بوده و رقابت برای من

های قومی و قبيله ای ناپديد می گردد؛ و شناخت فرهنگی، صالحيت های سنتی و عامل کمک های دو جانبه تقليل يافته يا از 
استقرار است؛ ر اضطراری مجدداستقرابنابرين تا حد ممکن، بانک انکشاف آسيايی در جستجوی جلوگيری از . بين می رود

را توسط بررسی طرح های جايگزين پروژه کاهش می دهد؛ معيشت تمام افراد بيجا شده را بر حسب اضطراری مجدد
سطوح پيش از پروژه باال برده يا به حالت اول برگرداند؛ و استندرد های زندگی غريبان متاثر و ديگر گروپ های آيسب 

 .پذير را بهبود بخشد
 
برای استقرار اضطراری مجددمستقرضين برای ارسال محافظت های / شرايطی که مشتريان2ه محافظتیمقرر .2

وی .  نيازمند اند را طرح ريزی می نمايد(بانک انکشاف آسيايی)پروژه های تمويل شده توسط بانک انکشاف اسيايی 
تاثير ارزيابی اجتماعی و روند پالن گذاری همچنان در مورد اهداف، حوزه کاربردی، و تاکيد مقرره ها بحث می نمايد تا 

استقرارمجدد،  تهيه گزارشات ارزيابی تاثير محيط زيست و اسناد پالن گذاری استقرارمجدد، نمايش کسب زمين مذاکره 
شده، افشا اطالعات و سهم گيری در مشورت، تاسيس ميکانيزم شکايت و جبران خسارت و گزارش دهی و نظارت استقرار 

 .ه عهده گيردمجدد را ب
 
  اهداف  .ب
 
توسط استقرار اضطراری مجددتا حدممکن، کاهش استقرار اضطراری مجدداهداف عبارت است از جلوگيری از  .3

بر حسب سطوح پيش 1بررسی طرح های جايگزين پروژه، باال بردن يا به حالت اول برگشتاندن معيشت تمام افراد بيجا شده 
 .گی غريبان متاثر و ديگر گروپ های آيسب پذيراز پروژه ؛ و بهبود استندرد های زند

 
  حوزه کاربردی  .ج
 
مقرره ها برای تمام پروژه های عالی و غير عالی تمويل شده بانک انکشاف آسيايی يا اداره شده بانک انکشاف  .4

اهدا يا از آسيايی و تمام اجزای آن بدون درنظرداشت منبع مالی شامل پروژه های سرمايه گذاری تمويل شده توسط قرض، 
 برگذار استقرار اضطراری مجددمقرره ها همچنان اقدامات . طريق راه های ديگری چون تساوی و گرانتی، وضع می گردد

 .مستقرض به کمک پيش بينی شده بانک انکشاف آسيايی را تحت پوشش قرارميدهد/شده توسط مشتری
 
 موقتی برای بی جايی فزيکی و بی جايی  استقرامجدد غيرعمدی به صورت کامل يا جزئی، دايمی يامقررات .5

 محدوديت های غيرعمدی باالی استفاده زمين و دستيابی به پارک (ii) فراه گيری غيرعمدی زمين يا (i)اقتصادی در نتيجه 
استقرارمجدد زمانی غيرعمدی تلقی ميگردد که اجتماعات يا افراد بيجا شده حق رد . ها و محالت محافظتی وضع می گردد

 زمين ها از (i)اين روند در حاالتی صورت می گيرد که . گيری زمين که منتج به بی جايی می گردد را نداشته باشدفراه 
                                                 

و ) جابجاسازی، ازدست دادن زمين مسکونی، يا ازدست دادن سرپناه(در زمينه استقرارمجدد غيرعمدی، افراد بيجاشده آنانی اند که به صورت فزيکی بيجاشده اند   1
 (ii) کسب غيرعمدی زمين يا (i)به علت ) ادن زمين، دارايی، دسترسی به دارايی، منابع عايد، يا راه های زندگیازدست د(به صورت اقتصادی بيجا شده باشند 

  .محدوديت های غير عمدی روی استفاده از زمين يا دست يابی به پارک ها و ساحات محافظت شده
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 زمين ها از طريق مذاکره فراه (ii)طريق سلب مالکيت براساس حق استفاده امالک توسط دولت فراه گرفته شده باشد و 
 . مذاکره می گرددگرفته شده باشد  اگر روند سلب مالکيت باعث ناکامی 

 
اگر تاثيرات مغاير اقتصادی، اجتماعی و محيط زيست از فعاليت های پروژه متفاوت از کسب زمين مشخص گردد  .6
از آنها جلوگيری شده يا حد اقل کاهش يا جبران از ) مانند عدم دستيابی به دارايی ها يا منابع و محدوديت های استفاده زمين(

اگر چنين تاثيرات در هر مرحله از پروژه مضر تلقی گردد، از . ت رونما می گرددطريق روند ارزيابی محيط زيس
مستقرض خواسته می شود تا يک پالن اداری را انکشاف و تطبيق نموده تا معيشت افراد متاثر همانند پيش از /مشتری

 .پروژه يا بهتر از آن برگردانده شود
  
  مقررات  .د
 

 ای اشخاص بيجا شدهجبران خسارت، همکاری و منفعت بر  .1
 
 افراد که تمام زمين يا يک قسمت آن را از دست (i): افراد بيجاشده در ساحه پروژه به سه طبقه تقسيم می گردند .7

 افراد که  تمام زمين اشغال شده را از دست داده اند نداشتن و سند شرعی ندارند ولی (ii)داده اند و سند شرعی دارند  ؛ 
 افرادی که تمام يا يک قسمت از زمين اشغال شده را از دست داده که (iii) ملی شناخته شده اند و چنين زمين ها تحت قوانين

 .نه سند شرعی دارند  و نه شناخته شده قوانين ملی می باشد
 
مستقرض جايگزين زمين، ساختمان يا جبران نقدی برای زمين ها يا ساختمان های از دست رفته را فراهم /مشتری .8

چنان برای ساختمان های جزئی خراب شده جبران را مهيا ساخته و کمک های جابه جا سازی برای اشخاص می سازد و هم
مستقرض / مشتری(iii)7برای اشخاص ذکر شده در ماده .  پيش از جابجايی مهيا می سازد(ii)7 و (i)7ذکر شده در ماده 

 هنگامی (iii)7تمام حقوق ذکرشده در ماده . ايدخسارت دارايی شان را نسبت به خسارت زمين مانند مسکن جبران می نم
 .داده می شود که آنها فقط زمين يا ساختمان را در ساحه پروژه  پيش از تاريخ معين اشغال نموده باشند

 
ترجيح برای استراتيژی های استقرارمجدد برمبنای زمين برای اشخاص بيجا شده که زندگی شان استوار به زمين  .9

نين استراتيژی ها شامل اسقرارمجدد باالی زمين عامه يا زمين خصوصی که برای استقرارمجدد چ. است داده می شود
هرگاه جايگزين زمين پيشنهاد گردد، برای افراد بيجاشده زمين های را مد نظر می . بدست آمده يا خريداری شده می باشد

اگر جايگزين زمين مورد پسند . ته شده باشدگيرند که عامل توليدی، منفعت های ساحوی و ديگر عوامل معادل زمين گرف
شخص بيجا شده نباشد يا زمين کافی به قيمت مناسب موجود نباشد، گزينه های غير زمين مانند کار يا شغل آزاد برعالوه 

کمبود زمين نظر به رضايت بانک انکشاف آسيايی سند . جبران نقدی برای زمين يا دارايی از دست رفته بايد مهيا گردد
 .داری و ذکر می گرددبر
 

قيمت زمين، خانه و يا ديگر دارايی ها مطابق به جايگزين آنها محاسبه می گردد که اين محاسبه برمبنای عناصر  .10
 (v) مصارف انتقال و جابجايی و (iv) بهره متعلقه، (iii) ارزش معامله، (ii) ارزش يا قيمت موجود، (i): ذيل می باشد

مناطقی که وضعيت بازار خراب بوده يا در مرحله ساختاری قرار داشته باشد، در . ديگر پرداخت قابل اجرا
مستقرض با افراد بيجاشده يا مردم محل مشورت نموده تا معلومات کافی در مورد معامله زمين،  ارزش زمين نظر /مشتری

پروژه يا منطقه و ديگر به نوع آن، سند زمين، استفاده زمين، نوع محصول و توليد محصول، موجوديت زمين در ساحه 
مستقرض همچنان معلومات اساسی در مورد مسکن، نوع خانه، و مواد ساختمانی /مشتری. اطالعات مربوطه حاصل نمايند

در هنگام . متخصصين واجد شرايط و با تجربه ارزيابی دارايی های الزم را به عهده می گيرند. را جمع آوری می نمايد
 .ش قيمت ساختمان ها و دارايی ها نبايد مالحظه گرددوضع اين ميتود ارزيابی، کاه
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 کمک های جابه جاسازی، (i): مستقرض موارد ذيل را مهيا می سازد/در حاالت فزيکی افراد بيجا شده، مشتری .11
اجاره برای زمين جابه جاسازی، زندگی بهتر در محالت استقرار مجدد همراه با فرصت های کاری و توليدی و زير ساختار 

 کمک های انتقالی و همکاری انکشافی مانند توسعه زمين، تسهيالت (ii)های مدنی و خدمات اجتماعی به اندازه ضرورت؛ 
 . کسب فرصت های منفعتی انکشافی از پروژه(iii)اعتباری، برنامه های آموزشی و فرصت های کاری و 

 
ه صورت فزيکی بيجاشده اند يا خير، در حاالت اقتصادی افراد بيجا شده بدون در نظرداشت اينکه آنها ب .12

مستقرض /مشتری. مستقرض دفعتا ضررهای درامد و منابع معيشت را با تمام هزينه جايگزين جبران می نمايد/مشتری
کمک های چون تسهيالت اعتباری، برنامه های آموزشی و فرصت های کاری را مهيا ساخته تا آنها بتوانند ظرفيت درآمد، 

مستقرض فرصت های /مشتری. برگردانند) پيش از بيجا شدن(درد های زندگی را بهبود يا به حالت اول سطوح توليد و استن
مستقرض مردمان بيجا شده /مشتری. را برای افراد بيجا شده مساعد می سازد تا از منفعت های پروژه استفاده نمايند

حاصالت، زيربنا های آبياری و ديگر اقدامات  بخاطر دارايی های از دست رفته شان مانند (iii)7اقتصادی تحت ماده 
در حاالتی که فراه گيری زمين تاثيری باالی ساختار . با تمام هزينه جايگزين کمک می نمايد) نه برای خود زمين(انکشافی 

ای  هزينه تاسيس دوباره فعاليت ه(i)های تجارتی داشته باشد، مالکان تجاری متاثر مستحق موارد ذيل شناخته می شوند 
مالکان تجاری با داشتن سند .  و هزينه انتقال و نصب مجدد نباتات، ماشين ها و ديگر وسايل(ii)تجاری در جای ديگر 

شرعی و شناخته شده در جايکه فعاليت های تجاری خود را انجام می دهند مستحق جايگزينی امالک با ارزش برابر يا 
 .ناخته می شوندبزرگتر يا جبران نقدی با هزينه کامل جايگزين ش

 
درين مورد، بهترين . بايد منحيث يک بخش از انکشاف پروژه يا پروگرام تلقی گردداستقرار اضطراری مجدد .13

استراتيژی تهيه فرصت های برای افراد بيجا شده می باشد تا در مزايای پروژه برعالوه کمک های جبرانی و استقرارمجدد 
راد جلوگيری نموده و کمک می نمايد تا به تقاضای اخالقی جهت انکشاف چنين فرصت ها از بينوايی اف. شريک گردند

مستقرض به اين تشويق می گردد تا /بنابرين، مشتری. مداخله برای پخش منفعت های انکشافی به طور وسيع دست يابند
ی توان اين فرصت های مشخص را برای مشغوليت افراد بيجا شده منحيث ذينفع پروژه تعين نموده و اين که چطور م

 .فرصت ها را در ميان مردم متاثر پخش نموده و در پالن استقرار مجدد جا داد، بحث نمايند
 

 هزينه (i): مستقرض مطمئن می گردد که هيچ بيجايی فزيکی و اقتصادی رخ نمی دهد مگر تا زمانيکه/مشتری .14
 (ii)ه ساخته شدن است،  پرداخته شده باشد؛ جايگزين کامل برای هر شخص بيجا شده برای اجزای پروژه يا ساحات که آماد

 يک پروگرام جامع (iii)حقوق ديگر که در پالن استقرار مجدد گنجانيده شده برای اشخاص بيجا شده مهيا شده باشد؛ و 
ا درآمد و احيای مجدد معيشت در ساحه موجود بوده تا امرارمعيشت، سطح زندگی و درآمد افراد بيجا شده را بهبود بخشيده ي

هرچند جبران بايد پيش از بی جا سازی پرداخته شود، تطبيق کامل پالن استقرار مجدد ممکن . حد اقل به حالت اول برگرداند
اگر فعاليت های پروژه استفاده از زمين يا دستيابی به پارک ها يا ساحات محافظت شده را . است زمان بيشتر را دربر گيرد

مستقرض /بق به جدول زمانی طرح شده در پالن استقرارمجدد توافق شده ميان مشتریمحدود نمايد، چنين محدوديت ها مطا
 .و بانک انکشاف آسيايی وضع می گردد

 
 ارزيابی تاثيرات اجتماعی  .2

 
 اقتصادی -اقتصادی و يک سرشماری را مطابق به اطالعات اساسی اجتماعی-مستقرض سروی اجتماعی/مشتری .15

اقتصادی روی آنها را -ه توسط پروژه بيجا می گردند شناسايی نموده و تاثيرات اجتماعیبرگذار می نمايد تا افرادی را ک
در نبود چنين روند کاری، . برای اين مقصد، تاريخ قطعی توسط روند کاری کشور ميزبان تعين می گردد. ارزيابی نمايد

طعی در سراسر ساحه پروژه سند  اطالعات مربوط به تاريخ ق .مستقرض خود تاريخ قطعی را تعين می نمايد/مشتری
 تشخيص تاثيرات (i): دارای موارد ذيل می گردد(SIA)گزارش ارزيابی تاثيرات اجتماعی . برداری و منتشر می گردد
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 ارزيابی عايد و امرار معيشت (iii)، 3و دارايی هايشان2 فهرست اموال اشخاص بيجاشده (ii)اجتماعی گذشته، حال و آينده، 
خطرات و .  فرهنگی اشخاص بيجاشده-عات تقسيم بندی شده جنسيت مرتبط به شرايط اقتصادی و اجتماعی اطال(iv)آنها و 

 مندرج اين سند و قوانين و قواعد قابل اجرا حوزه قضايی که پروژه در مقرراتتاثيرات بالقوه اجتماعی پروژه در مقايسه با 
مشمول وجايب کشور ميزبان تحت قانون رار اضطراری مجدداستقآن فعاليت نموده ارزيابی می گردد که مرتبط موضوعات 

 .بين الملل می باشد
  

مستقرض افراد و گروپ های که به صورت متفاوت و نامناسب به /منحيث يک بخش ارزيابی اجتماعی، مشتری .16
ه چنين افراد و در جا هايک. خاطر حالت محروم و آسيب پذيری شان تحت تاثير پروژه قرار می گيرند را شناسايی می نمايند

مستقرض اقدامات هدفی را پيشنهاد و تطبيق می نمايد تا تاثيرات مغاير به صورت /گروپ ها شناسايی شوند، مشتری
 .نامناسب بااليشان اثر نه نموده و از مزايا و فرصت های انکشاف پروژه بی بهره نمانند

  
  پالن گذاری استقرارمجدد  .3

 
استقرار اضطراری ا در صورتی تهيه می دارد که پروژه داری تاثيرات مستقرض پالن استقرارمجدد ر/مشتری .17

اين است که مطمئن گردد که معيشت و استندرد های زندگی افراد بيجا شده استقرار اضطراری مجددهدف پالن . باشدمجدد
ريبان بيجا شده و ديگر برگشته باشد و همچنان استندرد های زندگی غ) پيش از پروژه(بهبود يافته يا حد اقل به حالت اول 

پالن استقرار . گروپ های آسيب پذير توسط تهيه مسکن کافی، اجاره زمين، درامد مداوم و منابع زندگی بهبود يافته باشد
 را نظارت نموده و سطح جزئيات و جامع بودن پالن استقرار مجدد متناسب 2 محافظتیمقررات ذکر شده مقرراتمجدد تمام 
يک طرح کاری پالن استقرارمجدد در بخش پيوست اين ضميمه مهيا گرديده . می باشداضطراری مجدداستقرار با تاثيرات 
 .شده است

 
پالن .پالن استقرار مجدد برمبنای ارزيابی تاثيرات اجتماعی و از طريق مشورت مفيد با افراد متاثر می باشد .18

 در مورد گزينه و حق انتخاب شان مرتبط به (i) استقرار مجدد دارای اقدامات است تا مطمئن گردد که اشخاص بيجا شده
 درمورد گزينه و حق انتخاب شان مشورت صورت گرفته (ii)جبران خسارت، جابجاسازی و احيای مجدد باخبر شده باشند؛ 

ری در هنگام شناسايی تاثيرات استقرارمجدد، پالن گذا. جايگزين های استقرارمجدد برايشان مهيا گرديده باشد) iii(باشد؛ 
مستقرض توجه مبرم درقسمت جنسيت می نمايند که اين توجه شامل اقدامات مشخص /استقرارمجدد و تطبيق آن، مشتری

برای بررسی نياز خانم های خانه، مشورت های مختص به جنسيت، افشا اطالعات و ميکانيزم شکايت می باشد تا مطمئن 
دست دادن امالک و کمک های استقرارمجدد شان را دريافت گردد که زنان و مردان هردو جبران خسارت کافی برای از

 .نموده و از کمک برای بهبودی يا به حالت اول برگرداندن عوايد و استندرد های زندگی مستفيد می گردند
 

مستقرض در پالن استقرارمجدد قوانين و قواعد ملی را در مورد کسب زمين، پرداخت جبران خسارت و /مشتری .19
استقرار  متاثر تجزيه، تحليل و خالصه می نمايند و چنين قوانين و قواعد را با مقرره ها و اساسات پاليسی جابجاسازی افراد
مستقرض يک /اگر خال ميان اين دو موجود باشد، مشتری. بانک انکشاف آسيايی مقايسه می نماينداضطراری مجدد

 .  نک انکشاف آسياييرا پيشنهاد می نمايندبا استراتيژی جهت پرسازی خال در پالن استقرارمجدد در مشورت با 
  
  

                                                 
ش از تعين پروژه انجام نگردد و پالن استقرارمجدد براساس اگرسرشماری پي.  ثبت نفوس تمام اشخاص بيجاشده درمحل شان براساس سرشماری 2

سروی ساده باشد، پالن استقرارمجدد جديد بعد از ختم ارزيابی سروی مفصل ولی پيش از کسب زمين توسط پروژه براساس سرشماری افراد 
  .بيجاشده تهيه می گردد

  . درسطوح خانواده، شرکت يا اجتماع است موجودی دارايی، ثبت ابتدايی دارايی های متاثر يا از دست رفته 3
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. تمام هزينه های جبران خسارت، جابجاسازی، و احيای مجدد زندگی از هزينه های پروژه محسوب می گردد .20
جهت دسترس بودن به موقع منابع الزم، کسب زمين و هزينه های استقرارمجدد درکمک های مالی بانک انکشاف آسيايی 

استقرارمجدد برای کمک مالی بانک انکشاف آسيايی  زمانی قابل قبول می باشد که مطابق به متن هزينه . شامل می گردد
پاليسی محافظتی بانک انکشاف آسيايی و اسناد پالن گذاری استقرارمجدد تصويب شده بانک انکشاف آسيايی پرداخت گرديده 

 .باشد
 

 افراد بيجا شده صورت گرفته را در پالن استقرار مستقرض اقداماتی که برای اعاده درآمد و بهبود زندگی/مشتری .21
برگردانده ) پيش از پروژه (منابع درآمد و زندگی متاثرشده توسط فعاليت های پروژه به حالت اول . مجدد شامل می سازد
ا بتوانند مستقرض کوشش های همه جانبه را انجام می دهند تا عوايد افراد بيجاشده را بهبود بخشند تا آنه/می شود و مشتری

برای افراد و خانواده های متاثر، اقداماتی در پالن استقرارمجدد شامل خواهد شد تا کمک های . از پروژه مستفيد شوند
پالن .اضافگی را برايشان مهيا سازد تا آنها بتوانند عوايد شان را در مقايسه با عوايد پيش از پروژه بهبود بخشند

ايد و زندگی را مشخص می سازند که شامل تنظيمات سازمانی، چارچوب نظارتی و استقرارمجدد استراتيژی بازيابی عو
 . گزارش دهی، بوديجه و تقسيم اوقات تطبيقی می باشد

 
اطالعات گنجانيده شده در پالن استقرارمجدد تا زمانی امتحانی باقی می ماند که يک سرشماری از مردم متاثر  .22

مستقرض تا تکميل سرشماری و موجودی دارايی های ازدست /جنيری، مشتریبزودی پس از تکميل  طرح ان. تکميل گردد
درين مرحله، ايجاد تغيرات در پالن استقرار مجدد شکل تجديد نظر تعداد افراد . رفته، پالن استقرارمجدد را قطعی می سازد

متريکس .  را به خود می گيردبيجاشده، وسعت کسب زمين، بوديجه استقرارمجدد و تقسيم اوقات تطبيق پالن استقرار پروژه
استحقاق پالن استقرارمجدد درين مرحله تازه می گردد تا تغيرات مربوطه را بازتاب دهد ولی استندرد های تنظيم شده در 

مستقرض مطمئن می گردد که پالن قطعی /مشتری. متريکس استحقاق اصلی در هنگام خالصه و قطعی سازی تقليل نمی يابد
 (ii)مرتبط به پروژه را بازرسی نمايد؛ استقرار اضطراری مجدد تمام موارد (i): ی خصوصيات ذيل باشداستقرار مجدد دارا

 از موجوديت منابع کافی بازرسی موضوعات به طور (iii)اقدامات مشخص کاهشی برای مالحظه موارد شرح می نمايد؛ و 
 .قناعت بخش مطمئن می سازد

 
استقرار به کمک های احتمالی کافی نيازمند است تا تاثيرات راری مجدداستقرار اضطپروژه ها با تاثيرات مهم  .23

مستقرض مطمئن می گردد /مشتری. که در جريان تطبيق پروژه شناسايی شده را مورد مالحظه قرار دهداضطراری مجدد
ين پالن قطعی مستقرض با افراد متاثر که بعد از تدو/برعالوه، مشتری.  که چنين کمک ها با سهولت قابل دسترس باشد

. استقرارمجدد شناسايی گرديده اند مشورت می نمايد و آنها را از حقوق و گزينه های جابجاسازی آگاه می سازد
مستقرض يک پالن استقرارمجدد اضافی يا يک پالن استقرارمجدد تجديد نظر شده را آماده نموده و آن را پيش از /مشتری

 .کشاف آسيايی تسليم می دهدانعقاد قرار داد جهت بازرسی به بانک ان
 

مستقرض از متخصصين واجد شرايط و باتجربه جهت تهيه ارزيابی تاثيرات اجتماعی و پالن استقرار /مشتری .24
برای پروژه های مغلق و بسيار حساس، از بورد متخصصين مستقل که با پروژه پيوند نداشته باشند . مجدد استفاده می نمايد

