
ADBکے آزاد ایولیوا یشن ڈیپارٹمنٹ نے پالیسی کے موثر ہونے کی ادارہ جاتی ایولیوایشن کی جس کے
بعد ADB  ایس پی ایس کواپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ایولیوایشن میں سفارش کی گئی ہے کہ ADB پالیسی کو

اپ ڈیٹ کرےاور جدید بنائے تاکہ سرکاری اور نجی شعبے کی فنانسنگ کے ساتھ اس کی مطابقت میں

اضافہ کیا جاسکے۔ اپ ڈیٹ کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے ایولیوایشن کے ساتھ ساتھ تجزیاتی تحقیق اور

اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے عمل سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔

نے پالیسی کے موثر ہونے کی ادارہ جاتی ایولیوایشن

تجزیاتی تحقیق

اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت

یس پی ایس کو 2009 میں منظور کیا گیا اور اس کا اطالق مارچ 2010 میں  ہوا تھا۔ پالیسی کا

کے ذریعے مالی اعانت یافتہ یا زیر انتظام تمام منصوبوں پر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ADB اطالق

ماحول اور متاثرہ لوگوں کو پروجیکٹس کے منفی اثرات سے بچانا،ان اثرات کو ممکنہ حد تک کم

کرنا اور نقصانات کا ازالہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پالیسی قرض لینے والے ملکوں کی اس
بارے میں ملکی نظام اور نفاذ کی صالحیتوں کو مضبوط بنانے میں بھی مدد کرتی ہے۔

 ADB کی سیف گارڈ پالیسی کا جائزہ اور اپ ڈیٹ: منتخب ترقی پذیر ممبر ممالک میں
اندرون ملک مشاورت کے لیے اہم معلومات

ADB اپنی 2009 کی سیف گارڈ پالیسی اسٹیٹمنٹ (SPS) کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ اس
بروشر کا مقصد اسٹیک ہولڈرز کو اس عمل کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا ہے تاکہ وہ پالیسی اپ ڈیٹ کے طریقہ کار سے

واقف ہو کر اس عمل میں موثر طورپر حصہ لے سکیں۔ اس بروشر میں منتخب ترقی پذیر رکن ممالک میں حکومتی

نمائندوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ اندرون ملک مشاورت کے منصوبے کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ 

ADB.2 پالیسی کوکیوں اپ ڈیٹ کیوں کر رہا ہے؟ 

3. نئی پالیسی کی ہدایات کیا ہیں جن پر ADB غور کر رہا ہے؟ 

اپ ڈیٹ کردہ سیف گارڈ پالیسی ADB کی 2030 سٹریٹجی اور اس کے آپریشنل پرائیرٹی پالن کو مضبوط

بنائے گی۔ ADB کی اس سٹریٹجی اورپالن کا مقصد خوشحال، ہمہ گیر، مضبوط اور پائیدار ایشیا اور

 ۔
َ
بحرالکاہل کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے انتہائی غربت کے خاتمے کی کوششوں کو جاری رکھنا ہے

 
ADB نے اپنے کام کے دوران پیش ٓآنے والے چیلنجوں اورموثرثابت ہونے والے طریقوں سے جو نتائج اخذ کئے ان

کی بنیاد پر ادارہ یہ تجویز کر رہا ہے کہ موجودہ شرائط کر بڑھایا جائے اورانہیں دیگر ملٹی لیٹرل مالیاتی اداروں

کی پالیسیوں کے ساتھ ہم آہنگ بنایا جائے۔ نئی پالیسی ایک ماحولیاتی اور سماجی فریم ورک فراہم کرے گی

جس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:

موجودہ ایس پی ایس تین سابقہ   سیف گارڈ پالیسیوں کو یکجا کرتا ہےجس میں  غیر رضاکارانہ آبادکاری (1995)،

انڈیجنس یعنی مقامی لوگ (1998) اور ماحولیات (2002) کو ایک واحد جامع فریم ورک میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ےکے

ساتھ ساتھ تینوں شعبوں کے لیے علیحدہ پالیسی اصول اور تقاضے ترتیب دیئے گئے ہیں۔ ایس پی ایس میں فنانسنگ کے

