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خالصه اجراأت
 .1هدف پروژه  :دو لت افغان ستان از طر یق وزارت ا نرژی و آب
در حال تطبیق پروژه احیای مجدد و انکشاف آبیاری ( IRDP
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پیش نوی

) با کمک مالی بانک جهانی ( )WBاست .آغاز پروژۀ جااری
بتاااری  -15جااون 2011-و تاااری ماات آن  31دسااامبر 2017
مرحله بعادی پاروژه کاه بماا ( ( IRDP-AFیعمای
میباشد.
تأمین مالی اضافی یاد میشود یک بودجۀ اضافی از کمک های
 IRDPباوده و الای  31دساامبر
بانک جهانی برای ادامه
 2019تمدید مواهد شد .هدف انکشافی پاروژه  IRDP-AFقارار
اااااات :
ااااااده اسا
اااااار شا
ااااااد نظا
اااااا تجدیا
ذیا

" به بود دستر سی به مدمات آب یاری در ساحات مورد هدف,
ارت قای ظرف یت طرح ر یزی و مدیریت ب مد ها با م صونیت
بی شتر ,و طرح و تطب یق مدیریت م مابع آب و انک شاف آن به
سااااااط حااااااوزه هااااااای دریااااااایی وملاااااای"
 .2بخش های پروژه :فعالیت های پروژه  IRDP-AFاز طریق  4بخاش
ذی اجرا میگردد:
ا لف :باز سازی شبکه های آب یاری و تحکی مات سواح در یا (
بودجااۀ اصاالی70 :میلیااون دالاار  ،بودجااۀ پیشاامهادی :
128میلیون دالر ).
ب :حمایت جهت انکشاف ,حفظ و مراقبت بمد ها(بودجۀ اصلی:
 31.3میلیون دالر  ,بودجۀ پیشمهادی 21.3 :میلیون دالر).
ج:مدیریت و انکشاف ممابع آب ( بودجۀ اصالی 8.2 :میلیاون
دالر,بودجۀ پیشمهادی  30.2میلیون دالر) که شام دو بخش
میباشد:
فرعی طور ذی
 iبهبود بخشیدن مدمات هایدرومتیورولوژی و مدیریت مماابع
آب (  23.2میلیون دالر).
 iiحمایت از انکشاف چارچوب قانونی و نهادی برای مادیریت
ممابع آب و تقویت برناماه ریازی حاوزه هاای دریاایی(7
میلیون دالر).
د :مدیریت پروژه
دالر ,تغیر نیامده).

و ظرفیت ساازی (اصالی  39.2میلیاون

 .3ا ثرات بالقوه م حیط زی ستی و اجت ماعی پروژه و ا قدامات
کاهش ده نده :در مج موع ا ثرات م حیط زی ستی و اجت ماعی

پروژه  IRDP-AFمثبت مواهد بود .باا تکمیا فعالیات هاای
بازسازی شبکه های آبیاری پیشمهادشده که مف یدیت و موثریت
مدمات آب باال رف ته و فر صت های موب برای ارت قای سط
ز نده گی و معی شت د هاقین را فراه موا هد ن مود .ضممآ
اجرای تحکیمات سواح دریا ها اراضی و استحکا سراشیبی
را در ساحات تع یین شده به بود میبخ شد .ات ما کار های
ترمیماتی ومراقبتی بمد های انتخاب شده استحکا و مصونیت
بمااد هااای مااورد نظااررا تقویاات میممایااد .ضاامما تطبیااق
سرمایگذاری در بخش هایدرومتیورولوژی  ,همکاری تخمیکی و
مطال عات بی شتر ظرف یت ک شور را بل مد موا هد برد تا
مدیریت م مابع آب را موبتر ت شخیص داده و از
مو ضوعات
کیف یت طرح و د یزاین قا ب ق بول ب مد ها و راه های کاهش
دهمده اثرات ممفی بمد ها اطمیمان حاص نمایمد.
ا ثرات بالقوه مم فی که از اح یای م جدد و یا کار های
ترمی ماتی ومراقب تی شبکه های بزرگ آب یاری نا شی می گردد
جز ئی  ,موقتی و مقطعی بوده که با تطبیق نمودن کود های
که با اوراق دواطلبی و قرارداد ضمیمه
عملی محیط زیستی
موا هد گرد ید  ،با ن ظارت دق یق از شیوه تطب یق آن کاهش
موا هد یا فت .یک م قدار م حدود ا مالک ز مین برای باز سازی
بعضی از کانال های آبیاری و تحکی سواح دریا از فرسایش
ماک که شام جزء " ا لف" پروژه ا ست ضرورت موا هد شد که
مطابق به چارچوب پالیسی اسکان مجدد  RFPاقدامات صاورت
موا هد گر فت .م شوره با ذیمف عان مخت لف ب شمول ا شخاص آ سیب
پذیر بخ صوص ز نان ادا مه موا هد دا شت تا ن ظر به کاهش
پروژه های فر عی
ا ثرات مم فی فعال یت ها اولو یت ب مدی
صورت گیرد .پخش معلومات ,میکانیز سامع شاکایات ( (GRMو
نظارت وارزیابی ( )M&Eبخاطر اطمیماان از عملای شادن راه
های کاهش دهمده اثرات ممفی ایجاد گردیده است.
همچمان  IRDP-Afاز طریق جزء" ب" از طریق همکاار تخمیکای
در ترت یب ن مودن را پور ها و مطال عات مورد ضرورت ب شمول
م حیط زی ستی و اجت ماعی وبرنا مه های مربو طه برای اولو یت
بمدی بمد های جدید تموی مواهد نمود .چون صرف مطالعات و
پالن های بمد پیش برده میشود ،بمابرین پروژه  IRDP_AFسابب
ا ثرات مم فی م حیط زی ستی و اجت ماعی نخوا هد شد .و لی در
تا
سامتمان و ب هره برداری ب مد های جد ید که
آی مده
اک مون تمو ی آن نا مع لو ا ست مم کن سبب ای جاد ا ثرات
بالقوه مه گردد.
 .4پال سی های م صونیت با نک ج هانی و م قرره های م لی
زیستی :ارزیابی محیط زیستی پااااااااااااااروژه IRDP-AF
م حیط

