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 خالصه اجرایوی

 پس منظر پروژه

ظرفیت د افغانستان برشنا شرکت را به خواست های بیشتر رو برو خواهد کرد. در رشد پالن شده سکتور برق افغانستان  

مقابله با مسولیت های روبه آفزایش خویش برای سرمایه گذاریها، برشنا شرکت نیاز خواهد داشت  که در بخش های 

را باال ببرد. برای تامین برنامه ریزی و تطبیق پروژه های سرمایه گذاری و بعداً در حفظ و مراقبت آنان، ظرفیت خود 

خواست های اضافی، الزم است که د افغانستان برشنا شرکت  ظرفیت شرکت خود را  از طریق توسعه سیستم ها، 

طرزالعمل ها و معیارها بهبود ببخشد. به همین ترتیب الزم است که در ظرفیت کارمندان خود از طریق اموزشهای 

ساختن استفاده از ظرفیت های نو در فعالیت های خویش، اقدام نماید. تخنیکی و دیگر آموزشها و بعداً یقینی  

پروژه پیشنهاد شده به عنوان یک نقطه ورود برای افزایش سرمایه گذاریها در بخش  برق میباشد. محرک این پروژه بر 

بت آن را به ضرورت حرکت برشنا شرکت به سوی یک مدل که در آن خود سرمایه گذاری را جلب و پروسه حفظ و مراق

 پیش ببرد، بنا یافته است. 

  

 هدف پروژه 

 بهبود پایدار ظرفیت برشنا شرکت تا بتواند سرمایه گذاری را برنامه ریزی  و سیستم توزیع برق را حفظ و مراقبت نماید.

 شرح پروژه

مرکز اموزشی( و توسعه 2( ظرفیت سازی کارمندان د افغانستان برشنا شرکت و)1پروژه شامل دو جز میگردد: )  

 مدت پروژه

اغازگردند. مرکز آموزشی در  2015سال  الی ماه میباشد. قرار است که هر دو جز  در  ماه جو 6سال و  4مدت پروژه 

سال از تاریخ شروع کار پروژه تکمیل میگردد.  2خالل   

 تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی بالقوه اجزای پروژه

 

آموزش ، ستی تحت جزء اول این پروژه ی کمک تخنیکی پیش بینی نشده است. اگرچهاجتماعی و محیط زی تاثیر هیچ نوع

مطالعه امکانپذیری و مطالعه مقدماتی امکانپذیری شامل یک سلسله ابتکارات ارتقای ظرفیتی خواهد بود تا برای ها 

که به پالن و  اطق پایینیمحیط زیستی باالی منکارمندان برشنا شرکت را در تشخیص و حل تاثیرات بالقوه اجتماعی و 

بناء این سند، پالیسی های عمومی، کدهای تطبیق پروژه های سرمایه گذاری توزیع در آینده مرتبط است، کمک نماید. 

عملیاتی، رهنمودها و پروسیجرهایی را آماده میکند تا از جزییات و دیزاین این چنین ترینینگ ها اطالع داده و به 

نموده که تاثیرات پروژه های آینده برق را مدیریت نمایند. باید به خاطر سپرده شود که  کارمندان برشنا شرکت کمک

تاثیرات پروژه های توزیع برق قابل مذاکره و محدود به جابه جایی پایه های برق و سب استیشن ها و همچنان دفع بیخطر 

 باشند، میباشد.  ( PCBپنیل  )ترانسفارمرهای قدیمی که ممکن حاوی مواد مضره مانند پلی کلورینایت بای

و همچنان دفع تاثیرات منفی سرمایه گذاریهای توزیع برق بسیار ناچیز و محدود به نصب پایه ها وسب استیشن های برق 

 خواهد بود. ، باشند ( PCBبیخطر ترانسفارمرهای قدیمی که ممکن حاوی مواد مضره مانند پلی کلورینایت بایپنیل  )

 

سبب تاثیرات محدود، موقت و محلی به  در مربوطات ناحیه ده سبز شهر کابل،  اعمار مرکز اموزشتحت جزء دوم،  

شمول دفع مواد فاضله ساختمانی ، الودگی  گرد و صدا، افزایش ترافیک مربوط به ساختمانی، تاسیس کمپ های موقت، 

توسط پالن مدیریت محیط زیستی و اجتماعی  وغیره،  خواهند گردید. توقع اینست که این تاثیرات محدود و موقت باشد و

 برگشت داده شود یا کاهش گردد. 
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  چهارچوب پالیسی، حقوقی و مقرراتی

میگردد: متاثر برشنا شرکت در پروژه ارتقای پالن گذاری و ظرفیت پالیسی های عملیاتی بانک جهانی که   

 

بله          

          
گرددپالیسی های ایمنی که باالی پروژه باید تطبیق    

 

[X]   ارزیابی محیط زیستی(OP/BP 4.01 (  

  [X] 

 

 

 

  ( .OP/BP 4اسکان مجدد غیر داوطلبانه )

    

 

قوانین و مقررات  بنیادی مربوط که مسایل محیط زیستی و اجتماعی را احتوا مینماید و باید در ارتباط به توزیع پروژه 

سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، قرار ذیل میباشند: های  

 (2007افغانستان ) قانون محیط زیست .1

 (2004قانون اساسی افغانستان ) .2

 (2009قانون استمالک زمین ) .3

 (2008قانون امور زمینداری افغانستان ) .4

 (2007پالیسی اراضی افغانستان ) .5

 (2004قانون حفظ اثار تاریخی و فرهنگی ) .6

 

مدیریت محیط زیستی و اجتماعیچهارچوب   

 

ف است که لچون فعالً محدوده ای فعالیت های سرمایه گذاری و موقعیت آنان معلوم نیست، د افغانستان برشنا شرکت مک

یک چهارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی را در رعایت با شرایط بانک جهانی تهیه نماید. چهارچوب مدیریتی 

محیط زیستی و اجتماعی پالیسی های عمومی، خطوط رهنمودی، و گنجانیدن طرزالعملهای عملکرد و مدیریت مسایل 

ماید. منحیث بخشی از پروسه ای ایجاد چهارچوب مدیریت محیط محیط زیستی و اجتماعی در تطبیق پروژه را ، احتوا مین

زیستی و اجتماعی، مشاوره با کارمندان د افغانستان برشنا شرکت، اداره حفاظت از زیست محیط و با مردم و کارمندان 

 محلی در ساحه مورد نظر برای اعمار مرکز اموزشی، صورت گرفته است. 

 

 ترتیبات اداری

 

برشنا شرکت مسولیت دارد که پیروی از شرایط مندرج چهارچوب مدیریتی محیط زیستی و اجتماعی  یس ارشد عملیاترئی

را یقینی سازد. کارمندان ایمنی محیط زیستی و اجتماعی که عهده دار مسولیت در پروژه بازسازی بند برق نغلو میباشند، 

امی پروژه های توزیع سرمایه گذاری از رعایت نیز وظیفه دارند که در جریان امادگی، تطبیق، نظارت و ارزیابی تم

 مواد چهارچوب مدیریتی محیط زیستی و اجتماعی این پروژه نظارت نمایند.   

 

 نظارت و ارزیابی

 

محیط زیستی و اجتماعی نظارت  داشت که از رعایت چهارچوب مدیریتکارمندان ایمنی برشنا شرکت مسولیت خواهند 

یریت پروژه، انجنیر مسول ساختمانی، اداره و مردم محلی مسولیت خواهند داشت که از تطبیق نمایند. انها همراه با تیم مد
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مطمئن کلیه  اقدامات کاهش تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی مندرج پالن های مدیریتی محیط زیستی و اجتماعی، 

 نظارت نمایند.

 

 میکانیزم حل شکایات

       

بدهی در پروژه های سرمایه گذاری خویش، د افغانستان برشنا شرکت منحیث به منظور یقینی ساختن شفافیت و حسا

بخشی از تطبیق چهارچوب مدیریتی محیط زیستی و اجتماعی، یک میکانیزم حل شکایات را برای شکایات مربوط به 

 فعالیت های پروژه ایجاد مینماید.

 

ش مهم را دارند که اطمینان حاصل نمایند که  مردم برشنا شرکت و تیم ایمنی محیط زیستی و اجتماعی  نق یبخش عملیات

غیر برای استمالک فقط ( مفهوم جبران خساره عادالنه 1)شکایات ، راه های دسترسی به آن  متاثرشده از میکانیزم حل

  (  اقدامات کاهش تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی مطابق به پالن، تطبیق میگردند.2) داوطلبانه زمین یا دارایی ، 
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I. و محتویات پروژه پس منظر 

 
منظر: پس  1.I 

 

. سیستم برق افغانستان کوچک و توسعه نیافته است اما تقاضا به سرعت در حال رشد است. موسسات شامل در این 1

سکتور، با تفکیک تدریجی بین پالیسی و بخش عملیاتی, در حال تحول و تکامل هستند. وزارت اصلی دولت ,مسئول در 

این وزارت به طور فزاینده برمسائل مربوط به  پالیسی,   سکتور برق در افغانستان  وزارت انرژی و آب افغانستان است.