اور ہنگامی امداد، کے لیے اضافی تقاضے بھی (financial intermediaries) مختلف طریقوں، مثال کے طورپر مالیاتی ثالث
شامل کئے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ملکی سیف گارڈ سسٹم کے استعمال کی ضروریات کا تعین بھی کیا گیا ہے۔

آپریشنل پرائیرٹی پالن ADB کی 2030 سٹریٹجی

1. سیف گارڈ پالیسی اسٹیٹمنٹ (SPS) کیا ہے اور
اسکی ساخت کیسی ہے؟

https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/references
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/stakeholder-engagement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/references
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/stakeholder-engagement
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-operational-plans-overview
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-operational-plans-overview
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-operational-plans-overview


۱۔ ADB کا پالیسی وژن سٹیٹمنٹ(سٹریٹجی)؛ 
due) کے لیے مطلوبہ احتیاط ADB ۲۔ ایک ماحولیاتی اور سماجی پالیسی جو پالیسی کے مقاصد اور

diligence)  کا تعین کرتی ہے۔
۳۔  ماحولیاتی اور سماجی معیارات (ESS) کا ایک سیٹ جس کے ساتھ پالیسی مقاصد اور قرض لینے

والوں کے لیے شرائط ؛ فنانسنگ کے مختلف طریقوں، مثال ک طورپر فنانشل انٹرمیڈیریز، کے لیے خصوصی

شرائط کا تعین ۔

۴۔  ADB کے طریقہ کار اور تنظیمی انتظامات (ADB کے آپریشنز مینوئل اور سٹاف کی ہدایات کا احاطہ
کرنا؛ اور کالئنٹ اور پروجیکٹ ESS مینجمنٹ سسٹم کی ضروریات)؛ اور

v۔ ESS پر عملدرآمد کے لیے گائیڈنس نوٹ، کالئنٹ کے سکلز کوبہتر کرنے کے لیے ٹولز اور وسائل کی فراہمی۔

4. مجوزہ ماحولیاتی اور سماجی معیارات (ESS) کیا ہیں؟

SS1: ماحولیاتی اور سماجی خطرات اور اثرات کی تشخیص اور منیجمنٹ
ESS1 ماحولیاتی اور سماجی اثرات اور خطرات کی تشخیص اور انتظام کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ماحولیات اور 

سماجی مسائل کے باہمی تعلق پر خاص توجہ دی گئی ہے مثال کے طور پر صنفی مساوات، کمزورسماجی گروہوں 

اورموسمیاتی تبدیلی ۔ADB  اسسمنٹ کے دائرہ کار کا تعین کرنے اور خطرات کے تناسب سے ایڈاپٹو رسک مینجمنٹ کے لیے 

مزید مربوط اور متحرک رسک بیسڈ کالسیفیکیشن کی طرف جائے گا۔ ESS1 کی وجہ سے پروجیکٹ کی اپریزل سے پہلے ضروری

مستعدی(due diligence) کے طریقوں اور سکوپ پر بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ جن اقدامات کی  پراجیکٹ پر عملدرآمد

کے دوران ضرورت ہے انہیں  قانونی معاہدوں اور کمٹمنٹ پالنز کے ذریعے مکمل طور پر دستاویزی شکل دی جائے گی۔

SS2: مزدوری اور کام کے حاالت
ESS2 ایک نیا معیار ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لیبر کے بنیادی معیارات یعنی کور لیبر سٹینڈرڈز پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے 

اور انہیں فروغ دیا جائے۔ اس کے ساتھ اس میں پروجیکٹس میں خطرات کی منیجمنٹ  اور کارکنوں اور کام کے حاالت پر پڑنے والے 
اثرات کی منیجمنٹ بھی شامل ہے۔ یہ کارکنوں کے انتظامی تعلقات کو یقینی بنانے اور انسانی وسائل کے انتظام کو مضبوط بنانے 

کی شرائط کا احاطہ کرتا ہے جن میں کارکنوں کے لئے فریڈم آف ایسوسی ایشن اور اجتماعی سودے بازی کے حقوق کا احترام شامل ہے۔ 