 .ق پروژه استفاده می گردددر جريان آماده سازی و تطبي
 

  کسب زمين مذاکره شده  .4
 
.  برای واگذاری مذاکره شده وضع نمی گردد مگر اينکه سلب مالکيت باعث ناکامی مذاکره گردد2 محافظتی مقررات .25

رون کردن واگذاری مذاکره شده کمک می نمايد تا از سلب مالکيت جلوگيری نموده و از استفاده مسئوالن دولتی برای به اجبار بي
مستقرض  تشويق می گردند تا در مناطق ممکن زمين و ديگر دارايی ها را از طريق واگذاری /مشتری. مردم ممانعت می نمايد

واگذاری مذاکره شده قيمت کافی و . مذاکره شده و برمبنای مشورت با مردم متاثر حتی آنانيکه سند شرعی بدست دارند کسب نمايند
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مستقرض مطمئن می گردند که هرنوع مذاکره با افراد بيجا شده /مشتری. ر دارايی ها عرضه می داردخوب را برای زمين و ديگ
برای اين منظور،  .خطرات عدم تقارن اطالعات و اختيار چانه زدن پارتی ها در چنين معامالت را مالحظه می نمايد

مستقرض با بانک /مشتری. ات و واگذاری را سند نمايدمستقرض با پارتی های بيرونی مستقل مشغول می شود تا روند مذاکر/مشتری
انکشاف آسيايی روی روند مشورت، پاليسی ها و قوانين که قابل اجرا باالی چنين معامالت، اعتبار پارتی سوم، ميکانيزم محاسبه 

 .يد حفظ سوابق می باشد، موافقت می نمامقرراتهزينه های استقرارمجدد زمين و ديگر دارايی های متاثر و 
  

 افشا اطالعات  .5
 

 :مستقرض اسناد ذيل را برای نشر دروب سايت به بانک انکشاف آسيايی تحويل می هد/مشتری .26
 

مستقرض پيش از /يا چارچوب کاری استقرارمجدد تصديق شده مشتری/مسوده پالن استقرارمجدد و .1
 .ارزياب پروژه

 .سرشماری مردم متاثرمستقرض بعداز تکميل /پالن قطعی استقرارمجدد تصديق شده مشتری .2
پالن جديد استقرارمجدد يا پالن تغيرداده شده استقرارمجدد و پالن اقدامات اصالحی آماده شده در جريان  .3

 .تطبيق پروژه، اگر موجود باشد
 .گزارشات نظارتی استقرارمجدد .4

 
 قابل دسترس و ، به موقع، درمکان 26مستقرض اطالعات مرتبط به استقرار مجدد مشمول اطالعات ماده /مشتری .27

برای مردم بيسواد، ميتود های ارتباطی ديگر استفاده . در لسان قابل فهم برای مردم متاثر و ديگر سهامدارن مهيا می سازد
 .می گردد

 
 مشورت و اشتراک  .6

 
هستند مشورت های مفيد را با مردم استقرار اضطراری مجددمستقرض برای پروژه هايکه دارای تاثيرات /مشتری .28

مشورت مفيد به روند گفته می شود که دارای ويژه گی های . ، اجتماعات ميزبان شان و جامعه مدنی برگذار می نمايدمتاثر
 افشا اطالعات کافی و (ii). در مراحل اوليه تهيه پروژه آغاز شده و در سراسر دوره پروژه انجام گرديده باشد(i): ذيل باشد

 در فضای عاری از تهديد و اجبار صورت گرفته (iii).  متاثر مهيا ساخته باشدمرتبط قابل فهم و قابل دسترس را به مردم
 نظرات (v).  پاسخگو و شامل جنسيت بوده و متناسب با احتياجات طبقه محروم و گروپ های آسيب پذير باشد(iv). باشد

، شريک سازی مزايای و طرح پروژه، اقدامات کاهشی: مرتبط مردم متاثر را در روند تصميم گيری شريک سازد مانند
مستقرض /مشتری. مشورت متناسب با تاثيرات روی اجتماع متاثر انجام می گيرد. فرصت های انکشافی و موارد تطبيقی

توجه مبرم را متوجه نياز های گروپ های محروم و آسيب پذير مخصوصا آنانيکه در زير خط فقر قرار دارند ، فاقد زمين، 
 . و اطفال، مردم بومی و آنانيکه فاقد زمين شرعی اند، مبزول می داردکاهنان، زنان سرپرست، زنان

 
 ميکانيزم شکايت و جبران خسارت  .7

 
مستقرض يک ميکانيزم را جهت دريافت و تسهيل بخشی به نگرانی ها و شکايات مردم متاثر در مورد /مشتری .29

. وجه خاص باالی گروپ های آسيب پذير می نمايندبيجايی فزيکی و اقتصادی و ديگر تاثيرات پروژه تاسيس می نمايند که ت
اين ميکانيزم بايد نگرانی های . ميکانيزم شکايت و جبران خسارت بايد مطابق به خطرات و تاثيرات مغاير پروژه آماده گردد

سترس به مردم متاثر را با استفاده از روند شفاف و قابل فهم مالحظه نمايد که پاسخگو جنسيت، متناسب فرهنگ و قابل د
. ميکانيزم نبايد مانع دستيابی به عالج های قضايی و اداری کشور گردد. مردم متاثر بدون هيچ نوع هزينه و مجازات باشد

 .مستقرض اشخاص متاثر را درمورد ميکانيزم باخبر می سازد/مشتری
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 نظارت و گزارش دهی  .8
 

يابی می نمايد که وسعت فعاليت های مستقرض  ازپيشرفت تطبيق پالن استقرارمجدد نظارت و ارز/مشتری .30
برعالوه ثبت پيشرفت در پرداخت جبران خسارت و ديگر عملکرد . نظارتی متناسب با خطرات و تاثيرات پروژه می باشد

مستقرض گزارشات نظارتی را تهيه می دارند تا مطمئن گردند که تطبيق پالن استقرارمجدد /های استقرارمجدد، مشتری
مستقرض /هستند، مشتریاستقرار اضطراری مجددبرای پروژه هايکه دارای تاثيرات . اهم نموده استنتايج دلخواه رافر

مستقرض /متخصصين واجد شرايط و باتجربه بيرونی يا موسسات واجدشرايط را حفظ می دارد تا اطالعات نظارتی مشتری
استقرار اضطراری  اگر مواردی اين متخصصين درمورد موضوعات قبولی محافظتی نظرداده  و. را تصديق نمايند

تازمانيکه چنين اسناد پالن گذاری . تشخيص گردد، پالن های اصالحی را تهيه ميدارند تا چنين موارد را مالحظه نمايندمجدد
باشد، استقرار اضطراری مجددمستقرض تطبيق اجزای پروژه مشخص شده را که دارای تاثيرات /تدوين گردند، مشتری

 .ادامه نمی دهند
 

مستقرض گزارشات شش ماهه را تهيه می دارد که پيشرفت تطبيق فعاليت های استقرارمجدد، هرنوع /مشتری .31
توافق استقرار اضطراری مجددچنين گزارشات مشخصه های نظارت . موارد رضايت و اقدامات اصالحی را شرح می دهد

 نظارتی استقرارمجدد در مقرراتخلی و خارجی هزينه های دا. شده در زمان تصويب پالن استقرار مجدد را تعقيب مينمايد
 .بوديجه پروژه شامل می گردد

 
 تاثيرات پيش بينی ناشده  .9

 
مستقرض ارزيابی تاثيرات /در جريان تطبيق پروژه ظاهر گردد، مشتریاستقرار اضطراری مجدداگر تاثيرات  .32

 جديد تدوين می نمايد که دربر گيرنده تمام اجتماعی را برگذار نموده و پالن استقرار مجدد را تغير داده يا به صورت
 . قابل اجرا و مشخص شده درين سند باشدمقررات

 
 نگرانی های ويژه درقبال مردم بومی   .10

 
مستقرض جايگزين طرح های پروژه را تا حد اعظمی ممکن بررسی می نمايد تا از جابجاسازی مردم /مشتری .33

اگر ممانعت ممکن نباشد، با . نگ و زندگی سنتی شان جلوگيری نمايدبومی درنتيجه تاثيرات مغاير روی شناخت، فره
استقرار اضطراری مشورت بانک انکشاف آسيايی، يک پالن مختلط مردم بومی و پالن استقرارمجدد تدوين شده ميتواند تا 

 3ات محافظتی  مرتبط مشخص شده در مقررمقرراتچنين پالن مختلط با . و موضوعات مردم بومی را مالحظه نمايدمجدد
 .همخوانی خواهد داشت
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 طرح کلی پالن استقرار مجدد
  

يک پالن استقرارمجدد برای تمام پروژه ها با داشتن .  است2 محافظتی مقرراتاين طرح کلی يک بخش از 
تاثيرات سطح جزئيات و جامع بودن آن متناسب با خطرات و . يک امر ضروری می باشداستقرار اضطراری مجددتاثيرات 

جنبه های واقعی اين طرح کلی هدايت کننده برای تهيه پالن های استقرارمجدد . می باشداستقرار اضطراری مجددبالقوه 
  .ميباشد، هرچند ترتيب نشان داده شده ذيل الزامی نمی باشد

  
 خالصه پروژه  .الف

  
 استحقاق و اقدامات پيشنهاد شده اين بخش معلومات مختصر در مورد حوزه کاری پروژه، يافته های کليدی سروی،

  .می باشد
  
 شرح پروژه  .ب
  

اين بخش شرح کامل پروژه را مهيا ساخته، در مورد اجزای پروژه که باعث کسب می زمين گردد بحث می نمايد 
اين بخش جايگزين های که باعث کاهش . و ساحات پروژه را تعين می نمايداستقرار اضطراری مجددو همچنان 
اين بخش دارای جدول معلومات مقداری بوده و مالحظات منطقی را برای تصميم .  می گردد را شرح می دهداستقرارمجدد

  .نهای مهيا می سازد
  
 حوزه کسب زمين و استقرارمجدد  .ج
  

  :اين بخش
در مورد تاثيرات بالقوه پروژه بحث نموده و دارای نقشه تاثيرات ساحات يا زون اجزای يا فعاليت های  .1

 .باشدپروژه می 
 .حوزه کسب زمين را شرح داده و بيان ميدارد که چرا برای سرمايه گذاری اصلی پروژه الزمی است .2
 .تاثيرات کليدی در مورد دارايی های افراد بيجاشده را خالصه می سازد .3
 .معلومات دقيق در مورد منابع امالک عامه که کسب خواهند شد را فراهم می نمايد .4

 
 اقتصادی-تماعیاطالعات و تاريخچه اج  .د
  

اين بخش ارزيابی تاثيرات اجتماعی، سروی سرشماری و ديگر تحقيق ها را با اطالعات يا داده های عاری از 
  :جنسيت، آسيب پذيری و ديگر گروپ های اجتماعی که شامل موارد ذيل می گردند را طرح بندی می نمايد

  
 .سايی و يکايک می شماردمردم و اجتماعاتيکه قرار است متاثر گردند را تعريف، شنا .1
تاثيرات کسب زمين يا دارايی را روی مردم و اجتماعات متاثر شرح داده و پارامتر های اجتماعی،  .2

 .اقتصادی و فرهنگی را مدنظر می گيرد
يا قومی و ديگر گروپ های آسيب پذير را بحث می /تاثيرات پروژه روی غريبان، اقليت های بومی و .3

 .نمايد
 .اقتصادی، نياز ها و الويت زنان را شناسايی می نمايد-استقرارمجدد، حاالت اجتماعیتاثيرات جنسيت و  .4
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 افشا اطالعات، مشورت و اشتراک  .ر
  

  :اين بخش
 .سهامداران پروژه بخصوص سهامداران اصلی را تعين می نمايد .1
 شرح می ميکانيزم مشورت و اشتراک که در جريان مراحل مختلف دوره پروژه استفاده خواهد شد را .2

 .دهد
فعاليت های به عهده گرفته شده را جهت نشر پروژه و اطالعات استقرارمجدد در جريان طرح و تهيه  .3

 .پروژه برای سهيم ساختن سهامداران، شرح می دهد
نتايج مشورت با مردم متاثر را خالصه ساخته و بيان ميدارد که چگونه نگرانی های ابرازشده و  .4

 .ن استقرارمجدد مالحظه گرديده استپيشنهادات داده شده در پال
افشا مسوده پالن استقرارمجدد به مردم متاثر را تائيد نموده و اقداماتی را برای افشا پالن های بعدی روی  .5

 .دست می گيرند
و روند ) شامل نوع اطالعات منتشر شونده و ميتود انتشار(اقدامات برای افشا اطالعات پالن شده  .6

 . ر جريان تطبيق پروژه را شرح ميدهدمشورت با مردم متاثر د
 

 ميکانيزم شکايت و جبران خسارت  .س
  

اين بخش ميکانيزم دريافت و تسهيل نگرانی ها و شکايات مردم متاثر را شرح می دهد و بيان می دارد که چطور 
  . اين روند قابل دسترس به مردم متاثر و حساسيت جنسيتی می باشد

  
 چارچوب کاری حقوقی  .ص

  
  :خشاين ب

قوانين و قواعد ملی و محلی که به پروژه وضع می گردد را شرح داده و خال ها ميان قوانين محلی و  .1
مقرره پاليسی بانک انکشاف آسيايی را شناسايی نموده و بيان ميدارد که چطور به اين خال ها مالحظه 

 .صورت گيرد
 . متاثر شرح می دهدتعهدات حقوقی و پاليسی نمايندگی های اجرايوی را به تمام اقشار .2
اساسات و ميتود هايکه برای ارزيابی و مقايسه هزينه های استقرارمجدد دارايی، عوايد، و زندگی را  .3

طرح بندی نموده و معيار های جبران خسارت و کمک را تنظيم می نمايد و نيز بيان ميدارد که جبران 
 .خسارت و کمک چی وقت و درکجا فراهم می گردد

 . روند کاری کليدی تهيه می نمايدمقرراترا شرح داده و تقسيم اوقات را برای انجام روند کسب زمين  .4
 

 استحقاق، کمک و مزايا  .ط
  

  :اين بخش
استحقاق و شايستگی های شخص بيجا شده را تعين نموده و تمام اقدامات کمکی استقرارمجدد را شرح می  .1

 .نمايد
 .و ديگر گروپ های خاص را تعين می نمايدتمام کمک ها به گروپ های آسيب پذير مشمول زنان  .2
 .فرصت ها را برای مردم متاثر طرح بندی می نمايد تا از مزايای انکشافی پروژه برخوردار گردند .3
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 جابجاسازی مسکن و واگذاری  .ع
  

  :اين بخش
گزينه ها را برای جابجاسازی مسکن و ديگر ساختار ها مشمول جابجاسازی مسکن، جابجاسازی جبران  .1

 .دی و خود گزينی را تشريح می نمايدنق
محالت جابجاسازی جايگزين مالحظه شده، مشورت های برگذار شده در اجتماع، و قضاوت برای  .2

انتخاب محل را شرح می دهد که مشمول جزئيات ساحه، ارزيابی محيط زيست ساحه و نياز های 
 .انکشافی می باشد

 . م می سازدتقسيم اوقات برای تهيه و انتقال به ساحه فراه .3
 .تنظيمات حقوقی را شرح داده تا حقوق اجاره داری و انتقال به اشخاص جابجاشده را تنظيم نمايد .4
اقداماتی را برای کمک اشخاص بيجا شده همراه با انتقال و تاسيس در محالت جديدشان طرح بندی می  .5

 .نمايد
 .پروگرام هايکه زيربناهای مدنی را فراهم می سازد را شرح می دهد .6
 .طرز همسازی يا همبستگی با جامعه ميزبان را توضيح می دهد .7

 
 بازگرداندن عوايد و احيای مجدد  .ف
  

  : اين بخش
خطرات زندگی را شناسايی نموده و جدول های تقسيم شده براساس اطالعات آمار نفوس و منابع زندگی  .1

 .را تهيه می دارد
ول گزينه های چند گانه برای بازگرداندن انواع پروگرام های بازگرداندن عوايد را شرح می دهد که مشم .2

 .زندگی ميباشد
اقدامات را برای تهيه حفاظت اجتماعی از طريق بيمه اجتماعی و پشتوانه ويژه پروژه طرح بندی می  .3

 .نمايد
 .اقدامات ويژه جهت کمک به گروپ های آسيب پذير را شرح می دهد .4
 مالحظات جنسيت را توضيح می دهد .5
 .وزشی را شرح می دهدپروگرام های آم .6
 

 بوديجه استقرارمجدد و پالن کمک مالی  .ک
  

  :اين بخش
بوديجه را برای تمام فعاليت های استقرار مجدد تهيه و فهرست بندی می نمايد که مشمول واحد  .1

استقرارمجدد، آموزش کارمندان، ارزيابی و نظارت و تهيه پالن های استقرار مجدد درجريان تطبيق 
 .قرضه می باشد

 روند بوديجه را شرح می دهد  .2
دارای توجيه برای تمام فرضيه ها صورت گرفته در محاسبه ميزان جبران خسارت، هزينه های  .3

 .  جابجاسازی و ديگرهزينه های پيش بينی شده می باشد
 .دارای اطالعات در مورد منابع وجوه سرمايه برای بوديجه پالن استقرارمجدد می باشد .4
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 نیتنظيمات سازما  .ل
  

  : اين بخش
 .ميکانيزم و مسئوليت های تنظيم سازمانی جهت انجام پالن استقرارمجدد را شرح می نمايد .1
 دارای پروگرام ظرفيت سازی سازمانی می باشد مشمول کمک های تخينکی در صورت ضرورت .2
اگر  نقش موسسات و سازمان های مردم متاثر را در پالن گذاری و اداره استقرارمجدد شرح می دهد،  .3

 .دخيل باشند
 .سهم گيری زنان در پالن گذاری و اداره استقرارمجدد را شرح می دهد .4

 
 تقسيم اوقات تطبيق  .م
  

اين بخش دارای تقسيم اوقات تطبيق با جزئيات و مقيد زمان برای تمام فعاليت های کليدی استقرارمجدد و احيای 
اليت های همگام شده استقرارمجدد را با تقسيم اوقات اعمار کارهای تقسيم اوقات تطبيق بايد تمام جنبه های فع. مجدد می باشد

  .مدنی پروژه دربر گرفته و خط زمانی و روند کسب زمين را مهيا سازد
  

 نظارت و گزارش دهی  .ن
  

اين . اين بخش ميکانيزم مناسب به پروژه را برای نظارت، ارزيابی و تطبيق پالن استقرارمجدد شرح می دهد
قدامات را برای اشتراک مردم متاثر در روند نظارت مشخص ساخته و روند گزارش دهی را تشريح می بخش همچنان ا

 .     نمايد
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  مردمان بومی: 3 یحفاظتممقررات 
  

  مقدمه  .الف
  
 2007بيانيه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی توسط مجلس عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر   .1

بانک انکشاف آسيايی . بسياری کشورهای آسيايی و اقيانوس آرام به نفع اين بيانيه غير اجباری رای دادند.  شدرسمًا پذيرفته
)ADB (مردمان بومی از پيشرفت . حقوق مردمان بومی را به رسميت می شناسد تا مسير پيشرفت آنها را نظارت نمايد

ه در مسير اصلی قرار دارند، برنامه ريزی و اجرا ميشود خود هايکه اکثرًا در کشورهای شان توسط مردم مقتدر يا کسانيک
نياز به کوشش های خاص است تا مردمان بومی را در برنامه ريزی پروگرام های انکشافی که بر . بخود بهره مند نمی شوند

حتياجات و آنها تاثير گذار است جذب نمود، بطور مشخص پروگرام های انکشافی که بطور فرضی برای برآورده سازی ا
همينکه پروگرام های انکشافی در ساحاتی داخل ميشود که مردمان بومی در آن . آروزه های خاص آنها طرح گرديده است

بطور عنعنوی ملکيت دارند يا از آن ساحات استفاده منمايند يا آن را در تصرف دارند و يا آنرا ملک اجدادی شان ميدانند، 
  . بطور روز افزون تهديد ميشوند

  
 مقرراتی را طرح ميکند که الزم است مشتريان يا قرض کنندها در تحويل دهی حفاظت های 3 یحفاظتممقررات   .2

 اهداف و 3 یحفاظتممقررات . مردمان بومی در پروژه های که توسط بانک انکشاف آسيايی حمايت ميشود آنرا برآورده کند
ارزيابی تاثيرات اجتماعی و روند برنامه ) 1:( ت مربوط بهمحدودۀ کاربرد آنرا مورد بحث قرار ميدهد و روی مقررا

فاش سازی اطالعات و ) 3(تهيه يی گزارشات مربوط به ارزيابی تاثيرات اجتماعی و مدارک برنامه ريزی؛ ) 2(ريزی؛ 
ايجاد ) 4(تقبل مشورتها بشمول ثابت نمودن موافقت جامعۀ مردمان بومی آسيب ديده با فعاليت های پروژۀ انتخاب شده؛ 

اين مجموعۀ مقررات خط مشی، حقوق . گزارش دهی و کنترول را تاکيد ميکند) 5(ميکانيزم جبران و اصالح شکايات؛ و 
مردمان بومی را حفاظت خواهد نمود تا هويت فرهنگی، عنعنات، و عادات خود را حمايت، تقويت، و نگهداری نمايند، و  

  . وژه های که آنها را متأثر ميسازد اقدامات الزم را اخذ نمايدبرای حمايت حقوق مردمان بومی در برابر پر
  
  اهداف   .ب
  
هدف اين است تا طرح و اجرای پروژه ها به يک طريقۀ باشد که احترام کامل برای مردمان بومی از لحاظ هويت،   .3

. گرديده ترويج شودوقار، حقوق انسانی، سيستم معيشت و بی نظيری فرهنگی چناچه توسط خود مردمان بومی تعريف 
بر اثر پروژه ها ) 2(از نگاه فرهنگی  منفعت های مناسب اجتماعی و اقتصادی بدست می آورند، ) 1(بنابران مردمان بومی 

  .و ميتوانند در پروژه های که بر آنها تاثير دارد بطور فعاالنه اشتراک نمايند) 3(تاثيرات ناسازگار را متحمل نميشوند، 
  
  د محدودۀ کاربر  .ج
  
مقررات به تمام پروژه های مستقل و غير مستقل به سرمايه گذاری بانک انکشاف آسيايی ويا زير اداره بانک   .4

انکشاف آسيايی صرف نظر از منابع تمويل کننده آن بشمول پروژه های که توسط قرضه، يا بخشش و يا وسيله های ديگر 
همچنين مقررات  اقداماتی را که توسط قرض کننده يا مشتری در . مثل پروژه های تساوی حقوق و يا گرنتی ها، نافذ است

  .پيش بينی پروژه های بانک انکشاف آسيايی رهبری ميشود دربر دارد
  
در محدوده آسيا و کشورهای اقيانوس آرام اجتماع بومی تنوع زياد فرهنگی، تاريخی و اوضاع جاری شان را   .5