ستراتیژی و پالن گداری این سکتور متمرکز است, در حالی که سرمایه گذاری و بخش عملیاتی برعهده د افغانستان برشنا 

می باشد. برشنا شرکت در حال حاضر متمرکز برتوسعه خویش  به عنوان یک شرکت کامل تجارتی برق تحت شرکت 

لکیت دولت، میباشد. برشنا شرکت نیازمند تحکیم موقعیت خود به عنوان مالک  و متصدی اصلی سیستم برق  میباشد، م

در یک دوره ی زمانی  غیر متمرکزیت در این سکتور و یا دیگر اصالحاتنه ،زیرا نه اشتراک سکتور خصوصی و 

 منظر واقع بینانه ای ندارد. متوسط

 

برق ,تفاصاهای اضافی بر ظرفیت برشنا شرکت وارد میکند. برای از عهده بر آمدن و مقابله . رشد پالن شده ی سکتور 2

با افزایش مسئولیت های خود برای سرمایه گذاری, برشنا شرکت ضرورت خواهد داشت تا ظرفیت و توانایی خود را در 

و مراقبت این  پروژه ها  , تقویت زمینه پالن گذاری و تطبیق پروژه های سرمایه گذاری و سپس بهره برداری و حفظ 

بخشد. در حال حاضر برشنا وابسته به واحد های مستقل اجرای پروژه ها برای این کار است و مدیریت برشنا شرکت  

آنها توسط  حفظ و مراقبتبرای حرکت به سوی نارمل ساختن و به وجود آوردن  قدرت عمل مستقل در سرمایه گذاری و 

ک جهانی خواستار همکاری شده است . برشنا شرکت باید ظرفیت اداری خود را از طریق توسعه  خودبرشنا شرکت از بان

سیستم ها، پروسیجرها, استانداردها و ظرفیت کارکنان خود را از طریق آموزش های فنی و تخنیکی و دیگر آموزش ها , 

این کار نیاز به کارکنان   اعمال می شود.بلند ببرد و سپس اطمینان حاصل شود که این ظرفیت های نو بر امورات جاری 

بیشتر و بهتر تعلیم دیده و به این ترتیب نیاز به  تعداد وسیع تری از متخصصان تحصیل کرده و توانا در این بخش که 

 شامل زنان هم باید باشد, دارد.

 

تان تحت عنوان " رشد مسوده استراتژی موقت افغانس 3. تامین انرژی برق کافی و دوام دار بحث مرکزی در جز 3

شغل ها " می باشد. مسوده استراتژی موقت نیاز به ازدیاد مقیاس تامین برق برای اصمینان از رشد دوام  و فراگیر

دارسکتور خصوصی به خصوص سکتورهای زراعت و منابع الزمی دانسته و به رسمیت می شناسد. این کار از طریق 

ه پیشنهادی توانایی برشنا شرکت را بلند برده تا تان مصمم به اجرا است. پروژملی افغانس حمایت از پروگرام اولیت های

بتواند پروگرام های خود را برای افزایش تامین برق پالن و اجرا نماید _ یک بخش کلیدی از پروگرام ملی تامین انرژی 

، ظرفیت افغانستان را هم شامل یک جز به هدف ارتقای ظرفیت در موسسات سکتوری می باشد. این روش پالن شده

مسوده  1برای جذب سرمایه گذاری های شامل بودجه ملی در سطح های بزرگتر, ارتقا میبخشد که نتیجتا با جز 

 استراتژی موقت افغانستان که هدف آن ارتقای مشروعیت و ظرفیت موسسات است مشترک میباشد. 

 

2. I :  محتویات پروژه 

 

ورود برای افزایش سرمایه گذاری در سکتور برق در نظر گرفته شده است. تا کنون،  . پروژه پیشنهادی به عنوان نقطه4

پروژه ها  به طور کامل توسط مشاورین بین المللی یا توسط واحدهای تطبیق پروژه تطبیق شده اند. برشنا شرکت اکنون 

مطالعه امکان پذیری و  ا بتواندتمایل دارد تا ظرفیت الزم را در پروسه های اداری و کارکنان خود به وجود آورد ت

مطالعه مقدماتی امکان سنجی را مسقالنه انجام داده و در دوره های بعدتر ضرورت به داشتن واحدهای تطبیق پروژه 

برای تطبیق پروژه های تمویل کنندگان ,را کم و از بین ببرد. تکیه بر قراردادی ها برای  انجام طراحی، تامین و نصب 

های مسئولیت مجرد, ادامه خواهد داشت اما در انجام این کار نیاز به ظرفیت برای نظارت بر کار و کار تحت قرارداد

 مهمتر از همه مدیریت قراردادها میباشد. 

 

بهبود یافته برای پیشرفت مستمر برشنا شرکت مهم و قطعی است. در حالی که سرمایه گذاری قابل حفظ و مراقبت . 5

حفظ از طرف بانک جهانی,  صورت گرفته اما ظرفیت در بخش   تنهاوزیع برق در سراسر کشور، نه در بخش ت توجهی

های عمده و مهم برای یک شرکت محسوب  توانایی یکی ازحفظ و مراقبت سیستم آنچنان بهبود نیافته است.  و مراقبت
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دمات و پوشش, ممکن از دست برود , دستاوردها در بخش کیفیت و خحفظ و مراقبت  میشوده و بدون  یک سیستم خوب

که زمینه ساز نارضایتی مشتریان و به   خطر انداختن کارایی تجارتی برشنا شرکت خواهد شد. برشنا شرکت سعی 

به شمول  مواد، تجهیزات و منابع  –دارایی,تخصیص بودجه ، برنامه ریزی  نظارت یک سیستم مینماید تا از طریق ایجاد

 را در رعایت  با روش هایی   بین المللی تنظیم می باشد.حفظ و مراقبت وکل ها،  سیستم و اجرای پروت –انسانی 

 

توسط انجام کار دارد. پروژه پیشنهادی با انگیزه ضرورت حرکت برشنا شرکت به  آموزش. پروژه پیشنهادی تاکید بر 6

را رهبری مینماید، پالن گردیده است. یک پروسه   حفظ و مراقبتسمت یک مدل که در آن  پروسه سرمایه گذاری و 

گردد که حاصل تدریجی برای آوردن مهارت های اصلی به برشنا شرکت پیش بینی شده است، در عین حال باید اطمینان 

آنعده از مهارت ها که به مشاورین و قراردادیها واگذار میگردند، در بازار نیز دستیاب باشند. مهمتر از همه شرکت به 

از طریق انجام  کار می باشند. در بخش سرمایه گذاری،  تمرکز  باالی  آموزشعنوان یک کل و کارمندان مسئول به 

تمرکز باالی تهیه، اجرا و  حفظ و مراقبتآماده سازی پروژه های فرعی برای تمویل بعدی توسط دونرها و و و در بخش 

 نظارت  پروگرام گسترده در سطح شرکت خواهد بود. 

 

وسیع از ابزارهای  ارتقای ظرفیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در سطح تشکیالتی ،  به برشنا شرکت  سطح .7

را تسهیل کند.. برشنا شرکت برای انتخاب سرمایه گذاریها  حفظ و مراقبتطوری سازمان داده شود که  سرمایه گذاری و  

ها و پروسیجرهای خویش  نیازمند توسعه پالیسی به اساس معیارهای عینی و شفافحفظ و مراقبت و پیشبرد 

 دی, کارمندان برشنا شرکت به ترینینگباید حلقه های موثر برای نظر دهی را ایجاد نماید. در سطح انفرا میباشد.شرکت

ها و ابزارهای نو و همچنان حمایه و مشاوره از سوی اشخاص باتجربه ضرورت دارند. آموخته ها از پروژه های ارتقای 

در  کمک های تخنیکی برای پر کردن کمبودی هارفیت در سراسر جهان و در افغانستان نشان میدهد جایی که در آن ظ

مهارت های مورد نیاز برای مدیریت پروژه های بانک جهانی استفاده شده است ، تا به حال تاثیر کمی بر ارتقای ظرفیت 

داشته است. بناء اگرچه مشاوران نقشی برای بازی در این بین دارند, پروژه پیشنهادی تاکید بر ارتباط دادن برشنا شرکت 

در این صنعت, با توسعه های اداری مبتنی بر توافقات,  فعالیت های مشارکتی, و کارمندان آن  با نمو نه های موجود 

روش های دیگر برای حمایت از پیشرفت در کار  مربیگری برای کارمندان کلیدی, آموزش های داخل و خارج از دفترو

 روزانه خود, دارند. 

 

3. I :اهداف پروژه و نتایج کلیدی 

 

 فیت برشنا شرکت در پالن سرمایه گذاری و مراقبت سیستم توزیع برق می باشد.. هدف توسعه ای پروژه بهبود ظر8

 

 . نتایج کلیدی ذیل جستجو خواهد شد:9

 

 انتخاب سرمایه گذاری در توسعه و یا بازسازی بر اساس معیارهای شفاف و عملی صورت خواهد گرفت 

  برشنا شرکت براساس  روش  مراقبتحفظ و دستورالعمل ها و طرزکارهای پالن گذاری, اجرا و فعالیت های

 های معیاری بین المللی که در تطابق  به شرایط محلی قراد داشته باشد.

  ی سه براساس یک بودجه  حفظ و مراقبتسرمایه گذاریها د افغانستان برشنا شرکت در بخش توزیع و مصارف

 ساله تنظیم میگردد

 خواهند بود. حفظ و مراقبت تطبیق و هم چنان  اجرا عپالن گذاری ها,  دیپارتمنت ها و اشخاص کلیدی حسابده 

4. I :  ح پروژه شر 

 

 پروژه شامل دو جزء ذیل می باشد:

 

این جزء پروژه  از ارتقای ظرفیت کارمندان برشنا شرکت حمایت جزء اول: ارتقای ظرفیت کارمندان برشنا شرکت: . 10

 خواهد کرد که شامل:

  ترتیبات برای تبادله تجارب و اموخته ها یا یک شرکت دیگری که دارای تجربه بیشتر بوده تا که برشنا شرکت

بتواند خود را به مدل آن سازمان دهد نحو مناسب شکل داده و از ساختمان و امکانات آن برای آموزش استفاده 
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یت  نزدیک  و کارمندان آن دارای تجربه وقعنماید. چنین موسسه ای باید به طور مطلوب دارای عملکرد عالی, م

 چالش هایی را که کارمندان برشنا شرکت با آن مواجه هستند، درک نمایند. بتواند آن بوده تاکافی 

  ,فراهم کردن آموزش های عام و هم مرتبط به وظیفه برای مدیران و کارمندان در انتخاب سرمایه گذاری توزیع

دماتی امکانپذیری, تدارک قراردادی های تن مطالعه امکانپذیری و مطالعه مقه ساخپالن و تطبیق, خاصتاٌ در اماد

طرح, تامین و نصب, و نظارت چنین قراردادی ها. آموزش های مطالعه امکانپذیری و مطالعه مقدماتی 

سکان امکانپذیری ابزار اساسی ایمنی شامل ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی پروژه، چارچوب پالیسی ا

 مجدد/ پالن های عملکرد اسکان مجدد و پالن های مدیریت اجتماعی و محیط زیستی را دربر خواهد داشت.