ESS2 میں یکساں مواقع اور مختلف قسم کے کارکنوں کے لیے دفعات شامل ہوں گی جن میں پرائمری سپالئی ورکرز، جنسی استحصال،
بدسلوکی اور ایذا رسانی (SEAH) کے خطرات سے نمٹنا، جبری مشقت سے بچنا، کارکنان کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانا، شکایات کے

ازالہ کے طریقہ کار تک رسائی فراہم کرنا، کارکنوں کی آمد سے کمیونٹیز پرپڑنے والے اثرات اور پروجیکٹ کے سائز کے مطابق لیبر مینجمنٹ کی
منصوبہ بندی کا عمل شامل ہیں۔

ESS3: آلودگی کی روک تھام اور وسائل کی افادیت

ESS3 تسلیم کرتا ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں اکثر ہوا، پانی اور زمین میں آلودگی پیدا کرتی ہیں اور محدود وسائل کو جس 
طرح استعمال میں التی ہیں اس سے لوگوں، ایکو سسٹم کی خدمات اور ماحولیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔  یہ آلودگی کی 

روک تھام اور کنٹرول کے طریقوں کا احاطہ کرتا ہے اور مندرجہ ذیل مسائل پر توجہ دیتاہے: گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج (GHG) سے

بچنا اور کم کرنا؛ وسائل کا بہترین استعمال؛ اور دیگر ابھرتے ہوئے مسائل جیسے سرکولرا کانومی کو فروغ دینا، اور پالسٹک اور مرکری

کو مینیج کرنا۔ ESS3 آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول کرنے والی  ٹیکنالوجیز کی شرائط برقرار رکھے گا، GHG کے لیے اہم حد  یعنی
تھریش ہولڈ کا جائزہ لے گا، اور بین االقوامی اچھے طریقوں کے مطابق اقدامات کا اطالق کرے گا۔

ADB قرض لینے والوں اور کالئنٹس کے لیے ESS 9 کا ایک سیٹ شامل کرنے کی تجویز کر رہا ہے جیسا کہ نیچے
دی گئی ٹیبل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ SPS جن شعبوں کا احاطہ کرتا ہے ؑ ESSs انہیں مظبوط بنانے کے ساتھ مزید

شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں تاکہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں نئے ابھرتے ہوئے مسائل اور ضروریات کو پورا

کیا جاسکے۔ ESSs ابھی بھی تیاری کے مراحل میں ہیں اور حتمی تجزیوں اور اسٹیک ہولڈر کے تاثرات کی بنیاد پر
ان میں تبدیلی کی جاسکتی ہے یاان کو وسعت دی جاسکتی ہے۔



ESS4: صحت، حفاظت اور سالمتی
ESS4 پراجیکٹ کی سرگرمیوں سے وابستہ کارکنوں اور پراجیکٹ سے متاثرہ کمیونٹیز کے لیے صحت، حفاظت اور سالمتی 

سے متعلق خطرات سے تحفظ کے انتظام کو خطرے کے کنٹرول کی درجہ بندی کے مطابق اہمیت دیتا ہے۔  پراجیکٹ کی 

سرگرمیاں، سازوسامان، اور بنیادی ڈھانچہ پراجیکٹ سائیکل کے مختلف مراحل میں کارکنوں اور پراجیکٹ سے متاثرہ 

کمیونٹیز کے لیے صحت، حفاظت اور سالمتی کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے۔ ESS4 اس سلسلے میں مقاصد کا تعین کرے گا اور

عملدرآمد کے دائرہ کار، قرض لینے والے/کالئنٹ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کرے گا تاکہ کارکنوں، اثاثوں اور پروجیکٹ سے متاثرہ

کمیونٹیز کی سالمتی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔

ESS5: زمین کا حصول اور غیر رضاکارانہ طور پر دوبارہ آباد کاری
ESS5 رضاکارانہ اور غیر رضاکارانہ زمین کے حصول اور پراجیکٹس میں زمین کے استعمال پر پابندیوں سے متعلق مسائل کے