مشابه به پروژه اصلی  IRDPبوده که شام کتگوری  Aمیباشد
 .که بدین ترت یب شام شش پال سی تح فظ با نک ج هانی قرار
ذی میباشد  :ارزیابی محیط زیستی ( , ) OP/BP 4.01مادیریت
آفاات ( , )OP/BP 4.09مماابع فزیکای فرهمگای (, ) OP/BP 4.11
پالسی اسکان مجدد ( , ) OP/BP 4.12مصونیت بمد ها ()OB/BP 4.13
و پروژه مسیر آب های باین المللای ( . ) OP/BP 7.50پاروژه
رعایات نماوده و
 IRDP-AFمقررات ملی  )2008( EIAرا نیاز
معلومات کافی را به اداره ملای حفاظات محایط زیسات NEPA
ارایه میدارد.
 .5چارچوب مدیریت م حیط زی ستی و اجت ماعی  :از آنجایی که
م یزان و م ح ه مه سرمایه گذاری ها در ا ین مرح له پروژه
معلو نیسات .الز دانساته میشاود کاه پاروژه  IRDP-AFیاک
چارچوب مدیریت محیط زیساتی و اجتمااعی ) (ESMFمطاابق باه
پال سی های تح فظ با نک ج هانی ترت یب نما ید .ا ین چارچوب
مدیریت م حیط زی ستی واجت ماعی تجد ید شده چارچوب مدیریت
محیط زیستی و اجتماعی پروژه اصلی ( )IRDPبوده که به اساس
ت جارب آموم ته شده از فعال یت های قب لی پروژه ا صلی و
توقعات که از پروژه IRDP-Afمیرود ترتیب شده است .چارچوب
مدیریت م حیط زی ستی تجد ید شده د ستورالعم های که در
ESMFپروژه اصلی درج شده و دستورالعم های مشخص کود های
عم لی م حیط زی ستی  ,م صونیت ب مد ها و مدیریت آ فات تاک ید
میدارد .این چارچوب  ESMFباه اسااس دساتاورد هاای محایط
زیستی و اجتماعی که در تما مراح برنامه ریزی ,تطبیق ,
راپور دهی و نظارت پروژه اصلی داشته سامته شاده اسات.
ESMFدستورالعم برای ترتیب نمودن پالن های مادیریت محایط
زیستی و اجتماعی ( )ESMPsبرای تما سرمایه گذاری ها تحت
پروژه  IRDP-AFفراه نموده است.
 .6با تو جه به ا نواع مخت لف فعال یت های که در سطوح و مرا ح ب هره
برداری مختلف پروژه  IRDP-AFتموی میگردد  ،این چاارچوب  ESMFیاک
سامتار مشابه را جهت تحقق ضرورت های هر بخش پروژه ارایه میدارد.
برای ب خش ا لف :الز دان سته می شود که پالن مدیریت م حیط زی ستی و
اجتماعی ( )ESMPبرای بازسازی شبکه های آبیاری ترتیاب شاده و پاالن
عملی محیط زیستی ساده در تحکیمات سواح دریا عملی گردد.
برای ب خش ب :برای هم کاری تخمی کی ب مد های جد ید اولو یت داده شده
این چارچوب  ESMFالز میداند که تما پاالن هاای ضاروری مطاابق باه
دستورالعم های تحفظ بانک جهانی بشمول مطالعه اثرات محیط زیستی
و اجتماعی  , ESIAپالسی اسکان مجدد  RAPSو برنامه های مصونیت بمد

ها ترت یب گردد .در حالی که برای م صونیت کار های ترمی ب مد های
موجوده صرف پالن مدیریت محیط زیستی و اجتمااعی  ESMPsو کاود هاای
عملی محیط زیستی  ECoPsضرورت است.
و برای فعال یت های کو چک سامتمانی ت حت ب خش (ج) ه ضرورت م شابه
الز است.
و باالمره ب خش( د) آ ماده سازی ا ستراتیژی ارز یابی م حیط زی ستی و
اجتماااعی ( )SESAباارای ماادیریت ممااابع آب وزارت اناارژی و آب الز
دانسته میشود.

 .7مشوره با مراجع ذیدخل /ذینفع و پخش معلومات:این فعالیت
ا ستمرای بوده به مم ظور موثر یت و ای جاد شفافیت در ق سمت
تطبیق  ESMFمشوره با مراجع ذیدم و ذیمفع یک اص عماده
امظ
اه ما
اتراتیژی و برناما
اک اسا
اد .یا
اروژه  IRDP-AFمیباشا
پا
ارتبا طات ای جاد موا هد گرد ید تا موثر یت ت ما پروژه را
بلمد ببرد.
 .8ن حوه تطب یق یا تدابیر نهادی( ساختاری)  :ر ئیس ان سجا
پروژه های وزرات انرژی و آب ) (PCUمساولیت تطبیاق ماوثر
م طابق به د ستورالعم های چارچوب مدیریت م حیط زی ستی و
اجتماعی  ESMFرا دارد .کمک تخمیکای  FAOبارای حمایات
کارم مدان م حیط زی ستی و اجت ماعی ج هت ترت یب پالن های
ات از
اا رعایا
ااعی  ESMPsبا
اتی و اجتما
ایط زیسا
ادیریت محا
ما
الزا مات تح فظ چارچوب م حیط زی ستی و اجت ماعی و را پور د هی
آن به ساط مرکاز و دفااتر سااحوی اداماه مواهاد داشات.
 .9ن ظارت و ارز یابی :کارم مدان تح فظ م حیط زی ستی و اجت ماعی
پروژه همراه با مرد مح و کارممدان محلی دولتی مساولیت
شانرا برای ن ظارت از راه های کاهش د هی پیشمهاد شده پالن
مدیریت محایط زیساتی و اجتمااعی  ESMPدر راساتای تطبیاق
مما سب و ر ضایت ب خش ادا مه موا هد داد .را پور سه ما هه به
اداره ان سجا پروژه های وزرات ا نرژی و آب ارا یه موا هد
(مر جع سومی) ب خاطر ارز یابی
شد .یک ب خش ن ظارت کم مده
ااااااااد.
ااااااااد شا
ااااااااته مواها
اااااااامظ گماشا
ما
 .10میکانیزم و یا شیوه کمیتهه سهمع شهکایات  : GRMتماا
شکایات مر بوط به فعال یت های پروژه و تامین شفافیت و
حسابدهی از پروسه  ESMFدر نظرگرفته مواهد شد .میکاانیز
سمع شکایات  GRMموجوده تقویات مواهاد گردیاد .کارممادان
اورد
ای در ما
ااهی دها
ااعی مس ا لیت آگا
اتی و اجتما
ایط زیسا
محا

می کانیز سمع شکایات را به ا فراد مت ضرر دا شته و طر یق
راه های دستر سی به آ نرا به ای شان مواه مد فهما ند.ظرفیت
اع ضای کمی ته سمع شکایات از طر یق آ موزش ها ب خاطر ح
مماز عات تقو یت موا هد شد  .وهمچ مان آ گاهی در مورد درج
و نوع رسیده گی شکایات ازطر یق مدمات سمع شکایات بانک
جهانی نیز فراه مواهد گردید.
ار
اون دالا
 1.5میلیا
اه تخمیمای مبلا
اک بودجا
هه :یا
بودجه
.11
بخاطراطمیمان از تطبیق موثر  ESMFتحریریافته است.

مشوره و پخش  :ESMFمجالس مشورتی جهت تصاویب ایان چاارچوب مادیریت
محیط زیستی و اجتماعی  ESMF-AFو آگاهی از پروسه های محیط زیساتی و
اجت ماعی ب شمول می کانیز سمع شکایات به سط حوزه ها و همچ مان در
جموری  2016دایار مواهاد
کاب دراوامر ماه های دیسمبر  2015و اوای
گردید .گزارش و نتایج مجالس در  ESMF-AFتجدیاد شاده ضامیمه مواهاد
گردید.
ضمای و ا سماد مخت لف
چارچوب مدیریت م حیط زی ستی و اجت ماعی دارای
پروسه های بررسی  ,چارچوب مدیریت آفات  , PMFکود هاای عملای محایط
زیستی برای بخش های مختلف و چارچوب پالسی اسکان مجدد  RPFمواهد بود