ن زندگی ميکند بی ثبات است و در حال تغيير می باشد و کدام تعريف جهانی قابل مناطق که چنين مردم در آ. منعکس ميکنند
در کشورهای مختلف ممکن است مردمان بومی به اقليت های نژادی، اجتماعات . قبول از مردمان بومی وجود ندارد

ده، يا دسته های قبيلوی نسبت فرهنگی بومی، بومی ها، قبايل کوه نشين، مليت های که در اقليت قرار دارند، قبايل تقسيم ش
اين چنين دسته ها برای مقاصد قابل بهره برداری مردمان بومی فرض شده ميتوانند هرگاه آنها خصوصيات را که . داده شود

  .  ليست گرديده دارا باشند6در پاراگراف 
 
تا به دسته های مشخص اصطالح مردمان بومی در يک معنی کلی برای مقاصد قابل بهره برداری استفاده ميشود   .6

  : فرهنگی و اجتماعی آسيب پذير اشاره شود که دارای خصوصيات ذيل به درجه های مختلف هستند
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 به عنوان عضو يک دسته فرهنگی بومی مشخص و شناخت اين self-identificationشناخت از خود  .1
 هويت توسط ديگران؛

ک اجدادی در ساحه پروژه و به منابع طبعی تعلق دسته جمعی به منطقه زيست مشخص جغرافيايی ، يا مل .2
 درين مناطق زيست و قلمرو؛

نهادهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، يا سياسی  عنعنوی که از نهادهای مهم اجتماعی و فرهنگی  .3
 جامعه مجزا هستند؛

 .يک لسان مشخص که غالبًا از لسان های رسمی کشور و منطقه متفاوت است .4
  
گی ها قانون ملی، قانون عرفی، و هرميثاق بين المللی که به آن کشور شريک است در حساب با مالحظه اين ويژه   .7

  .گرفته خواهد شد
  
يک دستۀ که تعلق دسته جمعی خود را با يک منطقه زيست جغرافيايی مشخص يا قلمرو اجدادی شان در ساحه   .8

  .يسی واجد شرايط باقی ميماندپروژه بخاطر تجزيه اجباری از دست داده اند برای پوشش زير اين پال
  
روژه بطور مستقيم يا غير مستقيم شان و وقار، حقوق انسانی، سيستم های معيشت، يا فرهنگ مردمان هرگاه يک پ  .9

بومی را متاثر ميسازد، يا قلمرو يا منابع طبعی يا فرهنگی که  مردمان بومی استفاده ميکنند، در تصرف دارند، يا به عنوان 
  .شان ملکيت آنرا ادعا ميکنند متاثر ميشود، حفاظت مردمان بومی آغاز ميشودملک اجدادی 

  
  مقررات عمومی   .د
  

  مشورت و مشارکت   .1
  

قرض کننده يا مشتری اداره مشورت هدفمند را با مردمان بومی آسيب ديده متقبل خواهد شد تا اشتراک همه جانبه   .10
 تامين نمايد تا از تاثيرات ناسازگار باالی مردمان بومی جلوگيری کند، يا طرح، اجرا، و کنترول اقدامات) 1(آنها را در 

و ) 2(هرگاه جلوگيری ممکن نباشد تاثيرات را به حد اقل برساند يا تخفيف بدهد يا برای چنين تاثيرات جبران بپردازد؛ 
  . دمنفعت های پروژه را که به آنها تعلق ميگيرد به يک طريقه فرهنگی  مناسب مرتب نماي

 اساس جريان در اوايل مرحله تدارک پروژه آغاز ميشود و در تمام جريان پروژه به) 1( :مشورت هدفمند يک روند است که
برای مردم آسيب ديده افشاء بموقع اطالعات مناسب و وابسته را که به آسانی قابل دست رسی و ) 2( پيشرفت انجام ميشود؛

   فضای عاری از تهديد و اجبار به عهده گرفته ميشود؛ در يک) 3( قابل فهم باشد ميسر ميسازد؛
تمام نظريات مناسب مردمان بومی آسيب ديده و ديگر سهامداران را در تصميم گيری های مانند؛ طرح پروژه، تسهيم ) 4(

  .منفعت ها و فرصت های انکشافی و موضوعات اجرا  شريک ميسازد
  

روند مشورت و نتايج آن . روی اجتماعات آسيب ديده انجام خواهد شدمشورتها به يک طريقه متناسب با تاثيرات   .11
برای انجام دادن مشورت هدفمند با مردمان بومی آسيب  .خواهد شد) IPP(در اسناد ثبت و در پالن مردمان بومی منعکس

های شناسايی ديده، قرض کننده يا مشتری يک استراتيژی با زمينه مشخص برای مشورت جامع و مشارکتی بشمول رويکرد
نمايندگان مناسب مردمان بومی و روشهای مشورت متناسب با ارزش های فرهنگی و اجتماعی مردمان بومی آسيب ديده  

  .قرض کننده يا مشتری توجه خاص به نگرانی های زنان و جوانان بومی خواهد نمود. ايجاد خواهد نمود
  

ده در رابطه با پروژه و اجزای آن، يا پالن مردمان بومی هرگاه قرض کننده يا مشتری و مردمان بومی آسيب دي  .12
تفاوت ها و اختالفات جدی داشته باشند، قرض کننده يا مشتری مذاکرات حسن نيت را تقبل خواهد نمود تا چنين تفاوت ها و 

  .اختالفات را حل نمايد
  

  ارزيابی تاثيرات اجتماعی  .2
  

اثيرات احتمالی روی مردمان بومی را تائيد نمايد، قرض کننده يا هرگاه ازمايش توسط بانک انکشاف آسيايی ت  .13
و . مشتری متخصصين با تجربه و واجد شرايط را حفظ خواهد نمود تا يک ارزيابی مکمل تاثيرات اجتماعی را انجام بدهند



3ضميمه  54  

سی يک طرح اگر تاثيرات روی مردمان بومی شناسايی گردد، قرض کننده يا مشتری در ارتباط با امکان پذيری برر
خطرات و تاثيرات اجتماعی بالقوۀ پروژه دربرابر مقررات که درين سند ارائه گرديده . مردمان بومی را فراهم خواهد نمود

و قوانين و مقررات حوزۀ قضايی که پروژه در آن فعاليت دارد و موضوعاتی که به مردمان بومی بشمول التزامات کشور 
  .ارتباط دارد، ارزيابی خواهد شدميزبان بموجب قوانين بين المللی 

  
براساس ازمايش، يک ارزيابی تاثيرات اجتماعی مبتنی به محل کار به عنوان بخش از بررسی امکان پذيری يا به   .14

ارزيابی تاثيرات اجتماعی، در مشورت با جوامع مردمان بومی، مردمان بومی را که . عنوان فعاليت مستقل انجام خواهد شد
ارزيابی تاثيرات .  آسيب ديده اند و تاثيرات بالقوه پروژه پيشنهاد شده را روی آنها شناسايی خواهد نموداز اثر پروژه

دسته های بومی در ساحۀ پروژه و ناحيه تاثيرات پروژه ) نقطه آغازين(اجتماعی يک طرح اجتماعی و اقتصادی خط مبنای 
ستقيم و غير مستقيم، مثبت و منفی پروژه را روی وضعيت را تدارک خواهد نمود؛ تاثيرات کوتاه مدت و دراز مدت، م

اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی هر دسته ارزيابی ميکند؛ ارزيابی و تصديق ميکند که کدام دسته های بومی اصول خط مشی 
که آنها مردمان بومی را آغاز خواهد نمود؛ رويکردهای بعدی و مقررات منابع برای تنظيم نگرانی ها و موضوعات پروژه 

  .را متاثر ميسازد را ارزيابی ميکند
  

سطح جزئيات و جامع بودن ارزيابی تاثيرات اجتماعی چه مثبت يا منفی متناسب با پيچيدگی پروژه پيشنهاد شده م   .15
  .متناسب با ماهيت و ميزان تاثيرات بالقوه پروژه پيشنهاد شده روی مردمان بومی خواهد بود

  
  پالن مردمان بومی  .3

 
اگر ازمايش و ارزيابی تاثيرات اجتماعی نشان بدهد که پروژۀ پيشنهاد شده تاثيرات مثبت يا منفی روی مردمان   .16

بومی دارد، قرض کننده يا مشتری در زمينۀ ارزيابی تاثيرات اجتماعی از طريق مشورت های هدفمند با جوامع مردمان 
ان بومی اقداماتی را تنظيم خواهد نمود که بوسيله آن قرض کننده يا پالن مردم. بومی يک پالن مردمان را فراهم خواهد نمود

مردمان بومی آسيب ديده از نگاه فرهنگی منفعت های مناسب اجتماعی و اقتصادی را ) 1: (مشتری مراقب خواهد بود که
حد ممکن از آنها هرگاه تاثيرات ناسازگار بالقوه روی مردمان بومی تشخيص ميشود، تا بيشترين ) 2(دريافت ميکنند؛ 

در موارديکه جلوگيری ناممکن باشد، پالن مردمان بومی بر اساس مشورت هدفمند با جوامع بومی . جلوگيری خواهد شد
سطح . اقداماتی را تنظيم خواهد نمود تا تاثيرات ناسازگار را به حد اقل برساند، تخفيف بدهد و برای آن جبران بپردازد

. مان بومی نظر به پروژه ها و ماهيت تاثيرات که بايد با آن برخورد شود فرق خواهد کردجزئيات و جامع بودن پالن مرد
  .خواهد نمود) ترکيب(قرض کننده يا مشتری عناصر پالنهای مردمان بومی را در طرح پروژه ادغام 

  
بت شناسايی گردد، به چنانچه مردمان بومی اکثريت ذينفع پروژۀ مستقيم را تشکيل ميدهند، و هنگاميکه تاثيرات مث  .17

در چنين قضايا، اسناد . عوض تهيه پالن مردمان بومی جداگانه، پالن مردمان بومی در طرح کلی پروژه شامل ميگردد
به طور مشخص، بيان . پروژه دارای يک خالصه در مورد اينکه پروژه چطور با مردمان بومی سازگار است، می باشد

ی مشورت هدفمند بر آورده شده و به چه صورت مزايای منتج شده در طرح پروژه شامل ميدارد که به چه اندازه نيازها برا
  .گرديده است

  
قرض کننده يا مشتری پالن مردمان بومی را به دنبال تکميل شدن طرح مفصل مهندسی و سروی يا بررسی مفصل   .18

ی دستورات قرارداد و تقسيم اوقات انجام هر مردمان بوم) تازه شده(پالن روزآمد شده . خواهد نمود) تازه(سنجش، روزآمد 
اقدامات تخفيف دهنده برای جلوگيری تاثيرات ناسازگار روی . جزء پروژه يا پروژه فرعی را به دقت تعقيب خواهد نمود

مردمان بومی و اقدامات برای بهبود منفعتهای مناسب از نگاه فرهنگی ميزان خواهد شد، اما نتايج توافق شده چنانچه در 
اگر قبل از تفويض طرح نهايی پالن مردمان بومی . مسوده پالن مردمان بومی مشخص گرديده تنزل يا کاهش نخواهد يافت

به بانک انکشاف آسيايی، دسته های جديدی از مردمان بومی تشخيص گردد، مشورت های هدفمند با آنها نيز به عهده گرفته 
  .خواهد شد

  
ا تجربه و شايسته را به کار خواهد گماشت تا ارزيابی تاثيرات اجتماعی و پالن قرض کننده يا مشتری متخصصين ب  .19

برای پروژه های بسيار پيچيده و دارای حساسيت بورد مشورتی مستقل مخصصين که با . مردمان بومی را فراهم نمايد
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ژه های بسيار پيچيده و حساس پرو. پروژه وابسته نباشد در جريان تهيه وتدارک و اجرای پروژه به کار گماشته خواهد شد
  .که مردمان بومی را متاثر ميسازد يک متخصص مردمان بومی را در بورد مشورتی مقرر خواهد نمود

  
  فاش سازی اطالعات   .4

  
قرض کننده يا مشتری اسناد ومدارک ذيل را به بانک انکشاف آسيايی تسليم خواهد نمود تا در وبسايت بانک   .20

  :رددانکشاف آسيايی نشر گ
يک مسودۀ پالن مردمان بومی و يا چارچوب برنامه ريزی مردمان بومی بشمول ارزيابی تاثيرات  .1

 اجتماعی که قبل از ارزيابی، قرض کننده يا مشتری آنرا تصديق نموده باشد؛
 طرح نهايی مردمان بومی به محض تکميل شدن؛ .2
کاری اصالحی که در جريان انجام مردمان بومی و يک پالن ) تازه ترين پالن(يک پالن روزآمد شده  .3

 ؛ و )در صورت موجود بودن( پروژه تهيه شده باشد
 گزارشات نظارت؛ .4

 
قرض کننده يا مشتری اطالعات مربوطه بشمول اطالعات اسناد و مدارک نامبرده را به طور به موقع، دريک   .21

ب ديده و ديگر سهامداران فراهم خواهد محل قابل دست يابی و به يک شکل و زبانی قابل فهم برای مردمان بومی آسي
  .اگر مردمان بومی بيسواد باشند روشهای ديگر مناسب ارتباط به کار برده خواهد شد. ساخت

  
  ميکانيزم جبران و اصالح شکايات  .5

  
 قرض کننده يا مشتری يک ميکانيزم را ايجاد خواهد نمود تا قطنامه جوامع مردمان بومی آسيب ديده را در مورد  .22

ميکانيزم جبران شکايات در برابر تاثيرات پروژه درجه بندی . نگرانی ها وشکايات دريافت نموده و به آنها کمک نمايد
خواهد گرديد و بايد در برابر نگرانی ها و شکايات بطور رايگان و بدون مکافات با کاربرد روند شفاف و قابل فهم که از 

ميکانيزم نبايد مانع دست .  جوامع مردمان بومی آسيب ديده باشد برخورد نمايدنگاه فرهنگی مناسب و قابل دست يابی برای
جوامع مردمان بومی آسيب ديده بطور مناسب راجع به ميکانيزم آگاهی . يابی به اداره های عالج کننده يا قضايی کشور گردد

  .حاصل خواهند نمود
  

  نظارت و گزارش دهی  .6
  

ای پالن مردمان بومی را نظارت و سنجش خواهد نمود ميزان فعاليت های قرض کننده يا مشتری جريان اجر  .23
برعالوۀ ثبت اطالعات برای تعقيب نمودن کارايی پروژه، قرض . نظارت متناسب با تاثيرات و خطرات پروژه  خواهد بود

مقررات و پيشرفت بطرف مثل، بازرسی و مميزی را بکار ببرد تا قبول ) ميکانيزم های(کننده يا مشتری بايد ميکانيزمهای
برای پروژه های که تاثيرات ناسازگار عمده باالی مردمان بومی دارد، قرض کننده . دست يابی نتايج مطلوب را ثابت نمايد

يا مشتری متخصصين با تجربه و شايسته خارجی يا مؤسسات غير دولتی شايسته را نگهداری خواهد نمود تا صحت و سقم 
متخصصين خارجی که توسط قرض کننده يا مشتری گماشته ميشود، در بارۀ موضوعات .  نمايداطالعات نظارتی را ثابت

قبول، مشورت خواهند داد، و هرگاه موضوعات قابل توجه مردمان بومی تشخيص گرديد، قرض کننده يا مشتری يک پالن 
قداماتی اصالحی را اجرا نموده و قرض کننده يا مشتری ا. کاری اصالحی روزآمد شدۀ مردمان بومی را تدارک خواهد ديد

  .در بارۀ اين اقدامات پيگيری خواهد نمود تا از مؤثريت آنها اطمينان حاصل کند
  

قرض کننده يا مشتری گزارشات دوره يی در بارۀ جريان اجرای پالن مردمان بومی فراهم خواهد نمود، و   .24
 کننده يا مشتری گزارشات شش ماهه را تسليم خواهد قرض. مضوعات قبول و اقدامات اصالحی را برجسته خواهد نمود

  .هزينۀ لوازم نظارت در بوديجه پروژه منعکس خواهد شد. نمود
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    مترقبه غيرتاثيرات   .7
 

هرگاه تاثيرات غير منتظره مانند؛ تغير مسير پروژه، روی مردمان بومی در جريان اجرای پروژه آشکار ميشود،   .25
 ارزيابی تاثيرات اجتماعی را انجام خواهد داد و پالن مردمان بومی را روزآمد خواهد نمود، يا قرض کننده يا مشتری يک

پالن تازه شده مردمان بومی را که تمام مقررات نافذ را دربر داشته باشد، طوريکه درين سند مشخص گرديده، تدوين خواهد 
  .نمود

  
  مقررات خاص   .ر
  

  ابع طبيعی مربوطه آنهاُملک ها و سرزمين های اجدادی و من  .1
  

مردمان بومی با زمين، جنگالت، آب، طبيعت وحشی و ديگر منابع طبيعی بطور نزديک رابطه دارند، و بنابر اين   .26
در اين حالت، در وقت انجام ارزيابی . هرگاه پروژه يی چنين رابطه ها را متاثر بسازد مالحظات خاص اعمال ميشود

  :ن مردمان بومی، قرض کننده يا مشتری توجه خاص به مفردات ذيل خواهد نمودتاثيرات اجتماعی و تدارک پال
  

قرض کننده يا مشتری توجه خاص به حقوق عرفی انفرادی و دسته جمعی مردمان بومی مربوط به  .1
سرزمين ها و قلمرو اجدادی که آنها بطور عنعنوی مالک آن هستند، يا در تصرف دارند، يا از آن استفاده 

 در موارديکه دست يابی به منابع طبيعی برای بقای فرهنگ ها و سيستم های معيشتی آنها ميکنند؛ و
 حياتی است، خواهد نمود

قرض کننده يا مشتری به ضرورت حمايت چنين امالک، سرزمين ها و منابع در مقابل تصرف غير  .2
 .قانونی و تجاوز، توجه خاص خواهد نمود

گی و معنوی که مردمان بومی به چنين سرزمين ها و منابع قرض کننده يا مشتری به ارزش های فرهن .3
 .نسبت ميدهند، توجه خاص خواهد نمود

قرض کننده يا مشتری به شيوه های مديريت منابع مردمان بومی و بقای درازمدت چنين شيوه ها توجه  .4
 .خاص خواهد نمود

  
خته شده در مورد زمين و قلمروی باشد که هرگاه پروژه شامل فعاليت های باشد که وابسته به تاسيس حقوق شنا  .27

مردمان بومی بطور سنتی مالک آن بوده اند، يا به صورت مرسومی از آن استفاده نموده يا آنرا در تصرف داشته باشند، 
مانند پروژه های منسوب به زمين يا کسب زمين، قرض کننده يا مشتری يک پالن کاری برای شناخت حقوق مرسومی چنين 

به صورت معمول پالن کاری پيش از تطبيق .  قلمروها، و دارايی ها را داخل پالن مردمان بومی ادغام می نمايدزمين ها،
چنين شناخت قانونی دارای شکل های ذيل می . پروژه انجام ميشود، اما در بعضی حاالت همزمان با پروژه ايجاد ميگردد

  :باشد
  

  اجاره داری زمين مردمان بومی؛شناخت قانونی مکمل از سيستم های مرسومی موجود .1
 .تغيير استفاده حقوق مرسومی به حقوق مالکيت انفرادی و اشتراکی .2

  
هرگاه هيچ يک از گزينه ها برطبق قوانين ملی ممکن نباشد، پالن مردمان بومی يک پالن کاری را برای شناخت   .28

  . ن شامل خواهد کردحقوق استفاده کنندگا) يا متولی قابل تجديد دراز مدت(قانونی دايمی 
  

برعالوه، برای پروژه های دارای تاثيرات بالقوه روی مردمان بومی، قرض کننده يا مشتری مشورت هدفمند آنها   .29
مانند اقدامات کاهش پيشنهاد شده، تسهيم منفعت ها و (را تأمين خواهد نمود و اشتراک همه جانبه آنها را روی موضوعات، 

  .که آنها را بطور مستقيم متاثر ميسازد، را تسهيل خواهد نمود) یفرصت ها و تنظيمات اجراي
  

  موافقت جوامع مردمان بومی آسيب ديده  .2
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ممکن است که مردمان بومی بطور مشخص آسيب پذير باشند هرگاه فعاليت های پروژه شامل فعاليت های زير   .30
نقل مکان فزيکی از سرزمين های سنتی و مرسومی؛ ) 2(توسعۀ تجارتی منابع فرهنگی و علوم مردمان بومی؛ ) 1: (باشد

و توسعۀ تجارتی منابع طبيعی در حدود سرزمين های مرسومی زير استفاده که دارای تاثير روی  وسيله امرار معاش، ) 3(
اختن در تصميم گيری اينکه آيا پرد. يا استفاده فرهنگ، معنويات، و تشريفاتی که معرف هويت و جامعه مردمان بومی است

با يک پروژه که در چنين فعاليت ها درگير است قرض کننده يا مشتری موافقت مردمان بومی آسيب ديده را جستجو خواهد 
  .نمود

  
برای اهداف کاربرد پاليسی، موافقت جوامع مردمان بومی به بيان دسته جمعی از مردمان بومی توسط افراد يا   .31

 درج گرديده، نسبت 30ت گسترده برای فعاليت های پروژه، طوريکه در پاراگراف نماينده های شناخته شده که دارای حماي
حتی اگر برخی افراد يا گروه ها در برابر فعاليت های پروژه اعترض نمايد چنين حمايت گستره از جانب جامعه . داد ميشود

  .ممکن است وجود داشته باشد
  

يا مشتری اسناد و مدارکی را فراهم خواهد نمود که روند هرگاه حمايت گسترده جامعه ثابت شد، قرض کننده   .32
يافته های ) 1( پروژه را با جزئيات تشريح ميکند و نتايج مشورت با مردمان بومی و سازمانهای مردمان بومی را بشمول 

 بشمول اقدامات اضافی) 3(روند مشورت هدفمند با جوامع مردمان بومی آسيب ديده؛ ) 2(ارزيابی تاثيرات اجتماعی؛ 
پيشنهادات برای ) 4(اصالح طرح پروژه که ممکن است نياز شود تا تاثيرات ناسازگار روی مردمان بومی را مرتب نمايد؛ 

و مضمون هر توافق بدست ) 5(مشورت هدفمند مشارکت جوامع مردمان بومی در جريان اجرا، نظارت، و ارزيابی پروژه؛ 
قرض کننده يا مشتری اسناد و مدارک روند اشتغال با بانک .  مردمان بومیآمده با جوامع مردمان بومی يا سازمان های

انکشاف آسيايی را برای بررسی و تحقيقات خود بانک انکشاف آسيايی تسليم خواهد نمود تا خود را از وجود حمايت گسترده 
ن حمايت ها نباشد تأمين مالی بانک انکشاف آسيايی پروژه های که دارای چني. جامع برای فعاليت های پروژه مطمئن سازد

 . نخواهد کرد
  

مشتری و مردم بومی آسيب ديده دررابطه به طرح، پالن وابسته به افراد بومی يا تطبيق فعاليت /زمانيکه مستقرض  .33
هايکه وابستگی با توسعه تجاری منابع فزيکی، جابجايی فزيکی افراد بومی، ويا توسعه تجاری منابع طبيعی داشته باشد، 

 . مشتری يک روند مذاکره از روی حسن نيت را برای حل چنين تفاوت ها و مخالفت ها انتخاب خواهند کرد/ستقرضم
  