حل  کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ اثاثوں اور ذریعہ معاش کو بحال کرنے کے لئے  متبادل فراہم کرنے کا اصول اپناتا ہے تاکہ

۔ ESS5 بے دخل ہونے والے افراد کے معیار زندگی کو
ْ
پروجیکٹ سے کمیونیٹیز پر پڑنے والے اثرات کو ممکنہ حد تک کم کیا جاسکے

بہتر بنانے کے لیے مشاورتی طریقوں کے استعمال کا اصول بھی فراہم کرتا ہے۔ 

SS6: حیاتیاتی تنوع اور پائیدار قدرتی وسائل کا انتظام
ESS6 مندرجہ ذیل معامالت کے بارے میں وضاحت کے لئے اضافی معلومات فراہم کرتا ہے: بیس الئن ڈیٹا اکٹھا کرنے کے 

بارے میں اضافی رہنمائی؛ اہم قدرتی ماحول گاہوں (Habitat) کا تعین؛ محفوظ عالقوں میں ترقیاتی کاموں کی وضاحت؛ 

ماحولیاتی نظام کی خدمات کا اندازہ لگانا؛ اور حیاتیاتی تنوع کے اثرات کا تعین کرنا۔ ESS6 میں مندرجہ ذیل معامالت شامل 

کئے جاسکتے ہیں: ممکنہ خصوصی عالقے جہاں ترقیاتی کام کی اجازت نہیَں؛ انتہای اہم ماحولیاتی عالقوں کے لیے معیار اور تحفظ کو

بڑھانا؛ حیاتیاتی تنوع آفسیٹس کے استعمال کو محدود کرنا؛ اور ماحولیاتی نظام کی خدمات کا اندازہ لگانے اور قدرتی وسائل کے پائیدار

انتظام کے لیے مخصوص تقاضے ۔

(INDIGENOUS PEOPLE)مقامی لوگ :SS7
ESS7 مقامی لوگوں کی کمیونٹیز پر منصوبوں کے منفی اثرات کو کم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے

کہ وہ پروجیکٹ سے اپنی ثقافت کے مطابق فوائد حاصل کریں اور ان کے انسانی حقوق، وقار، ثقافت اور طرز زندگی کا
احترام کیا جائے۔ منصوبوں میں آزادانہ، پیشگی اور باخبر رضامندی کی ضرورت کو شامل کرنے سے ESS7 کے مقاصد کا

حصول آسان ہو جائے گا۔ 

ESS8: ثقافتی ورثہ
ESS8 تسلیم کرتا ہے کہ ثقافتی ورثہ اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قیمتی سائنسی 

 ESS8 اور تاریخی معلومات کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ثقافتی شناخت اور طرززندگی کا ایک الزمی جزو ہے۔
ٹھوس اور غیر محسوس ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے  اورمحفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان اقدامات کا تعین کرتا ہے جن 

کے ذریعے قرض لینے والے ثقافتی ورثے کو منفی اثرات سے بچاسکتے ہیں اوراسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ان اقدامات میں بامعنی اسٹیک

ہولڈر مشاورت کو فروغ دینا، اثرات کو کم کرنے کے لئے درجہ بندی کو اپنانا، اور ثقافتی ورثے کے اثاثوں کے پائیدار استعمال سے فوائد کی

منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا شامل ہے۔

ESS9: اسٹیک ہولڈر کی شمولیت اور معلومات کا انکشاف
ESS9 پروجیکٹس کی متاثرہ کمیونٹیز، میزبان کمیونٹیز، کارکنون اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے آزادانہ، مسلسل، اور شفاف 

تبادلہ خیاالت کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ESS9 اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسٹیک ہولڈر کی شمولیت جامع اور انتقام 
سے پاک ہو، صنفی مساوات کے اصولوں کو اپنایا جائے اور پروجیکٹ سے متاثر ہونے والے کمزور گروہوں سے مشاورت کی جائے۔  اس

میں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے لئے منصوبوں کی نوعیت اور سائز کے مطابق ضروری اقدامات کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ 