 توزیع  در پالن گذاری و تطبیق اماده ساختن آموزش های عام و هم مرتبط به وظیفه برای مدیران و کارمندان

ه پروسه بودجه بندی ساالنه، اجرای مطابق ب حفظ و مراقبتبرق، خاصتاُ در اماده سازی پالن های ساالنه 

 شامل استخدام و نظارت قراردادی ها.  حفظ و مراقبتپالنهای 

  فراهم آوری حمایت های مشاوره ای یک به یک برای مدیران و متخصصان کلیدی در برشنا شرکت و مامورین

 حفظ و مراقبت

  تخصص در برشنا شرکت، شامل م اناثقادرساختن برشنا شرکت جهت تامین یک مسیر شغلی به کارمندان

 استخدام، پیشرفت کاری و شناسایی ضرورت های مشخص حمایوی.   

  برشنا شرکت. به انضمام شدهتوانمند ساختن مرکز معلومات انرژی افغانستان به حیث یک دیپارتمنت 

 میکند که شامل:در برشنا شرکت حمایت  این جزء از ایجاد یک مرکز آموزشی . مرکز آموزشیجزء دوم: ایجاد . 11

 میباشد دیزاین، اعمارو مجهزکردن مرکزآموزشی 

 برای تدارک یک مرکزآموزش  برای برشنا شرکت که به منظور داری وسایل دفتر و تجهیزات آموزشی خری

 مورد استفاده قرار میگیرد. ترینینگ هابرگذاری 

 

5. I :مراحل پروژه 

 

شده است. حمایت برای پیشرفت فعالیت های ارتقای ظرفیت در  پالن 1394. شروع هر دو جزء پروژه در ماه اسد 12

 جریان مدت زمان پروژه ادامه خواهد داشت. انتظار میرود که  مرکز آموزشی در جریان دو سال تکمیل گردد.

 

6. I :تاثیرات بالقوه محیط زیستی و اجتماعی پروژه 

 

، پروژه ی کمک تخنیکی پیش بینی نشده است. اگرچهاجتماعی و محیط زیستی تحت جزء اول این  تاثیر . هیچ نوع13

مطالعه امکانپذیری و مطالعه مقدماتی امکانپذیری شامل یک سلسله ابتکارات ارتقای ظرفیتی خواهد بود برای آموزش ها 

ن و که به پال محیط زیستی باالی مناطق پایینیتا کارمندان برشنا شرکت را در تشخیص و حل تاثیرات بالقوه اجتماعی و 

 تطبیق پروژه های سرمایه گذاری توزیع در آینده مرتبط است، کمک نماید. 

 

و سب استیشن های برقی و همچنان دور ساختن ایمن  یه هاایم پظتنت منفی پروژه های توزیع برق محدود به . تاثیرا14

ها تحت جزء اول  آموزش. باشند (PCB) کلرینت بایفنیل مواد مضره ازجمله پلی دارایترانسفارمرهای قدیمی که ممکن 

 پروژه به دنبال ارتقای ظرفیت کارمندان برشنا شرکت بوده تا بتوانند درک و مدیریت بهتر در مسائل ذیل داشته باشند:

 

a.  :تنظیم لین های برق تحت پروژه های سرمایه گذاری انتخاب شود که بناء دریافت کننده تنظیم لین های برق

سسات آب، خاصتاُ انهایی که آب آشامیدنی را تامین میکنند، و ساحات مهم دینی و های مهم برق از جمله مو

 متر از مرکز لین پیشنهادی قرار گیرند.  50فرهنگی مانند مساجد، مکاتب و مراکز صحی در فاصله حداقل 

b. :ذاری ساحات پیشنهادی برای اعمار سب استیشن ها تحت پروژه های سرمایه گ انتخاب ساحات سب استیشن ها

دریافت کننده های مهم برق از جمله متر دورتر از  100انتخاب شود که تمام ساحات مربوطه اطراف آن حداقل 

موسسات آب، خاصتاُ انهایی که آب آشامیدنی را تامین میکنند، و ساحات مهم دینی و فرهنگی مانند مساجد، 

 مکاتب و مراکز صحی باشند. 
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c. ،پایه های توزیع برق و سب استیشن فقط آن زمان ضروری میباشد که اگر  تغییر مکان لین های توزیع برق

مناطق و ساختما نهای موجود قبلی مورد استفاده قرار نگرفته باشند و اگر در کارهای مربوط به لین های 

توزیعی، پایه ها، یا اعمار، بهره برداری و حفظ و مراقبت اثرات منفی اجتماعی و محیط زیستی پیش بینی 

 د.گرد

d. چنین پیش بینی شده است که لین های توزیعی، پایه ها و سب   :استمالک زمین اطمینان به حداقل رساندن

استیشن ها بیشتر در زمین های دولتی، غیر قابل استفاده، زمین های بی ثمرو یا ساحات زمین های عامه قرار 

اما بازهم به زمین اطمینان پیدا کند. پروژه باید از غصبی نبودن ویا کدام مشکل دیکر مربوط خواهند گرفت.

تعداد محدود استمالک زمین ضرورت خواهد بود.  ساحات بسیارکوچک از زمین ها با رضایت کامل خریدار و 

فروشنده، خریاری می گردد تا زمینه نصب پایه های برق، برج ها و سب استیشن ها فراهم گردد. همچنان 

ت برای کارهای ساختمانی و سیم کشی ضرورت باشد. ممکن  بعضی زمین های شخصی به طور موق

 شامل این سند است.  10تشریحات زیادتر در پالیسی اسکان مجدد موجود بوده که به حیث ضمیمه نمبر 

e.  اطمینان ازدورساختن ایمن ترانسفارمر قدیمی: دفع مناسب تمام مواد خطرناک و مضره در ساحه مورد تایید

 دولت.

اقتصادی و محیط زیستی را -اول پروژه همچنان احتمال وجود قابل توجه فواید اجتماعی ها تحت جزءآموزش . 15

شناسایی کرده که از برق رسانی به جوامع پدیدار میگردد که شامل ذخیره مواد سوختی، دیزل یا چوب همچنان کم کردن 

انکشاف و پیشرفت فعالیت های زمان الزم برای خریداری یا جمع آوری این مواد میباشد. برقرسانی همچنان موجب 

 معیشتی، توسعه سرمایه گذاری گردیده و منابع نو درامد زایی را به وجود می آورد.

 

تحت جزء دوم پروژه ممکن موجب اثرات موقتی، محدود و محلی گردد از جمله مزاحمت های  آموزشی. اعمار مرکز16

 صوتی و گرد و غبار، بلند بردن حجم ترافیک، اعمار کمپ های موقتی برای کارگران و غیره. توقع میرورد این تاثیرات 

ارداد ساختمانی از مقدار تاثیرات کاسته و کوچک و موقتی بوده و یا هم در جریان قرارداد تهیه پالن محیط زیستی و یا قر

 از بین برده شوند.  

 

 .  چهارچوب پالیسی، حقوقی و مقرراتی2

 

 میگردند: متاثرپالیسی های عملیاتی بانک جهانی که در پروژه ارتقای ظرفیت و پالن گذاری برشنا شرکت  1.2

 

 خیر        بله  توسط این پروژه در نظر گرفته شده  که پالیسی حفاظتی

 [  ] BP/OP( [X] (4.01ارزیابی محیط زیستی 

 BP/OP( [  ] [X] (4.04محل سکونت طبیعی 

 OP 4.09(  [  ] [X](آفت هامدیریت 

 [X] [  ]  (OP/BP 4.11)منابع  فزیکی فرهنگی 

 [  ] BP/OP( [X] (4.12 اسکان مجدد اجباری

 BP/OP( [  ] [X] (4.10مردم بومی 

 BP/OP( [  ] [X] (4.36جنگالت 

 BP/OP( [  ] [X] (4.37بندها  یمنیا

 BP/OP( [  ] [X] (7.60پروژه ها در مناطق نا آرام 

 [   ] [  ] )BP/OP 7.5(0پروژه ها در راه های آبی بین المللی 

 

: ارزیابی محیط زیستی به این دلیل در نشر گرفته شده که ممکن موارد (EA OP/BP 4.01. ارزیابی محیط زیستی )17 

 ذیل بعضی تاثیرات منفی به همراه داشته باشند:

a.  دماتی امکانپذیری، دیزاین به مطالعه امکانپذیری و مطالعه مقمرتبط آموزش های اول پروژه که جزء

های مفصل انجینیری و اسناد های مزایده برای بازسازی و/یا اعمار لین ها/شبکه های توزیعی آینده, و 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064614~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064724~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064560~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064757~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064720~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064675~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064610~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20567522~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20567505~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20141282~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064668~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064589~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064653~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064640~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064615~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064701~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064667~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
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بناء ، قراردادن پایه ها، برج ها و سب استیش هایی که با تامین لین های توزیعی همراه استند، و دفع و 

د کرد. اینها احتماالّ کوچک، موقتی، محلی و به دورسازی ایمن مواد مضره  را تمویل مالی خواه

آسانی قابل اجتناب بوده و یا از طریق پالن های مشخص مدیریت اجتماعی و محیط زیستی پروژه قابل 

 کم ساختن میباشند. 

b.  جزء دوم پروژه که کارهای ساختمانی مربوط به مرکز آموزش را تمویل میکند که شامل مدیریت زباله

ی، الودگی صوتی و گرد و غبار، بلند بردن حجم ترافیک، اعمار کمپ های موقتی کارهای ساختمان

برای کارگران و غیره است. توقع میرورد این تاثیرات  کوچک و موقتی بوده و یا هم در جریان 

 قرارداد تهیه پالن محیط زیستی و یا قرارداد ساختمانی از مقدار تاثیرات کاسته و یا از بین برده شوند.  

این پروژه کمک های تخنیکی شامل هیچ گونه اسکان مجدد اجباری یا : (OP/BP 4.12)اسکان مجدد اجباری  .18

تصرف زمین نخواهد بود. اما، این پالیسی در نظر گرقته شده چراکه مطالعه امکان پذیری برای پروژه های آینده سرمایه 

هاد کند. آموزش ها در رابطه با آمادگی برای مطالعه گذاری توزیع برق ممکن مقدار محدود استمالک زمین را پیشن

زمین ها با مساحت زء اول پروژه تمویل خواهد شد. ممکن مکانپذیری و مطالعه مقدماتی امکانپذیری تحت جا

بسیارکوچک با رضایت کامل خریدار و فروشنده، برای جا به جایی پایه ها و برج های برق خریاری گردد. تشریحات 

 شامل این سند است.  10زیادتر در چارچوب پالیسی اسکان مجدد موجود بوده که به حیث ضمیمه نمبر 

روژه نبوده اما پروسیجرهای احتمال کشف منابع در نظر ( شامل پOP/BP 4.11. پالیسی منابع فزیکی فرهنگی )19

 را مطالعه نمایید( 2گرفته میشود .) ضمیمه نمبر 

 

 چهارچوب  حقوقی و مقرراتی افغانستان 2.2

 

قوانین و مقررات اولیه که موضوعات اجتماعی و محیط زیست را شکل میدهد و ضررت است تا به ارتباط به پروژه . 20

 توزیع برق در نظر گرفته شوند ، به شرح ذیل می باشند: های سرمایه گذاری

h.  (2007)قاتون محیط زیست افغانستان  

i.  (2004)قانون اساسی افغانستان  

j. (2007)اراضی افغانستان  پالیسی  

k.  (2008)قانون مدیریت امور اراضی 

l. (2009)قانون استمالک مالکیت اراضی  

m.  (2004)قانون حفاظت از میراث های تاریخی و فرهنگی افغانستان 

تصویب شده و اکثر جنبه های مدیریت منابع طبیعی را شامل است.  2007،  در سال . قانون محیط زیست افغانستان21

که پالن ها برای استفاده مداوم و موثر، حفاظت و بازسازی تنوع محیط موارد دیگری دارد تا این قانون ضرورت به 

زیستی، جنگالت، مراتع )زمین های دامداری( و دیگر منابع طبیعی، جلوگیری و کنترل آلودگی ها، و حفاظت و 

زمین و  بازسازی محیط زیست از عوارض جانبی، همه به عنوان یک بخش حتمی در تمام  پالن های ملی و محلی استفاده

(. بر عالوه 23که توسط تمام وزارتخانه هاو موسسات مربوطه آماده شده است. )ماده . گردد شاملپالن های منابع طبیعی 

جوامع محلی باید در پروسه تصمیم گیری در مورد مدیریت متداوم منابع طبیعی حضور که این قانون تصریح می دارد  ا

فرصت اشتراک در هر مرحله پروژه داده شود متاثر شده و به اشخاص (، 10، پاراگراف 23)ماده  داشته باشند

 (19.1)ماده.

 

تاسیس شد. این  2005در سال  اداره ملی حفاظت از محیط زیست(: NEPA) اداره ملی حفاظت از محیط زیست. 22

اداره نهاد اصلی و  با صالحیت تقنینی و تصویبی مسایل مربوط به محیط زیست در کشور می باشد. دستورالعمل قانونی 

که به موجب آن اداره ملی حفاظت از محیط زیست تاسیس گردید، تصریح می دارد که باید هر مسئول هرنوع پروژه، 

دیگر باید در ابتدا راپور ابتدایی ارزیابی محیط زیستی را به این اداره تحویل داده تا اداره ملی پالن، پالیسی یا فعالیتی 

حفاظت از محیط زیست آثار مخرب بالقوه و تاثیرات احتمالی آن را تعیین نماید. یک پروسیجر مفصل ارزیابی تاثیرات 

مسئولین پروژه موافقت های اجباری محیط زیستی محیط زیستی ار طرف اداره ملی حفاظت از محیط زیست تهیه شده تا 

افغانی  500,000را تعقیب نمایند. تحت قانون افغانستان ارزیابی های تاثیرات محیط زیستی برای تمام پروژه های باالی 

 ضرورت است.
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موظف، مقررات قانون محیط زیست افغانستان، اداره محیط زیست، به عنوان تنها نهاد  22( و 1)13. همگام با ماده 23

( که بر پروسه 939منتشر کرده است ) روزنامه نمبر  2008مارچ  10ارزیابی تاثیرات محیط زیستی را در تاریخ 

با و یا بدون  –ارزیابی محیط زیستی برای پروژه های انکشافی حاکم است. تحت این مقررات، اداره ملی محیط زیست 

اثرات مضر بالقوه فعالیت پیشنهادی باالی محیط  هک ا فعالیت را در صورتیمیتواند پروژه، پالن، پایسی ی –کدام شرایط 

زیست زیاد و قابل مالحضه نباشد را اجازه فعالیت دهد. اداره ملی محیط زیست ممکن ار مسئولین پروژه بخواهد تا 

و ارزیابی به این اداره توضیح مفصل تاثیرات محیط زیستی را که شامل پالن جامع کاهش تاثیرات باشد را برای بازبینی 

 تحویل نمایند. اداره ملی محیط زیست همچنان موضف به تصویب مسائل اجتماعی نیز میباشد. 

 

(.  بناء بورد SIAs. اداره محیط زیست تنها نهاد موظف دولت برای تصویب سند ارزیابی تاثیرات احتماعی میباشد )24

ط زیستی و اجتماعی که از جانب مسئولین پروژه ) به شمول برشنا متخصصین محتویات اسناد های ارزیابی تاثیرات محی

شرکت( تسلیم داده شده را بازبینی، ارزیابی و رسیدگی خواهند نمود. این اداره ،با توجه به توصیه های بورد متخصصین 

در گردید، ارزیابی تاثیرات محیط زیستی،  دارای اختیار اعطا و یا عدم صدور مجوز می باشد. هر گاه مجوز صا

مسئولین پروژه باید در مدت سه سال از صدور آن، پروژه خود را تطبیق نمایند، در غیر آن این مجوز انقضا می یابد.  

 (  19مسئولین می توانند در مورد تصمیمات بورد متخصصین ارزیابی تاثیرات محیط زیستی استیناف خواهی نمایند )ماده .

بعنوان مرکز علمی و مرجع تائید ارزیابی های محیط زیستی می باشد، بعنوان  تاداره ملی حفاظت از محیط زیس. 25

تن از کارمندان برشنا شرکت  20، برای  2013بخشی از برنامه های ارتقای ظرفیت بانک جهانی ، در ماه جنوری سال 

 هایی در مورد شرایط الزم ارزیابی تاثیرات محیط زیستی دایر نمود.  آموزش 

 

، در پروسه ارزیابی محیط زیستی، بندهای را باالی انتشار، 2008ارزیابی تاثیرات محیط زیستی سال . مقررات 26

جدول از نظر گذشتاندن  1مشاوره و اشتراک عامه مشخص ساخته است و همچنان کتگوری بندی پروژه ها )برنامه 

المللی استوار  بانک جهانی و بین ردهایعملکبهترین هیت تاثیرات بالقوه، که بر فعالیت ها( را براساس اندازه و ما

 میباشند، تعیین نموده است. 

 

و مقرره و قانون ملی محیط زیست وجود دارد، با آن هم بانک به کار  OP 4.01. در حالی که  مشترکات زیادی بین 27

خود با اداره های مربوط دولتی به شمول اداره ملی محیط زیست ادامه داده تا کمبودی را از طریق ارتقای استندردهای 

 رفوع بسازد.بین المللی محیط زیست و تمرین و تقویت تطبیق و اجبار ی ساختن چارچوب مقرره محیط زیستی ، م

 

موادی در قانون اساسی وجود دارند که بطور مشخص مربوط به مسایل جبران (: 2004قانون اساسی افغانستان ). 28

قانون اساسی می باشد که بر اساس آن ملکیت هیچ شخص، بدون  40خسارت و اسکان مجدد می باشد. یکی از آن ها ماده 

نمی شود. استمالک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منابع عامه، در  حکم قانون و فیصله محکمه با صالحیت مصادره

 بدل تعویض قبلی و عادالنه، به موجب قانون مجاز است."

 

از جانب کابینه تصویب شد اما تا هنوز جنبه اجرایی به خود  2007در سال ( 2007پالیسی اراضی افغانستان ).  29

همانطور که در  (i) حق تصرف زمین/ استمالک  زمینموارد می شود : نگرفته است. مقررات مهم مربوطه شامل این 

قانون اساسی نیز حق جبران خسارت تصریح شده است، پالسی زمین تصریح می دارد که جبران خسارت برای استمالک 

العملهای ملکیت استمالک یا حقوق باالی آن اکیدا از جانب قانون عملی شود. حقوق ملکیت ها تنها در مطابقت به طرز

همچنان این قانون تصریح می کند که هیچ قانونی   (ii)حقوقی  و مقاصد قانونی تعریف شده میتواند استمالک گردد؛ 

نمیتواند  بصورت دلخواه ، شخصی را از حقوق مالکیت محروم سازد. هر گاه دولت برای اهداف عام المنفعه امه تصمیم 

خسارت به مالکین به اساس قیمتی که زمین قبل از اعالن استمالک داشت،  به تطبیق پروژه ای انکشافی نماید، جبران

این یک پالیسی ملی است که دولت مرکزی و والیات با اتخاذ اقدامات  (i) حفاظت حقوق ملکیتپرداخت میگردد. 

مقابل   پیشگیرانه از حقوق شهروندان ، شامل آن عده از ساکنینی که بصورت غیررسمی در جایی اسکان دارند، در

تنها برای   با همکاری  مردم ساحات غیر پالنی اخراج خودسر و اجباری محافظت نماید. اخراج  و جابجایی ساکنین 

جبران خسارت برای استمالک مالکیت  (ii)انجام شود که باید  مطابق با منافع عمومی باشد. ترتیبات مجدد ضروری 

 حقوق زمین باید بصورت مساویانه و مطابق با قانون باشد. 
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هدف قانون مدیریت اراضی این است تا یک سیستم مدیریت قانونی اراضی، منسجم ( 2008 ( قانون امور زمینداری. 30

ک و راجستر معیاری برای نام گذاری اراضی، تفکیو معتبر را بوجود بیاورد. همچنان این قانون قصد دارد تا یک سیستم 

و توزیع غیر قانونی زمین؛ دسترسی مردم به زمین؛ و شرایط برای تخصیص زمین تهیه  زمین؛ جلوگیری از استمالک

می گوید که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مسئول مدیریت مالکیت زمین و  قانون مدیریت اراضیدر این بین، نماید. 

، اداره مستقل زمین افغانستان )اراضی( تاسیس و 2013(؛ اما در سال 4مربوط به مدیریت آن می باشد )ماده مسایل 

اختیار مدیریت زمین و اداره زمین ها از وزارت زراعت، مالداری و آبیاری به سازمان اراضی انتقال یافت. اگر هیچ 

مالکیت آن را بکند در صورتی که شرایط آن تامین شود. از قباله ای موجود نباشد، اقامت کننده زمین می تواند ادعای 

جمله شرایط میتوان به: نشانه های ساخت و ساز زراعتی بر روی زمین باشد؛ هر گاه قطعه زمین ذکر شده در طی حداقل 

 ( .8جریب باشد )ماده  100سال مربوط به دارنده آن باشد؛ هیچگونه پروژه دولتی بر روی آن نبوده و حداکثر  35

 

. قانون مدیریت اراضی در حال حاضر برای تعدیالت تحت بازبینی از جانب وزارت عدلیه قرار دارد. در صورت 31

 تصویب، تعدیالت میتواند پیامدهای در قسمت چارچوب جبران خسارت در شرایط دعوی های مشرع معتبر داشته باشد.

 

از مقررات حاکم بر استمالک مالکیت و یا اکتساب  زمین مجموعه ای است  ( 2009) قانون استمالک زمین  زمین. 32

برای مقاصِد منافع عمومی مانند تاسیس/ساختن زیربنای عمومی، استمالک زمین های دارای قیمت فرهنگی یا 

یح می نماید که : الف( علمی،زمین هایی با تولیدات زراعتی فراوان و باغستان های بزرگ. در این بین، قانون تصر

قطعه یا بخشی از یک قطعه زمین برای استفاده عمومی از جانب شورای وزیران اتخاذ می گردد و  ستمالکتصمیم ا

( ؛ ب( حق استفاده صاحب یا استفاده 2جبران خسارت مطابق با نرخ های فعلی بازار بطور عادالنه انجام می گرید )ماده 

رداخت کامل به صاحب یا شخص استفاده کننده از کننده زمین سه ماه پیش از آغاز کارهای ساختمانی پروژه و بعد از پ

(؛ ج( برای جبران خسارت قیمت زمین، خانه و ساختمان های اعمار شده باالی زمین و هم 6زمین ختم میگردد )ماده 

(؛ و د( جبران خسارت از جانب 8چنان قیمت درخت و دیگر دارایی های که بروی زمین هستند محاسبه می شوند )ماده 

 ران تعیین می شود. شورای وزی

 

شرایط انتخاب مستحقین جبران خسارت مانند صاحبان زمین، اقامت کننده های زمین، مستاجرین زمین، کرایه . 33

 کنندگان زمین و مالکین/متساجرین خانه در چارچوب پالیسی اسکان مجدد ذکر شده است.

 

ت های ساحوی را بهتر مدیریت کند و مشکالتی که یک" کمیسیون والیتی تصفیه زمین " تشکیل خواهد شد تا فعالی. 34

در تطبیق فعالیت های تصفیه زمین بوجود می آیند را حل نماید. این کمیسیون از والی، نماینده محکمه استیناف، وزیر 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزیر وزارت اب و انرژی، ریاستهای مدیریت اراضی، دیپارتمنت جیودوزی و 

(؛ دولت می تواند یک زمین را به یک پروژه برای استفاده دایمی دیپارتمنت ها و 20فی تشکیل می شود )ماده کارتوگرا

؛ وقتی بر روی زمینی کارهای ساختمانی مسکونی در جریان باشد، ضبط این زمین بر عهده نهادهای دولتی تخصیص دهد

 89و  81، 23( . مواد قانونی بسیاری مانند مواد 22دیپارتمنت های مربوط می باشد نه کمیسیون تصفیه زمین )ماده 

تصریح میکند که تنها بعد از آنکه رسیدگی به  23شرایط الزم برای تصفیه در محکمه را فراهم می نماید. هر چند ماده 

کیت شکایات از جانب کمیسیون تصفیه ناموفق انجام شد، میتواند به محکمه قانونی تصفیه زمین متوسل شد. احتمال مال

عرفی زمین، آب )کاریز( و دیگر موارد مشابه که از طرف ریش سفیدان، رهبران قبایل و غیره ، تایید شده باشد از جانب 

 به رسمیت شناخته شده است.  25ماده 

 

، تمام بهربرداریی که باعث ویرانی یا آسیب 2004، قانون حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی افغانستان. بر اساس 35

( . این قانون رهنمودهایی 16، ماده. 11به ساحات و بقایای تاریخی و فرهنگی ثبت شده می گردد، ممنوع می باشد ) ماده. 

 OPهانی مراجعه نمائید. این سند با سند بانک ج 3به ضمیمه  –را برای رسیدگی به یافته های تصادفی تهیه نموده است 

 در بخش منابع فزیکی فرهنگی  سازگارمیباشد.  4.11

 

 

 (ESMFچهارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی ). 3

 

 چهارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعیرهنمود های عمومی  1.3
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 . پروژه ارتقای ظرفیت و پالن سازی برشنا شرکت ظرفیت برشنا شرکت را ارتقا بخشیده تا پروژه های سرمایه36

آن در مرحله ارزیابی پروژه تطبیق و نظارت نماید که تفصیل  ( پالن،NESPگذاری را تحت پروگرام ملی تامین انرژی )

محیط زیستی، طبقه  Bنامعلوم میباشد. پروژه براساس معیارها و پالیسی های ایمنی بانک جهانی به عنوان پروژه با درجه 

های تحت این پروژه، تاثیرات قابل مالحضه اجتماعی و یا محیط زیستی بندی شده است چراکه توقع نمیرود که فعالیت 

داشته باشند. هرگونه تاثیر پیش بینی شده، به آسانی از طریق اقدامات مناسب مدیریت و کاهش تاثیرات شامل در دیزاین و 

تاحال مشخص نبوده، برشنا تطبیق فعالیت های مشخص پروژه، حل شده میتواند. از آنجایی که حدود و محل این فعالیت ها 

موظف به تهیه چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی  و قوانین ملی شرکت مطابق به مقرره های بانک جهانی 

 میباشد.

 

پالیسی های عمومی ، رهنمود ها ، کود های عملی و روش  (ESMF. چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی  )37

یستی و اجتماعی که تابع جریان تطبیق پروژه سرمایه گذاری است؛ را فراهم ها برای مدیریت موضوعات محیط ز

میسازد. این چارچوب هم به افزایش فواید توسعه مسائل اجتماعی و محیط زیستی پروژه و هم به کاهش اثرات مضر توجه 

ئل توسعه ای اجتماعی و دارد، که در مطابقت به پالیسی ها و توصیه های بانک جهانی و دولت افغانستان راجع به مسا

 محیط زیستی , میباشند. 

 

چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی برای تشخیص اولیه تاثیرات مضر بالقوه تهیه شده و توصیه های بورد . 38

را در کاهش موثر این تاثیرات فراهم مینماید. در مطابقت به مقرره های موجود، هدف این چارچوب این است که تمام 

 فعالیت های تحت این پروژه موارد ذیل را شامل خواهند بود:

 حفاظت از صحت انسان ها 

 جلوگیری از تخریب محیط زیست چه از اثر نتیجه یک پروژه انفرادی و یا هم گروپی از پروژه ها؛ 

  جلوگیری از، از دست دادن معیشت ویا جبران خساره آن؛ 

 و اجتماعی؛زیست  محیطی نتایج مثبت بهبود   

 اطمینان از مطابقت به قوانین مرتبط ملی و پالیسی های ایمنی بانک جهانی؛ 

  اطمینان از عدم تطبیق پروژه های مشخص که تاثیرات منفی اجتماعی و محیط زیستی به همراه دارند و در

 لیست سرمایه گذاری های ممنوع جای داده شوند.

مطالعه امکانپذیری و مطالعه مقدماتی امکانپذیری )جزء اول . فعالیت های ارتقای ظرفیت که تحت اماده سازی برای 39

این پروژه( قرار دارند شامل آموزش کارمندان برشنا شرکت در تمامم جوانب چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی 

یط خواهد بود که خود شامل پروسه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی، تهیه پالنهای مدیریت اجتماعی و مح

زیستی مشخص به هر ساحه برای پروژه های سرمایه گذاری، نظارت و گزارش دهی از پیشرفت مسائل مدیریت 

اجتماعی و محیط زیستی میباشد. تاکید بر ارتفای ظرفیت و ایجاد/ بلند بردن سطح آگاهی در مدیریت مسائل اجتماعی و 

اتی که در آموزش های چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی در بین کارمندادن برشنا شرکت خواهد بود. موضوع

اشاره شد، نقش اداره ملی  17محیط زیستی شامل میباشند عبارت است از: قوانین افغانستان طوری که در پاراگراف 

ها، چارچوب پالیسی حیط زیستی، تضمین کیفیت این الیحه محیط زیست، تهیه الیحه ظایف ارزیابی تاثیرات اجتماعی و م

( با توجه خاص به توصیه های موجود، پروسیجرها و مستند سازی تمام استمالک های زمین، RFPمجدد ) اسکان

 به شکایات.  یرسیدگمیکانیزم ن کاری اسکان مجدد و ضروریات و مراحل در ساخت یک پال

 

کت معرفی میکند. کارمندان برشنا شر . این پروگرام ارتقای ظرفیت، رهنمودهای محیط زیستی، صحت و ایمنی را به40

(http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability

/our+approach/risk+management/ehsguidelines ) 

 را مشاهده کنید( 15رهنمای محیط زیستی، صحت و ایمنی در انتقال و توزیع انرژی برق )ضمیمه نمبر و  
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/820ba70041685e578e6caf9e78015671/2007+-

+Electric+Power+Transmission+and+Distribution.pdf?MOD=AJPERES 
 

 این رهنمودها استندردهایی را که توسط برشنا شرکت در تهیه و تطبیق پروژه های برق باید اعمال گردد، توضیح میدهد.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/820ba70041685e578e6caf9e78015671/2007+-+Electric+Power+Transmission+and+Distribution.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/820ba70041685e578e6caf9e78015671/2007+-+Electric+Power+Transmission+and+Distribution.pdf?MOD=AJPERES
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 که تحت جزء دوم پروژه تمویل میشود، در جریان دیزاین پروژه تثبیت خواهد شد.مرکز آموزشی اندازه . 41

 

( واضح ساختن اصول اسکان مجدد، امادگی ها و ترتیبات اداری، و RFPاسکان مجدد ) هدف چارچوب پالیسی .42

معیارهای دیزاین که باالی سرمایه گذاری مشخص در بخش زیربناها که به فعالیت های توزیع برق برشنا شرکت مرتبط 

 ام فعالیت هایی که استمالکمیباشد، اعمال میگردد است. با این روش ، از یک رویکرد ثابت برای اسکان مجدد در تم

 زمین و یا جا به جایی در آن صورت میگیرد،  اطمینان حاصل خواهد شد. 

 

( اصول و مراحل عمومی را مشخص میسازد که در ارتباط به هرگونه RFP. چارچوب پالیسی اسکان مجدد )43

سرمایه گذاری آینده رخ دهد. چارچوب استمالک زمین و اسکان مجدد باید پیروری شود که درجریان تطبیق پروژه های 

پالیسی اسکان مجدد پروژه ارتقای پالن گذاری و ظرفیت، از چارچوب مرتبط به پروژه بازسازی بند برق نغلو و پروژه 

 ( گرفته شده است. CASA-1000اسیان جنوبی ) –تجاری لین انتقالی اسیای میانه 

 

یت محیط زیستی و اجتماعی در پروژه های که از طرف بانک درس های آموخته شده از تطبیق چارچوب مدیر  2.3

 جهانی در افغانستان تمویل گردیده اند:

 

در دیگر پروژه های که از طریق بانک جهانی در کشور تمویل میگرددبررسی گردیده و دروس  چارچوب. تطبیق 44

  : حاضر گنجانیده شده است که عبارت اند سنداساسی اموخته شده در 

a.  ی و اجتماعی نتایج ان راه اندازی بازرسی های محیطدیده با الیحه وظایف واضح و همچنآموزش کارکنان

خوبی میدهد . بازدید از پروژه های مشابه در داخل و خارج از کشور تاحد زیادی میتواند دانش و نگرش 

مکرر در زمینه های مربوط با توجه به  آموزشکارمندان را در مسائل مربوط به تدابیر ایمنی افزایش دهد. 

 تعویض کارکنان مهم است.

b.  تعامل مداوم و به موقع با تیم بانک جهانی  با یک رهبری ارشد از طرف وزارت مربوطه کمک می کنند تا

، وبه همان اندازه مهم، در مطابقت با نیازهای ارتقای ظرفیت و  ESMFsباالی این چارچوب و در تطابق با 

و پالن های مدیریت مسائل اجتماعی و محیط   ESIAsفیت ارزیابی های اجتماعی و محیط زیستیتضمین کی

برای هرکدام جزء پروژه که ضرورت به چنین پالن ها داشته باشند، تمرکز الزم وجود داشته  ESMPsزیستی 

 باشد.

c.  تخصیص بودجه و منابع ضروری با تطبیق واضح و نظارت بر ترتیباتESMF   ت. ضروری اس 

d.   این مهم است که از در دسترس بودن اسنادESMF بشمول تمام رهنمود ها به زبانها ی محلی در ساحه پروژه 

 اطمینان حاصل نماییم.

e.  مقرراتESMP  باید در اسناد دوطلبی/ قراردادها همراه با ترجمه به زبانهای محلی گنجانیده شده باشد و باید

 (  قبل از شروع کار ساختمانی بررسی گردد.PCUهماهنگی پروژه ) توسط قراردادی به مدیریت مدیریت واحد

f.  قراردادی ضرورت به آموزش در دانستن و درکESMP .و کارمطابق به مقررات آن را دارند 

 مشاوره ها:  3.3

 

برگزار . بحث باالی پروژه ارتقای پالن گذاری و ظرفیت با کارمندان دیپارتمنتهای مربوطه برشنا شرکت در کابل 45

گردید. این مشورت ها فرصتهای مهم برای دریافت نظریات کارمندان راجع به  این ابتکار توسعه ظرفیت پیشنهادی ، را 

 فراهم نموده و نظریات آنها را در حد امکان در دیزاین نهایی پروژه جای داده خواهد شد.

 

ره همرای مقامات این نهاد همزمان به مشاوره با . اداره ملی محیط زیست جانب ذینفع غیرمستقیم اصلی بوده و مشو46

کارمندان برشنا شرکت صورت گرفته است. کارمندان اداره ملی محیط زیست به اشتراک در آموزشآموزش های محیط 

 زیست دعوت خواهند شد که تحت جزء اول پروژه دایرمیشوند.

 

ستی گفت و گو شده است . به خصوص، مشاوره با . با متخصصین بانک جهانی نیز باالی مسائل اجتماعی و محیط زی47

تیم بانک جهانی باالی به اشتراک گذاشتن تجارب خود از تطبیق سند چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی در دیگر 



16 

 

کشورها، بحث ها باالی پالن های ارتقای ظرفیت، تنظیمات نهادی، تنظیمات نظارتی در ارتباط با تطبیق پالن های 

 (، متمرکز بود. 7( )ضمیمه نمبر ESMPجتماعی و محیط زیستی)مدیریت ا

 

چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی قبل  باالیمرکز آموزشی . با نمایندگان دولت و جوامع محلی در مجاورت 48

خواهد نهایی گردد، مشوره صورت خواهد گرفت. مدیر این پروژه مسئولیت کامل بر عهده  مرکز آموزشیاز آنکه دیزاین 

داشت تا از برگزای این مشاوره ها در زمان الزم و به موقع اطمینان حاصل کرده، و تا جایی که امکان دارد، تمام 

 تشویش های موجود، در دیزاین نهایی پروژه در نظر گرفته شود.

 

ذاری، بخشی از .  برگذاری مشاوره با جوامع محلی، به عنوان یک بخش از کارهای توسعه ای پروژه های سرمایه گ49

 آموزش های مدیریت مسائل اجتماعی و محیط زیستی را که تحت جزء اول پروژه پیش برده میشوند، را شکل میدهد.

 

 ترتیبات اداری: شرایط ، پروسه ها و مسئولیت برای بررسی مسائل ایمنی و کاهش تاثیرات  4.3

 

پیشنهادی توسط کارمند ایمنی مسائل اجتماعی و محیط زیستی و . قبل از تصویب بودجه ، تمام پروژه سرمایه گذاری 50

یا شخص مسئول معرفی شده از طرف دیپارتمنت های پالن گذاری و عملیاتی برشنا شرکت بررسی خواهد شد تا مسائل 

اجتماعی و محیط زیستی فعالیت های پیشنهادی را که موجب تشویش هستند، مشخص نمایند. پروسه بررسی  اقدامات 

ربوطه را  برای ازبین بردن یا کاهش تاثیرات منفی بالقوه را شناشایی میکند. یک نمونه بررسی برای تسهیل بررسی م

 ، ضم این سند میباشد. 3پروژه به عنوان  ضمیمه 

 

. تحلیل معلومات به دست امده از طریق پروسه بررسی برای تهیه پالن های مدیریت اجتماعی و محیط زیستی 51

(ESMPsم ) ورداستفاده قرار میگیرد و توسط رئیس دیپارتمنت پالن گذاری برشنا شرکت تایید میگردد. مامورین مسائل

توسط قراردادی های کارهای ساختمانی و یا دیگر مقامات  ESMPsایمنی مسئول اند تا از برگذاری مشاوره ها و تهیه 

و محیط زیستی این پروژه توسط بانک جهانی نیز تایید تهیه پالن مدیریت اجتماعی تعیین شده، اطمینان حاصل نمایند. 

 گردد. 

 

. در میان مدت، پیشرفت های پروژه در بلند بردن ظرفیت مهارت های ایمنی برشنا شرکت برسی میگردد . با در نظر 52

بع موجود داشت یافته های این بررسی ، به ایجاد سیستم مدیریت محیط زیستی، صحت و ایمنی در یرشنا شرکت توسط منا

 تحت پروژه،  توجه صورت خواهد گرفت .

 

( برشنا شرکت مسئولیت کامل خواهد داشت تا  از  رعایت موثر  با شرایط  های مندرج COOارشد عملیاتی ) رئیس. 53

چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی اطمینان حاصل نماید. مامورین مسائل اجتماعی و محیط زیستی در دیپارتمنت 

گذاری برشنا شرکت مسقر بوده و به پروژه بازسازی بند برق نغلو کار میکنند )چارت تشکیالتی برشنا شرکت را پالن 

در صفحه بعد دیده میتوانید( که همچنان مسئول تطبیق تمام مقررات چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی این 

 روژه های سرمایه گذاری توزیع برق خواهند بود. پروژه در جریان آماده سازی, تطبیق، نظارت و ارزیابی  تمام پ
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 رئیس عمومی

 دفتر بانک انکشاف آسیایی

 رئیس ارشد تجارتی

 دیپارتمنت کاهش ضرر

 اطالعات عامه

 خدمات مشتریان

 پالیسی تعرفه

 ارتباطات والیتی

 دیپارتمنت بیل برق

 رئیس ارشد عملیاتی

 کارهای ساختمانی برق

 واحد مالی

 واحد عملیاتی

دیپارتمنت استیشن 
 های حرارتی

دیپارتمنت عمومی 
 حوزه تولید

 واحد مالی

 واحد عملیاتی

 دفتر استالیف

 پالن و انجینیری

دیپارتمنت اجرای 
 پروژه

 ارزیابی و تحلیل

 دیزاین و سروی

 کنترول انرژی

 ارتقای ظرفیت

 دیپارتمنت عملیاتی

دیپارتمنت استیشن 
 هه

دیپارتمنت حفاظت 
 سیستم

دیپارتمنت دیزل 
 جنراتورها

دیپارتمنت ولتاژ 
 متوسط و بلند

دیپارتمنت ایمنی 
 برق

دیپارتمنت حفظ و 
مراقبت سب 
 استیشن ها

دیپارتمنت توزیع 
 برق

دیپارتمنت بررسی 
 تخنیکی

 رئیس ارشد مالی

 دیپارتمنت بودجه

 دیپارتمنت آی تی

 دیپارتمنت اداری

دیپارتمنت منابع 
 بشری

 دیپارتمنت تدارکات

مرکز معلومات 
 انرژی

دیپارتمنت 
پالن/کنترول  

 دیپارتمنت 

 تفتیش
دفتر تطبیق  دیپارتمنت امنیت

 مدیریت اداری دیپارتمنت انتقاالت  شرکت مشاوره پروژها

NHRP 

E&S 
safeguard

ss 

 
 sa 
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تیم ایمنی مسائل محیط زیستی و اجتماعی شامل یک مامور ایمنی اجتماعی، یک مامور ایمنی محیط زیستی و یک . 54

 شامل موارد ذیل خواهد بود:های این تیم مسولیت مامور نظارت و ارزیابی میباشد.   

a.  تهیه پالن های مشخص مدیریت اجتماعی و محیط زیستی/ پالن های مدیریت محیط زیستی برای

اجتماعی و محیط زیستی وجود سرمایه گذاری آینده که در آن ها ممکن تاثیرات زیاد وژه های پر

 داشته باشد.

b.  هماهنگی تطبیق تعهدات و طرح های مدیریت اجتماعی و محیط زیستی برشنا شرکت با تمام

 سازمان های دولتی مرتبط به شمول اداره ملی محیط زیست و اداره زمین های افغانستان.

c.  آموزش دولت و جوامع محلی در مسائل ایمنی اجتماعی و محیط زیستی و نحوه تطبیق پالن های

 (؛ESMPsمدیریت اجتماعی و محیط زیستی )

d. نظارت پروسه های استمالک زمین و اسکان مجدد طوری که ضرورت است؛ 

e. یه  نظارت و اطمینان از کیفیت ارزیابی های تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی به شمول ته

 مشاورین مورد ضرورت در تمام پروژه های سرمایه گذاری  الیحه وظایف برای

f.  هماهنگی با انجینیر نظارت ساختمانی که به حیث شخص سوم مستقل نظارت کننده عمل میکند

 وگرفتن نظریات و توصیه های شخص. 

آنها را قادر به پیشبرد مسئولیت . مامورین ایمنی اجتماعی و محیط زیستی آموزش هایی دریافت خواهند کرد که 55

 هایشان مطابق به استندرد های قبول شده ، بسازد.

 

کارشناسان تخنیکی در هیئت مشوره دهی مسائل محیط زیستی و اجتماعی به  ( که توسط SOs. مامورین ایمنی )56

ماهنگی آموزش ها و متخصصین اجتماعی و محیط زیستی بانک جهانی کمک میشوند، مسئول افزیایش آگاهی، ههمراه 

تیم ایمنی همچنان  از خدمات مشاورتی در جایی که ضرورت  تمام جوانب مسائل ایمنی در برشنا شرکت خواهند بود.

 باشد استفاده خواهد کرد.

 

( برشنا شرکت اطمینان حاصل خواهد کرد که طرز کارهای برشنا شرکت درسطح  COO. رئیس ارشد عملیاتی )57

مایه گذاری مورداستفاده  قرار میگیرد و جهت پرورش اشتراک گذاشتن دانش در بین سازمان پروژه های ملی و سر

( ii( اهمیت حیاتی شامل ساختن ایمنی اجتماعی و محیط زیستی در پالن و تطبیق پروژه های برق و )iراجع به : )

 تقای ظرفیت، میباشد.محتویات و ضروریات چارچوب مدیریت مسائل اجتماعی و محیط زیستی پالن گذاری و ار

 

  نظارت و ارزیابی  5.3

 

. مامورین ایمنی به همراه تیم مدیریت پروژه مسئول نظارت اعمار مرکزآموزشی و اماده سازی پروژه های سرمایه 58

 زیستی و  اجتماعی  اطمینان حاصل بوده تا از رعایت با شرایط چهارچوب مدیریت محیطآینده ، گذاری توزیع برق 

میباشد(. یافته های کار نظارت در راپورهای منظم ماهانه  7یک پالن نظارت محیط زیستی ضمیمه نمبر  نمایند. )

یافته های راپور نظارت به راپورهای منظم ماهانه  مامورین ایمنی عالوه خواهد  مامورین ایمنی گنجانیده خواهد شد.

 ورهای ماهانه نظارتی شامل موارد ذیل خواهند بود:نمونه پیشنهادی راپور متذکره (. راپ 13شد. )ضمیمه 

a. لیست مشاوره های انجام شده به شمول محل برگزاری و تاریخ آن، نام اشتراک کنندگان و وظیفه آنها 

b. مسائل اساسی که از مشاوره انجام شده حاصل شده  به شمول هرنوع موافقت صورت گرفته 

c. ایات رسیدگی شدهیک صورت از درخواست نامه های شکایات و/یا شک 

d.  معلومات نظارتی از عامل های انمنی و محیط زیستی که در پالن های مدیریت مسائل اجتماعی و محیط

 زیستی ذکر گردیده

e. راپورهای مختلف مدت وار از پیشرفت پروژه و دیگر راپورها 

f. ترینینگ ها 

 

ساختمانی، دولت و جوامع محلی که از  . نظارت مامورین ایمنی زمانی تکمیل خواهد شد که نظریات انجینیر نظارت59

اصل نمایند تمام اقدامات کاهش تاثیرات اجتماعی و عمار آن نظارت دارند تا اطمینان حفعالیت های پروژه در جریان ا

 محیط زیستی در پالن های مدیریت اجتماعی و محیط زیستی ذکرشده و به طور رضایت بخش اجرامیگردد. 

 

. موثریت ترینینگ های ایمنی دایرشده تحت جزء اول پروژه به عنوان بخشی از نظارت و ارزیابی کامل پروژه، 60

تحت نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت. مشخه های اساسی سیستم ارزیابی و نظارت برشنا شرکت شامل جوابگویی 

از ترینینگ به صورت واقعی آن آموخته اند، به چه اندازه کارمندان در مقابل ترینیگ ها، اینکه چه اندازه از کارمندان 

خوب کارمندان قادر خواهند بود که آموخته های خود را به صورت دایمی عملی بسازند و تا چه اندازه ترینینگ بر 
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 کیفیت کاری برشنا شرکت تاثیر گذاشته است ، خواهد بود.

 

م مسئولیت های بررسی پیشرفت تطبیق چارچوب مدیریت . در سطح ملی، رئیس ارشد عملیاتی برشنا شرکت تما61

و ارزیابی موثریت اقدامات کاهش تاثیرات در مقابل شاخصه هاو اساسات توافق شده را عهده  اجتماعی و محیط زیستی

دار خواهد بود. رئیس ارشد عملیاتی راپورهای ماهانه را به همراه مامورین ایمنی که از طرف  کارشناسان بانک 

کمک شده و مسئول تهیه فورهای راپوردهی و راپورهای ربع وار جهت مطلع ساختن دولت ، هیئت رهبری  جهانی

 برشنا شرکت و بانک جهانی از پیشرفت های صورت گرفته  میباشند، بررسی خواهد نمود.

 

 مکانیزم رسید گی به شکایات 6.3

 

مایه گذاری، مکانیزم رسیده گی به شکایات . به منظور اطمینان از شفافیت و جوابگویی در پروژه های سر62

(GRM برای رسیدگی به شکایات مرتبط به پروژه توسط برشنا شرکت به حیث بخشی از تطبیق چارچوب مدیریت )

 اجتماعی و محیط زیستی، ایجاد خواهد شد. 

  

قدم اول تشویق به . زمانی که یک شخص راجع به پروژه سرمایه گذاری مشخصی شکایت داشته باشد باید ، در 63

استفاده از ساختار های موجوده در سطح محلی  )مانند شوراها انکشافی/شورا ها و بزرگان قوم ( گردد تا به سرعت 

 های مربوط به انکشاف پروژه شود. تالش به حل و فصل هر گونه نگرانی ویا شکایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر نه       

گر نها  

گر نها  

 پایان
 

 پایان
 

 میکانیزیم رسیدگی به شکایات 

 

 محل تدابیر و  تجزیه
 

 حل گردید
 

کمیته میکانیزیم رسیدگی به شکایات 

(هدر) سطح پروژ  

 

روز 10در 

شد؟حل   
 

رئیس عملیاتیمدیریت برشنا شرکت /   

روز  20در 

یدحل گرد  
 

 پایان
 

حق خود به  رافغانستان بخاطردید ، ممکن مردم متضرر نظر به قوانین گاگر حل ن

 محکمه مراجعه کنند
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شکایت خود را به کمیته رسمی رسیدگی به  (APs) اگر میانجی گری در سطح محلی کامیاب نشود، شخص متاثر. 64

به تطبیق پروژه های  برده که این کمیته شکایت را ثبت و سعی مینماید مسائلی را که خاصتاّ مرتبط (GRC) شکایات

سرمایه گذاری باشند را حل و فصل کند. کمیته رسیدگی به شکایات شامل شخص متاثر، مدیر پروژه، مامورین ایمنی 

مسائل اجتماعی و محیط زیستی، یک نماینده دولت محلی، یک نماینده از شورای انکشاف جامعه /شورا مرتبط به 

  .شورای زنان باشد و قراردادی، میباشد جامعه شخص متاثر که ممکن یک نماینده از

 

و یا  از جمله توسط مکتوب، تیلیفون، پیام.  شخص متضرر )یا نماینده او( میتواند شکایات خود را از طرق مختلف 65

ایمیل به کمیته رسیدگی به شکایات رسانده، یا در عین حال ، صدای خود را در مجلس های عمومی یا شخصی با 

کارمندان پروژه مطرح بسازد.  کمیته رسیدگی به شکایات سعی بر حل موضوع در سطح جامعه نموده تا یک توصیه 

روز گرفته نشد،  10ند. اگر هیچ تصمیمی در مدت روز کاری از زمان دریافت شکایت ارائه نمای 7-10را در مدت 

برشنا شرکت در کابل برده میتواند. سپس رئیس ارشد  (COO) شخص متاثر شکایت خود را به رئیس ارشد عملیاتی

  .روز باید به شکایت رسیدگی و جواب دهد 20عملیاتی در جریان 

 

گذاری باید تطبیق و به زبان های دری و  .  پروسه های رسیدگی به شکایات به تمام پروژه های سرمایه66

پشتو ترجمه گردد تا به آسانی برای تمام جوانب ذینفع قابل دسترس بوده و برشنا شرکت آن را در اختیار تمام 

جوانب قرار دهد. معلومات راجع به مراحل رسیدگی به شکایات در پروسه ارایه معلومات به جوامع راجع به 

 پروژه گنجانده میشود. 

 

. تمام شکایات به یک دیتابیسی که بطور منظم تازه می شود اضافه خواهند شد. هر شکایت باید بر اساس 67

نوع، دسترسی و اولویت آن رده بندی، تحلیل و نظارت شود. حالت شکایت ارسال شده و شکایات راجع به 

 اده خواهد شد.جبران خساره توسط گزارس های ماهانه مستقیمآ به مدیریت برشنا شرکت راپور د

 

باید معلومات جدید و تحلیل های مکانیزم  رسیدگی به شکایات را در گزارش های مامورین مسائل ایمنی . 68

ربع وارخود جای داده و همچنان توصیه های خود را به گروه های ذیدخل مربوطه و جوامع به صورت منظم 

 ارائه نمایند.

 

مسئول خواهند بود تا اصمینان حاصل نمایند که جوامع متاثر از مامورین مسائل ایمنی . بخش عملیاتی و 69

پروژه های سرمایه گذاری درک و شناخت کامل ازمکانیزم رسیدگی به شکایات  دارند، از راه های دسترسی 

( تضمین تطبیق اقدامات ii( مفهوم جبران خساره برای استمالک غیزعمدی زمین و/یا اموال و )iبه آن و )

 ، آگاهی دارند.کاهش تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی مطابق پالن 

 

 عمده و مهم مسائل اجتماعی و محیط زیستی تحت جزء اول پروژه ترینینگ های  7.3

 

 راجع به مطالعه امکانپذیری و مطالعه مقدماتی امکانپذیری ترینینگجزء اول: 

 موضوعات اجتماعی و محیط زیستی انتخاب شده  عناصر اساسی  

تهیه الیحه وظایف، مشاوره باالی الیحه وظایف، پروسه استخدام 

 ESIAsمشاور، تضمین کیفیت 

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی 

(ESIAs) 

1 

مشاوره با/ارایه نظریات به جوامع محلی راجع به تاثیرات بالقوه و 

 کاهش تاثیرات. پروسه نظارت شناسایی اقدامات مناسب

تهیه و تطبیق پالن های مدیریت اجتماعی و 

 (ESMPs)  محیط زیستی

2 

رهنمودها, پروسجرها و مستندسازی تمام انواع استمالک زمین و 

 مراحل تهیه پالن های عملکرد اسکان مجدد

تهیه و مشوره چارچوب پالیسی اسکان مجدد و 

 پالن های عملکرد اسکان مجدد

3 

قانون هاو مقرره های مرتبط افغانستان و پالیسی های ایمنی بانک 

جهانی. نقش اداره ملی محیط زیست در اطمینان از هماهنگی 

 مسائل ایمنی

 4 پالیسی و مقرره محیط زیست

اطمینان از آگاهی جوامع از ساختار این مکانیزم و اهداف دسترسی 

راجع به جل و به آن، رسیدگی و ثبت شکایات، ارایه نظریات 

 فصل شکایات

 5 مکانیزم رسیدگی به شکایات

ی تمام جوانب ذیدخل )به شمول گروه های آسیب پذیر(، تهیه شناسای

تژی مرتبط ارتباطات به منظور رسیدگی به نیازهای هرگروه استرا

 مشخص

برگزاری مجلس های مشاوره با جوامع محلی 

و دیگر جوانب ذینفع و ارایه توصیه ها و 

 ت به آنهانظریا

6 
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بودجه تخمینی برای رعایت ایمنی محیط زیستی و اجتماعی  8.3
1

 

 

 

 

بودجه 

مجموعی 

)به دالر 

 امریکایی(

مدت )در 

 ماه ها(

مصرف هر 

ماه )به دالر 

 امریکایی(

  واحد

 فعالیت ها

 

 شماره

 

 استخدام ، نظارت و ارزیابی

 1 کارمند ایمینی محیط زیستی 1 400 45 18000

 2 کارمند ایمنی اجتماعی 1 400 45 18000

 3 کارمند نظارت و ارزیابی 1 400 45 18000

 

 رهنمود ها، ترجمه، ارتباطات

ترجمه چهارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی به    1 5000

 پشتو و دری

1 

زیستی و  سازی رهنمود عملیاتی ایمنی  محیط اماده   2 10000

اجتماعی برای پروژه های برق و ترجمه آن در لسان 

 های محلی

2 

اماده سازی رهنمود آموزشی ایمنی محیط زیستی و    2 10000

 اجتماعی و ترجمه ان در لسان های محلی

3 

 4 تهیه نمودن مواد ارتباطات در لسان های محلی   2 10000

89000 

 

  مجموع    

 

مصارف و  این تخمینات نشان دهنده مصارف دو کارمندان ایمنی و یک کارمندان نظارت و ارزیابی در مدت پروژه 70

بطور آتی میباشد: ترجمه چهارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی به پشتو و دری؛ تهیه نمودن میباشد که  سال اول

؛ تهیه نمودن پالن مدیریت محیط زیست و مواد رهنمود های آمورشی ایمنی و عملیاتی محیط زیستی و اجتماعی

ارتباطات: تمام مصارف مربوط  به اگاهی و بلند بردن ظرفیت کارمندان برشنا شرکت در بخش تطبیق و نظارت اقدامات 

میباشند. 1کاهش شامل جز  

 

معلومات نشر  9.3  

 

جهانی تقاضا  پالیسی  دسترسی به معلومات بانک . برای پروژه های مانند پروژه ارتقای پالن گذاری و ظرفیت،71

( در 1شود. اسناد مذکور در )میکند که اسناد مربوط به امور ایمنی قبل از مرحله  ارزیابی  به دسترس مردم قرار داده 

  یو لسان به شکل سترسی عموم باشد، قرار داد میشودنقاط که مورد د دراین اسناد کشور، ( در2و یا ) یبانک معلومات

 که در دسترس افراد متضرر بالقوه قرار گرفته بتواند.

 

از پروسه های ثبت شکایات،  سیستم را ایجاد نماید که با  ت برای اگاهی  مردم محل و ذینفع. د افغانستان برشنا شرک72

مدیریت  اسانی قابل دسترس باشد و دارای گزینه های مختلف برای دادن معلومات باشد. برشنا شرکت این چهارچوب 

محیط زیستی و اجتماعی را قبل از منظوری هر نوع پروژه که توسط دونرهای کثیرالجانبه مانند بانک جهانی و 

 دیگران  تمویل یا تطبیق میگردد، اجرا مینماید.

 

. چهارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی و پالن مدیریت محیط زیستی و اجتماعی  در لسان های 73

برشنا شرکت افشا میگردد. اسناد مذکور در سایت انترنیتی شرکت نیز نشر خواهد گردید. پشتو و دری توسط   

                                                 
1
 میباشد. 1مصارف آموزشی مسایل چهارچوب مدیریت محیط زیستی شامل جز  