درصورتيکه پروژه توسعه تجاری منابع فرهنگی و دانش افراد بومی را دربر داشته . توسعه تجاری منابع فرهنگی  .34
حقوق شان از چنين منابع نظر به قوانين موضوعه ) 1(ه از مشتری تضمين می نمايد که اجتماعات متاثرشد/باشد، مستقرض

) 3(وسعت و ماهيت توسعه تجاری پيشنهاد شده و گروه های عالقمند ويا دخيل در چنين توسعه ها؛ و ) 2(و مرسومی؛ 
وابسته به افراد پالن . تاثيرات بالقوه چنين توسعه باالی معيشت، محيط زيست افراد بومی و استفاده چنين منابع، آگاه ميشوند

بومی ماهيت و محتوای موافقتنامه را بازتاب نموده و شامل ترتيبات جهت تضمين اينکه افراد بومی سهم مساوی مفاديکه از 
 . توسعه تجاری به يک شکل درست فرهنگی بدست ميآيد، حاصل ميکنند

  
 طرح های جايگزين پروژه را  قرض کننده يا مشتری تا بيشترين حد ممکن.نقل مکان فزيکی مردمان بومی  .35

جستجو خواهد نمود تا از نقل مکان فزيکی مردمان بومی که از تاثيرات ناسازگار روی هويت، فرهنگ، و سيله معيشت 
در حاالت استثنايی زمانيکه جلوگيری ناممکن است، قرض کننده يا مشتری يک . مرسومی شان ناشی ميشود جلوگيری نمايد

الزم است که چنين يک پالن ترکيب .  بتواند با پالن اسکان مجدد ترکيب گردد فراهم خواهد نمودپالن مردمان بومی را که
شده با سليقه های فرهنگی مردمان بومی سازگار باشد و يک استراتيژی اسکان مجدد بر مبنای سرزمين را در بر خواهد 

هرگاه ممکن باشد، پالن مردمان بومی آسيب ديده اگر دليل برای جابجايی مردمان برای موجود بودن موقوف ميشود، . داشت
را اجازه خواهد داد تا به سرزمين و قلمرويکه به طور سنتی ُملک آنها بود يا از آن بطور عادی استفاده ميکردند و يا آن را 

ن ها را در صورت ضرورت پالن بايد مقرراتی را در بر داشته باشد تا چنين سرزمي. در تصرف خود داشتند عودت نمايند
 .بازسازی نمايد

  
،   هيدروآاربن ترآيباتمعادن، ( اگر پروژه شامل توسعه تجارتی منابع طبيعی مانند . توسعه تجارتی منابع طيبعی  .36

 در محدوده سرزمين های سنتی تحت استفاده  مردمان بومی است، قرض کنند يا )جنگالت، آب، شکار حيوانات يا ماهيگيری
از حقوق شان در برابر چنين منابع بموجب قوانين کيفری و  )1: (خواهد کرد که جوامع متاثرمشتری اطمينان حاصل 
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و از ) 3(از وسعت و ماهيت پيشرفت تجارتی  پيشنهاد شده و احزاب عالقمند و يا درگير در چنين پيشرفت ها؛ ) 2(عرفی؛ 
قرض کننده يا مشتری در . ن منابع با خبر هستندتاثيرات بالقوه چنين پيشرفت ها روی معيشت مردمان بومی و استفاده چني

پالن مردمان بومی تنظيماتی را شامل خواهد نمود تا مردمان بومی را قادر نمايد تا به يک طريقۀ فرهنگی مناسب سهم 
رد از منفعت های که از چنين پيشرفت ها سرچشمه ميگي) حداقل برابر و يا زيادتر از مقداری که آسيب ديده اند(منصفانۀ 

 .بدست بياوردند
  

 مردمان بومی و پيشرفت  .3
  

در پيشرفت اهداف که بايد مردمان بومی را بهره مند سازد، کشورهای عضو در حال توسعه از بانک انکشاف   .37
آسيايی خواهش نمود ميتوانند تا آنها را در برنامه ريزی توسعه وی شان و استراتيژيهای کاهش فقر با تدارک مساعدت های 

  . برای يک سلسله ابتکارات گوناگون مانند مثال ذيل  حمايت نمايدمالی
  

تقويت قوانين محلی تا شناخت قانونی از سيستم های اجاره داری زمين های سنتی يا مرسوم مردمان  .1
 بومی ايجاد گردد؛

تقويت مشارکت مردمان بومی در روند پيشرفت با جا دادن نظريات آنها در طرح پروگرامهای توسعه  .2
 و استراتيژيهای کاهش فقر و فراهم نمودن فرصتها برای آنها تا از پروگرام های توسعه وی از وی

طريق پاليسی و اصالحات قانونی، ظرفيت سازی، مشورت های هدفمند، مشارکت و آزادی بطور کامل 
 بهره مند گردند؛

ت با همکاری حمايت اولويت های توسعه وی مردمان بومی از طريق پروگرامهای که  توسط دول .3
 مردمان بومی ايجاد گرديد؛

که در ) موضوعات بين نسل جوان و نسل سال خورده گان( تنظيم موضوعات جنسيت و بين الزاد و ولد .4
 ميان اکثر مردمان بومی بشمول ضرورت های خاص زنان، جوانان، و اطفال بومی وجود دارد؛ 

( تی، و روابط جنسيت و بين الزاد و ولدتدارک طرح مشارکتی مردمان بومی تا فرهنگ، ساختار جمعي .5
را و سازمانهای اجتماعی، نهادها، سيستم های توليد، ) روابط بين نسل جوان و نسل سال خورده گان

 عقايد مذهبی، و طرح استفادۀ منابع را ثبت اسناد نمايد؛
ه وی را تقويت ظرفيت های جوامع مردمان بومی و سازمان های مردمان بومی تا پروگرامهای توسع .6

 تدارک، اجرا، نظارت و ارزيابی نمايند؛ 
 تقويت نمايندگی های دولتی که مسؤل فراهم سازی خدمات توسعه وی برای مردمان بومی ميباشند؛ .7
 حفاظت و احترام علوم بومی بشمول تقويت حق دارايی های معنوی؛ .8
ه مدنی، و سکتور تسهيل نمودن شراکت ميان دولت، سازمانهای مردمان بومی، سازمان های جامع .9

 .خصوصی، تا پروگرام های توسعه وی مردمان بومی تشويق و ترويج گردد
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  طرح کلی پالن مردمان بومی
  

يک پالن مردمان بومی برای تمام پروژه های که باالی مردمان .  است3 یحفاظتماين طرح بخشی از مقررات 
ن متناسب با اهميت تاثيرات بالقوه يا احتمالی آن روی مردمان سطح جزئيات و جامع بودن آ. بومی تاثيرات دارد الزم است

جنبه شرطی اين طرح تدارک يا آماده سازی پالن مردمان بومی را رهنمايی خواهد نمود، اگر چه به ترتيب که .بومی است
  .نشان داده شده الزامی نيست

   
  خالصه اجرائيوی   .الف

  
 .اهميت، و اقدامات پيشنهاد شده را تشريح ميکنداين بخش واقعيت های انتقادی، يافته های با 

 
 تشريح پروژه   .ب
  

اين بخش تشريح کلی پروژه را فراهم ميسازد، اجزا و فعاليت های پروژه را که ممکن باالی مردمان بومی تاثير 
 .کند مورد بحث قرار ميدهد و ساحه پروژه را شناسايی ميکند

 
  ارزيابی تاثيرات اجتماعی  .ج
  

  :اين بخش
 .چارچوب قانونی و نهادی قابل اجرا باالی مردمان بومی را بررسی ميکند .1
جمعيت شناختی دربارۀ خصوصيات اجتماعی، فرهنگی، و سياسی جوامع ) بنيادی(اطالعات خط مبنا  .2

مردمان بومی آسيب ديده؛ دربارۀ زمين و قلمرو که آنها ملکيت آنرا داشته اند يا بطور مرسوم آن را در 
 .اند و منابع طبيعيکه آنها به آن وابسته هستند،   فراهم ميکندتصرف داشته 

سهامداران اصلی پروژه را شناسايی ميکند و يک روند مناسب از نگاه فرهنگی و حساسيت جنسيت برای  .3
مشورت هدفمند با مردمان بومی در هر مرحلۀ تدارک و اجرای پروژه با در نظرداشت اطالعات خط 

 .مام ترتيب ميکندمبنا و بررسی، به دقت ت
ديده  تاثيرات بالقوه مثبت و منفی پروژه را بر اساس مشورت هدفمند با جوامع مردمان بومی آسيب .4

تاثيرات ناسازگار بالقوه بحرانی با تعيين يک ارزيابی احساس مردمان بومی آسيب ديده . ارزيابی ميکند
 .رهنگی آنها شامل ميسازداقتصادی، و ف ات پروژه روی و ضعيت اجتماعی،را راجع به تاثير

اقدامات الزم برای جلوگيری تاثيرات ناسازگار را بر اساس مشورت هدفمند با جوامع آسيب ديده شناسايی  .5
و پيشنهاد ميکند، اگر چنين اقدامات ناممکن باشد اقداماتی را تا تاثيرات ناسازگار را به حد اقل برساند يا 

 شناسايی ميکند و مراقب ميباشد تا مردمان بومی منفعت مناسب تخفيف بدهد و يا برای آن جبران بپردازد
 .را از نگاه فرهنگی بموجب پروژه در يافت نمايند

  
  فاش سازی اطالعات، مشورت و مشارکت  .د
  

  :اين بخش
روند فاش سازی اطالعات، مشورت و مشارکت را با جوامع مردمان بومی آسيب ديده که در جريان  .1

  .ده تشريح ميکندتدارک پروژه انجام گردي
 نظريات آنها را در بارۀ نتايج ارزيابی تاثيرات اجتماعی خالصه ميکند و نگرانی های که در جريان  .2

 .مشورت بوجود آمده و اينکه چطور با اين نگرانی ها در طرح پروژه برخورد شده را شناسايی ميکند
روند و نتايج مشورت را با جوامع در صورت که فعاليت های پروژه نيازمند حمايت گسترده جامعه باشد  .3

مردمان بومی آسيب ديده و هر توافق که از چنين مشورت ها برای فعاليت های پروژه ناشی ميشود و 
 .اقدامات حفاظت که تاثيرات چنين فعاليت ها را مرتب ميکند را ثبت اسناد ميکند

 گردد تا مشارکت مردمان بومی ميکانيزم مشورت و مشارکت را که بايد در جريان انجام پروژه استفاده .4
 . را در جريان اجرای پروژه تامين کند، تشريح ميکند
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فاش سازی طرح مسوده مردمان بومی و طرح نهايی مردمان بومی را به جوامع مردمان بومی آسيب  .5
 .ديده تائيد ميکند

  
  اقدامات سودمند  .ر
  

بومی منفعت های اجتماعی و اقتصادی را اين بخش اقداماتی را مشخص ميسازد تا اطمينان دهد که مردمان 
  .دريافت ميکنند که واقعًا مناسب و از نگاه جنسيت پاسخ گو است

   
  اقدامات تسکين کننده  .س
  

ين بخش اقداماتی را مشخص ميسازد تا از تاثيرات ناسازگار روی مردمان بومی جلوگيری شود، و در موارديکه ا
 ميکند تا تاثيرات ناسازگار  را به حد اقل برساند، تخفيف بدهد، و برای تاثيرات جلوگيری ناممکن باشد، اقداماتی را مشخص

  .ناسازگار شناخته شده اجتناب ناپذير برای هر دسته از مردمان بومی آسيب ديده جبران بپردازد
  

  ظرفيت سازی   .ص
  

 نهادهای دولتی را تقويت )1(اين بخش اقداماتی را مشخص ميسازد تا توانايی های اجتماعی، قانونی، و تخنيکی 
سازمان های مردمان بومی را در ساحه ) 2(نمايد تا موضوعات مردمان بومی را در ساحه پروژه اداره و نظارت نمايد؛ 

  .پروژه تقويت نمايد تا آنها را قادر نمايد که از مردمان بومی آسيب ديده بطور فعاالنه نمايندگی کنند
  
  اتميکانيزم جبران و اصالح شکاي  .ط
  

اين بخش شيوه های جبران شکايات را توسط جوامع مردمان بومی آسيب ديده تشريح ميکند و توضيح ميدهد که 
  .چطور اين روند برای مردمان بومی قابل دست يابی و از نگاه حساسيت جنسيت مناسب است

  
  کنترول، گزارش دهی و ارزيابی  .ع
  

سب به پروژه را برای کنترول و ارزيابی اجرای پالن مردمان و معيارهای منا) ميکانيزم(اين بخش ميکانيزم ها 
بومی تشريح ميکند و هم چنين ترتيبات برای مشارکت مردمان بومی آسيب ديده را در تدارک و تصديق نظارت و ارزيابی 

  .گزارشات مشخص ميکند
  
  تنظيمات سازمانی   .ف
  

ام دادن اقدامات گوناگون پالنهای مردمان بومی را اين بخش مسؤليت های تنظيمات سازمانی و ميکانيزم برای انج
را در اجرای ) NGOs(تشريح ميکند و هم چنين روند انضمام سازمان های مربوطه محلی و سازمان های غير دولتی 

  .اقدامات پالنهای مردمان بومی تشريح ميکند
  
  بوديجه و سرمايه گذاری   .ک
  

ای مردمان بومی تشريح گرديده است بطور جزء به جزء بويجه اين بخش برای تمام فعاليت های که در پالن ه
  .فراهم ميسازد
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  شرايط خاص برای کيفيت های مالی متفاوت: 4 یحفاظتم مقررات
  

  مقدمه  .الف
 
شرايط گوناگون قرضه دهی و محصوالت مالی مدارک مهم برای بانک انکشاف آسيايی است تا رشد جامع و  .1

برعالوه پروژه قرضه های استندرد، بانک انکشاف آسيايی اسناد . عضو خود ترويج نمايدتوسعه دوامدار را در کشورهای 
بشمول قرضه های برنامه يی، بخش مالی، تسهيالت سرمايه گذاری چندين بخشی، مساعدت قرضه های  گوناگون را

چگونگی مالی متفاوت  شرايط خاص را برای 4شرايط حفاظت . اضطراری، واسطه مالی و مساعدت مالی را ميسر ميسازد
  .که مشتريان يا قرضداران تقاضا نموده اند را طرح ريزی ميکند

  
  پروگرام قرضه دهی  .ب
  
قرض کننده يا مشتری تاثيرات بالفعل مستقيم يا غير مستقيم محيطی اسکان مجدد غير داوطلب يا تاثيرات آن باالی  .2

رضه حمايت شوند، را تشخيص خواهد نمود، قرض کننده يا مردمان بومی وابسته به پاليسی که بايد توسط پروگرامهای ق
مشتری اقدامات مناسب شناسايی ميکند تا اين تاثيرات را نظارت کند، و اقدامات تسکين کننده را در طرح برنامه شامل 

ه کيفی ترتيب يک محل پيدايش تاثيرات بالفعل هرعمل پاليسی، يکجا با واحدهای تخفيف ، آماده خواهد شد با يک نشان. ميکند
ممکن است ارزيابی استراتيژيک محيطی بطور سودمند در جای . احتمالی بزرگی هر تاثير، داليل مختصر برای قضاوت

  .مناسب قابل اجرا  باشد
  
  بخش قرضه دهی  .ج
 
برای سرمايه گذاری سکتور با تاثيرات محيطی اسکان مجدد يا تاثيرات باالی مردمان بومی، قبل از تصويب  .3

توسط بانک انکشاف آسيايی، مشتری يا قرض کننده با بانک انکشاف آسيايی در بارۀ ارزيابی محيطی و چارچوب، پروژه 
يک چارچوب اسکان مجدد، يا يک طرح چارچوب کاری مردمان بومی توافق خواهند نمود تا گزينش پروژه فرعی رهنمای 

و اجرای حفاظت پالنهای پروژه های فرعی و تسهيل کند، آزمايش و طبقه بندی، ارزيابی محيطی و اجتماعی، آمادگی 
  . 1-3نمودن شکايت، با لوازم که در شرايط حفاظت مشخص گرديده است

  
پروژه را با ) 1( :ارزيابی محيطی و بررسی چارچوب، چارچوب اسکان مجدد، و طرح چارچوب مردمان بومی .4

لی محيطی و اجتماعی پيش بينی شده اجزاء يا پروژه های تاثيرات ک) 2(پروژه های فرعی و اجزاء آن تشريح خواهند نمود؛ 
شرايطی را مشخص ميکند که در ) 3(فرعی  را که بايد تحت پروژه پيشنهاد شده سرمايه گذاری شود را توضيح ميدهد؛ 

دم ارتباط با نمايش و طبقه بندی پروژه های فرعی، ارزيابی، و برنامه ريزی، بشمول تنظيم مشورت های پرمعنی با مر
متاثرشده و يگر سهام داران شرکت ها و شرايط افشای اطالعات، و در صورت امکان معيارهای حفاظت که قرار است در 

بسندگی ظرفيت قرض کننده و مشتری ) 4(انتخاب پروژه های فرعی و اجزاء مورد استفاده قرار گيرد، تعقيب خواهد شد؛ 
کشاف آسيايی را اجرا و نيازمنديها را برای ظرفيت سازی شناسايی ميکند؛ را ارزيابی ميکند تا قانون ملی و شرايط بانک ان

روند انجام را بشمول حساب درامد و خرج يا بوديجه، تنظيمات سازمانی و نيازمندی های توسعه ظرفيت را معين ) 5(
و بانک انکشاف و مسؤليت های قرض کننده يا مشتری ) 7(شرايط مرقبت و گزارش دهی را مشخص ميکند؛ ) 6(ميکند؛ 

 .آسيايی را در ارتباط با آمادگی، انجام، و بررسی پيشرفت حفاظت اسنادهای پروژه های فرعی را شرح ميدهد
  
برعالوۀ عناصريکه در پاراگراف چهار ليست گرديده، چارچوب اسکان مجدد تاثير ارزيابی اجتماعی و علم  .5

که قابل اجرا باشد طرح چارچوب مردمان بومی روند و در مواردي. اصول روش شناسی سرشماری را طرح خواهد نمود
شرايط ارائه اسناد يا مدارک  را برای ثابت کردن حمايت گسترده جوامع متاثر شده برای فعاليت های پروژه در بخش 

 در اين دنباله مندرجات پيشنهادی تشخيص محيطی و 3 و 2،1ضميمه های. شرايط حفاظت، معين خواهد نمودE مشخص
بخاطر بسپاريد . چارچوب، يک چارچوب اسکان مجدد، و يک طرح چارچوب مردمان بومی را طرح ريزی ميکندبررسی 

ميزان سعی و تالش، اندازه تجزيه و تحليل، . که مندرجات پيشنهادی به عنوان يک رهنما برای گزارش دهی بکار ميرود
 .احتمال زيان و ضرر وابسته استجامع بودن، و سطح جزئيات به ماهيت پروژه و حجم تاثيرات ممکن و 
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يک و يا دو مثال بيشتر پروژه های فرعی قبل از تصويب پروژه سرمايه گذاری سکتور شناسايی و ارزيابی خواهد  .6
برای اين پروژه های فرعی قرض کننده يا مشتری اسناد و مدارک مناسب بشمول گزارش ارزيابی تاثيرات محيطی و . شد

 . محيطی، پالنهای اسکان مجدد، و پالنهای مردمان بومی را آماده خواهد نموداجتماعی، پالنهای مديريت
  
 معين گرديده به تمام پروژه های فرعی و اجزای که در جريان انجام 3-1نيازمندی های که در شرايط حفاظت  .7

 .پروژه شناسايی گرديده عملی ميباشد
  
يل ميشود، پالنها، يا برنامه های که احتماًال دارای اگر بخش سرمايه گذاری توسعه ميابد يا به پاليسی بخش تبد .8

تاثيرات عمده محيطی و تاثيرات اسکان مجدد غير داوطلب ميباشد، يا باالی مردمان بومی تاثير گذار ميباشد، شرايط که در 
 . معين گرديده عملی خواهد شد2پاراگراف 

  
  سهولت های مالی چندين قسطی  .د
 
قسطی با تاثيرات محيطی يا بالقوه اسکان مجدد غير داوطلب يا تاثيرات آن باالی برای سهولت های مالی چندين  .9

مردمان بومی، قرض کننده يا مشتری با بانک انکشاف آسيايی روی ارزيابی محيطی و بررسی چارچوب کاری ، يک 
ی توسط بانک چارچوب کاری اسکان مجدد، طرح چارچوب مردمان بومی، قبل از تصويب سهولت های مالی چندين قسط

اين چارچوب کاری اصول و شرايط حفاظت واضح ميسازد و شرايط که نمايش يا . انکشاف آسيايی توافق حاصل ميکند
آزمايش و طبقه بندی را نظارت ميکند، ارزيابی محيطی و اجتماعی، و آمادگی و اجرای پالنهای اجزاء حفاظت، پروژه، و 

 و 4اين چارچوب های کاری به تعقيب شرايط که در پاراگراف . آماده گردد MFFپروژه های فرعی که بايد بعد از تصويب 
 . معين گرديده تهيه خواهد شد5
 

 مشخص گرديده، به تمام اجزاء، پروژه ها و پروژه های 1-3شرايط بانک توسعه آيسايی که در شرايط حفاظت  .10
 . شناسايی گرديده عملی ميباشدMFFفرعی که در جريان آمادگی و انجام 

  
  مساعدت قرضه در حاالت اضطراری  .ر
 

برای مساعدت قرضه در حاالت اضطراری، تکميل ارزيابی استندرد محيطی، پالن مديريت اسکان مجدد، و  .11
در چنين حاالت يک ارزيابی محيطی و بررسی چارچوب . پالنهای مردمان بومی، قبل از تصويب هيئت ممکن نخواهد بود

 مشخص 5 و 4دد و يک پالن چارچوب مردمان بومی، طوريکه در پاراگراف های کاری، يک چارچوب کاری اسکان مج
اجزاء و پروژه های فرعی که در جريان انجام پروژه شناسايی گرديده، مقررات را که در شرايط . گرديده تهيه خواهد شد

، جايکه تکميل ارزيابی )جنگ( برای پروژه های که در مناطق زد و خورد .  تعين گرديده پيروی خواهد کرد1-3حفاظت 
محيطی استندرد، پالن مديريت محيطی، پالن اسکان مجدد و پالنهای مردمان بومی قبل از تصويب هيئت ممکن نباشد، 

 .چارچوب کاری حفاظت نيز احتماًال برای کابرد تحت رسيدگی قرار گرفته خواهد شد
  
  سهولت های موجود  .س
 

اليت های تجاری که قبًال وجود داشت يا زير کار هستند، قرض کننده برای پروژه های مشغول در سهولت ها و فع .12
يا مشتری قبول رسيدگی اجتماعی و محيطی بشمول ارزيابی در محل را عهده دارخواهد شد تا نگرانی های مربوط به 

)  انعطاف پذيری(هدف قبول. تاثيرات باالی محيط، اسکان مجدد غير ارادی، و مردمان بومی حال و گذشته را شناسايی کند
 بانک انکشاف آسيايی و قرض کننده يا یحفاظتممميزی مشخص نمودن اين است که آيا اقدامات برطبق اصول مقررات 

دستور  را)  انعطاف پذيری( مشتری است يا خير، و تا اقدامات مناسب شناسايی و طرح کند تا موضوعات برجسته قبول
يک پالن اصالحی کردار به موفقت جانبين توسط بانک انکشاف آسيايی و قرض در جايکه غير قبول شناسايی گردد، . بدهد

اين پالن بوديجه برای چنين اقدامات، چارچوب زمانی برای حل عدم موافقت و . کننده يا مشتری ترتيب داده خواهد شد
قررات فاش سازی گزارش رسيدگی بشمول پالن اصالحی کردار بر طبق م. اقدامات الزم درمانی را معين خواهد کرد

 بشول سهولت ها و فعاليت های Aبرای پروژه های دسته محيط .  به دست رس عامه قرار خواهد گرفت1-3شرايط حفاظت 
تجارتی که از قبل وجود دارد و يا تحت اعمار هستند، قرض کننده يا مشتری گزارش رسيدگی را به بانک انکشاف آسيايی 
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 بانک انکشاف   مديره هيئت روز قبل از تصويب 120نک انکشاف آسيايی حد اقل تسليم خواهد نمود تا در وب سايت با
اگر يک پروژه رشد ميابد و يا اينکه توسعه امکانات موجود تاثيرات نهانی باالی محيط، اسکان مجدد غير . آسيايی افشا گردد

-3ی و اجتماعی که در شرايط حفاظت ارادی، و مردمان بومی دارد، ارزيابی و برنامه ريزی مقررات برای تاثيرات محيط
 .  معين گرديده، برعالوۀ مميزی قبول قابل اجرا خواهد بود1
 

  واسطه های مالی  .ص
 

در موارديکه سرمايه گذاری های واسطه های مالی کمترين خطر محيطی يا اجتماعی داشته باشد يا هيچ نداشته  .13
مل قرار خواهد گرفت، و ضرورت کاربرد مقررات مشخص  مورد عCباشد، پروژه واسطه مالی به عنوان پروژه دسته 

تمام واسطه های مالی ديگر نياز خواهند داشت تا يک سيستم مديريت محيطی و اجتماعی مناسب تأسيس کنند يا . ديگر ندارد
کشاف آسيايی آماده داشته باشند، تا به عنوان بخشی از سيستم کلی مديريت آنها حفظ شود و با قوانين ملی و شرايط بانک ان

: عناصر ذيل را ثبت خواهد کرد) ESMS(سيستم مديريت اجتماعی و محيطی. برای پروژه های واسطه مالی سازگاری کند
ساختار تشکيالتی کارکنان بشمول ) 3(ازمايش، طبقه بندی و بررسی طرزعمل؛ ) 2(پاليسی های محيطی و اجتماعی؛) 1(

سيستم . کنترول و گزارش دهی) 5(مقررات کار آموزی؛ و ) 4(اجتماعی؛ مهارت ها و شايستگی ها در ساحات محيطی و 
 .مستند و توسط بانک انکشاف آسيايی و واسطه مالی توافق خواهد شد) ESMS(مديريت اجتماعی و محيطی

 
دايرميشود، مراقب خواهد بود که تمام پروژه ) ESMS(روند ازمايش که تحت سيستم مديريت اجتماعی و محيطی .14

پروژه های فرعی درگير در فعاليت های . ی  درمقابل ليست فعاليتهای سرمايه گذاری ممنوع ازمايش ميشودهای فرع
تجارتی که در ليست فعاليت های سرمايه گذاری ممنوع گنجانيده شده اند با استفاده از وجوه بانک انکشاف آسيايی و 

نظر به اندازه .  واسطه های مالی نمی باشند و رد ميشوندتقاضانامه ها مستلزم چنين فعاليتها باشد  واجد شرايط حمايت 
واسطه مالی و فعاليت های تجارتی اش، واسطه مالی بايد يک عضو مديريت خود يا يک يا بسشتر کارکنان خود را برای 

را روزمره مقرر نمايد، تا مسؤليت  کلی موضوعات محيطی و اجتماعی ) ESMS(انجام سيستم مديريت اجتماعی و محيطی
 .به عهده داشته باشد

  
در مواريکه بوديجه پروژه های فرعی توسط واسطه های مالی با استفاده از وجوه بانک انکشاف آسيايی تهيه  .15

ميشود، چه بوسيله حد اعتبار، يا وام های ديگر، تساوی حقوق، ضمانت يا اسناد ديگر، برای تاثيرات محيطی يا اجتماعی 
الی خواسته خواهد شد تا مراقب باشد که چنين پروژه های فرعی با شرايط  بانک انکشاف از واسطه م.اهميت بالقوه دارد

در چنين موارد واسطه .  معين گرديده بشمول افشای اطالعات و مشورت ،سازگار باشد1-3آسيايی که در شرايط حفاظت
بانک انکشاف . ن راجع خواهد کردمالی پروژه های فرعی را به بانک انکشاف آسيايی قبل از موعد روند سعی و کوشش شا

بانک انکشاف آسيايی اطالعات الزم سعی و تالش . آسيايی واسطه مالی را در ارزيابی پروژه های فرعی کمک خواهد نمود
اطالعات اضافی مورد نياز را مشخص نموده در تعيين . را که توسط واسطه مالی جمع آوری گرديده بررسی خواهد کرد

برای چنين . فی کمک ميکند، و اوضاعی را مشخص مکند که پروژه های فرعی تحت آن پيش ميروداقدامات مناسب تخفي
 را به بانک انکشاف آسيايی برای اجازه قبل از IPP و يا EIAپروژه های فرعی، قرض کننده يا مشتری  پالن اسکان مجدد 

ات اضافی را برای فعاليت های واسطه ممکن است بانک انکشاف آسيايی مقرر. توصيب پروژه های فرعی تسليم ميکند
بانک انکشاف آسيايی عملکرد واسطه مالی را . مالی، بطور کلی تر وبسته به سهام و سيستم حفاظتی کشور ميزبان تنظيم کند

 .براساس سيستم مديريت محيطی و اجتماعی آن کنترول خواهد نمود
  

 تاثيرات محيطی و اجتماعی داشته باشد يا هيچ به استثنای پروژه های فرعی واسطه مالی که کمترين خطر يا .16
نداشته باشد، واسطه مالی گزارشات دوره يی حد اقل ساالنه را دربارۀ وضعيت اجرای سيستم مديريت اجتماعی و 

اگر نتيجه گزارشات يا بررسی بانک انکشاف آسيايی نشان بدهد که سيستم . اش تهيه و تسليم خواهد نمود) ESMS(محيطی
عمل نمی کند، واسطه مالی با موافقت بانک انکشاف آسيايی يک پالن اصالحی ) ESMS(تماعی و محيطیمديريت اج

 .ترتيب و تسليم مينمايد و آن را اجرا ميکند
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  شرکت مالی همگانی  .ط
 

در موارديکه مشتريان با بهره برداری چندمحلی، شرکت مالی همگانی، سرمايۀ در گردش، تساوی ماليه را از  .17
انکشاف آسيايی را جستجو ميکنند،  قرض کننده يا مشتری متخصصين با تجربه و واجد شرايط بيرونی را ماموريت بانک 

جاری آن و کارايی گذشته کمپنی ) ESMS(خواهد داد تا يک مميزی متحد را در مورد سيستم مديريت اجتماعی و محيطی
 :مميزی يا رسيدگی.  انکشاف آسيايی هدايت کننددر برابر اهداف، اصول، و مقررات بيانيه پاليسی حفاظت بانک

 
توانايی مشتری را در اداره و تشخيص تمام خطرات اجتماعی و محيطی مربوطه و تاثيرات عملکرد و  .1

 شناسايی گرديده، را ارزيابی می 1-3تجارت آن و بطور مشخص موضوعاتی که در شرايط حفاظت 
 .کند

 قوانين قابل اجرا و مقررات حوزۀ قضايی که در آن پروژه مدرک کتبی يا يادداشت قبول مشتری را با .2
فعاليت دارد،و مربوطه موضوعات اجتماعی و محيطی ميشود، را ارزيابی ميکند، بشمول آن قوانين که 

 .تعهدات کشور ميزبان را تحت نظر قوانين بين المللی اجرا ميکند
  .اری را شناسايی ميکندگروه سهامداران اصلی کمپنی و فعاليت های حرفوی سهامدار ج .3

  
 .روی ميدان دقيق مميزی شرکت با بانک انکشاف آسيايی بر اساس مورد به مورد توافق خواهد شد .18

  
يک پالن اصالحی هر نوع موضوعی را که در جريان مميزی يا رسيدگی شرکت شناسايی ميشود، با مشخص  .19

هداف، اصول و مقررات بيانيه پاليسی حفاظتی بانک نمودن اقدامات محدود به زمان مرتب خواهد کرد، تا قبول را با ا
 .انکشاف آسيايی در محدوده يک چارچوب زمانی مناسب به دست آورده نگهداری کند

 
اگر سرمايه گذاری شامل بازسازی، نوسازی يا عصری سازی، يا توسعه سهولت ها يا امکانات موجود ميشود ،  .20

 . معين گرديده عملی خواهد شد12ف مقررات که برای فعاليت های موجود در پاراگرا
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  طرح ارزيابی محيطی و بررسی چارچوب کاری
  

  مقدمه  .الف
  

اين بخش پروژه را با پروژه های فرعی و اجزای آن بطور مختصر تشريح ميکند، و توضيح ميدهد که چرا 
  .هيه نمی شودارزيابی ميحطی و پالنهای بعضی پروژه های فرعی و اجزای آن قبل از تصويب پروژه ت

  
  ارزيابی چارچوب قانونی و ظرفيت های نهادی   .ب
  

اين بخش شايستگی قوانين ملی و محلی قابل اجرا، مقررات، و معيارهای ارزيابی محيطی  و مديريت بشمول 
  .توافقات محيطی بين المللی قابل اجرا را، ارزيابی ميکند

  
  تاثيرات محيطی پيش بينی شده  .ج
  

عاليت های پروژه که بايد حمايت شود و تاثيرات پيش بينی شده آن روی محيط اطالعات فراهم اين بخش در بارۀ ف
 .ميکند

 
  و اجزاء ارزيابی محيطی باری پروژه های فرعی  .د
  

اين بخش يک پالن برای انجام ارزيابی محيطی و برنامه ريزی برای پروژه های فرعی و اجزاء بشمول مقررات 
( آمادگی برای پالنهای ارزيابی محيطی و ارزيابی مديريت تهيه ميکند ) 2(ازمايش و طبقه بندی ؛ ) 1(و تقسيم اوقات برای 

ممکن است اين بخش معيارهای محيطی مشخص را نيز طرح کند تا برای گزينش ).  نگاه کنيد1به قسمت الحاقی و ضميمه 
مناطق که گياهان و حيوانات در آن به ندرت ( ربرای مثال، محروميت از مناطق آسيب پذي. پروژه ای فرعی استفاده گردد

  .يا ليست های منفی برای تهيه و تدارک) يافت ميشود و به آسانی صدمه ديده ميتوانند
  
  مشورت، افشای اطالعات و ميکانيزم جبران شکايت   .ر
  

ژه تأسيس اين بخش يک چارچوب برای تأمين مشورت هدفمند با مردم آسيب ديده در جريان تهيه و انجام پرو
 پروژه فرعی که بايد تحت اين چارچوب تهيه گردد، مورد EIAميکند، و ترتيب افشای اطالعات را، بشمول افشای اجرای 

  .اين بخش ترتيب برای ارسال شکايات را نيز مورد بحث قرار ميدهد. بحث قرار ميدهد
  
  ترتيب و مسؤليت های سازمانی  .س

  
 کننده يا مشتری، بانک انکشاف آسيايی، و نمايندگی های حکومت را اين بخش مسؤليت ها و صالحيت های قرض

اين . در ارتباط با تهيه، تسليم، بررسی و تصفيه اجازه گزارشات ارزيابی پروژه های فرعی و اجرای آنها را معين ميکند
اين . ت را پيشنهاد ميکندبخش نيازمنديهای کارکنان را برآورد نموده و در موارديکه الزم باشد يک پروگرام ارتقای ظرفي

  .بخش برآورد هزينه برای انجام ارزيابی و بررسی چارچوب محيطی و مقررات بوديجه يی را نيز تهيه ميکند
  

  کنترول و گزارش دهی   .ص
  

اين بخش ترتيب کنترول و گزارش دهی را بشمول ميکانيزم و تسليم گزارش به بانک انکشاف آسيايی مناسب به 
  .کندپروژه را معين مي
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  طرح چارچوب اسکان مجدد
  

  مقدمه   .الف
  

اين بخش پروژه را با پروژه های فرعی و اجزای آن و هر نوع اسکان مجدد پيش بينی شده غير داوطلب ناشی از 
و توضيح . پروژه های فرعی و اجزای آن را که بايد تحت پروژه پيشنهاد شده تأمين بوديجه شود، بطور مختصر شرح ميدهد

  . چرا پالنهای اسکان مجدد برخی پروژه های فرعی قبل از ارزيابی تهيه شده نمی تواندميدهد که
  
 اهداف، چارچوب پاليسی، و استحقاق  .ب
 

  : اين بخش
  

اصول و اهدافی را طرح و ترتيب ميکند که تهيه و اجرای پالن اسکان مجدد را نظارت ميکند و با  .1
ت، و قوانين ملی قابل اجرا و مقررات  و بيانيه خط مقررات پاليسی بانک انکشاف آسيايی سازگار اس

 .مشی حفاظت را مقايسه می نمايد، و اقداماتی را طرح ميکند تا اگر خالی موجود باشد آنرا ُپر نمايد
معيارهای ازمايش و انتخاب پروژه های فرعی و اجزای آن بشمول اقدامات جهت جلوگيری و به حد اقل  .2

 .لب را تشريح ميکندرساندن اسکان مجدد غير داوط
 .رقم افراد آسيب ديده و طبقه های احتمالی بيجاشدگان اقتصادی را برآورد ميکند .3
 .و معيار شايستگی برای تعريف سه نوع افراد بيجا شده را تشريح ميکند .4

  
 )وابسته به اقتصاد اجتماعی( اطالعات اجتماعی و اقتصادی  .ج
  

  :اين بخش
  

ی اجتماعی و اقتصادی ، سرشماری، فهرست خسارات، و ارزيابی روش شناسی که بايد برای سروی ها .1
 .ضايعات زمين بکار برود را شرح ميدهد

 . شيوه های را برای تعيين قيمت دارايی های صدمه ديده توضيح ميدهد .2
 .شيوه های برای جايگزينی تعيين قيمت دارايی های بدست آمده تشريح ميکند .3

  
 مشورت، مشارکت، و افشاء   .د
  

  :خشاين ب
  

ميکانيزمی را طرح ميکند که برای ادارۀ مشورت های هدفمند با افراد آسيب ديده و برای قادر ساختن  .1
 .شرکت کننده گان آگاه شان در تهيه، اجرا، و کنترول پالنهای اسکان مجدد اتخاذ ميشود

 و . مسؤليت های سازمانی را طرح ميکند .2
 .  طالعاتی که قرار است افشاء شود و شيوه ای افشاء آنترتيب افشاء سازی را تشريح ميکند برای مثال، ا .3

  
 جبران، بهبود عايدات، و جابجا سازی  .ر
  

  :اين بخش
  

اقداماتی پيشنهاد شده برای بهبود عايدات بشمول جبران و اقدامات خاص کمک به خانواده های آسيب  .1
 .پذير تا سطح زندگی شان را بهبود ببخشند را تشريح ميکند

 و . توضيح ميدهد) اگر در پالن باشد(ه زمين جايگزين را اقداماتی تهي .2
  .حمايت های را تشريح ميکند که قرار است برای مردم کشور ميزبان تهيه شود .3
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   ميکانيزم جبران شکايات  .س
  

اين بخش اقداماتی را مورد بحث قرار ميدهد تا ميکانيزم جبران شکايات را در سطح محالت داير کند و ساختار، 
حوزۀ قضايی، تنظمات مشاوره، نگهداری يادداشت يا اسناد شيوه ها و ميکانيزم انتشار اطالعات را طرح ريزی محدوده 

  .کند
  

  تنظيمات و اجرآات سازمانی  .ص
  

  :اين بخش
يک ارزيابی جامع از ظرفيت و قابليت منابع برای تهيه، اجرا و کنترول فعاليت های اسکان مجدد تهيه  .1

 . الزم را تشريح ميکند تا ظرفيت های سازمانی را بشمول هزينۀ آن بهبود ببخشدميکند، و اقدامات اضافی
 و. طرزالعمل سازمانی برای تحويل استحقاق را تشريح ميکند .2
روند اجرای پروژه را بشمول اينکه چطور تهيه، تصويب، و جرای اسکان مجدد به اعطای قرارداد  .3

  73صفحه . ژه را تشريح ميکندارتباط داده خواهد شد، و آغاز کارهای شهری پرو
  
  بوديجه و سرمايه گذاری  .ع
  

 سرمايه گذرای و  اين بخش بوديجه پيشنهادی را که شامل جريان سرمايه ميگردد، فراهم ميکند؛ و منابع سرمايه
  .مسؤليت ها برای ، تخصيص، تصويب، و تحويل سرمايه بشمول احتمال تنظيمات را شناسايی ميکند

  
  دهی نظارت و گزارش  .ف
  

اين بخش مراحلی را شناسايی ميکند که نظارت و ارزيابی اسکان مجدد داخلی و خارجی برقرار کند و شاخص 
  .های کنترول برای کنترول داخلی و خارجی مقرر ميکند

  
 



4ضميمه  68  

  يک طرح چارچوب برنامه ريزی مردمان بومی
  

 مقدمه  .الف
  

تماًال برای سرمايه گذاری پيشنهاد گرديده تشريح اين بخش پروژه، پروژه های فرعی آن و اجزای آن را که اح
ميکند و توضيح ميدهد که چرا برنامه ها يا پالنهای بعضی پروژه های فرعی مردمان بومی قبل از ارزيابی پروژه تهيه شده 

  .نميتواند
  
  اهداف و چارچوب پاليسی  .ب
  

  :اين بخش
مردمان بومی را نظارت ميکند و اصول و اهدافی را توضيح ميدهد که تدارک و اجرای پالنهای  .1

 .چگونگی سازگاری آن را با مقررات بانک انکشاف آسيايی نشان ميدهد
مقررات و قوانين نافذ ملی و اظهارنامه خط مشی حفاظت را مقايسه ميکند و اقداماتی را برای ُپر نمودن  .2

 .وجود خالی احتمالی تشريح ميکند
 .ها، پروژه های فرعی و اجزای آن تشريح ميکندمعيارهای را برای ازمايش و انتخاب پروژه  .3

  
  شناسايی مردمان بومی آسيب ديده  .ج
  

  :اين بخش
 برای شناسايی  گروه های که به عنوان SPSتشريح ميکند که چطور معيارهای بانک انکشاف آسيايی و  .1

 .مردمان بومی مالحظه شده اند در پروژه عملی خواهد شد
مال قوی توسط پروژه يا پروژه های فرعی آسيب ديده اند اطالعات در بارۀ مردمان بومی که به احت .2

 و . فراهم ميکند
 .تاثيرات مثبت و منفی احتمالی پروژه يا پروژه های فرعی را باالی مردمان بومی تشخيص ميکند .3

  
  ارزيابی تاثيرات اجتماعی و پالنهای مردمان بومی برای پروژه های فرعی و اجزای آن  .د
  

ح را برای انجام يک ارزيابی اجتماعی پروژه های فرعی و اجزای آن، و لوازم و تقسيم اوقات اين بخش يک طر
 الحاقيه تا ضميمه سه را نگاه Cبخش ( و تدارک طرح مردمان بومی  تنظيم ميکند ) 2(ازمايش و طبقه بندی؛ ) 1(برای
  ).کنيد

  
  مشارکت و مشورت  .ر
  

ند که برای ادارۀ مشورت هدفمند با مردمان بومی آسيب ديده در هر اين بخش ميکانيزم و استراتيژيی را طرح ميک
برای فعاليت های پروژه که نيازمند حمايت گسترده جامعه است، . مرحله اجرا و تدارک پروژه های فرعی اتخاذ خواهد شد

ی گسترده از جناب اين بخش ميکانيزم و دستورالعملی برای مستند سازی روند مشورت را طرح ميکند، که چنين حمايت ها
  .اجتماع مردمان بومی آسيب ديده را به اثبات برساند

  
  فاش سازی   .س
  

اين بخش تنظمات و ترتيبات فاش سازی اطالعات را طرح ميکند، برای مثال اطالعات که قرار است منتشر شود 
  .، شيوه و شکل انتشار آن هم برای مردمان بومی و هم برای عامه مردم
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  اصالح يا جبران شکايات ميکانيزم   .ص
  

اين بخش اقداماتی را مورد بحث قرار ميدهد تا ميکانيزم جبران يا اصالح شکايات را از نگاه فرهنگی و حساسيت 
  .های جنيست بطور مناسب برای مردمان بومی آسيب ديده بر قرار کند

  
  تنظيمات سازمانی و تطبيقی  .ع
  

ازی، در موارد الزم برای ازمايش و طبقه بندی، ارزيابی اين بخش تنظيمات سازمانی را بشمول ظرفيت س
  .تاثيرات اجتماعی ، تدارک برای پالنهای مردمان بومی، و کنترول را تشريح ميکند

  
  کنترول و تنظيمات گزارش دهی  .ف
  

رار اين بخش اقدامات گرفته شده را شناسايی ميکند تا ميکانيزم و معيار مناسب برای کنترول و گزارش دهی بر ق
  .کند

  
  بوديجه و سرمايه گذاری  .ک
  

 سرمايه گذرای و مسؤليت ها برای تخصيص، تصويب،  اين بخش بوديجه پيشنهادی را تهيه ميکند؛ و منابع سرمايه
 .و تحويل سرمايه بشمول احتمال تنظيمات را شناسايی ميکند
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  ليست سرمايه گذاری های ممنوع بانک انکشاف آسيايی
  

  : نظر بانک انکشاف آسيايی واجد شرايط سرمايه گذاری نمی باشندمفردات ذيل از
  

 2.، اطفال کارگر گردد1 توليد يا فعاليت های که شامل اشکال منفجره يا مضر يا  کارهای اجباری .1
توليد يا تجارت هر نوع محصول، يا فعاليتی که از نگاه قانون و مقررات کشور ميزبان يا قرار دادها و  .2

برای . للی نامشروع دانسته شود، يا تابع تحريمات يا تحريم تدريجی جامعه جهانی باشدتوفقات بين الم
ماده های تخليه ) 2(،4 های حشره ُکش، و سّم های علف ُکش، سّم3 يا صنعت داروسازی دارويي) 1(مثال،

، 7طرناک های شديدًا با کلورين آغشته شده، و ديگر ماده های کيمياوی خ6بای فينل) 3(، 5کننده اوزون
يا توليدات طبيعت وحشی که برطبق قرارداد در بارۀ ) حيوانات و گياهان وحشی( طبعيت وحشی)4(

تجارت ) 5(؛8تجارت بين المللی برای گونه های در معرض خطر از جانوران و گياهان تنظيم شده است
 ؛9فرامرزی آشغال يا توليدات اشيا از آشغال

 ل کاالهای شبه نظامی؛ توليد يا تجارت سالح يا مهمات بشمو .3
 توليد يا تجارت نوشابه های الکولی به استثنای ابجو و شراب؛ .4
 ؛10توليد يا تجارت تنباکو .5
 وکارهای مشابه؛) ،و قمار  وموزيك  رقص  براي  عمومي تفريحگاه(قماربازی، کازينو .6
 ؛11 ماده های راديو اکتيف بشمول رياکتورهای اتمی و اجزای وبسته به آنتوليد يا تجارت .7
 ؛12توليد يا تجارت، يا استفاده الياف پنبۀ ناسوز .8
 عمليات قطع درختان جنگلی به خاطر اهداف تجارتی يا خريد و لوازم قطع درختان جنگلی برای استفاده  .9

 در جنگالت بارانی مهم نواحی گرمسير يا درختان سالخورده؛
به پيمانۀ وسيع که به گونه های عمل ماهيگيری دريايی و ساحلی بطور مثال، ماهيگری جانوران دريايی  .10

  76آسيب پذير به پيمانه وسيع صفحه 
  
  
  
  

                                                 
  .کارهای اجباری به تمام کار يا خدمات که بدون اراده کارگر انجام ميشود، به اين معنی که تحت جبر و ظلم اجرا ميشود  1
. ون جهانی کار قرار داشته باشند، اطالق ميگردد کار اطفال به استخدام اطفال که در زيرسن کار نظر به قانون کار در کشور قرار داشته باشند و يا نظر به کنوانسي2 
  org.ilo.www" کنوانسيون حداقل عمر"
  .اشد موجود ميبint.who.www://http يک لست محصوالت طبی که درحال حاضر فروش و استقاده آنان ممنوع ميباشند، در سايت 3
  .  موجود ميباشدint.pic.www://http، و سّم های علف ُکش در سايت انترنتی  های حشره ُکش سّم يک لست 4 

رمورد  يک لست از ترکيبات کيمياوی که با اوزون استراتسفور واکنش ازخود نشان داده و باعث سوراخ های عظيم اوزون ميگردد، معلومات د 5
  . موجود ميباشد shtml.montreal/ozone/org.unep.www://httpاين بخش در سايت انترنتی 

 1950دربين سالهای  يک گروه از موادهای کيمياوی قوی زهری ميباشند، پولی کلورونيتد در ترانسفورمرها، خازن ها و درتنظيم کننده هايکه که  6
  . ساخته شده باشد، پيدا ميشود1985تا 
  . موجود ميباشدint.pic.www://http يک لست از مواد کيمياوی خطرناک در سايت انترنتی 7 
  . موجود ميباشد org.cites.www://http يک لست ازينها در سايت انترنتی 8 
  . مراجعه نمائيد int.basel.www://http قسميکه در کنوانسيون بيسل توضيح گرديد؛ به سايت انترنتی 9 

قدر کافی دخيل نمی باشند اينست هدف از ب.  اين به مساعدت کننده های پروژه که درين گونه فعاليت ها بقدر کافی دخيل نمی باشند، کاربرد ندارد 10
  . که فعاليت هايکه درين گونه عمليات ها دخيل ميباشند، از زمره فعاليت های اساسی به ارگان های مساعدتی نمی باشند

جا و بدرستی در اين به خريد لوازم طبی، لوازم کنترول کيفيت، و هرگونه لوازميکه که بانک انکشاف آسيايی دربرابر آن منابع راديواکتيف را بي 11
  . محافظت نمی بيند، مراجعه می کند

  . اين به خريد ويا استفاده اليه پنبه ناسوز مراجعه نمی کند 12
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  حفاظت اجتماعی و محيطیمحفاظت کشور برای درست کردن موضوعات متقويت و استفادۀ سيستم 
  

 مقدمه  .الف
  
 ها و  اجتماعی و محيطی پروژهsustainabilityپاليسی حفاظت بانک انکشاف آسيايی برای دست يافتن به حمايت   .1

بانک انکشاف آسيايی درک ميکند که . کاهش فقر تمرکز يافته است که از اهداف عمده بانک انکشاف آسيايی ميباشند
کشورهای عضو در حال رشد آن دارای چارچوب قانونی، تنظيمات سازمانی، دستورالعمل های اداری برای واگذار کردن 

 حاميان پروژه ها، نمايندگی های اجرا کننده و ديگر سهامداران حفاظت هستند، و اينکه رشد ظرفيت و پيشينۀ حکومت،
 بانک انکشاف آسيايی همچنين درک ميکند که پيشرفت  .برای اجرای چنين پاليسی ها و چارچوب ها بطور مؤثر مهم ميباشد

 آرام ترويج خواهد حفاظت کشور توسعه دوام دار اجتماعی و محيطی را در آسيا و منطقۀ اقيانوسمبيشتر چنين سيستم های 
  .نمود

  
  اصطالحات علمی يا فنی و دليل منطقی  .ب
  
حفاظت کشور يعنی چارچوب قانونی و نهادی يک کشور که مرکب از نهادهای ملی، نيمه ملی و م سيستم .تعريف  .2

ط مشی ،نهادهای اجرايی و قوانين، مقررات و دستورالعمل های مرتبط ميباشد که به ساحات خ سکتوری يا منطقه يی
 1.اجتماعی و محيطی حفاظت ارتباط دارند

 
تجراب عملی، ارزيابی ها، و مطالعات توسط بانک انکشاف آسيايی و ديگر نمايندگی های توسعه .  دليل منطقی  .3

وی نشان ميدهد که مؤثريت پاليسی های حفاظت  نمايندگی های توسعه وی عمدتًا وابسته به حد يا مقياسی است که اصول و 
ات پاليسی حفاظت به آن در فرهنگ و زمينۀ اجتماعی و اقتصادی تصميم گيری کشورهای عضو درحال رشد ريشه مقرر
تجراب عملی، ارزيابی ها، و مطالعات همچنين نشان ميدهد که نمايندگی های توسعه وی ميتواند تاثيرات مساعدت . دارد

قويت و حمايت کنند تا چارچوب قانونی، خط مشی ها و های توسعه وی شان را افزايش بدهند، اگر آنها کوشش ها را ت
  .نهادهای کشورهای عضو در حال توسعه که از قبل آمادۀ بودند تقويت گردد و با آنها مستقيمًا کار کنند

  
در دهه گذشته بسياری از کشورهای عضو درحال توسعه پيشرفت نموده ويا پاليسی های جديد، قوانين و   .4

ممکن است دربرخی . رۀ ارزيابی محيطی، اسکان مجدد غير ارادی، و مردمان بومی اقتباس نموده انددستورالعمل ها در با
از کشورهای عضو درحال توسعه چارچوب قانونی و دستورالعمل ها با اصول و مقررات پاليسی حفاظت بانک انکشاف 

رچوب قانونی و ظرفيت های نهادی ضعيف در ديگر کشورهای عضو درحال توسعه چا. آسيايی بسيار مشابه يا هم ارز باشد
تاسيس مشارکت با کشورهای عضو درحال توسعه . مانده و نيازمند اصالحات مهم و تالش های بهبود ظرفيت می باشند

حفاظت کشور  ميتواند مالکيت حفاظت های آنها را تقويت کند و تاثيرات توسعه را بيشتر مبرای تقويت و استفادۀ سيستم های 
حفاظت کشور  ميتواند خطرات را با بهبود ماه با اقدامات مناسب رشد ظرفيت همراه شود، استفادۀ سيستم های هرگ. کند

  .بخشيدن کيفيت و عدم محدوديت زمانی اجرای پروژه کاهش بدهد
  
مطالعات ارزيابی ويژه سه پاليسی حفاظت بانک انکشاف آسيايی که توسط بخش ارزيابی عملکردها انجام ميشود   .5
" يک اندازه مناسب برای همه"شان داد که پاليسی های کنونی حفاظت بانک انکشاف آسيايی و شيوه های اجرای  رويکرد ن

را پيروی ميکند، و در بين چارچوب های قانونی و نهادی مختلف، ظرفيت انجام ، و پيشينۀ سرتاسر کشورهای عضو 
ا پيشنهاد نمود که جديدسازی پاليسی حفاظت در جستجوی فرصت بخش ارزيابی عملکرده. نميشود  تمايزقائل درحال توسعه 

حفاظت کشور  برای حفاظت های ماست تا يک رويکرد استراتيژيک برای افزايش ظرفيت و اعتماد باالی سيستم های 
  .اجتماعی و محيطی انکشاف دهد

  
حفاظت مستفادۀ سيستم های بانک جهانی و بانک توسعه وی انتر امريکن پيش از اين کوشش های در راستای ا  .6

حفاظت متوسعه رويکرد استراتيژيک بانک انکشاف آسيايی و روش شناسی برای ارزيابی سيستم های . 2کشور نموده اند

                                                 
  .ای محيط زيستی و اجتماعی ميباشداين تعريف در تفاهم وسيع با تعريف بانک جهانی از سيستم کشور برای محافظت ه  1
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کشور، همانگ سازی با شريکان توسعه وی، ساده و مؤثر سازی و تسريع روند برای سرمايه گذاری خدمات پيشرفته را 
مالت را کاهش خواهد داد زيرا که قرض کننده يا مشتری ضرورت نخواهد داشت تا آسان خواهد نمود، و هزينۀ معا

  .روندهای موازی را انجام بدهد يا کار پروژه را تکرار نمايد
  
بانک انکشاف آسيايی مقررات قانونی . حفاظت کشورمتجارب بانک انکشاف آسيايی با ارزيابی و استفادۀ سيستم   .7

. عضو درحال توسعه را در زمينۀ روند پروژه، اما نه به يک روش شديد، ارزيابی ميکندو ظرفيت های نهادی کشورهای 
برای مثال، برای تدارک پروژه های عادی و بررسی روندها، بانک انکشاف آسيايی سعی وکوشش الزم را برای شناسايی 

ل توسعه متقبل ميشود، و ظرفيت  بانک انکشاف آسيايی و کشورهای عضو درحایحفاظتمخال يا اختالف زياد بين مقررات 
اجرات نمايندگی های اجرايی را ارزيابی ميکند تا پالن اجتماعی و محيطی و پيش نويس قرارداد قرضه را فراهم کند، و 

هرچند چنين ارزيابی ها معموًال به سطح پروژه ها محدود است و تجزيه و . اقدامات ظرفيت سازی دقيق را ايجاد ميکند
  . حفاظت کشور غالبًا وجود نداردمديد سيستم های تحليل منظم و ش

  
درحاليکه اين رويکرد در سطح پروژه ممکن است تجارب سودمند برای کشورهای عضو درحال توسعه و بانک   .8

پاسخ دادن به انکشافات . انکشاف آسيايی  فراهم نمايد، اين رويکرد به يک طريقۀ غير رسمی و ناسازگار انجام شده است
يشرفت در منطقه که به وسيله آن کشورهای عضو درحال توسعه بطور فزاينده سيستم های حفاظت اجتماعی و درحال پ

محيطی خود شان را تاسيس نموده اند و مايل هستند که آنها را بيشتر تقويت نمايند، بانک انکشاف آسيايی  ضرورت دارد تا 
اظت کشور  ايجاد نمايد و يک رويکرد استراتيژيک برای حفمروش شناسی های شديد و شفاف برای ارزيابی سيستم های 

  . حفاظت کشور  اتخاذ نمايدمتقويت و استفادۀ منظم تر سيستم های 
  
  حفاظت کشور در عمليات با حمايت بانک انکشاف آسيايی مرويکرد کلی برای تقويت و استفادۀ سيستم های   .ج
  
حفاظت کشورهای عضو درحال ميت کننده و مؤثر سيستم های بانک انکشاف آسيايی معتهد به حمايت کاربرد تقو  .9

درعين حال، بانک انکشاف آسيايی نياز دارد تا مطمئن گردد که . توسعه با تمرکز روی رشد ظرفيت قرض کننده ها است
حفاظت کشور در پروژه های بانک انکشاف آسيايی اهداف دست آوردهای پاليسی و اصول بانک مکاربرد سيستم های 

حفاظت کشور قرض مممکن است بانک انکشاف آسيايی استفادۀ سيستم های . شاف آسيايی را تحت تاثير قرار نمی دهدانک
کننده را مالحظه کند تا خطرات و تاثيرات پروژه های وابسته به حمايت بانک انکشاف آسيايی را در سطوح ملی، نيمه ملی، 

حفاظت کشور با سيستم های حفاظت بانک مسيستم های ) 1(ط آنکه بشر. محلی، يا نمايندگی ها، شناسايی و اداره کند
قرض کننده ظرفيت قابل قبول و تعهد داشته باشد که قوانين نافذ، مقررات، قاعده و ) 2(انکشاف آسيايی هم ارز باشد؛ 
  .دستورالعمل ها را اجرا می نمايد

 
حفاظت م گيری در بارۀ استفادۀ سيستم های  تعادل و شايستگی دو شرط الزم برای تصميم.تعادل و شايستگی  .10

حفاظت کشور قرض کننده را مالحظه خواهد نمود تا با سيستم های حفاظت مبانک انکشاف آسيايی سيستم های . کشور است
بانک انکشاف آسيايی هم ارز باشند، اگر سيستم تشکيل دهنده برای دست يافتن عين اهداف طرح شده باشد و به محدودۀ 

). 18-16صفحه (حفاظت بانک انکشاف آسيايی تنظيم گرديده،  وفادار ميماندمو اصول که در اظهارنامۀ پاليسی پاليسی، 
بانک انکشاف آسيايی همچنين شيوه، پيشينه، و ظرفيت شايستگی قرض کننده را قبل از تصميم گيری در بارۀ استفاده سيستم 

  :س خواهد شدرويکرد ارزيابی ذيل اقتبا. قرض کننده ارزيابی ميکند
  

بانک انکشاف آسيايی مسؤل ارزيابی و تعين ارزيابی سطوح ملی، نيمه ملی، محلی، و نمايندگی ها   )الف(
حفاظت کشور و شايستگی ظرفيت اجرای قرض کننده در سطوح ملی، نيمه ملی، متعادل سيستم های 

را بطور مناسب ) اختالفات(ها اگر ارزيابی ها آشکار کند که ميتوان خال. محلی، يا نمايندگی ها ميباشد
تنظيم کرد بانک انکشاف آسيايی و قرض کننده روی اقدامات مشخص موافقت خواهند نمود تا در پالن 

کارهای اخير تحليلی و ارزيابی ها توسط ديگر شريکان روبه انکشاف برای . کاری گنجانيده شود
ارزيابی مشترک با ديگر شريکان . يتواندحفاظت کشور مورد استفاده قرار گرفته ممارزيابی سيستم های 

                                                                                                                                                             
در دسامبر .  کردی کشور راه انداز14 پروژه در 20 ی حفاظت کشور برای هاستمي استفاده سۀ دو ساله در باریشي پروگرام آزماکي ی بانک جهان2004در سال  -2

 کني انتر امری وسعه بانک تو2006در سال .  نموددي آنرا تمدگري سه سال دی پروگرام را منتشر ساخت و براني ایابي گزارش ارزکي ی بانک جهان2007سال 
   .شودي مۀاستفاد"  داخل کشوری هاستميس "یدگي رسی نمود که برابياظت آنرا تصو و حفطي قبول محیسيپال
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حفاظت کشور را مدر جريان اين مرحله بانک انکشاف آسيايی تقاضاهای سيستم های . ترغيب خواهد شد
برای هر پروژۀ مشخص که توسط بانک انکشاف آسيايی سرمايه گذاری گريده مالحظه نخواهد کرد و 

امۀ خط مشی حفاظت معين گرديده اجرا خواهد  بانک انکشاف آسيايی که در اظهارنیحفاظتممقررات 
  .شد

  
حفاظت کشور معادل مهمين که بانک انکشاف آسيايی معيين نمايد که سيستم های  ارزيابی به سطح پروژه  )ب(

با سيستم های حفاظت بانک انکشاف آسيايی و شيوه کابرد قرض کننده است و ظرفيت آن به سطح ملی، 
حفاظت کشور را در برابر پروژه مقابل قبول است، کاربرد سيستم های نيمه ملی، محلی، يا نمايندگی 

های سرمايه گذاری شده توسط بانک انکشاف آسيايی در کشور، ناحيه، يا پروژه های که توسط نمايندگی 
بانک انکشاف آسيايی برای هر پروژه، يک ارزيابی قابل پذيرش . ها تمويل شده اند مالحظه خواهد نمود

بشمول ظرفيت، پيشينه يا سوابق، (حفاظت کشور در پروژه معرفی واقعی استفاده سيستم های را قبل از م
ارزيابی به عنوان قسمتی از طرح پروژه . براه خواهد انداخت) و شيوه اجرا و انجام نمايندگی ها

بانک انکشاف آسيايی هچنين قرض کننده را مساعدت خواهد . درجريان تدارک پروژه اجرا خواهد شد
. مود تا يک پروگرام برای ظرفيت سازی ايجاد کند و آنرا در صورت لزوم در طرح پروژه ادغام نمايدن

نتايج ارزيابی های شايستگی در گزارش بانک انکشاف آسيايی و پيشنهاد ريئس جمهور درج و منعکس 
  .خواهد شد

  
 در مواردی که بايد قرض کننده سيستم .حفاظت کشورمنشانی نمودن خأل ها يا اختالفات برای تقويت سيستم های   .11

حفاظت کشور خود را تقويت کند تا اهداف را برآورده سازد و به حدود وظايف پاليسی، و اصول که در اظهارنامۀ مهای 
، و به انجام آن متعهد باشد، ممکن است )18-16صفحه (پاليسی حفاظت بانک انکشاف آسيايی تنظيم گرديده،  وفادار بماند

حفاظت کشور را در شرح گزارش تقويت مشاف آسيايی در زمان تعين تعادل اقداماتی را اتخاذ نمايد تا سيستم های بانک انک
همچنين اگر قرض کننده ضرورت دارد تا شيوه اجرا و ظرفيت خود را تقويت نمايد تا برای تحويل مؤثرانۀ حفاظت . نمايد

نک انکشاف آسيايی در زمان تعين شايستگی اقداماتی را اتخاذ کند تا آماده باشد و به انجام آن متعهد باشد، ممکن است با
چنين اقدامات بايد قبل از اينکه قرض کننده انجام فعاليت های . حفاظت کشور را در شرح گزارش تقويت نمايدمسيستم های 

.  آسيايی را شامل سازدپروژه های مربوط را متقبل ميشود انجام شود و ممکن است که کوشش های به حمايت بانک انکشاف
 کا و ديگر شرقرض کننده پالن کاری را با چنين اقدامات در چارچوب زمانی توافق شده با مساعدت بانک انکشاف آسيايی

حفاظت کشور را با اهداف مپالن کاری تعادل روی اين تمرکز خواهد کرد که چطور مسير سسيتم های . تهيه خواهد نمود
 آسيايی، حدوده وظايف، و اصول از طريق پيشرفت های الزم با چارچوب قانونی و تعديلی پاليسی حفاظت بانک انکشاف

پالن کاری برای ظرفيت سازی موضوعات رشد ظرفيت و نهادهای وابسته را که به قرض کننده و . بهبود خواهد بخشيد
  .نهادهای مهم ارتباط ميگيرد مرتب خواهد کرد

  
: حفاظت کشور را به سطوح مختلفمنک انکشاف آسيايی کابرد سسيتم های  با.حفاظت کشورمسطح سسيتم های   .12

براساس بحث و گفتگو با قرض کننده در بارۀ اطالعات مشخص ) 1(، محلی، يا نمايندگی )قومی( مثل سطح ملی، نيمه ملی 
ات های مورد انتظار حفاظت کشور در زمينه های کشور، ناحيه يا نمايندگی و عمليمبانک انکشاف آسيايی از سسيتم های 

نتايج ارزيابی های تعادل و ) 2(بانک انکشاف آسيايی در کشورهای عضو درحال توسعه مورد رسيدگی قرار خواهد داد؛ 
  .و تعهدات قرض کننده را در اجرای پالن کاری برای ُپر نمودن خألها، مورد رسيدگی قرار خواهد داد) 3(شايستگی؛ 

  
حفاظت مشخص است، يک مچون وسعت تعادل و شايستگی از نگاه . فاظت کشورحمحدود کاربرد سسيتم های   .13

حفاظت کشور برای يک، دو، و يا سه ساحه مکشور، ناحيه، يا نمايندگی ممکن است واجد شرايط رويکرد سسيتم های 
  ظت کشور باشدحفاممنوط به نتايج ارزيابی های سسيتم های ) محيط، اسکان مجدد غير داوطلب، و مردمان بومی ( حفاظت

  
حفاظت کشور يکجا با م تا حد امکان، طرح پيشنهادی برای تقويت و استفادۀ سسيتم های .فاش سازی و مشورت  .14

اسناد يکه .   های پيشرفت استراتيژی مشارکت کشور ارائه ميگردد3توجيه آن در استراتيژی مشارکت کشور يا در گزارش
بانک انکشاف آسيايی افشاء ) 2005(ق مقررات پاليسی ارتباطات عامه به استرتيژی مشارکت کشور تعلق دارد برطب

، محلی، يا نمايندگی سند سازی )قومی( به محظ تکميل پيش نويس تعادل و ارزيابی شايستگی به سطح ملی، نيمه ملی. ميشود
                                                 

.مثال های آن استراتيژيهای مشارکت کشور، عمليات پالنهای تجارتی کشور و تجديد نظر گزارش های ميان مدت است 3  
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ايی ورکشاپ های بانک انکشاف آسي. شده و در وب سايت بانک انکشاف آسيايی برای نظريات عامه گذاشته خواهد شد
مشورتی داخل کشور را سازمان دهی خواهد نمود تا نظريات و واکنش های  سهامداران بشمول دولت و مؤسسات غير 

گزارشات ارزيابی نهايی تعادل و شايستگی به محظ تکميل در وبسايت بانک انکشاف آسيايی نشر .  دولتی را خواستار شود
شده که قرار است تغيرات را سسيتم های حفاظت کشور انعکاس کند اگر ) تجديد( ارزيابی های روزآمد. خواهد شد) فاش (

موضوعات که مربوط به ارزيابی . موجود باشد  نيز به محظ تکميل در وبسايت بانک انکشاف آسيايی فاش يا نشر خواهد شد
ک پروژه پذيرفته شده است شايستگی در سطح پروژه ميشود يک عنصر عادی افشاء حفاظت، و روند مشورت که برای تدار

  . خواهد بود
  

 سسيتم های حفاظت کشور در پروژه های بسيار بغرنج و دارای حساسيت .استثناء سسيتم های حفاظت کشور  .15
اين نوع پروژه ها تحت روند مقررات پروژه های عادی بانک انکشاف آسيايی مورد رسيدگی قرار خواهد . عملی نخواهد شد

  .گرفت
  

استفادۀ سسيتم های حفاظت کشور يک تعداد کشورهای محدود را با يک تمرکز روی . رد مرحله يیيک رويک  .16
يک .  سطح نيمه ملی، ناحيه، يا نمايندگی در جريان سه سال نخست بعد از اينکه پاليسی موثرميشود دربر خواهد داشت

 سال بعد از اينکه پاليسی موثر ميشود بررسی موقتی يا ضمنی موثريت کاربرد و استفاده سسيتم های حفاظت کشور سه
  . پذيرفته خواهد شد

  
  

اگر در جريان کاربرد سسيتم های حفاظت کشور تغيرات در وضع قانون، . تغيرات در سسيتم های حفاظت کشور  .17
شاف ، ناحيه، يا نمايندگی بوجود بيايد، بانک انکsubnationalمقررات، قواعد و دستورالعمل های نافذ به سطح ملی، 

اگر در قضاوت بانک انکشاف . آسيايی تاثيرات آن تغيرات را ارزيابی نموده و با قرض کننده در بارۀ آن بحث ميکند
آسيايی، تغيرات پيشرفت بيشتر را در سسيتم های حفاظت کشور منعکس سازد و اگر قرض کننده چنان تقاضا نمايد، ممکن 

معاهدات قانونی قابل اجرا در عمليات را اصالح نمايد تا چنين پيشرفت ها ) 1(است بانک انکشاف آسيايی  موفقت نمايد که 
ارزيابی های تعادل و شايستگی ) 2(را منعکس سازد، و معاهدات قانونی را چنانچه ضرورت است اصالح و تجديد نمايد؛ و 

کند و آنرا برای تصويب هيئت مديريت اسناد هر تغير در چنين معاهده را توضيح و تصديق مي. نمايد) تازه ( را روزآمد 
اگر سسيتم های حفاظت کشور به يک طريقه متناقض با توافقات بين ). معموًال بر اساس هيچ اعتراضی(مديره تسليم ميکند 

  . قرض کننده و بانک انکشاف آسيايی تغير ميکند، تدابير قراردادی بانک انکشاف آسيايی اعمال ميشود
  
  ک انکشاف آسيايیجوابگويی و مسؤليت های بان  .د
  

 بانک انکشاف آسيايی برای ارزيابی و تعيين تعادل سسيتم های حفاظت کشور .ارزيابی تعادل و ارزيابی شايستگی  .18
  :بانک انکشاف آسيايی اقدامات ذيل را متقبل خواهد شد. و شايستگی تجربه اجرا و ظرفيت  قرض کننده خواهد بود

  
را با حدود، اصول و اهداف پاليسی حفاظت بانک انکشاف آسيايی و تعادل سسيتم های حفاظت کشور   )الف(

شايستگی تجربۀ انجام، پيشينه  و ظرفيت  قرض کننده بشمول شناسايی اقدامات الزم برای تقويت سسيتم 
 . ارزيابی ميکند های حفاظت کشور در همکاری با قرض کننده

 ارزيابی ها مساعدت ميکند و مقررات پالن کاری قرض کننده را در تهيه يی پالن کاری بر اساس نتايج  )ب(
اگر قرض کننده اجرای پالن . را در توافقات قانونی برای استفاده سسيتم های حفاظت کشورترکيب ميکند

کاری را متوقف نمايد، توافقات قانونی، بانک انکشاف آسيايی را اجازه نخواهد داد که استفادۀ سسيتم های 
 . ليق درآورد و به قوانين خود رجوع کندحفاظت کشور را به حال تع

همرای نمايندهای کشورهای عضو درحال توسعه و سهامداران مذاکرات را رهبری ميکند تا يافته های   )ج(
ارزيابی تعادل را بحث و تاييد نمايند و در بارۀ اقدامات پيشنهاد شده که در پالن کاری مطرح گرديده 

 .است توافق حاصل نمايند
 های مالی و تخنيکی الزم را جهت توسعه و اجرای پالن کاری از طريق پروگرام های قرضه و حمايت  )د(

 .مساعدت های تخنيکی تهيه نمايد و اجرای پالن کاری را نظارت نمايد
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استفادۀ سسيتم های حفاظت کشورمسؤليت های بانک انکشاف . بررسی اسناد و مدارک و نظارت به سطح پروژه  .19
يگانه تفاوت اين . ی بررسی حفاظت قبل از تصويب پروژه پيشنهاد شده توسط هيئت مديره منتفی نخواهد کردآسيايی را برا

بعد از اينکه هيئت مديره . است که بررسی بر اساس مقررات سسيتم های حفاظت کشور و پالن کاری توافق شده خواهد بود
 ميبرد، سرپرستی بانک انکشاف آسيايی همان شيوه را يک پروژه را تصويب ميکند که سسيتم های حفاظت کشور را بکار

  .پيروی خواهد نمود طوريکه در پروژه های سرمايه گذاری ديگر آنرا بکار ميبرد
  

 استفادۀ سسيتم های حفاظت کشور، نقش و کارکرد ميکانيزم جوابگويی بانک انکشاف آسيايی .ميکانيزم جوابگويی  .20
در صورت ادعا، . را تغير نخواهد داد"  تجديد نظر قبول  منصفه  هيئت اعضاي"پروژه و بشمول نقش دفتر تسهيل کننده ويژه 

محدوده : ميتوانند ارزيابی تعادل بانک انکشاف آسيايی را در از حيث مقايسۀ"  تجديد نظر قبول  منصفه  هيئت اعضاي"
مات اضافی که برای دست يافتن تعادل روی و ديگر اقدا(، و اصول قابل اجرا با سسيتم های حفاظت کشورtriggersپاليسی، 

 و سرپرستی پروژه های بانک انکشاف آسيايی  SPSاز نگاه دست آورد مادی و نايل شدن به اهداف ) آن توافق شده بود
  .استفادۀ سسيتم های حفاظت کشور نقش اداره مستقل ارزيابی بانک انکشاف آسيايی را تغير نخواهد داد. امتحان نمايد

  
  يت های قرض کنندهمسؤل  .ر
  

 قرض کننده ارزيابی های شايستگی و تعادل را حمايت و .ارزيابی سسيتم های حفاظت کشور و توسعه پالن کاری  .21
  :مشتری يا قرض کننده. در ارزيابی شايستگی و تعادل شرکت خواهد کرد

  
 انکشاف آسيايی تسهيل خواهد تسهيم اسناد و مدارک مربوطه، سوابق، و اطالعات را با تيم ارزيابی بانک  )الف(

 .نمود و در اداره سيمينارها و ورکشاپها چنانچه ضرورت باشد کمک خواهد کرد
در سازمان دهی و اداره مشورتها با سهامداران مساعدت خواهد نمود تا يافته های ارزيابی را مورد بحث   )ب(

 و. قرار داده و آنرا تصديق نمايد
  .راحی ميکند ايجاد خواهد کرد را تا تغيرات الزم را مرتب نمايدپالن کاری که اقدامات را ط  )ج(

  
 قرض کننده مسؤل دست يافتن به تعادل و حفظ ومراقبت آن، و مسؤل ايجاد شيوه های اجرا يا راه اندازی .تطبيق .22

ی هر پروژۀ که برا. پيشينه، و ظرفيت بر طبق ارزيابی بانک انکشاف آسيايی بشمول اجرای پالن کاری است: قابل قبول
سسيتم های حفاظت کشور را استفاده ميکند، قرض کننده آن مقررات سسيتم های حفاظت کشور را شناسايی ميکند که 

ممکن است اين مقررات منوط به .  تنظيم گرديده برآوره شودspsمراقبت آن ضروری است تا اصول پاليسی که در اين 
در هرحال، اين مقررات و هر اقدام . نوع عمليات در هر پروژه تغيير کندعوامل مثل ساختار سسيتم های حفاظت کشور و 

اضافی که قرض کننده ضرورت به تقبل آن دارد تا تعادل و اجرای قابل قبول را بدست آورده و آنرا حفظ و مراقبت نمايد 
  .ايی ميگرددبخشی از مسؤليت های قراردادی قرض کننده در برابر جبران عادی قراردادی بانک انکشاف آسي

  
 مفاهيم منبع   .س
  

هرچند رونِد که در تقويت و استفاده سسيتم های حفاظت کشور دخيل است در جريان ارزيابی های سطح ملی،   .23
نيمه ملی، يا سطح محلی و تدارک پروژه، زمان شدت منابع خواهد بود، بلندبردن اندخته های مصرفی در ميان مدت و  سطح

. اين روند برای اين است که ارزيابی های تعادل وقابليت پذيرش سر انجام احتمال افزايش را دارد. دراز مدت توقع ميرود
عهده داری ارزيابی تعادل و قابليت ) 1(کاربرد سسيتم های حفاظت کشور در پروژه های بانک انکشاف آسيايی هزينه برای 

سازمان دهی فعاليت های توسعه وی ميان مدت و ) 2(پذيرش بشمول مشورتهای که بايد بعد از ارزيابی ها برگذار گردد؛
کنترول و سرپرستی ) 4(تعليم دهی کارکنان بانک انکشاف آسيايی؛) 3(دراز مدت تا سسيتم های حفاظت کشور تقويت نمايد؛

  . وزارت سسيتم های حفاظت کشور را در بر خواهد داشت
  

ممکن است هر سال چندين . ت کشور وجود خواهد داشتدر ميان مدت هزينه افزايشی وبسته به سسيتم های حفاظ  .24
. نياز باشد هفته کاری اضافی تخصصی برای راه اندازی ارزيابی تعادل سسيتم های حفاظت کشور بر اساس ظرفيت تقاضا

.  هفته کاری برای ارزيابی تعادل و چند هفته کاری اضافی برای ارزيابی قابليت پذيرش شود12-5ممکن است که اين شامل 
امکان دارد نيازمنديهای زيادشده احتمالی منابع قسمًا توسط بکار گماشتن دفتر مشاورۀ کارکنان بر اساس ضرورت برآوره 
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بر عالوه بانک جهانی در توسعه و عملی نمون روش شناسی برای امکانات عيب شناسی سسيتم های حفاظت کشور . شود
کار کردن با نهادهای همکار مثل بانک . شترک درين ساحه وجود داردنقش مهم را ايفا ميکند و عالقه شديد برای کار م

 .جهانی موثريت بهتر را مهيا خواهد کرد و شايستگی منابع اضافی را تامين خواهد کرد
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  تجارب ساير نهادهای چندين جانبه مالی
 

ی و محيط زيستی شان را درجريان پنج سال آخير اکثريت نهادهای چندين جانبه مالی پاليسی های محافظت اجتماع .1
رويکر و نتايج منطقی تجديد پاليسی برای تجديد پاليسی محافظتی بانک انکشاف . تجديد ويا هم مطابق به روز ساخته اند
تجارب گرفته شده توسط بانک جهانی و شعبه قرضه دهی برای سکتور خصوصی، . آسيايی تحت بررسی قرار گرفته بود

، بانک بازسازی و توسعه اروپايی، )IDB(ن تجارب گرفته شده از بانک انکشافی امريکايی شرکت مالی بين المللی، همچني
 .و نهادهای مالی اصول استوايی در ذيل مورد بحث قرار گرفته است

 
 بانک جهانی  .الف

 
 و يک چارچوب جدای پاليسی برای استفاده 1 پاليسی محافظت محيط زيستی و اجتماعی، 10بانک جهانی دارای  .2

، که شرايط برای نمايش اسناد پالنگذاری )2002(اين پاليسی ها توسط پاليسی نمايش اطالعات . کشورهای سيستم ميباشداز 
 . محافظتی را تهداب گذاری می نمايد، تکميل ميگردد

 
 بانک جهانی پاليسی افراد بومی خود را تجديد نمود و دراين جريان پاليسی را واضح، ساده و تقويت 1998در  .3

برخی از ابهامات درمورد ) 1) (2005(پاليسی تجديد شده عملياتی درمورد افراد بومی . ده و آنرا انعطاف پذيرتر ميسازدنمو
اصول ) 3(شرايط پيشبرد پروژه را ساده ميسازد؛ ) 2(ارزيابی، نظارت، و وسعت تاثيرات اجتماعی را واضح ميسازد؛ 

 برای پروژه هايکه آمادگی و تطبيق برنامه های سرمايه گذاری )بجای يک پالن صريح(تناسب و چارچوب پالنگذاری 
نياز داشت تا بانک جهانی باالی پروژه هايکه از ) 4(ساالنه و چندين پروژه های فرعی ديگر را دربر دارد، معرفی نمود؛ 

موافقت قبلی شان در همکاری وسيع اجتماع مردم متاثرشده بومی برخوردار بوده و مبتنی بر مشورت آزاد، قبلی و آگاه و 
  2. انکشاف تجاری منابع و دانش فرهنگی می بود، سرمايه گذاری نمايد

 
پاليسی باالی آنعده پروژه هايکه باالی .  بانک جهانی پاليسی منابع فزيکی فرهنگی را تجديد نمود2006در سال  .4

لی شده ويا پروژه هايکه برای همکاری عم) باستان شناسی، فسيل شناسی، تاريخی، و مذهبی( ساحات شناخته شده فرهنگی 
اينکار نياز به مشورت ها با گروه های . در مديريت و حفظ منابع فزيکی فرهنگی طرح ريزی گرديده، کاربرد دارد

 . متاثرشده، مقامات دولتی، و گروه های غيرحکومتی دارد
 
ی کشور را در عمليات های خود نيز هنگام تجديد پاليسی های قبلی، بانک جهانی استفاده از سيستم های محافظت .5

با تشخيص رابطه درحال تغيير ميان موثريت انکشاف و استفاده باالی سيستم های کشور، بانک . تحت ارزيابی قرار داد
جهانی استفاده بيشتر سيستم های مستقرض در تشخيص مسايل محافظت اجتماعی و محيط زيستی مورد بررسی و آزمايش 

 يک برنامه آزمايشی دوساله را به اين منظور و يک چارچوب پاليسی 2005ی اجرائيوی در سال بورد روسا. قرار داد
پاليسی رويکردی را برای ارزيابی سيستم های کشور توضيح ميدهد، نقش . برای کنترول برنامه آزمايشی را تصويب نمود

پاليسی شامل يک متن يکپارچه پاليسی . داردمستقرض و بانک جهانی را و شرايط نمايش و ارئه اسناد و مدارک را بيان مي
) OP 4.00, Table A1( ساحه محافظتی را فشرده ساخته و از پاليسی های محافظتی فعلی بانک جهانی 8و يک جدول که 

                                                 
) OP 4.09( ،)4(مديريت آفت ) OP/BP 4.04( ،)3(مسکن طبيعی ) OP/BP 4.01( ،)2(ارزيابی محيط زيستی ) 1( پاليسی متعلق به 10 اين  1

، )OP 4.11(منابع فزيکی فرهنگی ) OP 4.36( ،)7(جنگالت ) OP/BP 4.10( ،)6(افراد بومی ) OP/BP 4.12( ،)5(استقرار اضطراری مجدد 
پروژه های در ساحات درگير ) 10 (، و)OP/BP 7.50(پروژه ها باالی مسير آب های بين المللی ) OP/BP 4.37( ،)9(محافظت بند های آبی ) 8(
)OP/BP 7.60 .( دو پاليسی اخير مربوط قوانين بين المللی ميگردد و ازينرو در برنامه آزمايش)OP 4.00 ( رويش بحث صورت 6 و 5که در متن 

  .گرفته بود، شامل نگرديده بود
  : صفحه انترنتی افراد بومی در سايت انترنتی بانک جهانی قرار ذيل است 2
m..0/EXTINDPEOPLE/EXTSOCIALDEVELOPMENT/TOPICS/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.web://http

html.,00407802:theSitePK~149093:piPK~149018:pagePK~078084:enuPK  
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گرفته شده است، ميگردد، هرساحه محافظتی شامل بيان اهداف و اصول عملياتی مربوط به آن برای دستيابی به اهداف بيان 
 . يگرددشده م

 
درين .  ساله خود صادر نمود2، بانک جهانی يک گزارش را جهت ارزيابی برنامه آزمايش 2008درجنوری  .6

گزارش آمده بود، که برای دستيابی به بهبود سيستماتيک و مداوم در ظرفيت مستقرض، بانک جهانی بايد فراتر از رويکرد 
گزارش پيشنهاد مينمود که ابتکار عمل بايد از سطح پروژه . رکت نمايدمبتنی بر پروژه که در برنامه آزمايش پذيرفته بود، ح

به سطح کشور برای درگيرساختن مستقرضين و ساير شرکای انکشافی در کاربرد دامنه ی وسيع محافظت ها افزايش پيدا 
کات اساسی گزارش ن. کند، و بدين وسيله، ظرفيت مستقرض را بشکل مداوم آن که در سطح پروژه عملی نبود، ارتقا بدهد

استفاده از سيستم کشور در دستيابی اهداف پاليسی بانک جهانی مشخصٌا درمورد ارزيابی محيط زيستی ) 1: (قرار ذيل است
تجربه با سيستم های محافظت های کشور برای محالت طبيعی، جنگالت، ) 2(و منابع فزيکی فرهنگی کمک نموده است؛ 

) 3(های آب، با ميزان های ُپرسازی خاليگاه ها دورنما های تقويتی را فراهم ميکند؛ مديريت آفت، و حفظ و مراقبت بند 
برای محافظت های استقرار اضطراری مجدد؛ هرچند، خاليگاه های موجود ميان شرايط بانک جهانی و سيستم های کشوری 

خص عملی ميگردد دشوار به نظر در بعضی حالت بسيار زياد قابل توجه ميباشد که با ميزان های که در پروژه های مش
بااينکه شرايط دررابطه به افراد بومی آزمايش نگرديده است، شماری از کشورها چارچوب پاليسی حقوقی شان ) 4(ميرسد؛ 

بانک جهانی ) 5(را برای اين مسئله تجديد نموده اند، اگرچه اينکار را برای استقرار اضطراری مجدد انجام نداده بودند؛ 
برای قضاوت کاربرد وسيع سيستم های محافظت کشور را برای محافظت های محيط زيستی و اجتماعی دروس کافی 

آموخته است، ولی وسعت اين آموزش به حد نبوده که بصورت همه جانبه ازين سيستم در تمام پروژه های قرضه دهی بانک 
 . جهانی ازآن مورد استفاده قرار بگيرد

 
 درنظردارد تا يک ارزيابی اختصاصی استفاده رويکرد مبتنی بر اصول را در زمان های بعدی، بانک جهانی .7

برای محافظت برخی از انواع عمليات ها براه بياندازد، سپس دروس را که از کاربرد پاليسی های محافظتی شرکت مالی 
 .بين المللی و آژانس تضمين گرانتی های چندين جانبه آموخته است، ارزيابی می نمايد

 
 جهت بازتاب پاليسی 2007در مارچ ) OP 4.01(عملياتی بانک جهانی درمورد ارزيابی محيط زيستی پاليسی  .8

 . تجديد نظر گرديد) OP/BP 8:00(پاسخدهی سريع به بحران و حاالت اضطراری 
 
 شرکت مالی بين المللی  .ب
 
انی با تعديل جهت بازتاب  از پاليسی بانک جه1998در سال ) IFC(پاليسی های محافظتی شرکت مالی بين المللی  .9

 شرکت مالی بين المللی پس ازدريافت ها و 2003درسال . تمرکز عمليات های سکتور خصوصی قبول گرديده بود
پيشنهادات که از طرف ماموری رسيدگی شکايت مردم و نتايج ارزيابی و نظارت داخلی شرکت مالی بين المللی بدست آمده 

تجديد پاليسی با درنظرداشت نيازمندی های که درذيل ذکر ميگردد، پيش . را آغاز نمودبود، مطابق به روز ساختن پاليسی 
) 3(خاليگاه های پاليسی را تشخيص نمايد؛ ) 2(بايد دارای شرايط واضح، ساده و به سهولت قابل استفاده باشد؛ ) ا: (ميرفت

پاليسی های محافظتی بانک جهانی؛ و تاکيد بر بررسی های دقيق سکتور خصوصی درعين حال تضمين سازگاری آن با 
 .ترکيب مفهوم دوام در پاليسی های شرکت مالی بين المللی) 4(
 

 تصويب گرديده بود، بشکل صريح محدوده 2006چارچوب جديد پاليسی دوام شرکت مالی بين المللی که در سال  .10
 شرايط شرکت مالی بين المللی در پاليسی .مسئوليت های شرکت مالی بين المللی را از مسئوليت های مشتريان جدا ميسازد
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دستورالعمل بررسی محيط زيستی ) 3( و 3نمايش، ) 2(دوام اجتماعی و محيط زيستی، ) 1: (های ذيل مشخص گرديده است
اسناد (  عالوه برين، يادداشت های راهنمايی 4.شرايط مشتريان در معيارهای اجرائيوی خالصه گرديده است. و اجتماعی
 به مشتريان و 5، واژه نامه، و دستورالعمل های محيط زيستی، صحی و حفاظتی ) معيارهای اجرائيویکمکی برای

 . کارمندان شرکت مالی بين المللی راهنمايی فراهم ميکند
 

چارچوب کاری پاليسی جديد کامٌال ارزيابی اجتماعی و محيط زيستی را ترکيب داده؛ يک رويکرد را جهت  .11
مشورت های آزاد، قبلی و آگاه که منتج به پشتيبانی وسيع اجتماع ميگردد، فراهم ميکند؛ معيارهای همکاری اجتماع ازطريق 

کاری و پاليسی شرايط کاری را معرفی ميکند، و همچنين يک معيار جديد اجرائيوی را برای صحت، و محافظت اجتماع 
ع و محيط زيست را تاسيس و ازآن حفظ و مراقبت معرفی می نمايد؛ و از مشتريان نياز دارد تا سيستم های مديريت اجتما

درزمان های قبل، پاليسی های مستقل مانند مديريت آفت، حفظ و مراقبت بند آب، جنگالت، و آب های بين المللی در . نمايند
، مديريت شرکت مالی بين المللی موظف شد تا 2007 در نوامبر سال 6.هشت معيار جديد اجرائيوی گنجانيده شده بود

 . گزارش را درمورد چگونگی درک مشتريان از معيارهای اجرائيوی برای بورد تهيه نمايد
 
 بانک انکشافی امريکايی  .ج
 

چارچوب کاری پاليسی محافظت بانک انکشافی امريکايی در شماری از پاليسی های سکتورهای اين بانک محدود  .12
، )2007(، پاليسی مديريت خطر حادثه )2006( محافظت شده است، اين پاليسی های شامل پاليسی مطلوبيت محيط زيست و

و شرايط آشکار سازی در پاليسی . ، ميگردد) 1998(، و پاليسی استقرار اضطراری مجدد )2006(پاليسی افراد بومی 
  7.بيان گرديده است) 2006(اطالعات آشکار سازی 

 
ط زيست گرديده است، استراتيژی محيط  محي1979پاليسی محيط زيست و مطلوبيت محافظتی که جانشين پاليسی  .13

ازينرو، اين دارای رهنمون های پاليسی برای هردو . بانک انکشافی امريکايی را عملی و تقويت می نمايد) 2003(زيست 
 درمقايسه با سايرين، رهنمون های محافظت محيط 8.سوق دهی محيط زيستی و برای محافظت های محيط زيستی، ميباشد

 محالت مهم طبيعی، و فرهنگی، جلوگيری از استفاده مواد آسيب رسان، و جلوگيری و کاهش آلودگی زيست شامل حافظت
عالوه برين، جريان ارزيابی محيط زيستی برای عمليات هايکه دارای آسيب پذيری باالی محافظتی ميباشند، با . ميگردد

 عمليات هايکه برای تطبيق آن پول می رسد، برای. مسايل که متعلق به صحت و حفظ و مراقبت ميگردد، سروکار دارند
پاليسی  همکاری را با مستقرضين و ساير قرض گيرندگان در پذيرش جريان ارزيابی منفرد محيط زيستی و ارائه اسناد 

                                                 
 شرکت مالی بين المللی الزم ميداند تا شرکت مالی بين الملی فشرده بررسی محيط زيستی و اجتماعی را )disclosure policy( پاليسی نمايشی  3

 اشکار نمايد، اين فشرده يک خالصه از بررسی های يافته ها  بورد، برایB روز به پروژه های رده 30 و A روز به پروژه های از رده 60قبل از 
معيار . معيارهای اجرائيوی شرايط نمايش را برای مشتريان شرکت مالی بين المللی مشخص ميسازد. و پيشنهادات شرکت مالی بين المللی ميباشد

لی بين المللی ميخواهد تا اسناد ارزيابی پروژه هايکه با تاثيرات از شرکت ما) سيستم مديريت و ارزيابی اجتماعی و محيط زيستی ( 1اجرائيوی 
زمان بندی نمايش پالن های کاری استقرارمجدد يا چارچوب کاری استقرار مجدد و پالن . مختلف ميباشد، قبل از آغاز تطبيق پروژه به نمايش بگذارد

  . اجرائيوی مربوط تذکر نگرديده استهای انکشاف افراد بومی يا پالن های انکشاف اجتماعات در معيارهای 
) 3(شرايط کار و کاريگری؛ ) 2(سيستم مديريت و ارزيابی اجتماعی و محيط زيستی؛ ) 1: ( هشت معيار اجرائيوی شامل موارد ذيل ميگردد 4

ظ تنوع زيستی و مديريت حف) 6(تصرف ملکيت و استقرار اضطراری مجدد؛ ) 5(صحت، حفاظت و امنيت اجتماع؛ ) 4(جلوگيری و کاهش آلودگی؛ 
  .ميراث فرهنگی) 8(افراد بومی؛ و ) 7(مداوم منابع طبيعی؛ 

   FAQs_S/Content/nsf.policyreview/ifcext/org.ifc.www://http برای معلومات بيشتر به صفحه انترنتی 5 
  .چی جديد و متفاوت است: معيارهای اجرائيوی. 2005. مالی بين المللی شرکت  6
 پاليسی نمايش اطالعات بانک انکشافی امريکايی، اطالعات را برای عمليات هايکه نياز به ارزيابی تاثيرات محيط زيستی يا ساير تحليل های  7

زی در دسترس مردم عام در کشور مستقرض و در دفتر مرکزی بانک انکشافی محيط زيستی دارد، فراهم ميکند، اينگونه تحليل ها قبل از براه اندا
و درهنگام ضرورت بانک انکشافی امريکايی يک گزارش مديريت محيط زيستی و اجتماعی را نيز پس ازينکه قرض يا . امريکايی قرار ميگيرد

  .صفيه شده باشد، دردسترس قرار ميدهدپيشنهاد گرانتی توسط معاون اجرائيوی برای توزيع به بورد روسای اجرائيوی ت
 درزير محافظت های محيط زيست، پاليسی نياز به نظارت و تقسيم بندی جمعی مبتنی بر تاثيرات وابسته اجتماعی و محيط زيستی که مستقيم،  8

  . غيرمستقيم، منطقوی، يا جمعی بشمول تسهيالت جمعی مربوط ميباشد، است
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باالخره، برای سيستم های داخل کشوری محافظت، پاليسی يک رويکرد را مشابه به بانک جهانی . يکپارچه، ارتقا می نمايد
سيستم های کشور در جائيکه بانک انکشافی امريکايی تشخيص کند که سيستم مستقرض معادل يا باالتر از . می نمايدوضع 

، مديريت بانک انکشافی امريکايی تجارب خود را با استفاده از سيستم 2009در سال . سيستم بانک انکشافی امريکايی باشد
 9. های کشوری گزارش خواهد داد

 
) 1999(که جايگزين پاليسی برای حادثات طبيعی و غيرقابل پيشگويی ) 2007(طر حادثه پاليسی مديريت خ .14

پاليسی جديد . پاسخگويی قبل از حادثه، دارد) 2(جلوگيری  کاهش حادثات، و ) 1(ميگردد، نياز به يک رويکر جامع برای 
 برای اندازه گيری توانايی پروژه دربرابر نياز به تيم های پروژه يی از طريق نظارت و طبقه بندی اجتماعی و محيط زيستی

خطرات طبيعی يا قوت پروژه در برابر خطرات قوی، دارد؛ جهت ارزيابی خطر حادثات طبيعی برای پروژه هايکه بشدت 
درمعرض خطرات طبيعی قرار گرفته يا دارای امکانات زياد روياروی با خطرات قوی را دارند؛ جهت براه اندازی يک 

رای جلوگيری و کاهش ميزان های خطر؛ و شامل ساختن ميزان های مناسب ساختاری و غيرساختاری در تحليل بديل ب
 .طرح و تطبيق پروژه

 
هم در ) 2006(پاليسی عملياتی بانک انکشافی امريکايی برای افراد بومی و استراتيژی برای انکشاف بومی  .15

م و حقوق شان دربرابر تاثيرات سوء و محروميت شان جستجوی انکشاف افراد بومی و هم در جستجوی محافظت اين مرد
اين رويکرد تازه تمرکز قبلی بانک انکشافی امريکايی باالی . از پروژه های تمويل شده بانک انکشافی امريکايی، ميباشد

 محافظت برای. جلوگيری يا کاهش تاثيرات سوء پروژه های بانک انکشافی امريکايی باالی افراد بومی را تکميل می نمايد
بيشتر حقوق افراد بومی در پروژه هايکه دارای تاثيرات و خطرات احتمالی باشد، بانک انکشافی امريکايی از طرفداران 
پروژه ميخواهد تا توافقنامه در باره پروژه و ميزان های کاهشی آن ازطريق مذاکرات صادق با افراد يا گروه های بومی 

سئله افراد بومی تماس ناگرفته بخاطر طبيعت استثنايی شان و همچنين بخاطر موارد پاليسی افراد بومی م. بدست بيآوريد
اين پاليسی از . آسيب پذيری خاص و نبود امکانات ميکانيزم مشورت های قبلی و مذاکرات صادقانه را نيز عنوان می نمايد

اس ناگرفته احترام قايل ميشود و جدايی و بانک انکشافی امريکايی ميخواهد تا باالی پروژه هايکه به حقوق افراد بومی تم
 . زندگی آزاد شان را نظر به فرهنگ شان در خطر واقع نمی کند، سرمايه گذاری نمايد

 
پاليسی استقرار اضطراری مجدد تنها باالی جابجايی اضطراری فزيکی افراديکه از اثر پروژه های بانک انکشافی  .16

 ازين پاليسی کم سازی مزاحمت به معيشت افراديکه در ساحات تحت تاثير هدف. امريکايی بی جا ميشوند، کاربرد دارد
پروژه زندگی ميکند، از طريق جلوگيری يا کم سازی ضرورت جابجايی فزيکی و تضمين اينکه زمانيکه مردم ازجايشان 

ايکه نياز به بيجا ميشود، بصورت مساوی بايشان برخورد صورت ميگيرد، ميباشد، و تا حد امکان در منافع پروژه ه
هرزمانيکه سخن از جابجايی افراد بومی زده شود، بانک انکشافی . استقرار مجدد اين افراد دارند، شريک شده ميتوانند

امريکايی به آنعده عمليات هايکه درآن عنصر استقرار مجدد به نفع مستقيم اين مردم درمقايسه به حالت قبلی شان منتج گردد، 
 حقوق عرفی اين افراد بدرستی شناخته و جبران ميشود، گزينه های جبرانی شامل استقرار مجدد .همکاری فراهم می نمايد

مبتنی بر زمين خواهد بود و افراد بومی متاثرشده بايد موافقت آگاه خود را درمورد ميزان های استقرار مجدد و جبرانی بايد 
  10. فراهم کرده باشند

 
 بانک بازسازی و توسعه اروپايی   .د
 

پاليسی جديد محيط زيستی و اجتماعی خود را يکجا با ) EBRD(، بانک بازسازی و توسعه اروپايی 2008ر می د .17
 ، و با عملی نمودن اين پاليسی باالی تمام پروژه های 2003 شرايط اجرائيوی با جايگزين نمودن پاليسی محيط زيستی 10

                                                 
  .واشنگتن، دی سی. پاليسی مطلوبيت محيط زيست و اجتماعی. 2006.  بانک انکشافی امريکايی 9
  .واشنگتن، دی سی. پاليسی عملياتی درمورد استقرار اضطراری مجدد. 1998.  بانک بازسازی و توسعه اروپايی10
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سی محيط زيستی و اجتماعی جهت استراتيژيک را که در پالي. ،  پذيرفت2008 نوامبر 12جديد ارزشيابی شده پس از 
 تنظيم شده بود، برقرار داشته و بعدهای اجتماعی انکشاف پايدار را در يک راه ی دارای ساخت و جامع 2003پاليسی 

استقرار ) 2(معيارهای کار و شرايط کاريگری؛ ) 1(بعدهای اجتماعی به موارد ذيل مراجعه می نمايد . تشخيص ميدهد
 .ميراث فرهنگی) 5(افراد بومی؛ و ) 4(صحت، حفاظت و امنيت اجتماع؛ ) 3(ضطراری مجدد؛ ا

 
پاليسی بانک بازسازی و توسعه اروپايی براساس رويکر شرکت مالی بين المللی طرح ريزی گرديده بود، هرچند  .18

 تعهدات اين بانک به اصول محيط اين پاليسی دربرگيرنده ساحه عملياتی بانک بازسازی و توسعه اروپايی با ويژگی های و
اين پاليسی دارای دو معيار . زيستی اروپا، که بانک بازسازی و توسعه اروپايی از جمله متفقين آن شناخته ميشود، ميباشد

 .نمايش اطالعات و همکاری سهام، ميباشد) 2(ميانجی های مالی، و ) 1(اجرائيوی بيشتر برای 
 

 مالی، بانک بازسازی و توسعه اروپايی دارای يک پاليسی معلومات همگانی مانند ساير نهادهای چندين جانبه .19
پاليسی جديد همگانی نوعيت .  تجديد و تصويب گرديد2008 می 12ميباشد که يکجا با پاليسی محيط زيستی و اجتماعی در 

 و درک بهتر استراتيژی ها، نمايش اطالعات را توسط بانک بازسازی و توسعه اروپايی تنظيم نموده و بخاطر ارتقای آگاهی
درعين حال، پاليسی خطوط واضح سرحد ميان اطالعات که برای عموم . پاليسی ها، و عمليات ها با سهام مشوره می نمايد

پاليسی اطالعات همگانی . مردم به نمايش گذاشته شود و اطالعات که محرم بوده و قابل نمايش نمی باشد، را تعيين ميکند
  11. ش برای ارزيابی های تاثيرات محيط زيستی و اجتماعی ميباشدشامل شرايط نماي

  
 نهادهای مالی اصول استوايی  .ر
 

نهادهای مالی اصول استوايی به آنعده نهاد های گفته ميشود که اصول استوايی را پذيرفته باشند، اصول استوايی به  .20
.  سرمايه گذاری پروژه ها گفته ميشوديک چارچوب مالی صنعتی برای تشخيص خطرات محيط زيستی و اجتماعی در

 بانک تجارتی قوی جهانی پذيرفته شد، اصول استوايی يک جوانه از خواست بانک 10 توسط 2003اصول استوايی در سال 
ها برای انکشاف يک مجموعه مشترک و منسجم پاليسی ها و رهنمون های محيط زيستی و اجتماعی که درسراسرجهان 

هر نهاد مالی اعالم ميدارد که پاليسی ها و يا پروسه های تجاری که با .  صنعتی عملی شود، ميباشدباالی تمام سکتور های
آنان متعهد هستند که به مستقرضين که با شرايط اجتماعی و محيط . اصول استوايی سازگاری داشته باشد، را عملی می نمايد

 .زيستی کشور خود مطابقت نداشته باشند، قرضه فراهم نمی کنند
 

بازتاب و سازگاری با معيارهای اجرائيوی شرکت مالی بين ) 1( برای 2006اصول استوايی در جوالی سال  .21
ترکيب دروس ) 2(المللی برای دوام اجتماعی و محيط زيستی که درآن مجموعه اصلی اصول استوايی استوار ميباشد؛ و 

اصول جديد استوايی باالی تمام پروژه هايکه با . ودآموزش شده از تطبيق و نظريات سهام مختلف، تجديد نظر گرديده ب
 پس از بحث روی مسئوليت محيط زيستی 12. ميليون دالر ويا بيشتر سرمايه گذاری شده بود، عملی ميگردد10هزينه سرمايه 

از  کشور جهان که در بيشتر 24 نهاد مالی از 60، بيشتر از 2008و اجتماعی متحد درتهيه محيط خوب تجاری در اگست 
 .13 کشور فعاليت دارند، اصول جديد استوايی را پذيرفتند100

                                                 
کتور خصوصی را در  يا پروژه های سA بانک بازسازی و توسعه اروپايی ارزيابی های تاثيرات محيط زيستی و اجتماعی پروژه های رده  11

 روز قبل از مالحظه پروژه توسط هئيت مديره 60مرکز اطالعات تجاری واقع لندن و در اداره های مربوط بانک بازسازی و توسعه اروپايی حداقل 
رس قرار  روز قبل از مالحظه پروژه توسط هئيت مديره در دست120دردسترس قرار ميدهد، و درصورتيکه پروژه های سکتور همگانی باشد، 

  . ابالغيه نمايش اسناد در سايت انترنتی بانک بازسازی و توسعه اروپايی نصب ميگردد. ميدهد
: شرح اين تغيير و ساير اطالعات درمورد اصول استوايی را در سايت انترنتی ذيل مشاهد نمائيد.  ميليون دالر بود50 سرحد اصلی 12 

shtml.faq/com.principles-equator.www://http  
  shtml.join/com.principles-equator.www://http :مالحظه کنيد.13 
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  اهداف کلی

  سيايی موافقت دارداهداف، اصول و شرايط محافظتی بانک انکشاف آسيايی با تمام پروژه های تمويل شده بانک انکشاف آ
  )1(ساحات عملياتی 

  مشتريان برای عرضه محافظت/ پشتيبانی انکشاف ظرفيت مستقرضين
تقويت ظرفت نهادی 

مشتری / مستقرض
جهت تطبيق شرايط 

  محافظتی

/ آموزش مستقرضين
مشتريان درباره پاليسی جديد 
که در سطوح مختلف قبل از 
تاريخ نافذ متن پاليسی 

  امدارمحافظتی و بشکل دو
  
  
  
  
  
  
  

مشوره و راهنمايی های 
بوقت و فنی به سطح پروژه 

  درهنگام آمادگی پروژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشوره و راهنمايی های 
بوقت و فنی به سطح پروزه 

  درهنگام آمادگی پروژه
  

شمار و کيفيت تعادل سيستم 
محافظتی کشور و ارزيابی 

  قابليت پذيرش آماده شده
  
  

تهيه گرايشات به  •
 برای تمام سطح بانکی

مستقرضين کشورهای عضو 
يک ( درحال توسعه 

ورکشاپ قبل از تاريخ نافذ، 
 بار در 2 الی 1و درسال 

 )سال
تهيه آموزش های  •

داخل کشور برای 
مشتريان سکتور / مستقرضين

 خصوصی يا همگانی
توزيع نسخه های  •

جديد پاليسی برای هر 
مشتری و شرح /مستقرض
 احکام جديد

ارزيابی ظرفيت  •
مشتری، و خلط /رضمستق

عناصر مناسب ارتقای 
 ظرفيت در طرح پروژه

همکاری در  •
آمادگی ارزيابی های 
اجتماعی و محيط زيستی و 
پالن مديريت محيط زيست، 

RP و پالن وابسته به افراد 
 بومی

تهيه کمک مورد  •
نياز به تشخيص مسايل 
غيرقابل توقع درجريان 

 پروژه
 5 الي 3تهيه  •

سيستم ارزيابی معادل 
افظتی کشور و پالن های مح

عملياتی ُپرسازی خاليگاه به 
/ سکتوری/سطح نيمه ملی

  .سازمانی

RDs/RSDD 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDs/PSOD/RSDD 
 
 
 
 
 

RDs/PSOD 
 
 
 
 

RDs/PSOD 
 
 
 
 
 

PDs/PSOD 
 
 
 
 
 
 
 

OGC/RSDD/RDs 

  

  )2(ساحات عملياتی 
  کندي می همکاریسي پالقي که در تطبلي لوازم و وسایانکشاف و نگهدار

ارمندان بانک ک
انکشاف آسيايی، 

/ مستقرضين
مشتريان و ساير 

 مقرراتسهام 
محافظتی بانک 
انکشاف آسيايی را 
بدرستی درک ميکنند 
و با دانش چگونگی 

  مجهز ميباشند

رهنمون ها و کتاب راهنما 
که راهنمايی بيشتر تخنيکی 
را فراهم ميکند و ممارست 
های بهتر بين المللی را قبل 

ذ متن پاليسی از تاريخ تنفي
  محافظتی بازتاب ميکند

  
  
  
  

رهنمون ارزيابی  •
محيط زيستی را تجديد می 

 نمايد
کتاب راهنما  •

 اضطراری درمورد استقرار
 مجدد تجديد می نمايد

يک کتاب را  •
درمورد افراد بومی بشمول 
رهنمون ها درمورد تشخيص 
رضايت اجتماعات افراد 

RSDD 
 
 

RSDD 
 
 

RSDD 
 
 
 

تجهيز منابع  •
 کارمندان داخلی

مشورت  •
 دهی کارمندان

مصارف  •
يکدفعه يی برای ترجمه، 

  چاپ و توزيع
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متن پاليسی (اسناد پاليسی 
 مقرراتمحافظتی و 

و رهنمون ) 4 الی 1محافظت 
ها و کتاب های راهنما بايد 
درهرزمان ترجمه و به 

مشتريان و سهام /مستقرضين
  توزيع شود

 بومی آماده ميسازد
 مقرراتترجمه  •

محافظت متن پاليسی 
 و رهنمون 4 الی 1محافظتی 

ها، و کتاب های راهنما در 
زبان های که شمار گويندگان 
ن آن زياد باشد و ساير زبا

های محلی براساس 
ضرورت و چاپ و توزيع به 

  سهام مربوط

 
 

RSDD/RDs/PSOD 

  )3(ساحات عملياتی 
  تضمين ظرفيت سازمان بانک انکشاف آسيايی برای تطبيق پاليسی

 کارمندان دانش
 مقرراتدرمورد 

محافظت اجتماعی و 
محيط زيستی تجديد 

  گرديد
  

ظرفيت نهادی برای 
تطبيق پاليسی تقويت 

  گرديد

شمار کارمندان که بصورت 
منظم و دوامدار آموزش ديده 

  اند

تهيه آموزش منظم  •
به کارمندان داخلی در دفاتر 
مرکزی، متخصصين 
محافظت ماموريت مقيم و 

 دو (رهبران گروه ها 
ورکشاپ قبل از تاريخ اجرا 

 )  بار دريک سال3 الی 2و 
استخدام  •

متخصصين مسلکی بيشتر در 
RD ها و آمرين داخلی در 

ماموريت مقيم درجريان دوره 
 ميانه مدت سه ساله

/ ترتيب سمينارها •
ورکشاپ ها درمورد دانش و 

  مشترک گذاشتن تجارب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

BPHR/RDs 
 
 
 
 
 

RSDD/RDs/PSOD 

کمک های  •
 فنی
بودجه  •

مصارف بيشتر داخلی 
  اداری

  )4(ساحه عمليات 
  بهبود و نگهداری سيستم بررسی داخلی و نظارت شکايات

سيستم بررسی 
داخلی و نظارت 
شکايات بانک 
انکشاف آسيايی 
بصورت موثر و 

  کارآ فعاليت ميکند 

دستورالعمل های واضح 
عملياتی برای عملی نمودن 
متن پاليسی محافظتی قبل از 

اريخ اجرا متن پاليسی ت
 محافظتی ايجاد شده بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مشورت

تهيه يک رهنمود  •
يکپارچه عملياتی برای 
تشخيص بررسی داخلی 
محافظتی، دستورالعمل 
نظارت و گزارش دهی در 

 .هر مرحله پروژه
ظارت و تقسيم ن •

بندی منظم و مناسب 
 هرپروژه 

ارسال ارزيابی  •
های تاثيرات محيط زيستی 

 در سايت Aپروژه های رده 
انترنتی بانک انکشاف 

 روز قبل از 120آسيايی، 
تصويب توسط هئيت؛ ارسال 

EARF قبل از ارشيبای 
 برای RP/RFپروژه، ارسال 

 و A پروژه های رده IRتمام 
بی  قبل از ارزشياBرده 
 پروژه

شرکت در  •
مشورت ها برای تمام پروژه 
هايکه با تاثيرات مبرم محيط 

 باشد؛ نتايج IP و IRزيستی، 

RSDD 
 
 
 
 
 
 
 

RSDD/RDs/PSOD 
 

RDs/PSOD  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RDs/PSOD 

منابع داخلی برای 
  ارمندانک
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اسناد محافظت درزمان معين 
تسليم شده و درجريان آمادگی 
پروژه بدرستی تحت بررسی 

  قرار گرفته است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ماموريت های سرپرستی و 
نظارت درزمان معين راه 
اندازی شده بود، راهنمايی 

هم شده بود، های مناسب فرا
و نتايج درجريان تطبيق 

  پروژه بشکل اسناد درآمد
  
  
  
  
  
  

وضع شکايت بسطح بانکی و 
کارکرد بشکل منظم مستند 
گرديده و به مديريت گزارش 

  داده ميشد

مشورت را بشکل سند 
درآورده و آنان را در طرح 

 پروژه جمع آوری نمايد
تمام اسناد های  •

مربوط محافظت را دربرابر 
 SR مقرراتاصول پاليسی و 

 بررسی نمائيد، 4 الی 1
اسب برای مشورت ها من

مشتريان جهت /مستقرضين
نهايی سازی اسناد محافظت 
و تضمين مطلوبيت با 

 بانک انکشاف مقررات
 آسيايی فراهم نمائيد

سرپرستی  •
ساحوی و نظارت ماموريت 
توسط متخصصين محافظت 

 Aبرای تمام پروژه های رده 
؛ IR ،IPمحيط زيستی، 

مشتری /توافق با مستقرض
 برای تهيه و تطبيق پالن های
درست درهنگام ضرورت و 
تهيه گزارش های نظارتی 

 مفصل و باکيفيت
تهيه گزارش  •

ساالنه کارکرد های بانکی و 
  تسليمی آن به مديريت

 
 
 
 
 
 
 
 

RDs/PSOD/RSDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDs/PSOD/RSDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSDD 

BPHR = ،بخش منابع بشریEARF = ،چارچوب کاری بررسی و ارزيابی محيط زيستیIPF = ،چارچوب کاری افراد بومیIPP = پالن وابسته
= PSODرهنمود عملياتی، = OMدفتر مشورت عمومی، = OGCديپارتمنت عملياتی، = ODاستقرار اضطراری مجدد، = IRبه افراد بومی، 
پالن استقرار = RPماموريت مقيم، = RMچارچوب کاری استقرار مجدد، = RFديپارتمنت منطقوی، = RDی سکتور خصوصی، ديپارتمنت عمليات

  مقررهای محافظتی= SRديپارتمنت منطقوی و انکشاف پايدار، = RSDDمجدد، 
  