نو ESS کے عالوہ، سیف گارڈ سے متعلق ابھرتے ہوئے معامالت کو بھی اپ ڈیٹ شدہ پالیسی میں شامل کرنے پر
غور کیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کودرج ذیل سٹینڈرذ میں ظاہر کیا جائے گا: آلودگی کی روک تھام اور وسائل کا

بہتراستعمال، کمیونٹی کی صحت اور حفاظت، حیاتیاتی تنوع اور قدرتی وسائل کا انتظام اورمقامی لوگ

(Indigenous people)۔ صنفی مساوات اور کمزور گروہوں کی ضروریات پر زیادہ توجہ دی جائے گی جن میں
معذور افراد، اوربچے شامل ہیں. متعلقہ سٹینڈرڈز میں ان ابھرتے ہوئے مسائل کوبھی شامل کیا جائے گا جنہیں

کثیر جہتی مالیاتی اداروں (multilateral financial institutions) نے حال ہی میں نظرثانی شدہ پالیسیوں اور
گائیڈنس میں شامل کیا ہے مثال کے طور پر بنیادی سپالئی چین کے خطرات؛ SEAH; اور جنسی رجحان، صنفی

شناخت اور اظہار، اور جنسی خصوصیات (SOGIESC) پر بھی متعلقہ سٹینڈرز میں غور کیا جائے گا۔

PHASE 3
(Sept 2022 - March 2023) 

ADB اسٹیک ہولڈرکی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پالن (SEP) کی روشنی
میں بامعنی اور جامع طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ نیچے اس طریقہ کار کو واضح کیا گیا ہے۔ 

(SEP) اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پالن

5. اپ ڈیٹ شدہ پالیسی کے لیے کن دیگرموضوعات اور ابھرتے ہوئے
مسائل پر غور کیا جا رہا ہے؟

ADB .6 اسٹیک ہولڈرز سے فیڈ بیک کیسے حاصل کر رہا ہے؟

متنوع شرکت اور شمولیت پر مبنی
طریقہ کار کو فروغ دینا۔

سیف گارڈ پالیسی پر نظرثانی اور اپ

ڈیٹ کے عمل میں دلچسپی

اوراحساس ملکیت پیدا کرنا۔

 کھلے، محفوظ اور تکراری عمل کے
ذریعے فعال شرکت کو یقینی بنانا.

وضاحت کے ساتھ طریقہ کار، مواد اور

نتائج کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا۔ 

د
ص

قا
م

فیز 1 
(جون 2020 - مئی 2021)

فیز 2 
(دسمبر 2022  - ستمبر 2022)

• ابتدائی رسائی
• SEP کی تیاری

• رکن ممالک اور سول
سوسائٹی کی تنظیموں کے

ساتھ ابتدائی معلوماتی

سیشن

• تجزیاتی ریسرچ
• عالقائی مشاورت

• پرائیویٹ سیکٹر کالئنٹ سے
مشاورت/ فوکس گروپ ڈسکشن

• منتخب ترقی پذیر رکن ممالک
میں حکومتوں اور پراجیکٹ سے

متاثرہ افراد سے مشاورت

• نظرثانی شدہ پالیسی کا
مسودہ تیار کرنا اور اسے

حتمی شکل دینا

• مسودے اور حتمی پالیسی
پر مشاورت

ار
ہ ک

ق
ری

ط

فیز 3 
(دسمبر 2023 - اکتوبر 2023)

مزید معلومات اور تبصروں کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پائیدار ترقی اور

موسمیاتی تبدیلی کے محکمے سے مندرجہ ذیل طریقوں سے رابطہ کریں:

+63 8632-4444 
local 70747

safeguardsupdate@adb.org  

ADB Safeguard Policy Review and Update

#ADBsafeguardreview  

نوٹ: اگر ضرورت پڑی تو شیڈول پر نظرثانی کرکے اسے اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔

فیس بک: ADB سیف گارڈ

پالیسی کا جائزہ اور اپ ڈیٹ

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
mailto:safeguardsupdate@adb.org
https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview
https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview

