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 خالصه اجرائیوی

 پروژه متنو  پیشینه

 

 هدف پروژه 

 . اشدبیم نغلو بند برق دیتول شیافزا همچنان و ، یبرق یانرژ دیتول یداریپا و بند یمنیا ساخت بهتر  پروژه یا توسعه هدف .1

  

  : بخش های  پروژه

 

 یها بخش یبازساز در ماندهیباق یکارها بخش نیا( : دالر ونیلیم 30) کار های برقی ، میکانیکی و الکترو میکانیکی : 1بخش  .2

.  ودش حاصل نانیاطم آن مداوم یبردار بهره از تا ساخته لیتکم را ، بود شده شروع قبال که را بند در  یکیخانیالکتروم و یبرق

 :است شده لیتشک لیذ جزء دو از بخش نیا

 

کار های الکترو میخانیکی تحت کار مربوط ماشین اول تکمیل خواهد شد  فابریکه . بیالنس: بازسازی ماشین اول و (الف-1جزء )

ب( )تعویض خواهد شد . آن . در صورتی که ترمیم امکان نداشته باشد شافت ترمیم و  امتحان خمی شافت توربین ا )الف(.خصوص

 تکمیل کارهای بازسای بند برق  ، میپردازد

 

باال بردن مسائل حفظ و مراقبت  موتورخانه بند. دیگر جنراتورهای  موجود در موتورخانه بند ضرورت به  ب(: -1جزء دوم )

از بخش اول پروژه خاصتا تدارک قطعات یدکی و قطعات قابل استفاده و مورد ضرورت  حفظ و مراقبت منظم دارند. این جزء

را که برای سه تا پنج سال کفایت کند را فراهم کرده تا از بهره برداری متداوم و پایدار بند برق و حفظ و مراقبت نارمل آن 

 اطمینان حاصل شود. 

 

: این بخش از پروژه از طریق دو جزء از بهره برداری و  میلیون دالر( 33ایمنی بند و بهبود ظرفیت تولید برق )   :  2 بخش .3

 عملکرد ایمن بند اطمینان حاصل نماید که به شرح ذیل اند:
 

. این جزء پروژه مطالعات و کمک الف(: بررسی و رسیدگی به مسائل ایمنی بند و سنجش بهترسازی ایمنی بند-2جزء اول )

)ب( تهیه پالن  ;های تخنیکی  را تمویل میکند که شامل موارد ذیل میباشد: )الف( بررسی ساختار بند و ایمنی در بهره برداری 

ازه درو ها و اسناد مزایده برای کارهایی که ایمنی بند را به سطح استندردهای قابل قبول باال برده، که باالی فعال ساز یدوباره

آبرو پایینی بند، صحیح بودن برق کمکی و دیگر سیسمتم ها  ، بهتر ساختن سیستم بستن خودکار دروازه های آبرو، نصب اسباب 

)ج( مطالعات باالی ایمنی ساختاربند و بهره برداری  ;, و پاکسازی منگ های تخریب کننده از ساختار بند ، تمرکز میداشته باشد

ع به مسائل هایدرولیکی و زمین لرزه ای که استندردها  رهنمودهای  ملی و بین المللی را تعقیب مینماید آن که اطالعات نو راج

و )د( مسیریابی سیالب از بند نغلو تا بند سروبی ، که شامل صحت ترتیبات جریان آن. تمامی تدابیر  ;را مورد توجه  قرار میدهد

ارزیابی جامع تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی ارائه میگردد، راهنمایی   در بهترسازی ایمنی بند توسط پیشنهاداتی که در

 میگردد.

ب( : بهینه سازی تولید برق. این جزء هدف به  امتحان امکانات بالقوه در افزایش تولید برق در بند  -2جزء دوم ) :(ب-2جزء )

تولید شده توسط این بند برق را شناسایی می نماید. برق دارد. این جزء راه هایی برای مدیریت متداوم رسوبات و افزایش برق 

این کار شامل موارد ذیل میباشد: )الف( انجام مطالعه امکان پذیری برای امتحان عملی بودن گزینه های مختلف برای افزایش 

نتایج مثبت  برق و )ب( دیزاین مشرح ای که  اماده ساختن  دیزاین های  دیگر را در صورتی که مطالعات امکان پذیری به

دست بیایند ، تایید میکند ، و به صورت نزدیک از طرف یافته های ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی، برنامه اسکان 

مجدد و استرداد معیشت، پالن های مدیریت مسائل اجتماعی و محیط زیستی، ثحت و دیگر پالن های عملکردی مربوطه ، 

 رهنمایی میگردد. 
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 نیا (.دالر ونیلیم 20)  ندهیآ یها پروژه یساز آماده و پروژه، تیریمد تیحما ،یستیز طیمح و یاجتماع یداریپا  :3 بخش  .4

 :باشدیم جزء در شامل پروژه بخش

 

هدف این جزء اطمینان از پایداری مثبت در محیط زیست و مسائل اجتماعی  پایداری اجتماعی و محیط زیستی. : (الف-3جزء )

در بند و اطراف آن میباشد از طریق )الف( کمک توسعه محلی که اشتراک مفاد پروژه را همراه جامعه محلی بهبود بخشیده و 

امعه محلی پیشرفت میدهد. )ب( برق رسانی به محل پروژه را حمایت مینماید و دسترسی  به ترینیگ های مهارتی را برای ج

حمایت از مدیریت محیط زیستی و اجتماعی به جهت پالن گذاری، تطبیق و ارزیابی موثر تمام ابزارهای مسائل ایمنی در 

 سراسر بخش های پروژه. 

اجع به حمایت مدیریت پروژه، و آماده سازی پروژه های در آینده  به هدف این که برشنا شرکت توصیه های ر :(ب-3جزء )
 تجربه های خوب بین المللی را دریافت مینماید

 

 :یسازمان ماتیتنظ

تمامی مسئولیت تطبیق پروژه به عهده د افغانستان برشنا شرکت میباشد که در آن رئیس عمومی مدیریت روزمره فعالیت های  .5
پروژه را به ریئس دیپارتمنت ها واگذار میکند. تطبیق پروژه در دیپارتمنت های عملیاتی اجرا میگردد . مسئولیت های تخنیکی 

 لیاتی و مسئولیت های تدارکات و مالی بر عهده رئیس ارشد مالی برشنا شرکت میباشد. و ایمنی پرژه تحت نظر رئیس ارشد عم

 

 : محیط زیستی  منفی بالقوه تاثیرات

ه ب همراه است مرتبط حذف مدیریت و با تنها برق فابریکه  که در الکترو مکانیکی خواهد از اثرآثارمرتبط  اثرات: بخش اول : .6

 اثرات سایر حذف شده است. قسمت و، فرآورده های نفتی مورد استفاده و گریس روغن و دفع نقلحمل و  ذخیره سازی، ،وجود آید

 به آسانی و در نتیجه کوتاه مدت، محلی کوچک، انتظار می رود اثرات و گرد و غبار . این صداهای بلند ممکن است به علت

 .پایدار را داشته باشد که اثرات نمی رود انتظار و منظم، ملموس کاهش اقدامات به طور موثر با و یا معکوس شده

 

ثرات به احتمال زیاد با حذف و دفع مواد رسوبات همراه است، و از مدیریت نگرانی های ایمنی عمومی در ا: الف( -2) بخش دوم .7

حذف، دست زدن و دفع مواد منفجر نشده، هر دو از ساحه ذخیره . نگرانی های دیگر مدیریت از تجهیزات ساخت و ساز های 

های جاده در منطقه، از جمله در جاده های دسترسی با توجه به بزرگ و بوته، گسترش ممکن است و استفاده سنگین تر از شبکه 

. عالوه بر این، ممکن است اثرات پایین و غیرهحرکت وسایل نقلیه سنگین ساخت و ساز پیمودن این جاده در طول ساخت ساز 

این اثرات به احتمال زیاد  دست در گونه های آبزی و کاربران آب پایین دست، مانند رسوب از امکانات آبیاری و غیره وجود دارد

 به نگرانی می شود، و شدت و مقیاس آنها خواهد شد در یک ارزیابی کامل محیط زیست و تاثیرات اجتماعی بررسی قرار میگرد.

 

ایش افز به عنوان یک نتیجه ،به این ترتیبو  ، اشتد خواهد باال بردن قلعه بند اثرات بالقوه وجود در ارتباط به:   ب(-2دوم )بخش  .8

 اقدامات کنترول کیفیت نیاز به بیشتر ممکن است و در نتیجه،، تردور از زمین های جاری شدن سیل این مسئله در .رخ خواهد داد ذخیره سطح

. هدف بررسی اوایل محیط زیستی بر روی میز و از ساحه مالقات از حضور جاناوران در خطر انقراض ویا از گونه گردد در ذخیره آب

شواهد حاکی از آن است که در ساحه پروژه تخریبات زیاد برعکس ، ا هر گونه نگرانی در زیستگاه طبیعی قابل توجه نشان نمی دهد . گیاهان ی

وته نشست ذخیره و  های مدام در آنها،حمل نقل رسوباتمشاهد گردیده. وباکمی ویا بدون پوشش. از این روفرسایش شدید خاک در نگرانی 

 باالیائین دست پدر ، اثرات الف( -2)مشابه به بخش بناء  به طور مداوم باید رفتن به پیش به طور موثر مدیریت شود، درساحه پائین بند ،

مطالعات  از خود به عنوان بخشی مقیاس شدت و هم از نظر اثرات این شدت و امکانات آبیاری ممکن بعضی نگرانی باشد .آبزی  گونه ها ی

  .ارزیابی شده است مستقل تاثیرات اجتماعی و زیست محیطیارزیابی  در یک امکان سنجی
 

که بیشتر با قابلیت اتصال به شبکه به روستاهای اطراف آن در منطقه پروژه در به نظر می رسد ثرات تقریبا ناچیز ا :الف( -3سوم ) بخش  .9

، به این منظور، بخاطر رفع .امکان پذیر استبرای برخی از روستاها، خارج از شبکه اتصاالت ممکن است تنها انتخاب  .ارتباط است

م این اثرات در مقیاس ک. نگرانی شان میتوانند که از برق افتابی که بطری ان برق را ذخیر می نماید از طرف شب استفاده کنند 

  .در نظر گرفته میشود و اداره میگردد برای این بخش    ESMPخواهد بود  در
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 اجتماعیعمل بالقوه تاثیرات منفی 

 

 موقت کسب دائمی و دارایی های از دست دادن در ممکن است از مخزن رسوبات از بین بردن این فرایند: الف( -2) بخش دوم .10

با  سازگار افغانستان و چارچوب قانونی، بر اساس (LARPF) اسکان مجدد استمالک زمین وچارچوب سیاست  .منجر شود زمین

ه استفاد خرید زمین برای جلوگیری از امکان پذیر است که در آن پروژه تمام اجزای و به استتوسعه داده شده ، OP.4.12 الزامات

 .شود

 

منجر شود، اختالل در منطقه اسکان مجدد اجتناب ناپذیر مردم  بهرای افزایش ارتفاع بند ممکن است تصمیم ب: ب( -2دوم )بخش  .11

زمین، دارایی و معیشت و امکانات اجتماعی و فرهنگی اجتماعی، به  ، از دست دادن دائم یا موقتگروپ هازندگی اجتماعی و 

 ها. عنوان مثال گورستان ها، زیارتگاه ها، مساجد و چراگاه

 

 پروژه فوری در منطقهی که  روستاهارسانی به   برق مربوط به یمقررات شاملبخش در مسئله امور اجتماعی این  : الف(-3سوم )بخش  .12

ز ساخات بسیار کوچک امیباشد.  برق نغلو بند در مجاورت به جوامع ملموس و  مستقیمیک کمک به عنوان  این تصمیم میباشد . قرار دارند ، 

 خریداری گردند )در شرایط توافق خریدار و فروشنده( تا جابه جایی و نصب پایه ها برق فراهم شود.  زمین ها ممکن 

 

 

 ( ESMFچارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی )

این روش چهارچوب یک روش قبول شده است که در وقت ارزیابی پروژه تمام فعالیت ها بایک تعداد ازبخش های  که نا معلوم اند  .13

 ستیز طیمح تیریمد چارچوبدر یک ردیف میا ورند . این روش تاثیر ات منفی بالقوه را بدون ایجابات تحلیل دقیق اجازه میدهد. 

ی مجموعه ای از رهنودها و پروسیجرهایی را مطرح میسازد که مانع از تاثیرات  منفی محیط زیستی و اجتماعی فعالیت اجتماع و

 های وابسته به پروژه گردیده و یا آنها را کاهش داده و به حداقل میرساند.  

 

 چارچوب مسائل پالیسی ،قانونی و تنظیمی  
 

 قانون( الف: ) باشندیم لیذ موارد شامل دهدیم شکل را یستیز طیمح و یاجتماع مسائل که مربوطه هیاول یها مقرره و نیقوان  .14

 ستیز طیمح قانون( ج( )2004) افغانستان یخیتار و یفراهنگ یها راثیم از حفاظت قانون( ب) ،(2004) افغانستان یاساس

 تیمالک سلب قانون( و(; )2008) یدار نیزم امور تیریمد قانون(; 2007) افغانستان یاراض یسیپال( د(  ; )2007) افغانستان

 . ستیز طیمح حفاظت یمل اداره به مربوط یاجتماع و یستیز طیمح راتیتاث یابیارز مقررات و(   2009) نیزم

 

( OP/BP 4.01) یستیز طیمح یابیارز( الف: )از است عبارت است اجرا قابل پروژه نیا در که یجهان بانک یاتیعمل یها یسیپال .15

(; OP/BP 4.12) یاراد ریغ مجدد اسکان(; OP/BP 4.11) یماد یفرهنگ منابع(; OP/BP 4.04) یعیطب یستگاهایز( ب; )

 (OP/BP 7.50)   یالملل نیب یآبها یباال یها پروژه(; OP/BP 4.37)  ها بند یمنیا

 

 

 شناسایی افراد و گروه های ذیدخل، مشوره و اشتراک

 

گروه های ذیدخل را با پروژه احیاء مجدد بند برق آبی نغلو ، گروه های ذیدخل مستقیم و غیرمستقیم را شناسایی کرده و مشوره  .16

 موثریت، ارتباط و تا همه را از دیزاین پروژه و تصمیمات مربوط به پروژه مطلع نماید و بدین ترتیب  اولویت بندی خواهد کرد

   .ژه را تقویت نمایداستحکام تمام اجزاء این پرو

 

 ذیدخل مختلف در تصمیم گیری ها موثر و متداوم به جهت شریک ساختن کروه هاییک رویکرد مشارکتی سعی خواهد شد که . .17

عملی  .تشویق ، جریان تطبیق این پروژه طول جوامع، در  یانکشاف ی و معیشتبرنامه های ، یمدیریت محیط زیستبرنامه های  بر

 گردد.

 

مشارکتی  مشورتی وهای  مجموعه فرایند که (24، صفحه 2جدول شماره ) پروژه  حفاظتیدر امور  یمشارکتمشوره دهی واولیه  برنامهیک  .18

 .آماده شده است پروژه،  ،برای هر جزء نگرانی های محیط زیستی و اجتماعی هر دو پرداختن به الزامات مورد نیاز برای و

 

 

 

 و ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی امکان سنجی قبل از در مرحله اجتماعی ارزیابی  
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 مشخص مناطق سیاسی در اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اطالعات و تجزیه و تحلیل برای جمع آوری پیش امکان سنجی اجتماعی ارزیابی .19

 در ها  فعالیت توسعه ی به این مطالعه یافته های .آغاز خواهد شدپروژه  مرحله آماده سازی در طول تگاب و سروبی ولسوالی های شده در

 کمک خواهد نمود. این پروژه
 

  بخش های  اصلی به عنوان یک عنصر و توسط یک کمپنی مشورتی  ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی توسط کارمندان برشنا شرکت .20

پالن  توسعه ی در این ارزیابی ها یافته های حاصل از .است خالصه شده  1جدول  در در ماتریکس به همانطور ، انجام شدهپروژه  از 3و   2

( مورد استفاده RAPsمجدد )  اسکان های  برنامهبه توسعه  و در جاهایی که مرتبط باشد (ESMPs)   اجتماعی و یمحیط زیستمدیریت های 

    قرار خواهد گرفت.
 

 بند نغلو  باالی  "ایمنی بند ها "تطبیق پالیسی 

 

مسئول اطمینان یافتن  برشنا شرکت .    (OP4.37) شته باشدامطابقت دبندها  ایمنیطراحی بند باید با پالیسی بانک جهانی برای  .21

کارشناسان شایسته کارهای احیاء مجدد بند باید توسط   .بند می باشد ایمنیاز اتخاذ اقدامات مناسب و مهیا ساختن منابع کافی برای 

  و تطبیق کار ها نیز توسط آنها نظارت گردد.ثورت گیرد دیزاین در و با تجربه 

 

 متخصصینت مستقل جهانی باشد را برای تشکیل یک هیا گروهی از کارشناسان که مورد تائید بانک DABS د برشنا شرکت

مشوره های خود را برای صاحب این پروژه  را مرور و کارهای احیا مجدد ایمنیمربوط به جنبه های مسایل  موظف می نماید تا

 واحد حمایوی، .   آماده می نماید تهیاصاحب پروژه با غربال نمودن پروژه های فرعی، تعدادی را برای بازبینی این   .ارائه نمایند

 حفظ گرددباید تا پایان پروژه  هیاتاین  .محافظت می شودآن  احتراممنتقد می نگرد و استقالل و  را منحیث یک مرورگر تهیااین 

 .مورد اجرای نهایی قرار گرفته باشد، تا اینکه تمام تسهیالت

 

 سازمانی  ترتیبات

 

دی مننیازانطباق موثر این پروژه با  از تا  خواهد داشتکامل د افغانستان برشنا شرکت مسئولیت   (COO) ارشد عملیاتی رئیس  .22

  .اطمینان حاصل نمایدذکر شده  اجتماعیو  زیستیارچوب مدیریت محیط که در چ  (ESS) اجتماعیو  زیستحفاظتی محیط  های

که آنها دارای  مشخص میسازدرا   (SSO) اجتماعی محافظوی افسرو یک   (ESO) زیستیمحیط  محافظوی افسروی یک 

در جریان مراحل آمادگی، تطبیق،  اجتماعیو  زیستیچارچوب مدیریت محیط  احکامتطبیق  ئولیت های مشخص برای نظارت برمس

بانک جهانی  اجتماعیو  زیستیمتخصصین محیط   .می باشند 1بند برق آبی نغلومجدد  ءپروژه احیا  3، 2 ءاجزا تحلیلنظارت و 

در هر  محافظوی افسران  .مورد حمایت قرار می دهند اولین مراحلرا در کارشان، بخصوص در   (SOs) محافظوی افسراناین 

اهند جوامع محلی در ارتباط نزدیک خومرحله از انکشاف پروژه با مدیریت د افغانستان برشنا شرکت در تاسیسات نغلو و نمایندگان 

  .بود

 

 ظرفیت سازی

 

محیط  اقداماتهدف کلی، ایجاد و تقویت ظرفیت سازمانی د افغانستان برشنا شرکت برای حمایت بهتر از انکشاف و یکپارچگی  .23

جهانی انجام می یک ارزیابی از جانب د افغانستان برشنا شرکت با حمایت از بانک  . در جریان پروژه می باشد اجتماعیو  زیستی

در سطح ملی و محلی شناسایی  اجتماعیو  زیستیمحیط مسایل د تا آموزش های مورد نیاز کارمندان این شرکت در مورد گیر

  ایجاد خواهد شد. های آموزشی شناسایی شده نیاز مرفوع کردنبرای ظرفیت سازی یک استراتژی   .گردد

 

 چارچوب نظارت و ارزیابی

 

 جوامع و یمحل اداره ، پروژه تیمدبر یمحل میت همراه به یحفاظت لیمسا نیمامور ،  یمحل سطح در :داخلی  راپور دهینظارت و  .24

 یماعاجت تیریمد یها پالن در که یستیز طیمح و یاجتماع یمنف راتیتاث کاهش به مربوط یکارها قیتطب نظارت مسئول ، یمحل

 عهده بر را بودن مستحق و مجدد اسکان  پالن  درست قیتطب نظارت تیمسئول همچنان آنها. باشندیم اند، شده درج یستیز طیمح و

 خواهد داده لیتحو شرکت برشنا یاصل دفتر به اسنتدرد یراپورده یها فورم غالب در ماهانه شرفتیپ یراپورها. داشت خواهند

 شد

 

 زیستییط مدیریتی مح چارچوببر پیشرفت در تطبیق د افغانستان برشنا شرکت مسئولیت نظارت عملیاتی  ریاست در سطح ملی،  .25

 ی توافق شده بر عهده خواهد داشت.ر هارا در مقایسه با شاخص ها و پارامت تاثیرات کاهشاقدامات  موثریت ارزیابی و اجتماعیو 
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 /ارزیابی خارجی در مورد مطابقت معیارهای کاهش تاثیرات بطور منظم  از جانب یک اداره خارجی :نظارت و ارزیابی خارجی .26

ت این تیم از جانب بانک جهانی تائید شده و نتایج بدس .هیات مستقل که توسط د افغانستان برشنا شرکت مقرر شده اند اجرا می گردد

تهیه گزارش  مسئول آژانس این .جانب د افغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی مورد تائید می باشدآمده توسط تحقیقات آنها از 

 . شود( مراجعه 13)به ضمیمه ود. خواهد ب ESIA / ESMP و LARAPs    ازنیمه هر ساله در شکایات 

 

و اجتماعی شامل متخصصین محیط زیست و اجتماعی بین المللی که به سطح محلی به رسمیت شناخته   پینل مشورتی محیط زیست .27

ائه ار زیست محیطی و اجتماعی در مورد مسائل مهم دافغانستان برشنا شرکت مشاوره و نظارت دیگری از الیهشده باشد میباشد، 

 .می کنند

 

 مکانیزم رسیده گی به شکایات

 

 و یاعاجتم مسائل هردو یها ینگران به مربوط که نغلو برق بند یبازساز پروژه اتیشکا به یدگیرس العمل طرز عناصر کلیدی  .28

 یخواستدر( ج) و اتیشکا به یدگیرس تهیکم( ب) یمحل سطح در تیشکا حل به تالش( الف: ) از است عبارت باشدیم یستیز طیمح

 دهید بیسآ جوامع نکهیا از نانیاطم در مهم نقش کننده قیتطب همکار و یمنیا میت شرکت، برشنا تیریمد. شرکت برشنا تیریمد به

 رابرب در خساره جبران فقط یمعنا( الف) و آن به یدسترس یراها و دارند، اتیشکا به یدگیرس تهیکم از کامل درک کی پروژه از

 نپال طبق بر یستیز طیمح و یاجتماع مسائل راتیاث کاهش یکارها نکهیا از نانیاطم( ب) ها ییدارا ای/و نیزم یرعمدیغ غصب

 .ندینمایم فایا را گردد،یم اجرا

 

 ارتباطات 

 

 وثر م استراتژی ارتباطیدر زمینه این پروژه یک  شده کلی پروژه ایجاد  موثریتاستراتژی ارتباطات برای افزایش طرح یک  .29

استراتژی  مهم پنداشته میشود.  ساخته شد وجود دارند،که بند زمانی   1960، که اکثر آنها از دهه اجتماعیبدلیل وجود نگرانی 

برای اطمینان از  تطبیق گردیده است. .ت قبال از طریق مشوره دهی چارچوب مدیریت مسایل اجتماعی و محیط زیستی ارتباطا

ای ممکن در مورد آسیب دیده از پروژه های پالن شده، دارای مجال اظهار نظر در مورد آنها و کاهش غلط فهمی ه اجتماعاینکه 

  .فعالیت های پیشنهادی می باشند، یک استراتژی ارتباطی در مراحل ابتدایی آمادگی پروژه عملی خواهد شد
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I.  پروژه  محتویات وپیشینه 

I.I   . سکتور برق افغانستان 

 

ثر ویرانی و تخریب کامل سیستم شبکه برق در اک سکتور برق افغانستان از سی سال جنگ، غفلت و سواستفاده که نتیجه آن تقریبا .1

ساحات شهری متاثر است؛ برق شبکه یی در ساحات روستایی واقعا ناشناخته بود. برق محدود شبکه یی قابل دسترس بسیار نامطئین، 

ر و ست  برق بیشتاز لحاظ کیفیت ضعیف و به مقدار بسیار محدود برای چند ساعت در روز قابل دسترس بود. هر آن کسی که میخوا

 مطمئین تر داشته باشد از جنراتور های کوچک و متوسط تیل دیزلی و پطرولی استفاده می کرد.

 

کشورهای کمک دهنده منابع مالی برای احیای مجدد و احداث سیستم های تأمین برق را  2002با روی کار آمدن حکومت جدید درسال  .2

ات ضروری زندگی برای افغان ها تأمین می شود و از طرف دیگر مردم برای بهبود تهیه کردند تا از یک طرف مطمئن شوند که خدم

کیفیت زندگی شان مکررا خواستار تأمین برق بودند. شبکه برق شمال شرقی  که برق مورد نیاز اکثر والیات شمالی کشور و نیز کابل 

ساعته برای بخش هایی  24از ازبکستان برای تأمین برق میگاوات برق  150را تأمین می کند، رشد قابل توجهی داشته است. واردات 

میگاوات برق از تاجکستان در فصل تابستان و زمانی که تولیدات برق آبی آن کشور بیشتر از مصارف اش می باشد،  300از کابل و 

تان و ایران مستفید می از پیشرفت های عمده به شمار می رود. مناطق شمال غربی و غربی کشور نیز از برق وارداتی از ترکمنس

برق آن وارداتی بود، برای  یک مدت زمان در آینده نیز ادامه  %80حدود  2012شوند. نیاز شدید افغانستان به برق وارداتی که در سال 

 خواهد داشت. 

 

بلند سه تا پنج ساله ، اهداف  (ANDS)ژی انکشاف ملی افغانستان یاز طریق استرات ، دولت جمهوری اسالمی افغانستان 2006در سال  .3

درصد تاسیسات   90درصد خانوارها و   65هدف این برنامه این بود تا برای حداقل   .ای را برای افزایش دسترسی به برق طرح نمود

این افسر نشان دهنده افزایشی چشمگیر  درصد خانوار ها در دهات برق توزیع گردد.   25غیر مسکونی در  ساحات شهری و حداقل 

تخمین های  .درصد در کل کشور بود  6این آمار تنها   2003بر اساس تخمین های قابل اعتماد در  سال   -دی برق رسانی است در فیص

مگاوات   134درصد خانوار ها به شبکه برقی دسترسی دارند. هر چند که در حدود   30تا   25جدید بر این موضوع اشاره دارد که بین 

وچک، جنراتورها و سولر )برق آفتابی( بدست می آید اما به نظر نمی رسد که هیچگونه تخمین معتبری برق از طریق بند های برق ک

  .برای تعداد مردمی که به برق غیر شبکه ای دسترسی دارند وجود داشته باشد

 

ه کننده خدمات برقی شرکت ملی ارائ ،  (DABS)مسئولیت مدیریت و عملی کردن این سیستم برقی به عهده د افغانستان برشنا شرکت .4

تبدیل د افغانستان برشنا شرکت به   .، د افغانستان برشنا شرکت یکی از ریاست های وزارت انرژی و آب بود 2009تا سال   .می باشد

حمایت می شد انجام   USAIDیک شرکت خصوصی از جانب یک برنامه قدرتمند تجاری سازی که از جانب بانک جهانی و اخیرا 

مگاوات برق آبی و تاسیسات بند برق آبی   230د افغانستان برشنا شرکت مسئول تاسیسات تولید برق داخلی می باشد که شامل   .گرفت

  .مگاوات در حال استفاده می باشد  138نغلو نیز می گردد، هر چند که در حال حاضر تنها در حدود 

 

I.2:    هدف پروژه 

 

 و همچنان افزایش تولید برق بند نغلو میباشدای پروژه  بهتر ساخت ایمنی بند  هدف توسعه .5
 

I.3: تشریح پروژه 

(  کابل شرق در لومتریک 80 حدود در) کابل تیوال یسروب یولسوال در کابل و ریپجش یایدر وستنیپ هم به محل در نغلو برق بند .6

  توسط زاتیتجه نیا. دیگرد یمال لیتمو سابق یشورو دولت طرف از که کرد کار به شروع 1967 سال در اول بار یبرا نغلو. دارد تیموقع

 110 حدود در بند رهیزخ. شد ساخته ، بود شده سیتاس 1955 سال در که یروس  یرینیانج یکمپن کی ،  Technopromexport یکمپن

 یبردار هرهب آب ادیز آمد و بند کاسه کم تیظرف به توجه با.  است شده داشته نگاه لیثق  یتیکانکر وارید کی توسط ، بند قله تهداب از متر

 چهار. است متر 61 حدود در زهیسرر. است کم برق یها کهیفابر گرید با سهیمقا در زین برق بند از یبردار بهره و است، محدود رهیذخ از

 نغلو یآب برق کهیفابر ،2015 سال اواسط در. باشدیم موجود( MW 23.5 هرکدام) مگاوات 94 یکل تیظرف کی  به سیفرانس نیتورب

(NHPP)، کندیم دیولت را کابل شهر برق از یمین از شیب و باشدیم افغانستان برق دیتول مجموعه در یداخل  کهیفابر نیتر یکیاستراتژ  . 

 

 در ضعف به کار نیا. کردندیم استفاده برق کابل محروم یبرا ابزار کی عنوان به NHPP مخالفان ،یداخل یها جنگ طول در  .7

 قابل جنراتور دو تنها رنمود،ییتغ یاسیس قدرت که یهنگام ،2001 سال در. شد منجر کهیفابر( O & M) مراقبت و حفظ ،یبردار بهره

 2004 سال در( EPRP) برق یبازساز یاضطرار پروژه یجهان بانک ت،یوضع نیا جبران و اصالح یبرا. بود مانده یباق یبردار بهره

 یبازساز. نمود یمال لیتمو را آنها یکمک زاتیتجه و نیتورب چهار از هیپا سه یبازساز EPRP. نمود آماده را دالر ونیلیم 105 نهیهز به
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 از گرید یبرخ جهینت کی عنوان به و مانده یباق چنان هم(  O & M)  مراقبت و حفظ در ضعف و کمبود.نشد لیتکم حال، نیا با  اول هیپا

 .دارند یاساس راتیتعم به ازین  جنراتورها

 

 تواندیم بوده قبر تیظرف شیافزا یبرا نهیهز کم نهیگز کی افغانستان در برق یها ستمیس یکیزیف یها رساختیز یبازساز و بهبود .8

 نیا با. گردد متداوم و داریپا( O & M) مراقبت و  حفظ و یبردار بهره بهبود قیطر از ها رساختیز نیا یبازساز در جینتا که یزمان تا

 خطر معرض در ، O & M در ضعف لیدل به ممکن ستمیس کل در یکپارچگی دهد،که یم نشان  EPRP ازپروژه  تجارب عنوان به حال،

 رسکتو مدت یطوالن تیامن ارتقاء  باشند،یم مهم موجود، یازهاین به ییجوابگو یبرا مدت کوتاه یبازساز یها پروژه که یحال در. باشد

 .دینما فراهم یآب برق  کاتیفابر تیریمد به را یصنعت تجارب و ها وهیش نیبهتر که دینمایم را مداوم یریادگی پروسه کی برق

 

 توجه هب ازین و نبوده تبخشیرضا نغلو برق بند یمنیا تیریمد که دندیرس جهینت نیا  2014/2015  یسالها در شده انجام محاسبات .9

 :از  است عبارت مسائل. دارد یفور

 

 سوبر که زند یم نیتخم شرکت برشنا افغانستان د. است نشده یریگ اندازه هرگز بند رهیدرذخ رسوب زانیم: رسوبات تیریمد •

 یمنیا بر یجد راتیتاث مسئله نیا. است ساخته استفاده قابل ریغ را آن و بوده، بند ینییپا آب یخورج از باالتر متر 7  شده جمع

  .باشدیم داشته البیس هیتخل و بند یکیدرولوژیه

 .سازدیم مغلق و مشکل را بند در رسوبات تیریمد که ، آب رهیزخ در نشده منفجر مهمات بالقوه تیموجود •

 .باشدیم د،ینما مشخص زلزله فشار تحت را بند ساختار یمنیا  تا بند تیاستحکام موثر لیتحل و هیتجز به ازین •

 و آب یورود یها  دروازه مستقل تیفعال و زهیسرر یها دروازه  از یبردار بهره در یکمک یها روش  نبودن دسترس در •

  .است ساخته مصون ریغ  را  بند ،یضرور زاتیتجه کمبود

•  

 

10. O & M یها پروژه تحت  الزم یها آموزش که یحال در. دهد ینم اجازه را کهیفابر داریپا و منیا  تیفعال کهیفابر در فیضع 

 .کل کی عنوان برق سکتور یبرا بلکه نغلو یبرا تنها نه اما باشدیم شترضرورتیب  یها آموزش و یساز تیظرف بود، شده ارائه یقبل

 

 

 یاصل بخش سه شامل و است، شده زده نیتخم دالر ونیلیم 83 مجموع در( NHRP) نغلو یآب برق دیب یبازساز یشنهادیپ پروژه .11

 :باشدیم لیذ

 

 

 یها بخش یبازساز در ماندهیباق یکارها بخش نیا:  (دالر ونیلیم 30)  یکیکانیم الکترو و یکیکانیم ، یبرق یها کار: 1 بخش .12

 بخش نیا.  شود حاصل نانیاطم آن مداوم یبردار بهره از تا ساخته لیتکم را ، بود شده شروع قبال که را بند در  یکیخانیالکتروم و یبرق

 :است شده لیتشک لیذ جزء دو از

 

 شد خواهد لیتکم اول نیماش مربوط کار تحت یکیخانیم الکترو یها کار.  کهیفابر النسیب و اول نیماش یبازساز(: الف-1) جزء

 لیکمت( ب. ) شد خواهد ضیتعو شافت باشد نداشته امکان میترم که یصورت در.  آن میترم و نیتورب شافت یخم امتحان( الف) خصوصا.

 پردازدیم ،  برق بند یبازسا یکارها

 

 نیا. دارند منظم مراقبت و حفظ به ازین  کهیفابر خانه نیماش در ها هیپا گرید. خانه نیماش از مراقبت و حفظ شیافزا(: ب - 1) دوم جزء

 مراقبت و حفظ و داریپا عملکرد از نانیاطم جهت به سال پنج تا سه یبرا  الزم وسائل و یدکی قطعات ارائه خصوص به  پروژه جزء

 حال در  ساعت  20,000 از شیب یبرا  3 واحد. باشدیم 3 نمبر واحد یاساس راتیتعم  شامل کار نیا. . شودیم شامل را کهیفابر منظم

 کنترل یبرا پمپ و ها، چهیدر ها، پیپا مشابه، طور به و. گردد ریتعم و یبررس ساعت 7,000 از بعد دیبا که یحال در بوده گردش

 بر مراقبت و حفظ  یدائم انیجر که نیا منظور به. دارند یفور توجه به ازین و بوده تیفعال در سال 45 از شیب یبرا یورود یها چهیدر

 نیا. شودیم گرفته نظر در3 بخش تحت  برق بند نیا در ینظارت امور یرسان روز به/  توسعه  شود آورده دست به یکیتخن لزومات طبق

 .باشدیم  شامل را یضرور وسائل و یدکی قطعات تیریمد از یبررس کی کار

 

 و یبردار بهره از جزء دو قیطر از پروژه از بخش نیا:  (دالر ونیلیم 33)  برق دیتول تیظرف بهبود و بند یمنیا  :2بخش  .13

 :اند لیذ شرح به که دینما حاصل نانیاطم بند منیا عملکرد
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 اجرا بند یمنیا  یبررس اتمام از قبل تا تا کرده ییناسارا ش بند یمنیا بهبود یبرا عیسر اقداماتو  بند یمنیا به یدگیرس (:الف - 2) جزء

 یساختار اترییتغ که داشته تمرکز بند یمنیا نو اقدامات یمعرف در شرکت برشنا افغانستان د از تیحما یباال کار نیا خاص، طور به. گردد

 بند یمنیا یها پالن هیته( ب. ) بند یمنیا مستقل شیتفت یبرا  کارمندان آوردن و روش کی یانداز راه( الف) خاصتا ندارد، ضرورت کالن

 و یاضطرار طیشرا یبرا یآمادگ یها پالن یساختمان یکارها یبرا نظارت راهنما کتابچه و مراقبت، و حفظ ،یاتیعمل یها کتابجه شامل

 راقبتم و حفظ به قیدق یگذار پالن( د) ؛یبرق و یکیخانیالکتروم یکارها عمل یراهنما در نظرها دیتجد( ج) زلزله؛ از پس پاسخ یها پالن

 یها دروازه مستقل تیفعال یمعرف( و) بند؛ نییپا سطح یخروج دروازه مجدد یانداز راه( ن) که؛یفابر کارمندان آموزش( ذ) زات؛یتجه

( ی) و یورود یها دوازه کردن بسته و  زهیسرر یها دروازه یاضطرار کردن باز یبرا یضرفیر جنراتور نصب(  ه) برق؛ مصرف

 راتیاثت جامع یابیارز یها هیتوص توسط  بند یمنیا بهبود یبرا الزم اقدامات همه. بند یمنیا از نظارت یبرا یضرور زاتیتجه گرید نصب

 .شود یم تیهدا یاجتماع و یستیز طیمح

 

 با. باشند داشته بند بدنه به یساختار کالن خطر که رود ینم انتظار UXOS موجود ناشده منفجر مواد ایا که سازندیم مشخص کارشناسان

 یاه نهیگز  شده اشاره آن به( و) تحت که   یریپذ امکان مطالعه.  باشند داشتهیم بند رسوبات یپاکساز کار به خطرات UXOS حال، نیا

 .دینمایم یابیارز موجود UXOS با برخورد یبرا ها روش و رسوبات یپاکساز یدراجرا را مختلف

 

این جزء هدف به  امتحان امکانات بالقوه در افزایش تولید برق در بند برق دارد. این جزء راه هایی برای  بهینه سازی تولید برق. (ب – 2) جزء

 گرید جزء دو از مدیریت متداوم رسوبات و افزایش برق تولید شده توسط این بند برق را شناسایی می نماید. این کار شامل موارد ذیل میباشد: 

 :است شده لیتشک

 

 بهره( الف) جمله از پرداخته برق دیتول شیافزا یبرا مختلف یها نهیگز یریپذ امکان یبررس به مطالعه نیا. یریپذ امکان مطالعه

 یبرا شناور یکراج زمیمکان/  یاضاف  زهیسرر( ج) بند؛ باالآب ینواح در یاضاف رهیذخ( ب) آن بهتر تیریمد و بند مناسب یبردار

 .زیآبر حوضه با برخورد( و) و. بند قله بردن باال(  د) رسوبات؛ دنیپاش رونیب کنترل

 

 تیماح ابد،یب دست مثبت جهینت کی به یریپذ امکان مطالعه که یصورت در یلیتفص یها طرح یساز آماده از بخش نیا:  قیدق نیزاید

 یها برنامه دوباره، شتیمع نیتام و مجدد اسکان ،(ESIA) یاجتماع و یستیز طیمح راتیتاث یابیارز  یها افتهی با کینزد از و  کرده

 .است مرتبط عمل یها برنامه گرید و بهداشت، ،یاجتماع و یستیز طیمح تیریمد

 

 نیا (.دالر ونیلیم 20) ندهیآ یها پروژه هیته  و پروژه تیریمد از تیحما ،یاجتماع و یستیز طیمح داریپا توسعه:  سوم بخش  .14

 :باشدیم جزء دو شامل بخش

 

 زا بند به مربوط یاجتماع و یستیز طیمح یداریپا از نانیاطم هدف به جزء نیا. یاجتماع و یستیز طیمح داریپا توسعه(: الف -3) جزء

 :قیطر

 

 مناطق مربوط  به رسانی برق جزء از: )الف(  این محلی، جوامع با سودمندی پروژه گذاری اشتراک به از حمایت قسمتا. محلی توسعه به کمک

 سایر و .وظیفه به دست بیاورند دیگر جاهاییا  و بند در سازد قادرتا مردم محلی را  ها آموزش و ها مهارت به بهتر دسترسی( ب) و پروژهبه 

تحت این جزء تمویل میگردد. به طور مثال توسعه  نیز بند اطراف جوامع معیشت بهبود هدف به  محلی توسعه جوامع توسط شده مشخص فعالیت

 باسازی آن ، اطمینان حاصل مینماید.  و بند محلی مربوط به جامعه مداوم حمایتپالن از اینسرک ها. 

 

 مقررات رسانی روز بهاز موارد ذیل حمایت میکند: )الف ( برای بخش اول پروژه  جزء این.  اجتماعی و یزیست محیط مدیریت از حمایت 

 نظارت و تطبیق سازی، آماده( ب) برنامه؛ این نظارت و اجرا ،(ESMP) یزیستمحیط  مدیریت برنامه یک طریق از موجود یزیست محیط

 برای .  ب( -2) الف( و  -2بخش های ) برای معیشت توسعه های برنامه و ،(لزوم صورت در) مجدد اسکانپالن های عملی  ،ESMPs مستقل

  ESMPمستقل  نظارت از مستقل نظارت و اجرا سازی، آماده الف ( – 3) بخش 

 

 اینکه  کردن از حاصل اطمینان هدف به جزء از بخش سوم پروژه  این. آیندهدر  پروژهآماده ساختن  و پروژه مدیریتاز  حمایت(: ب - 3جزء دوم )

 :شامل را آن. کند می دریافت المللی بین ها و تجربه های خوب  شیوه مورد در مشاوره شرکت برشنا افغانستان د
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 حفظ و و برداری بهره ،زیعتوبرق ، پالن گداری در بخش تولید  برای عملیاتی راهنمای کتابچه هیهت،  آموزشی های برنامه :جزء این( 1

 کافی ظرفیت ازرا تمویل مالی مینماید تا  دری و پشتو زبان به تخنیکی اسنادترجمه  و لوکنترهای مدیریت و  افزار نرم ترجمه و ،مراقبت

 بند برق موجوده اطمینان حاصل شود.  پایدار و ایمن بهره برداری برای

 

ی اتتدارک اجتماعی، ،یزیستمحیط  ،(آبی برقبه خاص )تخنیکی  جنبه های  شامل که پروژه این تطبیق  از حمایت برای مشاوره خدمات( 2

 .میباشد  ارزیابی و نظارت و مالی، مدیریت ،

 

 (.PTAP) پروژه تخنیکی مشورتی هیأت یک و( ESAP) اجتماعی و یزیست محیط یک هیأت مشورتی برای مالی تمویل( 3

 

 تا  دانوت میتعقیب شده  دنبال پروژه بخش این تحت نیزآنها  مدیریت وشناسایی کردیده اند  آبی برق توسعه برای آیندهمه در  های پروژه( 4

 حمایه نماید.  کشور داخل در برق تولید در ازافزایش گسترش شرکت برشنا افغانستان داز 

 

رسیدگی به مشکالت تخنیکی مربوط به بازسازی الکترومیخانیکی بند نغلو،  بهبود ایمنی بند و تولید در مجموع ، بخش اول و دوم باالی  .15

 برق از فابریکه، تمرکز داشته در حالی که بخش سوم به ارتقای ظرفیت سازمانی و مدیریتی ، میپردازد. 

 
 

I. 5 : پروژهترتیبات تطبیق 

 

در  رئیس عمومیکه بر عهده دارد. پروژه د افغانستان برشنا شرکت تمامی مسئولیت ها، شامل مدیریت و تدارکات مالی، برای تطبیق  .16

راس امور روزانه پروژه خواهد بود. تطبیق پروژه بر عهده دیپارتمنت های عملیاتی شرکت بوده. مسئولیت کارهای تخنیکی بر عهده 

 رئیس عملیاتی برشنا سرکت و مسایل مالی بر عهده رئیس عملیاتی خواهد بود. 

 

یقات گوناگون، ارزیابی های محیط زیستی و اجتماعی و پالن های فعالیتی این شرکت مشاورین شایسته ای را استخدام خواهد نمود تا تحق .17

محیط زیستی و اجتماعی  ایمنی  کارمندادن اسکان مجدد که در جز دو و سه بدان اشاره شد را انجام بدهند. د افغانستان برشنا شرکت 

موجود با شرایط محیط زیستی و اجتماعی می باشد.  را مقرر نموده است که وظیفه آنها نظارت داخلی روزانه بر مطابقت ایمنی های

 بانک جهانی د افغانستان برشنا شرکت را از طریق تهیه کمک های تخنیکی حمایت خواهد کرد. 

 

د افغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی گزارش می دهد ،  یبهربرداریارشد  افسرکه بصورت مستقیم به  ، سوممستقل  هیاتیک  .18

( دارای یک RAPاسکان مجدد ) عملکردآن گزارش دهد. یک برنامه  مطابقتاستخدام خواهد شد تا بر پروژه نظارت کرده و در مورد 

مندان برای کار زیستیمحیط و  اجتماعینغلو شامل آموزش حفاظت  ظرفیت سازیترتیب نظارتی مستقل و قدرتمند خواهد بود. برنامه 

 می شود.  قراردادی هامحلی و  جوامعپروژه، 

 

     

I.6 : :سخت گیری و شدت موقعیت های پوتانسیل محیط زیست و تاثیرات اجتماعی زمانیکه رخ میدهد ، اجزای تاثیرات منفی بالقوه

 متفاوت است مانند . 

I.6.1: تاثیرات منقی بالقوه محیط زیستی 

 

جود همراه است به و مرتبط حذف مدیریت و با تنها فابریکه برق  که در الکترو مکانیکی خواهد از اثرآثارمرتبط  اثراتبخش اول   :    .19

ت ممکن اس اثرات سایر حذف شده است. قسمت و، فرآورده های نفتی مورد استفاده و گریس روغن و دفع حمل و نقل ذخیره سازی، آید،

ه ب و یا معکوس شده به آسانی و در نتیجه کوتاه مدت، محلی کوچک، انتظار می رود اثرات و گرد و غبار . این صداهای بلند به علت

 پایدار را داشته باشد. که اثرات انتظار نمی رود و منظم، ملموس کاهش اقدامات طور موثر با

 

است، و از مدیریت نگرانی های ایمنی عمومی در حذف، ثرات به احتمال زیاد با حذف و دفع مواد رسوبات همراه : االف( -2 ) بخش .20

دست زدن و دفع مواد منفجر نشده، هر دو از ساحه ذخیره . نگرانی های دیگر مدیریت از تجهیزات ساخت و ساز های بزرگ و بوته، 

جه به حرکت وسایل نقلیه گسترش ممکن است و استفاده سنگین تر از شبکه های جاده در منطقه، از جمله در جاده های دسترسی با تو

سنگین ساخت و ساز پیمودن این جاده در طول ساخت ساز و غیره. عالوه بر این، ممکن است اثرات پایین دست در گونه های آبزی و 

 کاربران آب پایین دست، مانند رسوب از امکانات آبیاری و غیره وجود دارد این اثرات به احتمال زیاد به نگرانی می شود، و شدت و

 مقیاس آنها خواهد شد در یک ارزیابی کامل محیط زیست و تاثیرات اجتماعی بررسی قرار میگرد.
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 طحافزایش س به عنوان یک نتیجه و به این ترتیب، ، در ارتباط به باال بردن قلعه بند اثرات بالقوه خواهد به وجود آمد:  ب( -2)بخش  .21

 تاقدامات کنترول کیفی نیاز به بیشتر ممکن است و در نتیجه،، دورتر از زمین های جاری شدن سیل این مسئله در .رخ خواهد داد ذخیره

در ذخیره گردد. هدف بررسی اوایل محیط زیستی بر روی میز و از ساحه مالقات از حضور جاناوران در خطر انقراض ویا از  آب

. برعکس ، شواهد حاکی از آن است که در ساحه پروژه گونه گیاهان یا هر گونه نگرانی در زیستگاه طبیعی قابل توجه نشان نمی دهد 

تخریبات زیاد مشاهد گردیده. وباکمی ویا بدون پوشش. از این روفرسایش شدید خاک در نگرانی های مدام در آنها،حمل نقل رسوباتو 

ن ابه به بخش دوم، اثرات پائیوته نشست ذخیره و درساحه پائین بند ، به طور مداوم باید رفتن به پیش به طور موثر مدیریت شود،مش

 خود به عنوان بخشی مقیاس شدت و هم از نظر اثرات این شدت دست در گونه ها یآبزی و امکانات آبیاری ممکن بعضی نگرانی باشد .

 .ارزیابی شده است مستقل تاثیرات اجتماعی و ارزیابی زیست محیطی در یک مطالعات امکان سنجی از

 

به نظر می رسد تقریبا ناچیز که بیشتر با قابلیت اتصال به شبکه به روستاهای اطراف آن در منطقه پروژه در ثرات ا :   الف(-3)بخش  .22

، به این منظور، بخاطر رفع .برای برخی از روستاها، خارج از شبکه اتصاالت ممکن است تنها انتخاب امکان پذیر است .ارتباط است

واهد این اثرات در مقیاس کم خ. نگرانی شان میتوانند که از برق افتابی که بطری ان برق را ذخیر می نماید از طرف شب استفاده کنند 

 اماده شده .  ESIAیگ گروپ بخاطر مشوره و اجرای  .برای این بخش در نظر گرفته میشود و اداره میگردد    ESMPبود  در

 

 

I.6.2 : تاثیرات بالقوه منفی اجتماعی 

 

منجر  زمین موقت کسب دائمی و دارایی های از دست دادن در ممکن است از مخزن رسوبات از بین بردن این فرایند: الف(-2)بخش  .23

 با الزامات سازگار افغانستان و چارچوب قانونی، بر اساس (LARPF) سیاست اسکان مجدد استمالک زمین وچارچوب .شود

OP.4.12 ،استفاده شود خرید زمین برای جلوگیری از امکان پذیر است که در آن پروژه تمام اجزای و به توسعه داده شده است.   

LARPF اعمال می شود اجرا تحت این پروژه تمام اجزای به و معیارهای طراحی سازمانی ترتیبات اسکان مجدد، اصول روشن .. 

 خواهد کرد. را تضمین اسکان مجدد عمل به منسجم یک رویکرد در این روش

 

تصمیم برای افزایش ارتفاع بند ممکن است در اسکان مجدد اجتناب ناپذیر از مردم منجر شود، اختالل در زندگی اجتماعی  :ب(-2)بخش  .24

و شبکه ها، از دست دادن دائم یا موقت از زمین، دارایی و معیشت و امکانات اجتماعی و فرهنگی اجتماعی، به عنوان مثال گورستان 

نیاز به اطمینان از عدالت اجتماعی و برابری برای آن دسته از مردم که   LARPFه. اصل اساسی از ها، زیارتگاه ها، مساجد و چراگا

به طور مستقیم تحت تاثیرات پروژه قرار میگیرند . تقریبا بعد از پنجاه سال که فابریکه ساخته شده ، باقیمانده است و درک قوی میان 

م محروم شده اند و هیج مفاد از فابریکه نغلو 1960ن مجدد سال بسیاری از مردم باالی و پائینی بند که آنها بطور جدی از برنامه اسکا

را مطرح نمودند. 1960نمایند گان مردم محلی تعداد زیاد از مسائل اسکان مجدد سال  ESMFنداشته اند .در جلسه بمنظور آماده سازی 

در جالل آباد  اسکان مجدد مکان های )ب(  ؛ ود داشت .)الف(  جبران خسارات محدود ویا ناکافی زمین ها و خانه ها ی اجباری وجبه نظر آنان  

وجود  مساجد و زیارتگاه گورستان ها، مهم مانند فرهنگی و مذهبی از مکان های جایگزینی هیچ بود)ج(  بند های برق نغلو خیلی دور از کابل و

 و زند گی مینمایند. بعدااز اعمار بند بسیار ی از خانواده ها دوباره به این منظقه برگشت نمودند .نداشت

 

 ملموس، منافع مستقیم این خواهد بود که میباشد .  پروژه فوری در منطقه روستاها از برق مقررات مربوط به این شامل :الف(-3) بخش .25

 امروزکه تا به  -که توسط مردم محل ابراز شده است بزرگ شکایت مقابله با یک باید به و بند های برق نغلو در مجاورت به جوامع

هیچ گونه مفاد از پروژه در یافت نگرده اند . بسیاراز قریه های کوچک شاید کامال خریداری شده باشد)تمایل خریدار میل فروشنده(بخاطر 

 سهولت جابجای پایه های برق و برج ها.  

 

میالدی  1960اسکان مجدد مردم محل در دهه ناشی از   "میراثی"نمی تواند تمام مسایل باقیمانده یا   پروژه احیاء مجدد بند برق آبی نغلو .26

از طریق تطبیق موثر کلی احکام چارچوب کاری پالیسی استمالک  زمین و اسکان مجدد، پروژه به هر  .را تحت پوشش و حل نماید

 .حال میتواند اطمینان حاصل نماید که این قبیل مسایل منحیث بخشی از برنامه  اسکان مجدد رخ نخواهد داد

 

 ( پائین .1)جدول ، است خالصه شده 1.6 در بخش با بخش  ایمنی محیطی و اجتماعی مدیریتروش  .27
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 : روش مدیریت بخش با بخش ایمنی  1جدول 

 

 

 

 

فعالیت هایکه توسط  اسناد های ایمنی زمان بندی برای تطبیق و اماده سازی اسناد های ایمنی 

 تمویل مالی می شوند 

 بخش ها 
 )با شرح خالصه از کارهای داخلی (

 

RFP وESMF    پروژه. یده استآماده گرددر جریان اماده سازی پروژه ، 

 آماده سازیجتماعی از تمامی منطقه در جریان مرحله بیش امکان سنجی،ارزیابی ا

 پروژه باید اماده گردد.

 

بیش امکان سنجی ارزیابی 

 ESMFو RFPاعیماجت

 

 3-1بخش های 

 

 سطح کلی پروژه 

رهنمای مفصل محیط زیستی در جریان پروژه بازسازی فوری سیستم برق، تطبیق 

گردیده که در پالن مدیریت محیط زیستی در جریان آماده سازی پروژه نغلو  به روز 

 رسانی میگردد. 

ESMP  تخنیکی   کمکیخدمات

 و کارهای ساختمانی

 1بخش 
 میکانیکی (الکترو برقی و  میخانیکی، )کارهای

 . و تطبیق ان در جریان پروژه ESMPو ESIAتفتیش ایمنی بند ، اماده ساختن 

را واضح  زمینتقاضای ضرورت به   ESIA وباید آماده گردد RAP  تفتیش ایمنی بند

 . میکند

 ,ESIAتفتیش نمودن ایمنی بند ،

ESMP,RAP 

تخنیکی  کمکیخدمات 

 و کارهای ساختمانی

 الف-2بخش 
کارهای ایمنی بند )بشمول پاک کاری مواد رسوب 

 در ذخیره( 

  .آماده شده است اجرای پروژه ها در طول FS ، ESIA :1مرحله 

اثیرات ت که ممکن است یا فعالیت های دیگر مدنی آثار، نیاز به قدرت بهینه سازی اگر :2مرحله 

 RAP و ESMP یکمی شود، تلقی امکان پذیر داشته باشد، زیست محیطی و اجتماعی بالقوه

کارهای ساختمانی در جریان این پروژه وجود  .آماده می شود پروژهمرحله این  در نیز

 نداشته اما امکان دارد در ادامه پروژه بعضی کارها ضرورت شود.  

FS,ESIA,ESMPو RAP  ب-2بخش  تخنیکیکمکی خدمات 
 )مطالعه امکان سنجی برای بلند بردن پوتانسیل بند(

ESMP ، ساخته میشود. پیش امکان سنجی اجتماعی ارزیابی ازات از اطالعبا وسیکه ESMP  خدمات ی تخنیکی و

 کارهای ساختمانی

 الف-3بخش 
  ، از جمله (اطرافروستاهی  برق رسانی)

N/A کمک های خدمات  هیچ یک

 تخنیکی

 ب-3بخش   
)مدیریت پروژه ، سوپروایزی ، پینل ایمنی بند ، پینل 

 مشورتی محیط زیستی و اجتماعی (
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II .  و مقرراتی تقنینیپالیسی،  چارچوب  

II.1   در پروژه احیا مجدد بند برق نغلو  در نظر گرفته شدهی بانک جهانی بهربرداریپالیسی های 
 

 

 پالیسی های حفاظتی که توسط پروژه منظور شده است 
          خیر  بله 

TBD 

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.01  محیط زیستارزیابی 

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.04ساکنین طبیعی 

 [ ] [X] [ ]  مدیریت حشرات

 [ ] [ ] [X] منابع مادی فرهنگی

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.12اسکان مجدد غیر ارادی 

 [ ] BP/OP( [ ] [X] (4.10مردم بومی 

 [ ] [X] [ ] (BP/OP 4.36)جنگالت 

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (4.37بندها  ایمنی

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

 [ ] [ ] BP/OP( [X] (7.50بین المللی  آبی راه های پروژه ها در

 

 ابزاربه عنوان یک   ESMF   درجه بندی شده است.  A( : این پروژه در کتگوری  EA OP/BP 4.01) بررسی محیط زیستی .28

و پروسه   ESMFضروریات جزئیات  .شرورت است OP 4.01در نظر گرفته شده است که در پالیسی  پروژه سطحدر  یکل

از سوی ارزیابی های کامل تاثیرات محیط زیستی )و اجتماعی( و پالن های مدیریت محیط زیستی و )اجتماعی( های آن برای  

 ، و سپس از جانب بانک جهانی مرور خواهد شد. شرکت آماده شد ه برشنا 

 

این ساحه از بند است که احتمال دارد افزایش یابد که این پالیسی بخاطر قابل اجرا است که :  OP/BP 4.04) ساکنین طبیعی ) .29

و همجنین ممکن اثرات در ساحه پائین بند باالی ماهی ها  های طبیعی بوده  زیستگاهزیادتر بطو ربالقوه به معنی از دست دادن 

مضخط شود که  ی را مورد بررسی قرار خواهند داد که تایعاز نزدیک زیستگاه های طب ارزیابی های محیط زیستیوارد گردد.

 تحت تاثیر این پروژه قرار خواهند گرفت . این زیستگاه هاچی حد ممکن است 

 

این پالیسی قابل اجرا بوده به دلیل امکانات موجود در از دست رفتن مقداری از زمین ( :  OP/BP 4.12) اسکان مجدد غیر ارادی .30

ر دصورت مثبت بودن نتایج  ها و دیگر ملکیت ها که  بعد از مطالعات امکان پذیری تخنیکی و ارزیابی های تاثیرات اجتماعی در

میگردد. این پالیسی همچنان به دلیل اینکه پروسه دورساختن رسوبات  ، مشخصپروژه   3جز بلند بردن ارتفاع کایه بند  تحت 

 اهداف کلیتحت تخش دوم پروژ[ ممکن باعث از دست رفتن بعضی دارایی ها و گرفتن موقتی زمین گدد، قابل اجرا میباشد.  

زمین و اسکان مجدد می باشد، یا پالیسی بانک جهانی در مورد اسکان مجدد ، در جاهایی که امکان داشته باشد، اجتناب از تملک 

استفاده از آن را حداقل ساخته و مناسب ترین گزینه های بدیل را پیدا نماید. هر گاه اجتناب از اسکان مجدد امکان پذیر نباشد، 

راد بی فانجام شود و منابع سرمایه ای کافی برای شریک ساختن ا متداومفعالیت های اسکان مجدد باید بطور برنامه های انکشافی 

جای شده در منافع پروژه اختصاص داده شود. باید با افراد بی جای شده باید بطور قانع کننده مشوره صورت گرفته و به آنها 

(  ESMF) اجتماعیو  زیستیمدیریت محیط  چارچوبفرصت اشتراک در برنامه های پالن گذاری و تطبیق اسکان مجدد داده شود. 

موجود است.  15( می باشد که در ضمیمه  RPFپالیسی اسکان مجدد ) چارچوباحیا مجدد تاسیسات بند برق نغلو دارای ضمیمه 

 ( تهیه خواهد شد. RAPاسکان مجدد ) عملکرد پالناگر تصمیم بر افزایش ارتفاع بند اتخاذ شد، یک 

 

پروژهای زیر  انواع زیر،  راه اندازی خواهد شد ، " بانک جهانیپالیسی های  بنداین پالیسی بر مبنای ( : OP 4.37) بندها ایمنی .31

زن مخاستیشن های برق یا سیستم های برق رسانی که از  خواهد نمود: اتکاء بند موجود  بر عملکرد اما را تمویل مالی خواهد کرد 

دد که نیاز هایی می گر بهربرداریدریافت می کنند.... پروژه ها در این صنف بندی نیز شامل کنترول شده توسط بند فعلی مستقیما 

 .10الی  7به افزایش ظرفیت بند موجود دارد..." به اساس پاراگراف 

 

 

 

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: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: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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تان طرف پاکس ( . از آنجائیکه تاسیسات بند برق نغلو بر روی دریای کابل که بهOP/BP 7.50) بین المللی های آبباالی  پروژه ها .32

، این پالیسی راه اندازی خواهد شد. هر چند ساخته شده است ن استفاده های زیادی انجام می دهدجریان آ این کشور ازو  می رود

وع باید به این موض یاجتماعو  زیسترسمی ندارند، اما برنامه ارزیابی تاثیرات محیط  موافقتنامهکشور در این مورد هیچگونه  که

 رسیدگی نماید.  کلیدر بخش ارزیابی تاثیرات 

 

موجود در  نفوس، ساحوی( راه اندازی نخواهد شد، زیرا براساس معلومات موجود از بازدیدهای OP/BP 4.10) مردم بومی  .33

 نمی باشد.  OP 4.10ساحه مطابق با معیارهای 

 

این پالیسی قابل تطبیق بوده چرا که مشاوره ها در سطح محلی موجودیت قبرها را در  (:OP/BP 4.11فرهنگی ) مادیمنابع  .34

در صورتی که تصمیم بلند کردن ارتفاع کاسه دم گرقته شود ، جا به جا میگردد. رهنمودها برای روستاها تایید کرده که احتماال 

 حفاظت از ملکیتها ی فیزیکی در ضمیمه سوم گنجانیده شده است. 

 

 شکل میدهند بقرار ذیل می باشد : را زیستیو محیط  اجتماعی مسایلکه  مهم ذیربط قوانین و مقررات .35

 (2007) افغانستان ستیز طیمح قانون •

 (2004) افغانستان یاساس قانون •

 (2009) نیزم تیمالک سلب قانون •

 (2008) یاراض امور تیریمد قانون •

 (2007) افغانستان یاراض یسیپال •

 (2004) افغانستان یخیتار و یفراهنگ یها راثیم از حفاظت قانون •

 ستیز طیمح یمل اداره بهمربوط   ESIAمقررات  •

 

II.2   2007 افغانستان، ستیز طیمح قانون 

 

قانون محیط زیست بر اساس استانداردهای بین الملل بوده و وضعیت فعلی محیط زیست افغانستان را نشان می دهد، در حالیکه   .36

 این قانون چارچوبی برای پیشرفت طرز اداره آن تهیه کرده که باعث پیشرفت مدیریت موثر محیط زیستی می گردد

 

جنبه های مدیریت منابع  اکثر، کامال جامع بوده و گردید تصویببه طور رسمی   2007افغانستان که در سال  زیستقانون محیط  .37

امجدد منابع،  احی پایداریاج به موارد دیگری دارد تا برنامه ریزی برای استفاده این قانون احتطبیعی را تحت پوشش قرار می دهد. 

، جنگالت، کوهستان ها و دیگر منابع طبیعی، جلوگیری و کنترل آلودگی، و محافظت و احیا مجدد یبیولوژیک تنوعو محافظت از 

مخرب، عناصر اجباری در تمام برنامه های استفاده از مواد طبیعی ملی و محلی و پالن های منابع طبیعی  تاثیراتاز  زیستیمحیط 

(. بر عالوه این قانون تصریح می دارد 23 مادهکه از جانب وزارت های مربوط و ارگان های ملی اتخاذ می گردد، لحاظ گردد )

، پاراگراف 23.  مادهمنابع طبیعی حضور داشته باشند ) متداومیریت محلی باید در پروسه تصمیم گیری در مورد مد جوامعکه 

 ( 1 پاراگراف ،19. مادهاین پروژه را بدست آورند. ) بخش ازفرصت اشتراک در هر  متاثر شده( و اشخاص 10

 

بعنوان تنها نماینده رسمی، قوانین  اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، زیستقانون محیط  22( و 1) 13بر اساس ماده  .38

( که این قوانین در پروسه 939تصویب نموده است ) مجله شماره  2008مارچ  10را در تاریخ  زیستارزیابی تاثیرات بر محیط 

 2008ال که در س زیستبرای فعالیت های انکشافی استفاده خواهد شد. قوانین ارزیابی تاثیرات بر محیط  زیستیارزیابی محیط 

و سایر  مطابقت تصدیقنامه، صادر نمودن اتات، ارزیابی تاثیرظقسمت پوشش برنامه ها، نظارت ، مالحتصویب شده در 

می باشد. بر عالوه، قوانین ارزیابی (  زیستی)ارزیابی محیط  OP.4.01بانک جهانی  قوانین  باکامل هماهنگی موضوعات در 

مکاری عمومی بعنوان بخشی از روند ارزیابی دارای قوانین مشخص در مورد افشاسازی، مشوره و ه زیستتاثیرات بر محیط 

، نظارت بر فعالیت ها( که بر اساس میزان و 1بندی پروژه ها ) جدول  صنفمی باشد. همچنان این قوانین دارای  محیط زیست

 بالقوه تاثیرات آنهاست بوده که مطابق با بانک جهانی و برترین تجربیات بین المللی می باشد.  نوعیت
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ی زافسراولیه افغانستان بر موضوعات فری، توجه و همکاری منطقو زیستیهای چند جانبه محیط  با در نظر داشت موافقتنامه .39

و وزارت زراعت و آبیاری  اداره ملی حفاظت از محیط زیست میان"فضای سبز " بوده و با تقسیم وظایف در مهمترین بخش ها 

عات زی ضایافسربازل در مورد انتقال و انهدام فر کنوانسیونسعی در محفاظت و نگهداری از آن دارد.  افغانستان با وجود امضای 

 کنوانسیون( " و CMSمهاجر ) " انواع حیوانات کنوانسیونخطرناک، هنوز آن را تصویب نکرده است. این کشور در حال امضای 

 نیز می باشد.  )زمین مرطوب(  در مورد تاالب ها ( Ramsar) رامسر

 

مبارزه  کنوانیسیون(، UNCBD) متحد سازمان ملل یبیولوژیک تنوع کنوانسیونوزارت زراعت و آبیاری منحیث نقطه مرکزی در  .40

( می CITESبین المللی تجارت انواع حیوانات در حال انقراض ) کنوانسیون( و UNCCD) متحد سازمان ملل بیابان زایی علیه

پیمان  (اداره ملی حفاظت از محیط زیست زیستی) سند پالیسی محیط  اداره ملی حفاظت از محیط زیست باشد. افغانستان با مرکزیت

( را UNFCCC) متحد زمان مللسا معاهده تغییرات اقلیمی چارچوبل مونترال، و ووینا و پروتوک کنوانسیونالیه اوزون،  های

 تصویب نموده است. 

 

II.3  اداره ملی حفاظت از محیط زیست (NEPA ) 

 

یط مح تقنینی و تصویبی مسایل مربوط به با صالحیت نهاد ادارهتاسیس شد. این  2005در سال  زیستملی حفاظت از محیط  اداره .41

ارد تصریح می د تاسیس گردید، اداره ملی حفاظت از محیط زیست به موجب آنقانونی که  دستورالعملدر کشور می باشد.  زیست

داده  تحویل یستیزپروژه، پالن، پالیسی یا فعالیتی دیگر به این نمایندگی بعنوان ارزیابی کننده نخست محیط  مسودهکه باید هر نوع 

تاثیرات مخرب بالقوه و آثار احتمالی آن را تعیین نماید. همانطور که به تفصیل در بخش  اداره ملی حفاظت از محیط زیست تا هدش

میتواند هر پروژه را با/بدون شرایط تصویب  اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ذکر شد زیستابی تاثیرات بر محیط قوانین ارزی

ن قابل توجه نباشند، پروژه، پالن یا فعالیت های آ زیستییط در صورتیکه تاثیرات مخرب بالقوه فعالیت های مذکور بر مح –نماید 

مشروح نماید تا از مسئولین پروژه درخواست   اداره ملی حفاظت از محیط زیستممکن است که  آن،تصویب خواهد شد.  در غیر 

 ا برای بازبینی و تائیدت مخرب می باشد رارش تاثیکه شامل یک پالن جامع کاه زیستیدر مورد تاثیرات محیط  خود را اظهاریه

 د.نتسلیم نمای ادارهبه این 

 

آن  انحامی، اسناد و برنامه هایی که از جانب  زیستحفاظت از محیط  متخصصین ارزیابی تاثیرات محیط زیسیت اداره ملیرد وب .42

یه های ،با توجه به توص اداره) به شمول د افغانستان برشنا شرکت( تسلیم شده را بازبینی، ارزیابی و رسیدگی خواهند نمود. این 

د، صادر گردی مجوزهر گاه می باشد.  مجوز عدم صدوردارای اختیار اعطا و یا ،  متخصصین ارزیابی تاثیرات محیط زیستیرد وب

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

 ( 19. مادهنمایند ) خواهی استیناف متخصصین ارزیابی تاثیرات محیط زیستیرد ومی توانند در مورد تصمیمات ب

 

می باشد، بعنوان  زیستیبعنوان مرکز علمی و مرجع تائید ارزیابی های محیط  اداره ملی حفاظت از محیط زیستاز آنجائیکه  .43

تن از کارمندان د افغانستان برشنا شرکت  20، برای  2013بخشی از برنامه ایجاد ظرفیت بانک جهانی ، در ماه جنوری سال 

 دایر نمود.  ارزیابی تاثیرات محیط زیستیآموزش هایی در مورد شرایط الزم 

 

ر زمینه د برای تمویل کننده گان ملی حفاظت از محیط زیستاداره از جانب   ارزیابی تاثیرات محیط زیستیطرزالعمل مفصل یک  .44

 (. 5ضمیمه  جباری محیط زیستی تهیه شده است )تعقیب مطابقت های ا

 

   II.4 برای پروژه احیاء مجدد بند برق نغلو ارزیابی تاثیرات محیط زیستی قانون محیط زیست و مقررات تطبیق  

 

قرار میگیرند و بر این  زیستیمحیط  2 صنف بندیپروژه احیا مجدد بند برق نغلو در  3 ءامکان پذیری از جز مطالعهو  1 ءجز .45

این پروژه که  2جبران پذیر دارند شناسایی می گردند. جز  نوعیتاساس بعنوان فعالیت هایی با تاثیرات مخرب بالقوه محدود که 

 مخرب غیرقابل جبران می باشد. مربوط به نمک زدایی بند می گردد در جمله فعالیت هایی با تاثیرات 

 

یکسان می باشد و بر اساس آن مسئول  و صاحب  2 صنف بندیو  1 صنف بندیبرای  ارزیابی تاثیرات محیط زیستیمقررات  .46

تسلیم دهند . این اسناد باید مطابق با  اداره ملی حفاظت از محیط زیستو گزارش نظارت را به  درخواستیپروژه باید یک فورم 

در مورد گزارش نظارت باشد ، بطور مثال شرح فعالیت ها، تکمیل ارزیابی سریع محیط  این ادارهرهنمودهای فنی مورد نیاز 
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وسه ر( برای شناسایی تاثیرات بالقوه ، منابع و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تاثیرات مضر، اشتراک عمومی در پREA) زیستی

 ارزیابی و غیره .

  

حیط اداره ملی حفاظت از م، آنگاه باشد ارزیابی تاثیرات محیط زیستیهر گاه فورم تقاضا و دیگر اسناد مربوطه مطابق با قوانین  .47

به متقاضی بطور تحریری توصیه می شود که ، با/بدون شرایط صادر می نماید، )ب(  مطابقت تصدیقنامه)الف( یک   زیست

ی ارزیابرسیدگی کند. بر اساس مقررات  اداره ملی حفاظت از محیط زیستهای فنی خود را مرور نماید و به نگرانی های ش گزار

را صادر می نماید و یا از صدور آن خودداری کرده  تصدیقنامه مطابقت حفاظت از محیط زیست اداره ملی،  تاثیرات محیط زیستی

ان در جری ارزیابی تاثیرات محیط زیستیو دالیل خود را برای عدم صدور به طور تحریری به متقاضی ارائه می نماید. مقررات 

 .بی اثر می باشد اداره ملی حفاظت از محیط زیستتطبیق برای فعالیت ها و پروژه بر قوانین 

 

 

II.5   ( 2004قانون اساسی افغانستان ) 
 

موادی در قانون اساسی وجود دارند که بطور مشخص مربوط به مسایل جبران خسارت و اسکان مجدد می باشد. یکی از آن ها  .48

قانون اساسی می باشد : ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صالحیت مصادره نمی شود. استمالک  40ماده 

 تنها به مقصد تامین منابع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادالنه، به موجب قانون مجاز است." ملکیت شخص،

 

II.6  قانون سلب مالکیت زمین (LLE )2009 

 

 استمالک، /ساختن زیربنای عمومیسبرای مقاصد فوائد عامه مانند تاسیرا مقررات سلب مالکیت زمین یا تملک زمین قانون،  .49

غستان های بزرگ محدود نموده است. در این بین، قانون فرهنگی یا علمی، تولیدات زراعتی فراوان و بادارای ارزش های زمین 

تصریح می نماید که : الف( تصمیم تملک قطعه یا بخشی از یک قطعه زمین برای استفاده عمومی از جانب شورای وزیران اتخاذ 

حق استفاده صاحب یا استفاده ؛ ب(  (2ران خسارت می گردد )ماده می گردد و مطابق با نرخ های فعلی بازار بطور عادالنه جب

کننده زمین سه ماه پیش از آغاز کارهای ساختمانی پروژه و بعد از پرداخت کامل به صاحب یا شخص استفاده کننده از بین می 

زش درخت و دیگر دارایی زمین و هم چنان ار سطح(؛ ج( برای جبران خسارت ارزش زمین، خانه و ساختمان های 6رود )ماده 

(؛ و د( جبران خسارت از جانب شورای وزیران تعیین می شود. هر چند، این 8های که بروی زمین هستند محاسبه می شوند )ماده 

قانون موادی در مورد اسکان مجدد ندارد. این قانون هیچگونه مقررات مشخصی برای برنامه اسکان مجدد یا ترتیباتی جهت اسکان 

 15پالیسی اسکان مجدد بعنوان ضمیمه  چارچوبدر   WB OP 4.12و  LLEرد. یک مقایسه مشروح بین مقررات مجدد ندا

 پیوست گردیده است. 

 

شرایط انتخاب مستحقین جبران خسارت مانند صاحبان زمین، اقامت کننده های زمین، مستاجرین زمین، کرایه کنندگان زمین و  .50

 پالیسی اسکان مجدد ذکر شده است.  چارچوبمالکین/متساجرین خانه در 

 

II.7  قانون مدیریت اراضی  (LLM  )2008 

 

، منسجم و معتبر را بوجود بیاورد. همچنان این قانون اراضی است تا یک سیستم مدیریت قانونی این قانون مدیریت اراضیهدف  .51

، تفکیک و راجستر زمین؛ جلوگیری از تملک و توزیع غیر قانونی زمین؛ اراضیبرای نام گذاری  معیاریقصد دارد تا یک سیستم 

می گوید که وزارت  قانون مدیریت اراضیدسترسی مردم به زمین؛ و شرایط برای تخصیص زمین تهیه نماید. در این بین، 

(؛ اگر هیچ قباله ای 4ده مربوط به مدیریت آن می باشد )مامسایل زراعت، آبیاری و مالداری مسئول مدیریت مالکیت زمین و 

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

سال مربوط به  35هر گاه حدود قطعه زمین ذکر شده در طی حداقل به: نشانه های ساخت و ساز زراعتی بر روی زمین باشد؛ 

 ( .8جریب باشد )ماده  100حداکثر ن باشد؛ هیچگونه پروژه دولتی بر روی آن نبوده و دارنده آ

 

را بهتر مدیریت کند و مشکالتی که در تطبیق  ساحوییک" کمیسیون والیتی تصفیه زمین " تشکیل خواهد شد تا فعالیت های  .52

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

ود ش و کارتوگرافی تشکیل می اراضی، دیپارتمنت جیودوزیمدیریت  ریاستهایآبیاری و مالداری، وزیر وزارت اب و انرژی، 

تخصیص  دولت می تواند یک زمین را به یک پروژه برای استفاده دایمی از طریق دیپارتمنت ها و نهادهای دولتی (؛20)ماده 
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؛ وقتی بر روی زمینی کارهای ساختمانی مسکونی در جریان باشد، ضبط این زمین بر عهده دیپارتمنت های مربوط می باشد دهد

در محکمه را فراهم  تصفیهشرایط الزم برای  89و  81، 23مواد قانونی بسیاری مانند ماده .  (22نه کمیسیون تصفیه زمین )ماده 

 د،ناموفق انجام شتصریح میکند که تنها بعد از آنکه رسیدگی به شکایات از جانب کمیسیون تصفیه  23می نماید. هر چند ماده 

میتواند به محکمه قانونی تصفیه زمین متوسل شد. احتمال مالکیت عرفی زمین، آب )کاریز( و دیگر موارد مشابه که از طرف 

 به رسمیت شناخته شده است.  25شده باشد از جانب ماده  تاییدریش سفیدان، رهبران قبایل و غیره ، 

 

واند میت ، تعدیالتتصویبدر صورت . قرار دارد عدلیهوزارت ب با تعدیالت از جانقانون مدیریت اراضی فعال تحت بازبینی  .53

  داشته باشد.مشروح معتبر  شرایط دعوی هایدر جبران خسارت  در قسمت چارچوب پیامدهای

 

II.8  ( 2007پالیسی اراضی افغانستان) 

 

مقررات مهم . خود نگرفته است جنبه اجرایی بهاز جانب کابینه تصویب شد اما تا هنوز  2007در سال  اراضییک پالیسی جامع  .54

اساسی نیز حق جبران خسارت  همانطور که در قانون (i) زمین استمالک زمین/  حق تصرفمربوطه شامل این موارد می شود : 

ن جانب قانوشده است، پالسی زمین تصریح می دارد که جبران خسارت برای سلب مالکیت زمین یا حقوق آن اکیدا از تصریح 

همچنان این  (ii)؛ میتواند سلب گرددشده  تعریفقانونی  مقاصدقانونی و  تحت طرزالعملهایتنها  ملکیت هاحقوق عملی شود. 

قانون تصریح می کند که هیچ قانونی حق ندارد بصورت دلخواه ، شخصی را از حقوق مالکیت محروم سازد. هر گاه دولت برای 

ید، آنگاه برای پرداخت جبران پولی به صاحب زمین، ارزش آن مطابق با قبل تطبیق پروژه ای انکشافی نمابه تصمیم  عامهفوائد 

این یک پالیسی ملی است که دولت مرکزی و والیات با اتخاذ اقدامات  (i) لکیتحفاظت حقوق متعیین می گردد.  عامهاز اعالن 

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

 تنها در صورت اجتماعیخودسر و اجباری محافظت نماید. تصرف و جابجایی ساکنین مناطق پالن گذاری نشده باید با همکاری 

جبران خسارت برای سلب مالکیت حقوق  (ii)باید مطابق با منافع عمومی باشد.  افسرترتیب مجدد ضرور مکانی انجام شود و این 

 زمین باید بصورت مساویانه و مطابق با قانون باشد. 

 

II.9   ،2004قانون حفاظت از میراث های تاریخی و فرهنگی افغانستان 

 

ی که باعث ویرانی یا آسیب به ساحات و بقایای بهربرداریبر اساس قانون حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی افغانستان، تمام  .55

یافته این قانون رهنمودهایی را برای رسیدگی به ( . 16. ماده، 11. مادهتاریخی و فرهنگی ثبت شده می گردد، ممنوع می باشد ) 

نظارت بر موجودیت شامل  اجتماعیو  زیستیمراجعه نمائید. ارزیابی تاثیرات محیط  4به ضمیمه  –است  هتهیه نمود تصادفیهای 

  منابع فزیکی فرهنگی در ساحه بالقوه تاثیرات خواهد بود.

 

II.10  ها  مدیریت خطر ماین 

 

های مدیریت خطر ماین در  طرزالعملبدون تطبیق مناسب مدیریت خطر ماین، هیچ یک از اجزا این پروژه تطبیق نخواهد شد.  .56

 موجود می باشد.  8ضمیمه 

 

III  زیستی و اجتماعی چارچوب مدیریت محیط (ESMF)  

III.1  رهنمود های عمومیESMF  

 

خاص از فعالیت در تعدادی از اجزای در زمان ارزیابی پروژه ناشناخته است به تصویب  مسیریک روش چهارچوب با عنوان این  .57

طریق  از و تحلیل دقیق دون نیاز به تجزیهاثرات نامطلوب زیست محیطی و اجتماعی را ب به وقترسید. این روش اجازه شناسایی 

 ، را میدهد.  کمیت گذاری

 

پالیسی های عمومی ، رهنمود ها ، کود های عملی و روش برای مدیریت  (ESMF) مدیریت چارچوب محیط زیست و اجتماعی .58

 تنظیم شده است. 13-1محیط زیست و موضوعات اجتماعی برای یکپارچه تطبیق پروژه فراهم میسازد. که اینها در ضمایم 
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( IVو پروسه بررسی و تصفیه آنها در بخش )مدیریت چارچوب محیط زیست و اجتماعیپروسه تهیه اسناد ایمنی تحت چارچوب  .59

 خالصه شده است.

 

 اطمینان حاصل شود که به ادامه    ESMF بانک جهانی، یبهربرداری سیاست های انطباق با در و موجود، قوانین ملی مطابق با .60

      :پروژهاین  تحت فعالیت هایدر 

 

 نجبرا، غیر قابل اجتناب است این که در آن و اول، اصل، به عنوان یک تا حد امکان غیر ارادی مالکیت زمین جلوگیری از 

   .امرار معاش دارایی ها و از دست دادن

 

 کند را جبران پروژه از به عنوان یک نتیجه نامطلوب اثرات زیست محیطی برای و یا کاهش، جلوگیری، اجتناب از. 

 ایمنی؛ صحت انسان و فاظت از      

 و اجتماعی؛زیست  محیطی نتایج مثبت بهبود   

 بانک جهانی حفاظت از پالیسی های اطمینان از انطباق با 

 

III.2  درس های آموخته شده از تطبیقESMF  در پروژه های که از طرف بانک جهانی در افغانستان تمویل گردیده اند 

 

بررسی گردیده و دروس اساسی اموخته در دیگر پروژه های که از طریق بانک جهانی در کشور تمویل میگردد  ESMFتطبیق  .61

   : حاضر گنجانیده شده است عبارت اند ESMFشده در 

 

کارکنان آموزش دیده با توصیف کار واضح و را اندازی بررسی از محیط زیست و اجتماعی نتایج خوبی میدهد . .1

.مواجه شدن بازدید کنند ه ها باپروژه های مشابه در داخل و خارج از کشور تاحد زیادی میتواند دانستن و نگرش 

موزش مکرر در زمینه های مربوط با توجه به کارکنان را از نظر مسائل مربوط به تدابیر ایمنی افزایش دهد. آ

 تعویض کارکنان مهم است . 

تعامل قانونی و به موقع باتیم بانک جهانی همرابا رهبری ارشد وزارت های که کمک می کنند تا تمرکز آن در توجه  .2

برای هرکدام بخش که  ESMPsو  ESIASsاما به همان اندازه که مهم است ، در مطابقت با  EMFsو تطابق با 

 یکی داشته باشد. 

 ضروری است.    ESMFتخصیص بودجه و منبع تطبیق واضح و نظارت برای ترتیبات  .3

را بشمول تمام رهنمود ها به زبانها ی محلی در  ESMFاین مهم است که مطمین شویم در دسترس بودن اسناد   .4

    ساحه پروژه.

ردادی همرا با ترجمه به زبانهای محلی گنجانیده شده باشد و باید همرابا باید در دوطلبی / اسناد قرا ESMPمقررات  .5

 قبل از شروع کار ساختمانی بررسی گردد.  PCUقراردادی توسط مدیریت 

  دارد.                     ESMPقراردادی ضرورت به آموزش در دانستن و مطابق به مقررات  .6

 

وژه ها پر سلسلهبرای پروژه احیا مجدد بند برق نغلو،  یک  اجتماعیو  زیستیمدیریت محیط  چارچوبدر جریان پروسه انکشاف  .62

های ن آن دایر شد و بازدیدمطالعه گردید، جلسات طوالنی با کارمندان فنی پروژه برای درک جنبه های گوناگو هو دیگر اسناد مربوط

و پائین  دریامحلی که در باالی  جوامعیی با نمایندگان معلومات صورت گرفت. مشورت ها بررسیی برای جمع آوری و ساحو

 ، به شمول نمایندگانی از مسئولین محلیگروه های ذیدخلبر عالوه دیگر  مراجعه نمائید(  9به ضمیمه  بند نغلو قرار داشتند ) دریا

 سایلمصورت گرفت تا آنها را از پروژه باخبر ساخته و نظریات و توصیه های آنها را در ارتباط با  موسسات غیر دولتیو  دولتی

پالن مشاورین و اشتراک کنند های پروژه بازسازی نغلو د رجدول یک   .به این پروژه گرفته شود مرتبط زیستیو محیط  اجتماعی

 شامل است.

 

III.3        شناسایی گروه های ذیدخل، مشوره و اشتراک 

 

پاسخدهی، جوابگویی    (ii) اطمینان حاصل شود؛ از اینکه مردم از یک پروژه آگاهی دارند، (i)وره های فراوان کمک می کند مش .63

جوامع  شرکایهماهنگی بین  (iv)به اتخاذ تصامیم بهتر منجر می شود و  (iii)و شفافیت در بخش مدیریت پروژه افزایش می یابد 

ای گروه هو دولت را در جریان تطبیق پروژه و مالکیت محلی را بعد از تحویل پروژه افزایش می دهد. جلسات ابتدایی با  محلی

زمینه ای را نه تنها برای انتشار معلومات در مورد پروژه و تاثیرات بالقوه آنها فراهم می سازد، بلکه باعث بوجود آمدن  ذیدخل

آن توصیه ها در طراحی پروژه می گردد. همچنان این جلسات از یک فرصت مهم برای شنیدن نگرانی های مردم و استفاده اعظمی 

 . شد خواهددر تمام مراحل بعدی انکشاف پروژه  جوامع محلیو مشوره های سیستماتیک  مشارکتهایی برای  اساسباعث ایجاد 
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ی اریبهربردپالیسی یکی از شرایط الزم و اساسی  گروه های ذیدخلکافی  مشارکتوره و ، مش زیستیهمچنان ، در ارزیابی محیط  .64

  آن باید بعنوان بخشی از اسناد ارزیابی محیط زیستی باشد. که اسناد بوده   OP 4.01بانک جهانی 

 

 و امرار معاش محیطی،مدیریت زیست  تصمیم گیری در مورد در ذینفعان مختلف شامل که به دنبال مشارکتی موثر شرویک   .65

مشوره  هپروژ جریان تطبیق در  ذینفعان مایندگانمیباشد، در طول پروژه تشویق و تطبیق میگردد  با ن جامعه برنامه های توسعه

های   پیشرفتتا  شرکت خواهد کرد پایان پروژه و در وسط در کارگاه های آموزشی. و در  (پایین را ببینید 2جدول ) خواهد شد

د مدیریت  تیم پروژه و  توسط مستمر تحت بررسی همچنان  مشارکتی این روش نمایند..ارزیابی بررسی وصورت گرفته شده 

 خواهد بود. افغانستان برشنا شرکت

 

 گروه های ذیدخل (i)تقسیم می شوند :  صنفبه دو  گروه های ذیدخلشد. این  شناسایی خواهند گروه های ذیدخلدر قدم اول ،  .66

 پروژه فائده ای دارند یاغیر مستقیم که در این  گروه های ذیدخل (ii)ند و درمیگر متاثاین پروژه مسقتیم که بصورت مستقیم از 

 تاثیرگذار هستند. باالی نتایج

 

ند مشارکتی مان روش هاید افغانستان برشنا شرکت و متخصصین خارجی از  ایمنی، کارمندان گروه های ذیدخلبعد از شناسایی  .67

 هردو بحث های متمرکز گروهی و مصاحبه های نیمه ساختاری جهت دایر نمودن جلسات با نمایندگان هر گروه استفاده می نمایند

مایندگان جلسات با نمعموال ترتیب . برای اطالع رسانی به پیشرفت ابزار ایمنی و مشور ه با ذینفعان  مستقیما در طول عمر پروژه

دکانداران لب سرک، ماهیگیران و دیگر کسب و کارهای تحت تاثیر لب سرک( نغلو ) شامل  دریاو پائین  دریاباالی  جوامع محلی

جلسات در زمانی دایر خواهد  گرفته می شود. محلیاز جانب روسای قریه های ، مانند رئیس مردان و زنان شوراهای انکشاف 

ند. جلسات جداگانه ای با زنان دایر خواهد شد و د افغانستان برشنا شرکت در آن اشتراک بکن گروه های ذیدخلشد که حداکثر 

محلی که دارای کارمندان زن می باشد این مشاوره ها با زنان را انجام میدهد. مکان  موسسه غیر دولتیتضمین می نماید که یک 

 همان منطقه می باشد.   دراکثر جلسات وابسته با شرایط امنیتی معموال

 

دایر خواهد شد. احتماال این جلسات شامل جلساتی با  جوامع محلیوره با غیر مستقیم در موازات مش گروه های ذیدخلوره با مش .68

، وزیر آب و زیستملی محافظت از محیط  ادارهمربوطه دولتی بشمول ولسوال سربی، والی کابل،  و ادارات ها ریاستنمایندگان 

ات موسسترافیک خواهد بود. همچنان جلساتی با  ریاستوائد عامه، وزیر ترانسپورت و ملی، وزیر ف همبستگیانرژی، برنامه 

 .پیدا کنندفعال در محل دایر خواهد شد تا آنها در مورد پروژه آگاهی  غیر دولتی
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 : 2یادداشت ها همرا باجدول 

  ، و بهره برداری : نهادهای ترتیباتی و توانائی نیروی انسانی برای تداوم مشوره با، و اشتراک کنندها ، سهامداران در جریان آماده سازی پروژه ، تطبیق 

  بسازد افتخار است .نهاد های ترتیباتی که موافقت نامه های مطمین 

  . نهاد های ترتیباتی حل به موقع رسیدگی به شکایات و نارضایتی هارا فراهم میسازد 

  باالی مدیریت و حل و فصل شکایات . نهاد های ترترتیباتی که اطمینان از مشوره ها و اسناد ها است : نظارت بر تطبیق موافقت نامه ها باالی فواید و استحقاقات شان ،و ثبت 

 
 

 

 
 

 

 NHRP: پالن اشتراکین و مشوره ایمنی  2جدول 

 جزئیات 

 
 عناصر

 
 پروژه تمام 

، کمک رسانی به

، رسانه ها، خارجی

 به اشتراک گذاری
 اطالعات

 
بخش های 

 پروژه 

 
 افزار ایمنی 

 
 دوران فیز پروژه 

تاریخ دقیق 

 شروع
 

 گروه مورد هدف

 ایمنی پروژه

 

 
 آماده سازی

 

 

ESMF 
 

RPF 
 

ارزیابی اجتماعی 

 مطا لعات قبل 

 
 جریان آماده سازی 

D
ec

 2
0

1
2

 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر 

   مستقیم 

در جریان اماده  ESMP 1 اولبخش 

  سازی 
ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر 

   مستقیم 

 بخش دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

TOR برای 

(ESIA 1, ESMP 

 (RAP 1 و 2

 در جریان تطبیق

 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر 

   مستقیم 

ESIA 1 
 

 در جریان تطبیق
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر 

   مستقیم 

ESMP 1 
 

 در جریان تطبیق
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر 

   مستقیم 

RAP  1  
 

 در جریان تطبیق
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر 

   مستقیم 

 ESIA )برای Tor بخش سوم

2, ESMP2,  RAP 

 و پالن ایمنی بند  2

در جریان اماده 

 سازی
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر 

   مستقیم 

ESIA  2 
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر   جریان تطبیق در

   مستقیم 

ESMP 2 
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر   در جریان تطبیق

   مستقیم 

RAP 2  
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر   در جریان تطبیق

   مستقیم 

     پالن ایمنی بند 

 ESMP 3  
 

ذینفعان مستقیم و ذینفعان غیر   در جریان تطبیق

   مستقیم 
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یک مجموعه خاص از مشوره های ذینفعان در صورت تصمیم ساخت بلند بردن ارتفاع بند باشد در نتیجه کسب زمین و اسکان  .69

مجدد مردم درخواست می شود . پروسه مشوره با اشخاص متضرر در بر خواهد داشت افشا سازی چهارچوپ پالیسی اسکان مجدد 

ایجاد آگاهی در میان اشخاص متضرر در مورد از دست دادن توانائی های در جلسات مختلف و توزیع مواد معلوماتی باهدف 

 . رسیدگی به شکایاتبالقوهخود، حقوق و روش پرداخت جبران خسارات و میگانیزم 

 

پیش نویس مطالعات ارزیابی محیط زیست ، تحت بخش های دوم پروژه انجام شده ، وهمچنان شریک ساختن باجامع محلی و  .70

 .  NEPAدولت به شمول اداره ملی محیط زیست  سازمانهای مربوط

 

جلسات همچنان همراه با مقام های محلی و والیتی برگذار میگردد تا اطمینان حاصل گردد که آنها مطلع از تطبیق منظم پالن  .71

ه قمیت با کمیت مدیریت اجتماعی و محیط زیست و پالن عمل اسکان مجدد گردیده اند . با تو جه به آخر ، دافغانستان برشنا شرکت

گذاری زمین ، ولسوال ولسوالی ، کسیکه اختیار قانونی ساحه پروژه را دارد و رهبران منطقه هماهنگی خواهد کرد.                     

 معلومات در مورد مقررات حقوقی و بسته جبران خساره همرا با مقامات دولتی و دیگر ذینفعان شریک خواهد کرد.

 

III.4                                                                   بررسی مطالعات اجتماعی در پروژه بازسازی نغلو 

 انواع مطالعات مختلف اجتماعی در جریان پروژه تطبیق خواهد گردید.  .72

 

A.    مرحله پیش امکان سنجی در ارزیابی اجتماعی 

 .  B   : بخش دومESIA   سرشماری خانه به خانه-  RAP   

 C  . : بخش سومESIA   سرشماری خانه به خانه- RAP  

 دیده شود (  الف -12و ضمیمه  8، ضمیمه  7)ضمیمه   

III.4.1:   ارزیابی اجتماعی پیش امکان سنجی 

فرهنک اقتصادی اجتماعی و معلومات سیاسی ، پوشش دادن ساحه های یک ارزیابی اجتماعی پیش امکان سنجی جمع و تحلیل  .73

یافته های سروری از مخصوص که در مجاورت بند در سروبی و ولسوالی تکاب ، در جریان فاز اماده سازی انجام خواهد شد . 

 بخصوص کسانیکه از جزء چهارم است.توسعه فعالیت های سراسری پروژه اطالع خواهد داد ، 

 

III.5    بررسی های تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی  

 

III.5.1  بررسی تاثیرات محیط زیستی 

 

این  OP/BP 4.01، و بانک جهانی 2008افغانستان ، مصوبه سال  زیستهمانطور که در قوانین ارزیابی تاثیرات بر محیط  .74

پروژه احیا مجدد بند برق نغلو، از جانب یک تیم  3و  2برای اجزا  زیستموضوع ضروری است، ارزیابی تاثیرات بر محیط 

  مستقل از متخصصین اجرا خواهد گردید و توسط افسر محافظوی محیط زیست د افغانستان برشنا شرکت هماهنگ خواهد شد.

 

)مانند آبیاری،  تپائین دسبرای تغییرات پیش بینی شده در کیفیت آب و تاثیرات مربوطه آن بر اکوسیستم حیوانات آبزی و استفاده  .75

مرتبط با کارهای ساختمانی  ایمنیفارم های ماهی، و خانواده ها( برای برداشت رسوبات، بر عالوه تاثیرات احتمالی و خطرات 

و خطرات انجام خواهد شد؛ اقدامات  تاثیراتجهت ارزیابی  زیستبه آن ها اشاره شد، یک ارزیابی تاثیرات بر محیط  2که در جز 

و محیط  اجتماعیمدیریت  پالنبر اساس مشوره ها و ارزیابی های علمی تنظیم می شود و شامل یک پیشگیرانه خطرات خاص 

مراجعه کنید(. محتوای  سطرهای پایین بیان شدهکه در  اجتماعی، همچنان به ارزیابی تاثیرات ESMPجامع خواهد بود ) زیستی

 5در ضمیمه  پالن مدیریت اجتماعی و محیط زیستیو  10را در ضمیمه  ارزیابی تاثیرات محیط زیستیو فورمت الزم  مفصل

 موجود می باشد.  الف 

 

گاه، از دست دادن ماهی و انواع آن، اختالل در زیستبرای ارزیابی کافی تاثیرات بالقوه تغییرات کیفیت و کمیت آب، تخریب  .76

ترانسپورت و تسهیالت زندگی، و تاثیرات وابسته به کارهای ساختمانی بزرگ ) صدا، گرد و خاک، ارتعاشات، ضایعات مواد 

 ارهایو غیره( که بر اثر افزایش ارتفاع بند و ک اجتماعو صحت کارگران و  محافظویجامد و خطرناک، فاضالب، آلودگی آب، 

به آن  3کمکی ) ساحات معدن، ایجاد کمپ کارگری، سرک های جدید، و ساحات اسکان مجدد و غیره ( بوجود می آید و در جز 
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آماده شده، مراجعه کنید(  10به ضمیمه  مفصلجامع ) برای فورمت و محتوای  یزیستمحیط اشاره شد، یک ارزیابی تاثیرات ها 

و بانک جهانی مورد بررسی  اداره ملی حفاظت از محیط زیستمشوره شده و از جانب  های ذیدخلگروه آن انتشار یافته، با  مسوده

 قرار میگیرد. 

 

III.5.2.  ارزیابی تاثیرات اجتماعی  

 

پروژه احیا مجدد بند برق نغلو، از جانب مامور  3و  2( بعنوان یک عنصر مرکزی در اجزا SIA) اجتماعیارزیابی های تاثیرات  .77

ساختن  .هماهنگ خواهد شد گروه های ذیدخلد افغانستان برشنا شرکت ، در تمام گروه های شناسایی شده  اجتماعی محافظوی

ToR   است و توسط بورد دافغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی  7برای ارزیابی تاثیرات اجتماعی که متصل شده به ضمیمه

 د. بررسی خواهد گردی

 

 یمنیابرای رسیدگی به کمبودهای  مطالعاتشامل یک رشته  –و استحکام بند  ایمنیافزایش  –پروژه احیا مجدد بند برق نغلو  2جز  .78

یه شده، توص مطالعاتتاثیرات فعالیت های پیشنهادی که از جانب این  بررسیبرای  اجتماعیدر تاسیسات می باشد. یک ارزیابی 

به همراه  ( 3یک  نظرسنجی )ضمیمه  جامع الزامی می باشد. زیستیو محیط  اجتماعیبعنوان بخشی از یک ارزیابی تاثیرات 

و  محیط زیستی تالش می کند تا تاثیرات بالقوه  ( 5ضمیمه  ) اجتماعیو  محیط زیستی برنامه های عمومی برای مدیریت تاثیرات 

یافته های این ارزیابی برای استفاده در انتخاب مناسب  .شناسایی نماید گروه های ذیدخلاز  ا بر هر گروهاین موضوعات ر اجتماعی

واهد خ ضمیمه زیستیو محیط  اجتماعیمدیریت ده خواهد شد. این یافته ها در پالن ترین اقدامات پیشگیرانه خطرات خاص استفا

زمین ) موقت و/یا دایم( اجتناب ناپذیر باشد ) برای  توصیه نماید که استمالک ینه هایی راگز ایمنی مطالعات(. هرگاه 6شد )ضمیمه 

اسکان مجدد همراه با  عملکردبعنوان بخشی از پروسه برداشت رسوبات از مخزن آب( ، یک پالن  دریامثال ، انحراف مسیر 

( تهیه خواهد شد. جریان برداشت رسوبات باعث بروز برخی تاثیرات 15زمین و اسکان مجدد )ضمیمه  استمالک پالیسی  چارچوب

 یجوامع محلمخرب بر معیشت زندگی خواهد شد ) مانند تاثیرات مخرب احتمالی بر ماهیگیری و محصوالت زراعتی (، بنابراین  

 پیشنهادی شامل گردند.  ارزیابی تاثیرات اجتماعی نیز باید در  مشوره های دریاپائین 

  

مراجعه گردد( به عنوان بخشی از مطالعه امکان سنجی گسترده تر برای بخش  8یک ارزیابی مفصل تاثیرات اجتماعی )به ضمیه  .79

خواهد تاثیرات گزینه های مختلف را برای افزایش تولید برق از ذخیره بشمول بلند بردن ارتفاع  SIAسوم مورد نیاز خواهد بود . 

یکجا همرا با ارزیابی ایمنی و تخنیکی بخشی از مطالعه امکان سنجی با تصامیم سرمایه گذاری  ESIAبررسی خواهد کرد. بند 

درقدم اول ساحه مورد نظر ، یکجا همراه با کفتگو با جامعه  آینده براساس یافته و توصیه ها از تمامی بررسی ها تشکیل خواهد شد.

، نشان میدهد که در صورت بلند بردن ارتفاع بند منجر به هردو یعنی استمالک زمین و بیجا شدن مردم   محلی و نماینده گان دولتی

میگردد. اگر تصمیم برای ساختن بلند بردن ارتفاع بند شد، پالن استمالک زمین در مقایسه با اصول اسکان مجدد انکشاف خواهد 

و موضوع جبران خساره ونرخ ها و ترتیب  )  ( APsناسائی مردم متضرریافت ، باتوجه به معیار های واجد شرایط بودن برای ش

 جابجا شده.  12Aدر ضمیمه  RAPاز تنظیم و جابجا نمودن در چهارچوپ اپالیسی اسکان مجدد و استمالک زمین . عناصر 

 

جابجا ساختن پایه های میل خریدار( برای سهولت  –ناطق بسیار کوچک از زمین ممکن است یکجا خریداری گردد)میل فروشند م .80

برقی و شاتیرها، بافته های سروی اجتماعی ، یکجابا کسانیکه از سروی بلند بردن ظرفیت ، مطلع خواهند شد از توسیعه یک پالن 

 .  ESMPمدیریت اجتماعی و محیط زیست 

 

III.6  برای بند نغلو  "ایمنی بند "پالیسیتطبیق 

 

III.6.1.  مرور کلی 

 

(. صاحب این پروژه مسئول است تا اطمینان OP 4.37بندها باشد ) ایمنیطراحی بند باید مطابق با پالیسی بانک جهانی در مورد  .81

 سلکیمبند تهیه شده است. کارهای احیا مجدد بند باید از جانب متخصصین  ایمنییابد که اقدامات الزم اتخاذ شده و منابع کافی برای 

 با نظارت آنها تطبیق گردد.  و و باتجربه دیزاین شده

 

 ( هیئت) متخصصینمستقل  هیاتکه مورد تائید بانک جهانی باشد را برای تشکیل یک  متخصصینصاحب این پروژه گروهی از  .82

کارهای احیا مجدد، مشوره های خود را برای صاحب این  ایمنیمربوط به جنبه های مسایل موظف می نماید تا با مرور نمودن 

واحد  آماده می نماید .   هیاتصاحب پروژه با غربال نمودن پروژه های فرعی، تعدادی را برای بازبینی این  .پروژه ارائه نمایند
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باید تا پایان  هیاتین ا .می نگرد و استقالل و صداقت آن محافظت می شودمنحیث یک مرورگر منتقد را  هیاتاین  حمایوی، 

 .نهایی قرار گرفته باشد بهربرداری تحتتا اینکه تمام تسهیالت،  شود حفظ پروژه

 

III.6.2 شرایط کارهای ساختمانی  

 

از کانکریت گراویتی است که بر روی سنگ  آنمیالدی برای تامین برق کابل ساخته شد. ساختمان  1960بند نغلو در اواسط دهه  .83

این روسی می باشد؛  طرحشده در بدنه این بند یک  گنجاندهبرق  خانهمتر است.  100ساخته شده است؛ ارتفاع این بند  استوارهای 

 94که در مجموع ظرفیت نصب شده آن  مگاوات برق میباشند 23.5واحد است که هر یک از این واحدها دارای تولید  4بند دارای 

 واحد دیگر آن در حال ترمیم می باشد. دو واحد آن ترمیم شده و دو مگاوات است. 

 

بخاطر سایز  افسر. احتماال این قرار دارندکارهای ساختمانی در شرایط خوبی کلی سال(، بطور  60تقریبا  با وجود عمر آنها ) .84

بزرگ ساختمان کانکریت، کیفیت خوب کانکریت، و شرایط بسیار خوب پایه آن می باشد. آثار هیچگونه شکاف ساختمانی بر اثر 

رارتی ح تاثیراتفشار باال یا حرکات تفاضلی وجود ندارد. شکاف های سطحی فراوانی وجود دارند که احتماال بر اثر آب رفتگی و 

 د. نر نمی رود که این شکاف ها بصورت چشمگیری در عمق کانکریت پیشروی کنمی باشند، اما انتظا

 

اشد. ساحه حوض آب نباید مهم بپاک کاری توته های سنگ یا کانکریت در پایه بند بنظر می رسد که نمایانگر این است که غیابت  .85

 این ساحه باید با سروی عمق سنجی یا باتیمتریک بررسی گردد.  به هر حال

 

، نشانه های بسیار کمی از چکه چکه کردن آب را نشان داد؛ 1103.6در سطح داالن فاضالب در ارتفاع بررسی داالن داخلی،  .86

نمی توان داالن فاضالب اصلی را بررسی کرد به خاطر اینکه نمک ها در کتله کانکریت نیز مشاهده نگردید. هیچ نوع تخریب 

 سال، وجود نداشته است. 30بخش باید گفت که هیچ نوع مدیریت ایمنی بند، حداقل برای  در اینقسمتی از آنرا آب فراگرفته است. 
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III.6.3 .  یبهربرداریپالیسی  با مطابقتبرای  الزماقدامات OP 4.37 

 

 عناصر ضروری 

 

 :خالصه از وضعیت برروی سایت و قبول گردن نیازمندیها -3جدول 

 

 وضعیت بند ایمنیعناصر 

 بند

 

  مطابقتشرایط الزم برای 

نقشه های کارهای 

ساختمانی بر اساس آنچه 

 ساخته شده است

 

به استثنای تعداد کمی از نقشه های قدیمی، 

هیچگونه نقشه های ترسیم شده مطابق با کارهای 

ساختمان درساحه موجود نمی باشد. هر چند که 

خبر از وجود نقشه های در  تحلیل و نظارت مشاور

AIEC  .میدهد 

 

این موضوع بسیار اهمیت دارد که یک ارشیف 

الکترونیکی از نقشه های موجود تهیه شود و 

حداقل یک مجموعه پرینت شده از آنها همیشه 

 در ساحه موجود باشد

 

سال بدینسو اجرا نشده است.  30حداقل از  تجهیزات و نظارت 

 هیچگونه مواد ثبت شده موجود نمی باشد. 

تجهیزات ضروری باید دوباره فعال شوند/ 

رهای سطنصب شوند ) برای جزئیات بیشتر به 

مراجعه کنید(. یک پالن تجهیزات باید  پایین

تهیه شده و کارمندان برای استفاده از آن اموزش 

 ببینند. 

ل مسایمستقل از  بررسی

 بند ایمنی

 2006بند در سال  ایمنیآخرین بازرسی مستقل از 

ر انجام شد؛ به غیر آن، هیچگونه توسط فیشن

 ارزیابی مستقل انجام نشده است. 

مستقل متخصصین برای بازبینی  هیاتیک 

کارهای ساختمانی  شروع احیاء مجدددیزاین و 

 تشکیل شود. 

 رهنمودهای

، نگهداری و بهربرداری

 مراقبت 

 الکترومخانیکیتجهیزات  بهموجود  رهنمودهای

 برای رهنمود دیگراشاره می نمایند؛ هیچگونه 

کارهای ساختمانی وجود  و مدیریت بهربرداری

 ندارد. 

تهیه  OMSبرای کارهای ساختمانی  رهنمودی

آموزش  نیاز بهی بهربرداریشود. کارمندان 

 . دارند

قوانینی برای هشدار به کابل جهت تخلیه سرریز  آمادگی عاجل 

 موجود می باشد. وسیع 

ماتریکس نامه آمادگی عاجل، ومشخصا بر

 ش عاجل باید تهیه شود. واکن

سرریز سطحی اگر توسط چهار دروازه رادیان که  سرریز  بهربرداری

ازه ها ، هر ساله توسط اخیر ترمیم شده اند. این درو

خانه های برق بکار انداخته می شود. برق از 

برای بکار انداختن  Stand-byهیچگونه جنراتور 

توربین ها وجود دروازه ها در صورت کار نکردن 

ندارد ) این مشکلی طبیعی در جریان سیل های 

 بسیار بزرگ است( 

تهیه شود. عرضه  Stand-byجنراتورهای 

برق جنراتوری باید مستقل از برق های موجود 

 باشد )اضافه ( 

بنا بر گزارش های موجود، قوانینی جهت هشدار  ش بعد از زلزله واکن

ود دارد. نبود به کابل در صورت وقوع زلزله وج

دهانه آبگیر سطح پائین ) در حال حاضر توسط 

رسوبات مسدود شده است ( باعث عدم تخلیه مخزن 

 در زمان بعد از زلزله می گردد. 

دهانه های آبگیر سطح پائین دوباره فعال شوند 

 ) به پائین مراجعه نمائید( 

برق توسط جرثقیل های  جذب کنندهدروازه باالیی   برقخانه ایمنی 

دروازه ای که در تاج بند قرار دارند بکار انداخته 

می شوند. پائین آوردن این دروازه های احتیاج به 

 ساعت ها تا نصف روز زمان نیاز دارد. 

حادثه سایانو شوشنسکایا )در روسیه( در اگست 

داشتن دروازه های نشان داد که تا چه اندازه  2009

یت است به خاطر اینکه این باالیی دارای اهم

دروازه ها به طور اتومات در هنگام دریافت یک 

سیگنال از ستیشن و همچنین در هنگام سرعت آب 

 بسته می شود. اضافه در آبگیر

 مستقل دروازه های باالیی بهربرداری احداث

به شدت پیشنهاد می گردد تا به سرعت از 

جلوگیری شود در زمانیکه  جریان آب به آبگیر

مورد آخر یا در خانه برق از کار ایستاده  آبراه

 می شود.
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III.6.4.  ضروری و نظارت ابزارهای  

 

 نظارت  در ضرورت های اولی: 4جدول 

 

جنبه های کلیدی که باید نظارت 

 شوند

 مالحظات 

انتقال یابد . این  داالن فاضالبداخل پایه بند باید به داخل  فاضالبسوراخ های  فشارهای باالبرنده 

بر  سوراخ ها باید دوباره فعال شوند، یا در صورت نیاز دوباره حفر شوند و

 خارجی فشار وارد کند. فشارسنج نصب شده بر روی پیپ عمودی 

های جئودتیک خارج از بدنه بند و بر روی تاج بند باید دوباره تاسیس شده  استیشن جهانی  رکت هایح

 ریافت شود. اطالعات بطور منظم دو 

ش پخضالب باید بطور منظم ثبت شوند تا هر گونه تخلیه حجمی از پمپ های فا  رسوخمیزان 

 شود بررسیغیر طبیعی  شدن

 یابد افزایشاحتماال این موارد اندازه شده اند؛ در صورت نیاز  سطح مخزن و شرایط آب و هوا

 : یکی بر روی تکیه گاه، و دیگری در باالی بند ابزاردو  حرکات قدرتمند اکسلوگراف ها

 سروی های منظم رسوبات مخزن انجام شود مسیر حرکت رسوبات 

 سروی های منظم باتی متریک انجام شود. حوض آبکاری پاک 

 

III.6.5 . وابسته به خواص آب(  هایدرولوجیکی ایمنی( 

 

راه حل انجینران روسی برای تخلیه سیالب ها،  بر مبنای فرضیه عمل کردن کامل تمام دروازه های آبگیر، دهانه آبگیر سطح  .87

بسیار متفاوت ( ICOLDپائین، و واحدهای توربین با ظرفیت کامل استوار بود. این فرضیه با تجربه های بین المللی فعلی ) مانند 

حداقل یکی از دهانه ها عمل نکرده و در جریان سیالب های کالن، برق تولید نمی شود. بر است، زیرا در فرضیه های فعلی 

بند بود که  ( SNIPعالوه، تخمین روس ها از سیل های عظیم، بشمول بررسی ایمنی سیالب ها، بر مبنای قوانین قبل از احداث )

بر سیل های بسیار بزرگتر بسیار اندک و یا هم صورت در آن سیل های دیزاین شده مطابق با بند و مخزن آب آن بود و توجه 

 نگرفته بود.

 

 یک مطالعه جهت ارزیابی ایمنی هایدرولوجیکی بند نغلو صورت بگیرد تا موارد زیر مشخص شود :  .88

 

 ،اندازه سیل های دیزاین شده و بررسی این افسر که  ایمنی بند تا چه حد است 

 .ظرفیت تخلیه آب راه های موجود 

 

III.6.6 .  ایمنی در برابر لرز ش زمین 

 

 .ریشتر بود 7.3( 1967شدت زلزله باالست؛ بلند ترین زلزله ثبت شده ) در سال   .89

 یک تحلیل ثبات دینامیک در مورد بند نغلو انجام شود تا ایمنی ساختمانی این بند در مقابله با زلزله تعیین شود. این مطالعه باید : 

 

  یک مطالعه در مورد لرزش زمین در ساحه انجام دهد تا مقدارDBE   زلزله پایه طرح ( و (MCE  حداکثر زلزله (

 معتبر( را تخمین نماید؛

 



31 
 

  واکنش ساختمانی بند در مقابله باDBE  وMCE  آنالیز گردد ) بعد ازDBE  این بند باید در شرایط استفاده قرار ،

ممکن است خسارات چشمگیری وارد شود، اما هیچگونه پخش شدن آب کنترول نشده  MCEداشته باشد؛ بعد از 

 اتفاق نخواهد افتاد(؛ 

  توصیه های ضروری برای اقدامات تقویتی بند ارائه کند؛ 

  .ابزار مرتبط به لرزش زمین را توصیه نماید 

 

 III.6.7.   مدیریت رسوبات 

 

متر  7ی، رسوبات مخزن تا بهربرداریمقدار رسوبات داخل مخزن تا کنون اندازه گیری نشده است. بر طبق گزارش های کارمندان  .90

. اندازه رسوبات معلوم نیست، اما با شواهد موجود در  masl 130رسیده است، یعنی در حدود  یباالتر از خروجی سطح پائین

 ری از رسوبات درشت در مخزن موجود باشد. ساحه، احتمال می رود که میزان چشمگی

 

در درون رسوبات است. ( OXOی که باعث پیچیده تر شدن مشکل می گردد، وجود قطعی مهمات  انفجار نشده )یکی از عوامل .91

نیازمند  افسردر جریان برداشت رسوبات از اولویت های اصلی می باشد. حل کردن این مشکل کار آسانی نیست، این  ایمنیتضمین 

  می شود ایجادبسیار مهم پروژه دوباره  وظیفهزمان و صرف هزینه می باشد. در صورت ترمیم موفقانه خروجی سطح پائین، دو 

 

 پاک کردن آبگیر برق از رسوبات از طریق تخلیه شدید رسوبات بطور منظم از دروازه خروجی، و .1

 مانند زلزله ( توانایی کاهش سطح مخزن در صورت پیش آمدن حادثه عاجل ) .2

 

مکش آب در شیب پیش مجموعه دلتا ، می تواند به  خارج کردن با فشار رسوبات از خروج  بهربرداریروبی تاکتیکی یا ی ال .92

این خروجی برای ایجاد شرایط متعادل برای رسوبات وارد شده و خارج  هترمیم شده کمک نماید. هر چند به نظر می رسد که انداز

باید به اساس معلومات معتبر دستیابی به یک ظرفیت درازمدت متداوم مخزن اقدامات برای حصول اطمینان از . نباشدشده کافی 

نیازمند احداث یک دروازه خروجی درباره میزان تولید رسوبات از سروی های باتیمتریک مورد مطالعه قرار بگیرد. این اقدامات 

 اضافی است. 

 

III.7  ترتیبات سازمانی  

 

د افغانستان برشنا شرکت مسئولیت کامل خواهد داشت تا  از انطباق موثر این پروژه با نیازمندی   (COO) عملیاتیارشد رئیس  .93

  .که در چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی ذکر شده اطمینان حاصل نماید  (ESS)های حفاظتی محیط زیست و اجتماعی 

را مشخص میسازد که آنها دارای   (SSO)محافظوی اجتماعی  افسرک و ی  (ESO)محافظوی محیط زیستی  افسروی یک 

مسئولیت های مشخص برای نظارت بر تطبیق احکام چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی در جریان مراحل آمادگی، 

متخصصین محیط زیستی و اجتماعی   .می باشند 2بند برق آبی نغلوپروژه احیاء مجدد  4و   3، 2تطبیق، نظارت و تحلیل اجزاء 

 افسران  .را در کارشان، بخصوص در اولین مراحل مورد حمایت قرار می دهند  (SOs)محافظوی  افسرانبانک جهانی این 

محافظوی در هر مرحله از انکشاف پروژه با مدیریت د افغانستان برشنا شرکت در تاسیسات نغلو و نمایندگان جوامع محلی در 

  .یک خواهند بودارتباط نزد

 

برق دافغانستان برشنا شرکت در کابل خواهد بود و آنها در جریان دوره  تولید ریاستابتدا در داخل  محافظویاین دو مامور  موقف .94

و محیط  اجتماعی محافظویگزارش خواهند داد. نهایتا ، انتظار می رود که مسئولیت های  یبهربرداریارشد  افسرای موقت به 

ی مسولیت های ایمنی اجتماعو دیزاین گزارش دهند.  یپالنگذارآمر به  محافظوی افسرانشده و  واگذار یگذارپالنآمریت به  زیستی

 و محیط زیست دربر خواهدداشت: 

 

  و ادارات دولتی از معلومات تازه فعالیت های پروژه . مطمین ساختن جوامع 

  در حال انکشاف ارزیابی های تاثیرات اجتماعی و سهولت های محیط زیست از جملهToR  مربوط برای مشاورین و

 غیره. 

                                                           
پروژه احیاء مجدد بند برق آبی نغلو: مطالعه امکان سنجی بلند بردن ارتفاع  3پروژه احیاء مجدد بند برق آبی نغلو: بهبود ایمنی و استحکام بند: جزء  2جزء  2 

 پروژه احیاء مجدد بند برق آبی نغلو: استحکام محیط زیست و اجتماعی 4بند؛ جزء 
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  هماهنگی تطبیق تهدات اجتماعی و محیط زیست دافغانستان برشنا شرکت و ابتکارات باسازمانهای مربوط دولت بشمول

 .  NEPAمقامات زمین افغانستان و اداره محیط زیست 

 پروایزری و نظارت از تطبیق سوESMP  .و تولید گذارش های دوره ای 

  آموزش ادارات و جوامع محلی در ارتباط مسائل ایمنی اجتماعی و محیط زیست و تطبیق ازESMPs  . 

 .سهولت استمالک زمین و پروسه های اسکان مجدد طوریکه نیاز است 

  ، پینل مستقل اجتماعی و محیط زیست اژانس مستقل شخص سوم ،هماهنگی با،و دریاقت نتیجه گیری از توصیه های 

ESAP  و پینل مشورتی تخنیکیTAP  . 

  خواهند گرفت تا قادر به دریافت اجرای مسئولیت های بایک کارمندان تعین شده ایمنی اجتماعی و محیط زیست آموزش

 استاندارد  قابل قبول گردد.  

 

از اجرای مکانیزم  ها در داخل د افغانستان برشنا شرکت در سطح ملی و پروژه ای اطمینان می یابد تا سهیم   عملیاتیارشد  رئیس  .95

فواید شامل نمودن محافظت از محیط زیست و اجتماع در پالنگذاری و تطبیق  (i)سازی معلومات در بخش های زیر انجام شود : 

محتوا و شرایط الزم برای چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی نغلو . جهت اطمینان از حضور  (ii)پروژه های برق و 

زنان بعنوان عضوی از تیم مشورتی بخاطر اشتراک زنان در قسمت های مختلف ارزیابی اجتماعی، سازمان های مشورتی و/یا 

هند باید کارمندان زن را استخدام نمایند. یک تیم مستقل موسسات غیر دولتی که تحقیقات و سروی های این پروژه را انجام می د

سوم برای گزارش دهی مستقیم به افسر ارشد بهربرداریی و نظارت و گزارش دهی در مورد مطابقت کارهای حفاظتی استخدام 

یق و ف، تطبخواهد شد. یک شراکت با یک موسسه غیر دولتی مناسب جهت همکاری با د افغانستان برشنا شرکت بر روی انکشا

 شکل خواهد گردید. گردد.  ( RAPنظارت بر هر پالن کاری اسکان مجدد )
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III.8 سازی ظرفیت  
 

III.8.1 .  اداریسازی ظرفیت  

 

اداری د افغانستان برشنا شرکت خواهد بود تا از انکشاف و یکپارچگی اقدامات اجتماعی و محیط هدف کلی ایجاد و تقویت ظرفیت  .96

 ژی ایجاد ظرفیت در تالش است تا :زیستی در پروژه حمایت بهتری صورت گیرد. این استرات

 

ذکر شده در بانک جهانی و افغانستان  زیستیو محیط  اجتماعیایجاد نماید تا از تطبیق شرایط الزم  اداریهای  مکانیزم  •

 . نمایداطمینان حاصل 

ا این کمک کند ت زیستیو محیط  اجتماعی مسایلبه  د افغانستان برشنا شرکت جهت تقویت ظرفیت برای رسیدگی به  •

 ایجاد نماید.  اجتماعیو  محیط زیستی شرکت بتواند برنامه های سالم 

 هادارپروژه مانند د افغانستان برشنا شرکت و وزارت آب و انرژی و یک  کننده تطبیق اداراتاطمینان از هماهنگی میان  •

 . زیستیمحیط  مسایلبر روی   اداره ملی حفاظت از محیط زیستتنظیمی مانند 

سایل مافغانستان و رئیس دفتر جیودیزی و کارتوگرافی افغانستان بر روی  ریاست اراضیاطمینان از هماهنگی بین  •

 زمین و اسکان مجدد استمالک

 پالیسی اسکان مجدد چارچوببا  مطابقتاطمینان از  •

 ی و والیتی. ریاست های مختلف دولت در سطوح منطقوایجاد تسهیالت جهت شبکه سازی میان  •

، همانطور که در قانون محیط  زیستیمحیط  عملکردو برنامه  زیستمیان استراتژی ملی محیط  مطابقتاطمینان از  •

 افغانستان ذکر شده است.  زیست

  محیط زیستی ، و آموزش دهی ، معلومات، آگاهیتحصیالتشناسایی و ارزیابی نیاز های کلی برای  •

 

داره ملی محافظت از محیط زیست، یک اداره نسبتا جدید بوده و دفاتری را در والیات دارد. ظرفیت اداری اداره ملی حفاظت از محیط  .97

در حال تکمیل است و این اداره، قانون محیط زیست، مقررات ارزیابی تاثیرات محیط زیستی، پالیسی ملی ارزیابی تاثیرات بر   زیست

محیط زیست، و رهنمودهای اداری برای امادگی ارزیابی تاثیرات باالی محیط زیستی را انتشار نموده است. جهت اجرای مواد و 

های ذکر شده در باال در برنامه های قدرتمند انکشافی خود، د افغانستان برشنا شرکت نیازمند آموزش محتوای قوانین، مقررات و پالیسی 

 ها و ایجاد ظرفیت از جانب کمک کننده گان خارجی می باشد. 

 

حیط م ارزیابی تاثیراترد متخصصین ودر عین زمان ب اداره ملی حفاظت از محیط زیستذکر شد،  زیستیهمانطور که در قانون محیط  .98

از جانب مسئولین پروژه های ملی ، مانند د افغانستان برشنا   ارزیابی تاثیرات محیط زیستیرا برای بررسی گزارش های که به  زیستی

 شرکت، تسلیم می شود ایجاد نموده است. 

 

III.8.2. ظرفیت کارمندان د افغانستان برشنا شرکت   ارتقای 

 

، از  زیستیو محیط  اجتماعی مسایلیک ارزیابی برای شناسایی نیازهای آموزشی برای کارمندان دافغانستان برشنا شرکت در مورد  .99

که از جانب  ان ادامه برنامه های ایجاد ظرفیتبعنوجانب این شرکت و با حمایت بانک جهانی در سطح ملی و محلی انجام خواهد شد. 

برنامه ایجاد می گردد.  2013و جنوری  2012ارائه خدمات آموزشی در ماه دسمبر  یبانک جهانی تمویل مالی شده اند، برنامه ای برا

 دخیل می باشد.  زیستیدر برنامه شناسایی خالهای ظرفیت محیط   اداره ملی حفاظت از محیط زیست

 

با هم کار خواهند   اداره ملی حفاظت از محیط زیستکارمندان حفاظتی د افغانستان برشنا شرکت به همراه دیپارتمنت های مربوطه  .100

و همچنان پالیسی های حفاظتی بانک جهانی هماهنگی و همکاری  زیستیکرد تا در قسمت تطبیق قوانین، پالیسی ها و مقررات محیط 

 بکنند. 

 

تمام کارمندان د افغانستان برشنا شرکت    (i) این موارد گردد: ژی ایجاد ظرفیت باعث اطمینان ازییک استراتانتظار می رود که  .101

کارمندان د افغانستان برشنا شرکت و شرکای دولت    (ii)آشنا شوند  اجتماعیو  زیستیمدیریت محیط  چارچوببا شرایط الزم برای 

پالیسی اسکان مجدد آموزش ببینند. همچنان انتظار میرود که این  چارچوببطور زمانمند در مورد شرایط الزم برای مقررات و تطبیق 

ثر در وره های موفنی به مشبرشنا شرکت و کارمندان ژی اولویتی برای اطمینان یافتن از مجهز شهدن محافظین د افغانستان یاسترات

 تعیین نماید.  شده متاثر جوامع محلی، بخصوص گروه های ذیدخلمورد فعالیت های پروژه در ارتباط با تمام 
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III.8.3 .  مسئولین دولتی و جوامع محلی ارتقای ظرفیت   

 

زش وو دیگر انجمن مربوط کار خواهند نمود تا آم اجتماعیشوراهای انکشاف  کامال باافسران محافظوی د افغانستان برشنا شرکت  .102

ترتیب نمایند. این تنظیم و  ، به شمول زنان و گروه های روستایی محلی جوامعآگاهی در میان مسئولین و  های عملی را برای ایجاد

موزش های سعی دارد تا و فعالیت های پروژه پیشنهادی می باشد. همچنان این آ زیستیو محیط  اجتماعی مسایلآموزش ها در مورد 

مناسب جهت خطرات خاص  فعال در شناسایی اقدامات پیشگیرانه برای مردم محلی مهارت های الزم را فراهم سازد تا آنها بصورت

 تاثیرات منفی بالقوه فعالیت های این پروژه جلوگیری شده و یا هم کاهش یابد.  از سهم بگیرند تا بدین اساس

 

III.9 .  ارزیابینظارت و  

 

شامل نظارت و گزارش دهی داخلی و  بند برق آبی نغلواحیاء مجدد  پروژه  اجتماعیو  زیستیمدیریت محیط  چارچوبتطبیق  .103

 خارجی می باشد.  تحلیلنظارت و 

 

III.9.1. نظارت و گزارش دهی داخلی  

 

محافظوی د افغانستان برشنا شرکت به همراه تیم محلی مدیریت پروژه دافغانستان برشنا شرکت، مسئولین  افسراندر سطح محلی،  .104

محلی دولت و جوامع محلی مسئولیت نظارت بر این پروژه را بر عهده خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند که تمام اقدامات کاهش 

ریت محیط زیستی و اجتماعی برای هر جزء پروژه ذکر شده، بطور رضایت تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی که در پالن های مدی

مانند نمایندگان زن و مرد هیات انکشاف محلی، دهاقین،  معلومات جمع آوری شده از گروه های ذیدخل مختلف ) بخش تطبیق می گردد.

به همراه مالحظات فعالیت های پروژه  ها( دکانداران، مسئولین محلی دولتی ولسوالی سربی، موسسات غیر دولتی محلی و قراردادی

بطور ماهوار به دفتر مرکزی د افغانستان برشنا شرکت واقع در کابل با استفاده از فورم های معیاری گزارش دهی، گزارش داده خواهد 

 گزارش های ماهوار نظارتی شامل موارد ذیل میگردد:مراجعه نمائید(. 13به ضمیمه  شد )

 

 جام شده، بشمول مکان و تاریخ، اسم اشترک کنندگان و شغل آنهالیست مشوره های ان 

  نقاط مهمی که در مشاوره مطرح شد، بشمول هر گونه موافقت صورت گرفته 

 یک لیست از اوراق شکایت و/یا شکایاتی که مورد بررسی قرار گرفتند 

  مدیریت اجتماعی و محیط زیستی ذکر شده است.نظارت بر معلومات راجع به پارامترهای محیط زیستی و ایمنی که در پالیسی 

 آموزش ها 

  

گزارش ( تهیه شده است، LARAPزمین و اسکان مجدد ) عملکرد استمالکپروژه که در آن پالن در قسمت آن عده از اجزای  .105

مقررات زمانبندی شده برای جبران  (i)می گردد که :  LARAPشرایط الزم  دربارهمشخص  جدید معلوماتشامل های نظارتی ماهیانه 

اسکان مجدد ) جابجایی و کمک های  مالی مقررات زمانبندی شده برای کمک های (ii)و  اشخاص متاثر شده از پروژهخسارت انفرادی 

 . اشخاص متاثر شده از پروژه ( انفرادی برای عوایدجبرانی 

 

خارجی که برای تطبیق پروژه های خاص استخدام شده اند، گزارش های  موسسات غیر دولتیالزم است تا آنعده از سازمان ها/ .106

 زمانبندی شده ای در مورد تطبیق حفاظتی به د افغانستان برشنا شرکت، و کاپی آن را به بانک جهانی تسلیم نمایند. 

 

تی محیط ق چارچوب مدیریی د افغانستان برشنا شرکت مسئولیت نظارت بر پیشرفت در تطبیبهربرداریارشد  افسردر سطح ملی،  .107

زیستی و اجتماعی و ارزیابی موثریت اقدامات کاهش تاثیرات را در مقایسه با شاخص ها و پارامتر های توافق شده بر عهده خواهد 

محافظوی گزارش های نظارتی کوتاهی که ارائه بسته  افسرانداشت. همچنان هر گاه پالن های تملک زمین و اسکان مجدد عملی گردد، 

 یداریبهربرافسر ارشد  ی جبران خسارت برای هر فرد متاثر را ارائه می نماید، مطابق با ماتریکس استحقاق حق تسلیم خواهند نمود.ها

مسئول  افسرانکه از جانب متخصصین بانک جهانی حمایت می شوند، گزارش ها را مرور کرده و این  محافظوی افسرانبه همراه 

رد دافغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی را از پیشرفت وتهیه فورم های گزارش و تهیه گزارش های سه ماهه ای می باشند که دولت، ب

،که از  LARAPمطلع می سازد. در مواقع لزوم، این گزارش های سه ماهه شامل معلومات کاملی در مورد وضعیت تطبیق  ی کارها

شنا شرکت تهیه شده است ، می باشند و به بانک جهانی تسلیم خواهند شد. گزارش های سه ماهه مشابهی که دارای جانب د افغانستان بر

در مورد تطبیق اقدامات پیشگیرانه برای خطرات خاص محیط  ESMP/ارزیابی تاثیرات محیط زیستیمعلومات کامل یا خالصه شده 
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شنا از جانب د افغانستان بر زیستی) شامل مصرف بودجه مطابق با تعهدات صورت گرفته ( و دست یابی به پارامترهای محیط  زیستی

 .  تسلیم خواهد شد  اداره ملی حفاظت از محیط زیستشرکت تهیه و به بانک جهانی و یک کاپی از آن به  

 

III.9.2 . نظارت و ارزیابی خارجی  

 

هیات مستقل که توسط د  /مورد مطابقت معیارهای کاهش تاثیرات بطور منظم  از جانب یک اداره خارجیارزیابی خارجی در  .108

این تیم از جانب بانک جهانی تائید شده و نتایج بدست آمده توسط تحقیقات آنها از  .افغانستان برشنا شرکت مقرر شده اند اجرا می گردد

  .مورد تائید می باشدجانب د افغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی 

 

زمین و  استمالک اداره مستقل نظارتی هیات سوم مسئولیت تهیه گزارش شش ماهه مطابقت در مورد طرزالعمل های عملکرد  .109

وضعیت  (i)اسکان مجدد و ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی/طرزالعمل های مدیریت محیط زیست و اجتماعی می باشد که  

زمین و اسکان  استمالک اقتصادی طرزالعمل های عملکرد -را در مقایسه با بررسی مرحله وار اجتماعی از پروژهاشخاص متاثر شده 

بررسی چگونگی انتقال جبران خسارت و کمک های اسکان مجدد بصورت نقد و غیر نقد به خانواده های    (ii)مجدد آپدیت می نماید، 

اقدامات و تعهدات ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی/طرزالعمل های مدیریت  حصول اطمینان از اینکه   (iii)آسیب دیده و 

  .بطور مناسب تطبیق گردیده است  محیط زیست و اجتماعی

 

برای ارزیابی وضعیت گروه های آسیب پذیر مانند خانواده هایی که یک  مطابقتاز گزارش های  سوم ی هیاتمستقل نظارت اداره .110

زن در راس آن قرار دارد، افراد بدون زمین، خانواده های معلول/پیر و فقیر استفاده خواهند کرد. این گزارش های تهیه شده از جانب 

اطمینان حاصل نمایند که اشخاص شرکت خواهد بود تا ، ابزار ارزشمندی برای دولت/دافغانستان برشنا سوم هیات یمستقل نظارت اداره

. همچنان از این گزارش برای اطمینان دریافت مینمایند اسکان مجددزمین و  استمالک  عملکرد پالن متاثر شده خساره خویش را تحت

ارزیابی  و دیگر برنامه های جبران خسارت که در جبران خسارهیافتن از  تطبیق اقدامات پیشگیرانه برای خطرات خاص بشمول 

ذکر شده و نتایج /پارامترهای قابل قبول بدست آمده نیز  تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی /طرزالعمل مدیریت محیط زیست و اجتماعی

و شروع کارهای توصیه های الزم جهت انجام  EMA، در صورت نیاز،  مطابقتاستفاده خواهد شد. بر طبق یافته های گزارش 

اقدامات پیشگیرانه اضافی مورد نیاز برای مدیریت و همچنین  –افزایش ارتفاع بند  –ساختمانی مورد نیاز برای تاثیرات اسکان مجدد 

مربوط به کارهای افزایش ارتفاع بند را به د افغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی ارائه  محافظوی، صحت و زیستیتاثیرات محیط 

پروژه احیاء   ید. این گزارش و توصیه های آن بصورت عمومی اعالن خواهد شد. هزینه نظارت و ارزیابی خارجی از جانبمی نما

 تهیه می گردد.  بند برق آبی نغلومجدد 

 

جزئیات جهت ) به همراه  اشخاص متاثر شده از پروژهاقتصادی  – اجتماعیگزارش انطباق شامل جدولی در مورد شرایط اولیه  .111

و لیست ثبت شده دارایی هایی که از آنها در جریان  ،اشخاص متاثر شده از پروژه( بشمول لیست LARAPبا نوع گزارش مطابقت 

 گرفته شده می باشد.  زمین و اسکان مجدد استمالک پالن عملکرد  آمادگی

 

و ملی در بخش  بین المللی شناخته شدهرسمیت متخصصین ، متشکل از (ESAP) و اجتماعیزیستی  یک هیأت مشورتی محیط .112

ر د بهترین تجارب بین المللی راجه به د افغانستان برشنا شرکتمشاوره را به و  نظارت الیه دیگری ازو مسائل اجتماعی  محیط زیست

 ایمنی کمک مینمایند. مدیریت انجام وتطبیق روش  در تدوین تیمبه و  ارئه خواهد نمود  پروژهایمنی  مدیریت

 

III.10. .  مکانیزم  رسیده گی به شکایات  

 

کمیته میگانیزم حل منازعات نگرانی شکایات هردوی اجتماعی و محیط زیست را پوشش دهد. سه عنصر پروژه کمیته میکانیزم  .113

 حل شکایات اجرا ویا دست رسی پیدا می کند در مراحل جدا گانه که عبارت اند از : 

 

(i)  .استفاده از ساختارها/اقدامات محلی یا عنعنوی حل منازعات 

(ii) . کمیته رسیدگی به شکایات در ولسوای / در سطح پروژه 

(iii)  .درخواست استیناف به مدیریت د افغانستان برشنا شرکت 
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محلی را درباره مکانیزم جوامع باید نمایندگان به همراه نمایندگان محلی حکومت ،  NHRP ESSدر جلسات ابتدایی ، کارمندان  .114

باید توضیح   ESSداده و در مورد شیوه های مختلف برای دسترسی به آن توضیحات ارائه نمایند. کارمندان  رسیده گی به شکایات اطالع

 ماعاجتفعالیت های این پروژه بر  زیستیو محیط  اجتماعیدهند که رشته از اقدامات پیشگیرانه خطرات خاص برای کاهش تاثیرات 

بخش مهمی از انکشاف پروژه  افسرتوافق صورت میگیرد. این  اجتماعمورد بحث قرار گرفته و بر روی آن موضوعات با نمایندگان 

پروژه شامل بوده و تعداد زیادی از شکایات بالقوه را کاهش می  ی مدیریت محیط زیستی و اجتماعی ها پالن می باشد. این اقدامات در

 دهد. 

 

در آن یک فردی که شکایت دارد مرد یا زن ، باید ، در قدم اول تشویق به استفاده از ساختار ها در سطح محلی مو جوده )مانند  .115

شوراها انکشافی /شورا ها و بزرگان قوم ( به سرعت تالش به حل و فصل هر گونه نگرانی ویا شکایت های مربوط از اجرا و انکشاف 

 پروژه. 

 

 رسید گی به شکایت از پروسه رسیدگی به شکایات در شکل زیر نشان داده شده .ساختار میکانیزم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر نکردد

Ifاگر نکردد 

 اگرنکردد

 پایان

 پایان 

 میکانیزیم رسیدگی به هشکایات 

 محل تدابیر و  تجزیه

 حل گردید

 کمیته میکانیزیم رسیدگی به شکایات 

( هسطح پروژ )در  

حل روز 10در 

 گردد

DABS  مدیریت برشنا شرکت / ریاست بهربرداریی 

Solved روز 20در 

 حل گردد

 پایان 

 اگر حل نکردید ، ممکن مردم متضرر بخاط حق خود نظر به قوانین افغانستان به محکمه مراجعه کنند.
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آن صورت فرد یا شخص متاثرشده می تواند شکایت خود را به هر گاه میانجی گری از جانب ساختارهای محلی ناموفق است، در  .116

یک کمیته رسیدگی به شکایات رسمی جهت رسیدگی و حل مسایل مربوطه، بخصوص در مورد تطبیق پروژه احیاء مجدد بند برق آبی 

ارمندان ات بند برق نغلو ، ک، ارجاع نماید. کمیته رسیدگی به شکایات از فرد متاثرشده، مدیر دافغانستان برشنا شرکت درتاسیسنغلو

حفاظتی اجتماعی و محیط زیستی د افغانستان برشنا شرکت، یک نماینده از مسئولین دولتی محلی، یک نماینده از شورا/هیات انکشاف 

و  لیمحلی شورای فرد متاثرشده که یک نماینده از هیات انکشاف محلی زن ها بوده می تواند، یک نماینده از موسسات غیر دولتی مح

 تشکیل می گردد. قراردادی ها

 

رسیدگی  یا ایمیل به کمیته کردنفون ی) یا نماینده وی( میتواند شکایت خود را از راه های متفاوت مانند نوشتن نامه، تل شدهفرد متاثر .117

به شکایات یا بعنوان یک بدیل، در جلسات عمومی یا فردی اعتراض خود را به کارمندان پروژه اعالم نماید. کمیته رسیدگی به شکایات 

و شکایت حل نموده  مواصلتروز کاری از  10تا  7تالش می نماید تا به شکایات رسیدگی نموده و مسئله مورد شکایت را در طی 

اند شکایت ومی ت شدهروز هیچگونه تصمیمی اتخاذ نگردید، فرد متاثر 10ارائه نماید. اگر بعد از  محلتوصیه های الزم را در سطح 

 یربرداریبهارشد  افسردافغانستان برشناشرکت/د افغانستان برشنا شرکت در کابل ارجاع نماید.  یبهربرداریارشد  افسرخود را به 

می  شدهروز به شکایت رسیدگی می نماید؛ اگر بعد از این مدت مشکل حل نگردید، فرد متاثر 20و در طی  شکایت را بررسی نموده

 تواند موضوع را به یک محکمه قانونی ارجاع نماید. 

 

III.10.1  شکایاتی که مشخصا مربوط به استمالک  زمین و اسکان مجدد می باشند 

 

 ایجاد شده است نیز اراضیوزیران مطابق با قانون سلب مالکیت زمین و قانون مدیریت  هیاتزمین که از جانب  استمالککمیته  .118

مین که ز استمالک، منحیث یک کمیته رسیدگی به شکایات ایفای وظیفه نماید. کمیته های کسب شدهمی تواند در ارزش زمین یا دارایی 

نماینده مسئولین دولتی محلی  زراعت و آبیاری و مالداری و عدلیه و، مالیه، و انرژی ، نمایندگانی از وزارت های آبشدهاز فرد متاثر

 تشکیل شده، تالش می نمایند تا به یک توافق درمورد جایگزین ارزش زمین و دارایی از دست رفته دست یابند. 

 

روژه پ کایات، که تحتمی تواند شکایت خود را به کمیته رسیدگی به ش شده، فرد متاثرمواجه شدشکست با مذاکره ای  راه حلاگر  .119

ایجاد شده ، بیاورد تا آنها به موضوع رسیدگی کرده و آن را حل نماید. این کمیته هیچگونه مرجعیت یا  بند برق آبی نغلواحیاء مجدد 

 لونغبند برق آبی پروژه احیاء مجدد و  شدهخانواده متاثر ف بیناختیاری ندارد اما بعنوان یک تسهیل کننده به موضوع مورد اختال

ارزیابی خود را بر اساس تصمیم این کمیته تطبیق خواهد کرد.  بند برق آبی نغلوپروژه احیاء مجدد  رسیدگی کرده و آن را حل می نماید.

غانستان از د اف هاز مسئولین دولتی محلی، یک نمایند ه، یک نماینداجتماعیاز شورای انکشاف  ه، یک نمایندشدهاین کمیته از فرد متاثر

ه تالش تطبیق کننده تشکیل می شود. این کمیت موسسه غیر دولتیاز  هشرکت، یک نماینده از دیپارتمنت قانونی محلی و یک نمایند برشنا

 10روز کاری، توصیه های خود را ارائه نماید. اگر در طی  10تا  7می کند تا به موضوع رسیدگی کرده و ان را حل نموده و در طی 

به راه حل آخر اقدام نماید. هر چند، حداکثر تالش ها میتواند از طریق سیستم قانونی  شدهذ نشد، فرد متاثرروز هیچگونه تصمیمی اتخا

 از این بدیل پرهزینه اجتناب نماید.  شدهانجام خواهد شد تا فرد متاثر

 

شریک تطبیق کننده( نقش مهمی دارند تا اطمینان یابند که  موسسه غیر دولتی) و  ESSمدیریت د افغانستان برشنا شرکت، تیم  .120

برای زمین و / یا دارایی ، و رسیدگی به شکایات و نظریه جبران خسارت عادالنه  مکانیزم آگاهی کامل از  شدهمتاثر جامعه محلی

 بندی شکایات دارند.  صنفهای اتخاذ شده برای  طرزالعملهمچنین 

 

III.10.2  بخش و نشر 

 

به دو زبان دری و پشتو ترجمه خواهند شد  بند برق آبی نغلواحیاء مجدد  رسیدگی به شکایات در پروژه مکانیزم های  طرزالعمل .121

رق د افغانستان برشنا شرکت، دفتر تاسیسات بند ب دفتر درباید رسی داشته و این ترجمه ها به راحتی به آن دست گروه های ذیدخلتا تمام 

. معلومات در مورد مراحل رسیدگی به شکایات از طریق کمیته رسیدگی به سروبی در دسترش قرار داشته باشد نغلو و دفتر ولسوال

 گنجانیده خواهد شد.  شوراهای انکشافی محلی  توسط پروژه دهی و آگاهی همبستگی شکایات در پروسه 
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( برای اعضا 12نمودن شکایات ) پیوست شده در ضمیمه ندارد راجستر رکت از وجود تعداد کافی فورم استد افغانستان برشنا ش .122

اعث می شود که ب افسربرق نغلو اطمینان حاصل می نماید. این  بی و دفتر تاسیسات بندوکمیته رسیدگی به شکایات در دفاتر مختلف سر

صل یتابیس شکایات اطمینان حامحلی به سادگی به فورم ها دسترسی داشته باشند. کمیته رسیدگی به شکایات از آپدیت منظم د جوامع

الصه خد افغانستان برشنا شرکت تسلیم شود.  یبهربرداریارشد  افسرنموده و اینکه معلومات وضعیت قضایای فردی در صورت نیاز به 

ده اهای کمیته رسیدگی به شکایات و شکایات بزرگ و رای آنها ، همانطور که در دیتابیس موجود می باشد، به بانک جهانی گزارش د

 می شود و در معلومات پروژه ، برای انتشار عمومی گنجانیده خواهد شد. 

 

رسیدگی به شکایات را در گزارش های سه ماهه خود قرار داده و  مکانیزم منظم  تحلیل هایو  معلومات جدیدباید  ESSکارمندان  .123

 ارائه نمایند. را مربوطه  گروه های ذیدخلی و سایر اجتماعهمچنان فید بک های منظم 

 

III.10.3   ضبط و به جریان انداختن نا رضایتی ها 

 

تمام شکایات به یک دیتابیسی که بطور منظم آپدیت می شود اضافه خواهند شد. هر شکایت باید بر اساس نوع، دسترسی و اولویت  .124

خساره مستقیمآ به مدیریت برشنا شرکت راپور حالت نا رضایتی های ارسال شده و شکایات جبران و نظارت شود.  تحلیل رده بندی، آن

 داده خواهد شد رد گذارش های ماهانه .

 

III.11 ارتباطات 

 

وسط د کرد که اساسا تنمشاورین د افغانستان برشنا شرکت یک استراتژی ارتباطات جهت افزایش کارایی کلی پروژه تهیه خواه .125

 1960هه که از د اجتماعیدلیل نگرانی های ه تطبیق خواهد شد. ب برشنا شرکتد افغانستان  زیستیو محیط  اجتماعیکارمندان حفاظتی 

 مراجعه کنید(.  19دارد ) به پاراگراف  NHRPپروژه  بستری ارتباطات اهمیت فراوانی در یژسد وجود دارد، استرات احداثو 

 

از پروژه های پالن شده، داشتن فرصت برای اظهار نظر بر روی آن و کاهش معلومات  شده متاثر اجتماعحهت اطمینان از آگاهی  .126

ژی ارتباطات در اوایل آمادگی پروژه حیاتی می باشد. اهداف اصلی ان ینادرست در مورد فعالیت های پیشنهاد، اجرا کردن یک استرات

 قرار ذیل است : 

 تماع متاثرشده از طریق کانال های ارتباطی مناسبتهیه معلومات مرتبط و جدید در مورد پروژه برای اج 

  تسهیل سازی دو راه مناسب برای تبادل معلومات با گروه های مختلف ذیدخل در سراسر مسیر پروژه 

  ایجاد اعتماد بین کارمندان پروژه و جوامع محلی و افزایش همکاری میان تمام گروه های ذیدخل 

  تسهیل سازی ارتباطات مشترک میان ریاست های ملی و محلی دولت و سایر ادارات انکشافی 

 

حفاظتی د افغانستان برشنا شرکت رسانه های در  افسراناین استراتژی شامل ارتباط از طریق رسانه های مربوط خواهد بود :  .127

از آن ها استفاده می کنند را ارزیابی کرده و مناسب ترین  دخلگروه های ذیدسترس و رسانه های در حال استفاده و رسانه های چاپی که 

 ین پروژه را شناسایی خواهند کرد.ااز برای افزایش آگاهی  گزینه

 

 ی آن به زبان های محلیبط با پالیسی اسکان مجدد و طرزالعمل هاآماده ساختن و ترجمه معلومات شفاف و مرت 

  شدهمتاثر جوامع محلیتوزیع معلومات ساده و قابل فهم به تمام 

  .حفاظتی د افغانستان برشنا شرکت راه های مطمئن که گروه های  افسرانارتباطات از طریق کانال های مربوطه محلی

 ) مانند کنند، بخصوص گروه های فقیر معلومات را دریافت کرده و از طریق آن ارتباطات برقرار جوامع محلیمختلف 

زن ها، بازار و غیره ( را  اجتماعیهای انکشافی  هیاتآب،  گان ی استفاده کنندهجلسات قریه ها، مساجد، انجمن ها

 شناسایی کرده و از این کانال ها برای انتقال و دریافت معلومات استفاده خواهند کرد. 

 ی : مدیر نغلو و کارمندان حفاظتی د افغانستان برشنا شرکت با ولسوال و دیگر ریاست های دولتی منطقو مشمولیت

 ریاست، اداره ملی حفاظت از محیط زیستمدیریت آب و کارمندان  ریاستهای کلیدی مانند  ریاستکارمندان دولتی در 

 برای برنامه را شناسایی می نمایند.  احتمالیتوسعه خدمات زراعتی و غیره مالقات کرده و راه های صحت، 

 الن پ تطبیق کننده/شریک معلومات پروژه در مورد موسسه غیر دولتی. همچنان موسسات غیر دولتیاز طریق  اتارتباط

 خود انتشار خواهند کرد .  مکانیزم و جنبه های دیگر این پروژه را از طریق  زمین و اسکان مجدد استمالک 

 شن ها حفاظتی این شرکت پرزنتی افسراند افغانستان برشنا شرکت و  یبهربرداریارشد  افسرسازان :  پالیسی مشمولیت

را به همراه وزارتخانه ها درباره بورد دافغانستان برشنا شرکت، همچنین سایر وزارتخانه های  یا نشست های کوتاهی
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را ارائه و برگزار می کنند. از آنها دعوت خواهد شد تا در روندهای مشورتی در حال جریان دولتی ذیربط بطور منظم 

 جوابگویی و کسب حمایت مردمی اشتراک نمایند.بمنظور حصول اطمینان از شفافیت و 

 کارمندان حفاظتی در جلسات : در صورت امکان،  منطقوی مختلف نشست هاید افغانستان برشنا شرکت در  مشارکت

محلی در مورد کار، اشتراک نموده و ساحات  موسسات غیر دولتی، برای آگاه ساختن  موسسات غیر دولتیی طقومن

 قابلیت انجام آن را دارند جوامع محلیدر بخش کارهایی که  بند برق آبی نغلوپروژه احیاء مجدد  با همکاریممکن برای 

 شناسایی خواهند نمود. 

 

 

III.12   2017-2014.ده است نشان داده ش حفاظت محیط زیستی و اجتماعیبودجه برای مطابقت 

               

 

 

شماره 

 مسلسل

 هزینه )دالرآمریکائی( فعالیت ها

 64،000 یش امکان سنجی پارزیابی اجتماعی  1

 367،000  ب-2الف و -2برای بخش های  ESIA/ESMPs/RAPsآماده سازی  2

  720،000  نظارت هیت مستقل سوم  3

آموزش ملی و منطقوی برای کارمندان برشنا شرکت در توسعه /نظارت  4

  ESMF/ESMPو ارزیابی 

136،000 

آموزش جوامع و نماینده های محلی دولت در ارتباط به موضوع چهاچوپ  5

 . ESMFمدیریت محیط زیست 

18،000 

 280،000 همکاری برای اماده ساختن استمالک زمین و پالن های اسکان مجدد.  3

آماده سازی اسناد های ترنینگ به ایمنی ها ی اجتماعی و محیط زیست و  4

 اسناد های بهر برداری 

46،000 

 34،000 ارتباطی ایمنیتولید و انتشار مواد   5

 100،000 مسایل متفرقه   6

 1،765،000 مجموعه  

 

 

III.13 .  نشر  

 

ین چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی از جانب د افغانستان برشنا شرکت بر اساس چارچوب عمومی برای بهربرداری ا .128

های بازسازی تمویل شده بانک جهانی، یک بررسی از تطبیق چارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی در پروژه های مربوطه که 

بررسی از نیازمندی های خاص پروژه های پالن شده ایجاد گردید. قبل از انکه این  از جانب بانک جهانی تمویل مالی می شوند و یک

پروژه از جانب بانک جهانی تصویب شود، محتویات این پروژه از جانب د افغانستان برشنا شرکت به زبان های دری و پشتو در مکان 

 July .2013. 4در افغانستان و نسخه انگلیسی این چارچوب در سایت بانک جهانی به تاریخ  Feb. 201 .319های مربوطه به تاریخ 

نشر گردیده است.
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V.2.1    

 

 

V.2.2  محیط زیست و اجتماعی بررسیمسئولیت ها برای روند 

 

  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

I. مشخصات پروژه 

: کارهای میخانیکی  1جزء 

 الکترومخانیکی ، برقی و 

 

 

: بهبود ایمنی  الف-2 جزء

و استحکام بند. نظارت و 

محدوده محیط زیستی و 

 اجتماعی 

 

بررسی و هدف گذاری 

 محیط زیستی و اجتماعی

 

 

: مطالعه امکان ب-2جزء 

 بلند بردن ارتفاع بند. 

نظارت و محدوده محیط 

 زیستی و اجتماعی 

 

 

بررسی و هدف گذاری 

 محیط زیستی و اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظارت و محدوده ساحات باالی 

اه بند نغلو از دیدگ دریاو پائین  دریا

 محیط زیستی و اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارچوب مدیریت 

محیط زیستی و 

 اجتماعی

 

 

 مشاور خارجی

        

 

 

 

 مشاور خارجی

  

 

 

 

 

 

 مشاور خارجی

 

 

 

 مشاور خارجی

 

 

 

 مشاور خارجی

 

 

 برشنا   

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 برشنا

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

  برشنا

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 برشنا

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

  برشنا

 

 برشنا   

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

  

 

 

 بورد برشنا شرکت

  

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

 بانک جهانی

 

 

 

 

  بانک جهانی

 

 

 

 

 

 

 بانک جهانی

 

 

 

 بانک جهانی

 

 

 

 بانک جهانی 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

استحکام :  الف-3جزء 

 محیط زیستی و اجتماعی 

 

 

 مدیریت پروژه: ب-3جزء 

 

 

 

 

 

 مشاور خارجی

 

 

 مشاور خارجی

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

  برشنا

 

  عملیاتیارشد  رئیس

  برشنا

 

 بورد برشنا شرکت 

 
 بورد برشنا شرکت

 

 بانک جهانی

 

 بانک جهانی 

 

II  آمادگی پروژه . 

: کارهای میخانیکی  1جزء 

 الکترومخانیکی ، برقی و 

 

: بهبود ایمنی  الف-2جزء 

 و استحکام بند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات : ب-2جزء 

پذیری و دیزاین در  امکان

بلند بردن ظرفیت تولید 

 . فابریکه

 

 

 

 

  محیط هدف گذاری نظارت و

 زیستی و اجتماعی 

  مشاوره با نمایندگان جوامع 

  مشاوره با اداره مربوطه

محلی و ملی، نمایندگان 

دولت، موسسات غیردولتی و 

 ذینفان غیرمستقیمدیگر 

 

 

  تهیه الیحه وظایف برای

هردو هئیت مشوره دهی 

تخنیکی و محیط زیستی و 

 اجتماعی

 

  محیط هدف گذاری نظارت و

 زیستی و اجتماعی 

 

 

 

 مدیریت محیطپالت 

 زیستی

 

 

 

 

 

پالن مدیریت چارچوب 

 محیط زیست و اجتماعی

 

 

 

الیحه وظایف برای هر 

 در هیئت 

 

 

 

پالن مدیریت چارچوب 

 محیط زیست و اجتماعی

 

 

 

 برشنا شرکت 

 

 

 / بین المللیمشاور 

کارمندان ایمنی 

 برشنا شرکت 

 

 

 

 

 

 

 / بین المللیمشاور 

کارمندان ایمنی 

 برشنا شرکت 

 

 

 / بین المللیمشاور 

کارمندان ایمنی 

 برشنا شرکت 

 

 

 برشنا شرکت 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 برشنا

 

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 برشنا

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

برشنا/ مدیربت 

 برشنا 

 

 

 برشنا شرکت ردبو

 

 

 برشنا شرکت ردبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت ردبو

 

 

 

 

 برشنا شرکت ردبو

 

 

 

 

 بانک جهانی 

 

 

 بانک جهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانک جهانی 

 

 

 

 

 بانک جهانی 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: استحکام الف-3جزء 

 محیط زیست و اجتماعی

 

 

 

 

 

 

مدیریت حمایه : ب-3جزء 

 برای برشنا شرکت  پروژه

 

 

 

 

 

  مشاوره با نمایندگان جوامع 

  مشاوره با اداره مربوطه

محلی و ملی، نمایندگان 

دولت، موسسات غیردولتی و 

 دیگر ذینفان غیرمستقیم

 

 

 برای  تهیه الیحه وظایف

سروی ارزیابی اجتماعی در 

 امکان پذیری مقدماتیمرحله 

  انتخاب و اعطای قرارداد به

کمپنی مناسب برای اجرای 

 سروی ارزیابی اجتماعی

  سروی ارزیابی اجتماعی در

مرحله مقدماتی امکان پذیری 

به مشاوره با اداره مربوطه 

محلی و ملی، نمایندگان 

دولتی و دولت، موسسات غیر

دیگر ذینفان غیرمستقیم اقدام 

 کرده است.

 

 

  مشوره با مدیریت برشنا 

  تهیه الیحه وظایف برای

هردو هئیت مشوره دهی 

تخنیکی و محیط زیستی و 

 اجتماعی

 

 

 

الن مدیریت محیط پ

 زیستی و اجتماعی

 

 

 

چهار چوب مدیریت 

 محیط زیست

 

برای  الیحه وظایف

سروی ارزیابی اجتماعی 

در مرحله مقدماتی امکان 

 پذیری

 

سروی ارزیابی راپور 

 اجتماعی 

 

 

 

 

چهار چوب مدیریت 

 محیط زیست

برای هر  الیحه وظایف

 دو هیات 

 

 

 

 مدیریت بند نغلو و

کارمندان ایمنی 

  برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 / بین المللیمشاور 

 برشنا شرکت 

 

 

کارمندان ایمنی 

 برشنا شرکت

 

 
 

 

دفتر مابع بشری 

 برشنا شرکت/ و

ارشد  رئیس

 برشنا  عملیاتی
  

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 نابرش /مدیریتبرشنا

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 نابرش /مدیریتبرشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 نابرش /مدیریتبرشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت ردبو

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت ردبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت ردبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانک جهانی  

 

 

 

 

 

 

 بانک جهانی
 

 

 

 

 

 

 بانک جهانی
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

 
 

  مشاوره با اداره مربوطه

محلی و ملی، نمایندگان 

دولت، موسسات غیردولتی و 

 دیگر ذینفان غیرمستقیم

 

چهار چوب مدیریت 

 زیست  محیط

 / بین المللیمشاور 

 برشنا شرکت 

  عملیاتیارشد  رئیس

 نابرش /مدیریتبرشنا

نیک جهانبا برشنا شرکت ردبو  

 

III .  تائیدیه پروژه 

: کارهای میخانیکی  1جزء 

 الکترومخانیکی ، برقی و 

 

 

 

 

: بهبود ایمنی و الف-2جزء 

 استحکام بند. 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات :  ب-2جزء 

پذیری و دیزاین در  امکان

بلند بردن ظرفیت تولید 

 .فابریکه

 

 

طرح پیشنهادی پروژه به همراه 

لیم تس پالن مدیریت محیط زیستی

 به وزارت آب و انرژی 

 

 

 

 

تسلیم طرح پیشنهادی پروژه ) به 

همراه پالن مدیریت محیط زیست 

و گزارش های نظارت  و اجتماعی

 و محدوده( برای تائید 

 

 

 

 

تسلیم مطالعات تاثیرات اجتماعی و 

محیط زیست هر دو به همراه پالن 

و پالن  عملکرد اسکان مجدد

 مدیریت محیط زیستی برای تائید

 

 

 

طرح پیشنهادی پروژه به 

همراه پالن مدیریت 

 محیط زیست و اجتماعی

قبال از جانب وزارت آب 

و انرژی تائید شده است 

 )قبال تائید( 

 

طرح پیشنهادی پروژه به 

همراه پالن مدیریت 

 محیط زیست و اجتماعی

تائید شده از جانب بورد د 

 افغانستان برشنا شرکت

 تایید گردید

 

 

طرح پیشنهادی پروژه به 

همراه پالن مدیریت 

 محیط زیست و اجتماعی

تائید شده از جانب بورد د 

 افغانستان برشنا شرکت

 تایید گردید

 

GFA 

 

 

 

 

 

 

مشاورین و 

ایمنی کارمندان 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

مشاورین و 

کارمندان ایمنی 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 برشنا شرکت 

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 /مدیریتبرشنا

  برشنا

 

 

 

مدیریت د افغانستان 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت 

 

 

 

 

 

 

د افغانستان  بورد

برشنا شرکت/ اداره 

 اراضی افغانستان

 

 

 

 

 

د افغانستان  بورد

برشنا شرکت/ اداره 

 اراضی افغانستان

 

 

 

 

 بانک جهانی 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی و موافقت بانک 

 جهانی

 

 

 

 

 

 

  ارزیابی و موافقت

 بانک جهانی 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

: استحکام  الف-3جزء 

محیط زیست و اجتماع 

 )تائید دولت افغانستان( 

 

 

 

 

 

: مدیریت پروژه  ب-3جزء 

 ) تائید دولت افغانستان ( 

 

 

 

 

و تسلیم طرح پیشنهادی پروژه 

پالن مدیریت محیط زیست و 

 برای تائید اجتماعی

 

 

 

 

 

 تسلیم طرح پیشنهادی پروژه به

مراه پالن آموزش/ حمایت و ه

 برای تائید  الیحه های وظایف

 

 

 

 

 

پروژه به طرح پیشنهادی 

همراه پالن مدیریت 

 محیط زیست و اجتماعی

تائید شده از جانب بورد د 

 افغانستان برشنا شرکت

 تایید گردید

 

 

طرح پیشنهادی پروژه به 

همراه پالن مدیریت 

 محیط زیست و اجتماعی

تائید شده از جانب بورد د 

 افغانستان برشنا شرکت

 تایید گردید

مشاورین و 

کارمندان ایمنی 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

مشاورین و 

کارمندان ایمنی 

 برشنا شرکت

 

 

 

 مدیریت د افغانستان

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

مدیریت د افغانستان 

 برشنا شرکت 

د افغانستان  بورد

برشنا شرکت/ اداره 

 اراضی افغانستان

 

 

 

 

 

د افغانستان  بورد

 برشنا شرکت

  ارزیابی و موافقت

 بانک جهانی 

 

 

 

 

 

  ارزیابی و موافقت

 بانک جهانی 

 

 قرارداداعطاء  و.  دیزاین مفصل 4

کارهای میخانیکی :  1جزء 

 الکترومخانیکی ، برقی و 

 

 

 

 

 

 

: بهبود ایمنی و الف-2جزء 

 استحکام بند. 

 

 

محیط  های انتخاب و اعطای کار

به ادارات  یزیست و اجتماع

 )قبال انتخاب گردیده(مناسب 

 

 

 

 

 های انتخاب و اعطای کار 

به  یمحیط زیست و اجتماع

از طریق ادارات مناسب 

مزایده رقابتی در صورت 

 ضرورت

ادارات مقرر شده برای 

اجرای کارهای اجتماعی 

و محیط زیستی )قبال 

 مقرر شده(

 

 

 

  دیزاین مفصل و

 اسناد مزایده

 تموافق 

 دارات مقرر شده ا

 برای اجرای

GFA 

 

 

 

 

 

 

مشاورین/کارمندان 

برشنا شرکت  ایمنی 

در نغلو، مدیر 

 نغلو تاسیسات

 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 /مدیریتبرشنا

  برشنا

 

 

  برشنا شرکت بورد

 

 

 

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

 

 بررسی بانک جهانی

 

NoL بانک جهانی 

 

 

 

 

 

NoL بانک جهانی 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات :  ب-2جزء 

پذیری و دیزاین در  امکان

بلند بردن ظرفیت تولید 

 .فابریکه

 

 

 

 

 

 

 

: استحکام  الف-3جزء 

محیط زیست و اجتماع 

 )تائید دولت افغانستان( 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب ناظر سومی 

  مقرری اعضای هیئت های

مشوره دهی تخنیکی و محیط 

 زیستی و اجتماعی 

 

 

 

 های انتخاب و اعطای کار 

به  یمحیط زیست و اجتماع

از طریق ادارات مناسب 

مزایده رقابتی در صورت 

 ضرورت

 انتخاب ناظر سومی 

 

 

 

 

 

  هایکارقرارداد اعطای 

اجتماعی و محیط زیستی به 

نمایندگی ها/متخصصین 

مناسب از طریق مزایده 

 رقابتی، در صورت امکان

 انتخاب ناظر سومی 

 

 

 

 

 

کارهای اجتماعی و 

 زیستیمحیط 

   اعضای هیئت مقرر

  شده

 

 

 

  دیزاین مفصل و

 اسناد مزایده 

 موافقت 

  ادارات مقرر شده

برای اجرای 

کارهای اجتماعی و 

 محیط زیست 

 

 

 

  اناظر سومی انتخاب

 شده

 مقرر شده  هادارا

برای اجرای 

کارهای اجتماعی و 

 محیط زیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برشنا  مدیریت

 شرکت

 

 

 

مشاورین/کارمندان 

برشنا شرکت  ایمنی 

در نغلو، مدیر 

 نغلو تاسیسات

 

 

مدیریت د افغانستان 

 برشنا شرکت

 

 

مدیریت د افغانستان 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 /مدیریتبرشنا

 شرکت  برشنا

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 /مدیریتبرشنا

 / برشنا

 هیات متخصصین 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

 /مدیریتبرشنا

 / برشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NoL بانک جهانی 

 

 

 

 

 NoL بانک جهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NoL  بانک جهانی 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

 

 

 

 

 

: مدیریت پروژه  ب-3جزء 

 ) تائید دولت افغانستان ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تهیه پالن مفصل اموزشی و

 موافقت حمایوی برای

  انتخاب و اعطای قرارداد به

متخصصین آموزش و 

مشاوره از طریق مزایده 

 رقابتی در صورت لزوم

 

 

 

  کارهای اعطای قرارداد

اجتماعی و محیط زیستی به 

نمایندگی ها/متخصصین 

مناسب از طریق مزایده 

 رقابتی، در صورت امکان

 

 

 

 
 

  دیزاین مفصل و

 اسناد مزایده 

 موافقت 

 

 

 

 

 

  دیزاین مفصل و

 اسناد مزایده 

 موافقت 

  متخصصین مقرر

شده برای اموزش و 

 مشاوره

 

 

 شکیل شده هیئت ها ت

 ندا

مدیریت برشنا 

 شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  عملیاتیارشد  رئیس

 /مدیریتبرشنا

 / برشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بورد برشنا شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

آموزش و  تصفیه پالن

نظارت و هیئت 

 متخصصین از طرف

 بانک جهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V تطبیق پروژه . 

: کارهای میخانیکی  1جزء 

 الکترومخانیکی ، برقی و 

 

 

 

: بهبود ایمنی و الف-2جزء 

 استحکام بند. 

 

پالن مدیریت محیط زیستی اجرا 

 گردیده

 

 

 

  تهیه و تطبیقESIA  و

ESMP 

  آماده سازی تفتیش ایمنی بند 

راپور فعالیت  •

 ESMPهای 

 

 

 

 ESIA 

 ESMP 

 تفتیش ایمنی بند 

TPE ) قراردادی ( 

 

 

 

 

بین  مشاورین

/ کارمندان المللی

 برشنا شرکت 

 

 

 

 

مدیریت برشنا 

 و   ESAPشرکت، 

PTAP 

 برشنا شرکت 

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

GFA هیات مشورتی /

 و بانک جهانیانجینری

 

 

 

ذینفعای مستقیم و غیر 

مستقیم، هیئت تخنیکی و 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

 

 

 

 

 

 

 مطالعات :  ب-2جزء 

پذیری و دیزاین در  امکان

بلند بردن ظرفیت تولید 

 .فابریکه

 

 

 

: استحکام  الف-3جزء 

محیط زیست و اجتماع 

 )تائید دولت افغانستان( 

 

 

 

 

ه : مدیریت پروژ ب-3جزء 

  در برشنا شرکت

 

 

  تهیه پالن اسکان مجدد در

 ESIAصورتی که ار طرف 

 ضرورت پنداشته شود

 

 

 

  تهیه و تطبیقESMP 

  پالن تهیهESIA  

 تهیه پالنRAP  

 

 

 

 

  تهیه و تطبیقESMP 

 

 

 

 

 

 

 / دوره های آموزشی اجرای

 ظرفیت فعالیت های توسعه
 

 

 

 

 RAP 

 

 

 

 

 

 ESIA  

 ESMP 

 RAP 

 

 

 

 

 ESMP 

 

 

 

 

 

 

  تعداد و نوع

ترینینگ های اجرا 

 شده 

 

 برشنا شرکت/ایمنی 

 ونغل مدیر تاسیسات

 

 

  

 

بین  مشاورین 

/ کارمندان المللی

 برشنا شرکت/ایمنی 

 /ونغل مدیر تاسیسات

 موسسه غیر دولتی

 

 

بین  مشاورین

/ کارمندان المللی

 برشنا شرکت/ایمنی 

  ونغل مدیر تاسیسات

 

 

 

مشاورین/ 

 متخصصین آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان مدیریت د 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

مدیریت د افغانستان 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

برشنا  مدیریت

 شرکت 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکتبورد 

 

 

 

 

 

 

 شنا شرکترببورد 

ESAP  و اداره بیرونی

 ، بانک جهانی 

 

 

 

 

ذینفعان مستقیم و غیر 

مستقیم، هیئت تخنیکی و 

ESAP  و اداره بیرونی

 ، بانک جهانی 

 

 

 

ذینفعان مستقیم و غیر 

مستقیم، هیئت تخنیکی و 

ESAP  و اداره بیرونی

 ، بانک جهانی 

 

 

 

و بانک هیئت مشورتی 

 جهانی 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

VI .مراقبت بهربرداری & 

کارهای میخانیکی :  1جزء 

 الکترومخانیکی ، برقی و 

 

 

: بهبود ایمنی و الف-2جزء 

 استحکام بند. 

 

 

 

 

 مطالعات :  ب-2جزء 

پذیری و دیزاین در  امکان

بلند بردن ظرفیت تولید 

 .فابریکه

 

 

: استحکام  الف-3جزء 

محیط زیست و اجتماع 

 )تائید دولت افغانستان( 

 

 

 

 

 

: مدیریت پروژه  ب-3جزء 

 ) تائید دولت افغانستان ( 

 

نظارت بر اقدامات پالن 

محیط مدیریت ارزیابی 

 زیستی

 

  نظارت بر اقدامات پالن

مدیریت ارزیابی محیط 

و پالن عملکرد اسکان زیستی 

 مجدد

 

 

  نظارت بر اقدامات پالن

مدیریت ارزیابی محیط 

و پالن عملکرد اسکان زیستی 

 مجدد

 

 

نظارت بر اقدامات پالن 

مدیریت ارزیابی محیط 

 زیستی 

 

 

 

 

 

  پالن  تطبیقنظارت بر

 آموزش و مشاروه 

گزارش های نظارتی 

 دوره ای 

 

 

گزارش های نظارتی 

 دوره ای

 

 

 

 

گزارش های نظارتی 

 دوره ای

 

 

 

 

های نظارتی  گزارش

 دوره ای

 

 

 

 

 

 

گزارش های نظارتی 

 دوره ای 

 

 برشنا شرکت

 

 

 

ایمنی  کارمندان

 برشنا شرکت/ مدیر 

برشنا شرکت در 

 نغلو 

 

 

ایمنی  کارمندان

برشنا شرکت/ مدیر  

برشنا شرکت در 

 نغلو 

 

 

ایمنی  کارمندان

 برشنا شرکت/ مدیر 

برشنا شرکت در 

 نغلو 

 

 

 

 

 یت/ مدیرمشاورین 

برشنا شرکت در 

 نغلو 

 برشنا شرکت

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت 

  شنا شرکترببورد 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت 

 

 

 

 

    

 برشنا شرکت  بورد

 

 

 

 

 

 بورد برشنا شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت  ردوب

 

 

هیات مستقل نظارتی 

پینل مشورتی سوم 

اجتماعی و محیط 

 زیست

هیات مستقل نظارتی 

پینل مشورتی سوم 

اجتماعی و محیط 

 زیست

 

 

هیات مستقل نظارتی 

پینل مشورتی سوم 

اجتماعی و محیط 

 زیست

 

 

هیات مستقل نظارتی 

پینل مشورتی سوم 

اجتماعی و محیط 

 یزیست

 

 

 

 

هیات مستقل نظارتی 

ینل مشورتی سوم پ

اجتماعی و محیط 

 زیست
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

VII بررسی پروژه . 

کارهای میخانیکی :  1جزء 

 الکترومخانیکی ، برقی و 

 

 

 

 

 

: بهبود ایمنی و الف-2جزء 

 استحکام بند. 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات :  ب-2جزء 

پذیری و دیزاین در  امکان

بلند بردن ظرفیت تولید 

 .فابریکه

 

 

 

 

 

 

: استحکام  الف-3جزء 

محیط زیست و اجتماع 

 )تائید دولت افغانستان( 

  بررسی و گزارش در مورد

محیط پالن مدیریت اجرای 

 زیستی 

 

 

 

 

  بررسی و گزارش در مورد

پالن  و مشاوره پیشرفت

 محیط زیستی مدیریت 

  پالن اجرای بررسی و راپور

و محیط زیستی مدیریت 

اجتماعی و پالن عملکرد 

 اسکان مجدد

 

  بررسی و گزارش در مورد

پالن  پیشرفت و مشاوره

 محیط زیستی مدیریت 

 پالن جرای بررسی از ا

و محیط زیستی مدیریت 

اجتماعی و پالن عملکرد 

 اسکان مجدد

 

 

  پالن اجرای بررسی و راپور

و محیط زیستی مدیریت 

 اجتماعی

شامل در گزارش های 

 پیشرفت سه ماهه / 

 

راپوردهی شش ماهه از 

 ESMPتطبیق 

 

 

 راپورهای داخلی ماهانه 

 

 

راپوردهی شش ماهه از 

ESMP/RAP 

 

 

 

 راپورهای داخلی ماهانه 

 

 

راپوردهی شش ماهه از 

ESMP/RAP 

 

 

 

 

 

 راپورهای داخلی ماهانه 

 

 

 برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

ایمنی  کارمندان

 برشنا شرکت/ مدیر 

برشنا شرکت در 

 نغلو 

 

 

 

 

ایمنی  کارمندان

 برشنا شرکت/ مدیر 

برشنا شرکت در 

 نغلو 

 

 

 

 

 

 

ایمنی  کارمندان

 برشنا شرکت/ مدیر 

  برشنا شرکت

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت 

 برشنا شرکت  ردبو

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت  ردبو

 

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت  ردبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برشنا شرکت  ردبو

 

 

هیات مستقل نظارتی 

سوم/ هیات مشورتی 

محیط  ی/ وانجینر

  زیستی و اجتماعی

 

 

 

هیات مستقل نظارتی 

سوم/ هیات مشورتی 

محیط  ی/ وانجینر

  زیستی و اجتماعی

 

 

 

 

هیات مستقل نظارتی 

سوم/ هیات مشورتی 

محیط  ی/ وانجینر

  زیستی و اجتماعی

 

 

 

 

 

 

هیات مستقل نظارتی 

سوم/ هیات مشورتی 
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  پروژه دوره

 

 روند ها/ فعالیت

 

 ها نتایج/شاخص

  مسئولیت

 خارجی  داخلی

 بررسی تائید بررسی آمادگی/اجرا

 

 

 

 

: مدیریت پروژه  ب-3جزء 

 ) تائید دولت افغانستان ( 

 

 

 

  بررسی و گزارش در مورد

یق )تاثیر آن( پالن های تطب

و حمایت  مشاورتیآموزشی/ 

 مدیریت 

راپوردهی شش ماهه از 

ESMP/RAP 

 

 

 راپورهای داخلی ماهانه 

 

 راپوردهی شش ماهه  

برشنا شرکت در 

 نغلو 

 

 

د افغانستان مدیریت 

برشنا 

 شرکت/مشاورین 

 

 

 

 

  عملیاتیارشد  رئیس

نا برش /مدیریتبرشنا

 شرکت 

 

 

 

 

 برشنا شرکت  بورد

 
 

 

محیط  ی/ وانجینر

  زیستی و اجتماعی

 

 

نظارتی  هیات مستقل

 سوم
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: خالصه مشوره ها باجمعیت در اشنائی تهیه چاچوب مدیریت محیط زیست و    A 1ضمیمه

  (ESMF)اجتماعی

 و ولسوال سروبی وامع مالقات با نمایند گان ج

 در دفتر ولسوال سروبی در شهرک سروبی

 04/02/2013مورخه: 

 اشتراک کنند کان:

 مرزا محمد حق بین ، ولسوال ولسوالی سروبی 

 محمد داود ، امر فابریکه نغلو

 محمد صابر ، معاون اداری حوزه تولید 

" مرزا 4" شنکی، "3"تولت زی ، "2" شیرخان کس ، "1: قریجات باالئی بند "(a)نماینده های ازقریجات 

 18" قریه نغلو تقریبآمتشکل از 1قریجات پائین بند " (b)" انزیره ، : 7" غلو گودر،"6" خمیردان، "5چینه، "

 خانوار است 730قریه های کوچک میباشدکه در مجموع درای 

 رحمت هللا ، صافی کارمند حفاظتی برشنا شرکت 

 جواد ، نوری کارمند حفاظتی برشنا شرکت 

 نوری ، کارشناس انکشاف اجتماعی )بانک جهانی(

 اجتماعی )مشاور بانک جهانی(الیزابت ، کارشناس انکشاف 

 نقاط عمده بحث های اجرا شده

 بهث ابتدائی بااقایان حق بین ولسوال سروبی

 سال به اینطرف درین پوست کار میکند به نقاط ذیل اشاره نمود.3.5اقای حقبین که از 

I. ت برشنا رکنمایند گان چندین قریه در هفته گذشته سفر نمودند تا در مجلس با مامورین بانک جهانی و ش

 اشتراک نمایند و آنها مایوس بر این شدن که مجلس مورد نظر صورت نگرفت.

II.  ولسوال سروبی ازکمک های که از دونر های بین المللی در سالهای اخیر حاصل نموده اند تقدیر

 مینماید.

III. .میدانیم که که بند سرمایه ملی ههم ما میباشد ولی مردم محل باید از آن فایده ببرد 

IV. فه شدن ظرفیت نغلو جالل آباد فایده خواهد برد. برق به منطقه اوزبین که در سروبی موقعیت از اضا

داردو به شرق بند نغلو واقع است انتقال خواهد شد . ولسوال سروبی تقاضا نمود مردم که درین ساحه 

 زندگی مینماید هم باید از لین انتقالی که از این ساحه میگذرد برق حاصل نمایند .

V. ی سه سال گذشته کمک های انکشافی قابل مالحظ بشمول هشت میلون ایرو از سفیر فرانسه به در ط

سروبی داده شده است . بودجه از طریق وزارت انکشاف دهات تحت اداره شوراهای محل انجام یافته 

 است.

VI.  پروژه د رساحه وسیع استفاده شده است . از دلچسپی مخصوص که به رشد172بودجه برای بیشبرد 

 شورا رسیده است .155شورا در طی سه سال گذشته به  48داشتن تعداد شوراها از 
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VII.  همچنان انکشاف سکتور صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات آبیاری و پروژه های ساختمانی وسیله کاریابی

 برای مردم محل گردیده است . 

VIII.  . یک ارتباط قوی بین دولت محلی و جامعه محل موجود است 

IX. اس کرده اند که آنها کدام مفاد مستقیم از بند حاصل نکرده اند و اکثریت بزرک مردم مردم محل احس

 از دستگاه برق نغلو برق ندارند .  

بعضی از جمعیت ها دسترسی به استفاده از برق دارند ولی به علت مشکالت تخنیکی برق شان مطمین 

بل های کهنه و لین هاهمه  باید تعویض گردند نبوده و اکثرآ پرچاو میگردد. یعنی ترانسفارمر های کهنه ، کی

. 

X.  جمعیت ها در ین باور هستند که آنها از اعمار بند مستفید نشده اند . بلکه زمین های ذراعتی خویش که

در نزدیک بند قرار داشت از دست داده اند . اگر چی آنها بعضی زمین های زراعتی را در جالاباد 

 حاصل نموده اند .

XI. میل ها که در جالاباد جا بجاه شده بودند دوباره به بند بازگشت نموده اند و تعمیرها را یک تعداد ازفا

 باالی تپه بند آباد نموده اند . 

XII.  نفر ازولسوالی سروبی درسه فابریکه برق کار مینمایند .400تقریبآ 

XIII. ردد.                                                                گ ولسول تقاضا نمودند که اگر برق مطمین به جمعیت های باال و پائین بند تامین و تمدید 

وقتیکه نماینده گان جمعیت ها در جلسه حاضر گردیدند ، اقای نوری از اشتراک شان در جلسه ابراز 

 قدردانی نمود و به آنها پروژه را معرفی نموده و از انها خواست تادر بخش پروژه ابراز نظر نمایند .

فامیل (در مورد سابقه بند معلومات دادند . آنهابه یادداشتن  200-15اینده گان قریه جات پائین بند )تقریبا نم

که در وقت اعمار بند ظاهر شاه پادشاه امده بو د و با مردم قریجات صحبت نمودند و و عده سپردن که 

صورت نگرفته است . شخص  مردم قریجات این ساحه برق شان مفد خواهد بود که تا به حال این کار

مذکور که از پروژه وارثی می نمود و با فامیل شاهی نزدیک بوده یک باغ را در نزدیکی ساحه پاینی بند 

 طرح و عمار نمود و برای ان اب دریا را رد نموده که باعث تخریب زمین شخصی زراعتی مردم گردید .

XIV.  نموده اند . این جمله شان در مجلس مورد آنها گفتند که قریه شان هیچ مفاد از بند حاصل نه

مباحثه دیگران واقع گردید و احساس نمود که یکتعداد افرادبخاطر همین بند در فابریکه وظیفه داشتند 

. 

XV.  تاکید نمودند که دور نمودن رسوبات از بند بخش دوم مستقیما و تاثیر منفی را باالی قریه

نفی این کار خوز های جدید ساختن و دیوارهای شان خواهند داشت و جهت جلوگیری از اثرات م

 استنادی ساخته شد تا زمین های زراعتی شان خراب نشوند .

XVI.  قریه بین سروبی و نغلو را 18اشتراک کننده گان تخمین نمودند که کار بخش دوم پروژه

 متاثر خواهد نمود.

XVII. ر اطراف روی تآئید نمودن که نفوس قریه نسبت کاریابی )هم در فابریکه و هم تجارت د

 سرک  ( روبه رشد میباشد. 

 فامیل (قریجات )باالئی(500فامیل ( و دولت زی )تقریبآ 150نماینده شرخان کس )تقریبآ 

XVIII.  تائید نمودن که انها زمین های خود را دروقت ساختمان بند از دست داده اند آنها گفتند که

دهاقین زمین کمتر از اصل را راپور دادند افغانی فی جریب در وقت بی جا شدن بسیاری از 5باساس مالیه 

که به این ترتیب تاوان زمین شان کمتر جبران گردیده است .یکی از اشتراک کنند گان را پور دادند که در 

 جریب زمین ا زدست داده شده شان صرف یک جریب زمین را د رجالاباد حاصل نموده اند .20مقابل 

XIX. دست دادن خانه های شان حاصل ننمودند .راپور دادن که هیچ جبران در مقابل از 

 ملک هردو قریه تائید نمودند که روستانشینان تحت اسکان مجدد ازدست داده بودند . او گفت که اینهااست:
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XX.  . گورستانها و زیارتگاها یشان زیر آب شدن 

XXI. . در فابریکه برای روستانشینان باالی بند هیچ فرصت کاری محی نبوده 

XXII. موقع دریافت نکردند نه فقط برای جبران خسارات خود. روستائیان جبران به 

XXIII.  باال بردن ارتفاع بند )که جز سه تاثیرات بسیار زیاد باالی قریجات باالی بند دارد. او براورد نموده

 قریجات از اثر باال بردن بند متاثر میگردد.  7است که در مجموع 

XXIV. وده ، اما ضرور این است مردم که به طور مستقیم مانند والی ، او میدانست که این پروژه درمنافع ملی ب

تحت تاثیر هستند به درستی جبران شود . با جریان پرداخت محاسبه درست و بیجا شده گان زمین نزدیک به 

 سایت و نه انقدر دور .

XXV.  در این بند تخریبات زیسگاه طبیعی با پرنده گان زیاد و حیوانات در شواهد فعلی نظر به قبل که بند

 ته شده بود نداشت.ساخ

XXVI.   . جوامع باالی بند به برق دست رسی ندارند 
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 13.12.12جلسه همرا با نماینده گان جوامع از چهار قریه جات پائین بند در بند نغلو به تاریخ 

 اعضای تیم:

 ی بانک جهانی ، انرژی : بهربرداریافسیر  –حمید قریشی 

 انکشاف اجتماعی )مشاور بانک جهانی( الیزابت امس کال ، کارشناس

 نماینده گان جوامع: 

 وظیفه  قریه  اسم  شماره

 زمین دار شیر خان کس  حاجی عبد الجبار خان  1

 زمین دار شیر خان کس حاجی خان زاده  2

 زمین دار شیر خان کس محمد هللا  3

 زمین دار شیر خان کس محمد عارف  4

 زمین دار شیر خان کس عبدالمناف  5

 زمین دار دولت زی  حاجی عرب  6

 زمین دار دولت زی طالب 7

 زمین دار دولت زی پاینده خان  8

 زمین دار دولت زی ابراهیم  9

 زمین دار شیر خان کس سید محمد  10

 دهقان شیر خان کس شاه محمد  11

 زمین دار دولت زی عمر گل  12

 زمین دار دولت زی عبدهللا خان  13

 زمین دار شیر خان کس سید رحیم  14

 زمین دار شیر خان کس میرزا محمد  15

 زمین دار دولت زی محمد یوسف  16

 دهقان شیر خان کس استانه گل  17

 زمین دار دولت زی جمعه گل  18

 زمین دار/دهقان شیر خان کس ستار 19

 زمین داردهقان دولت زی جان اغا  20

 

ساخته اجزای پیشنهاد شده از فیز دوم باز سازی نغلو  واهمیت به تعقیب نظریات  مدیریت محیط زیست مشخص

 مردم محل درینجاه. ) لست اشتراک کننده گان جوامع تهیه گردیده در اخیر همین یادداشت.(

 نقاط کلیدی درارتباط به بلند بردن بند توسط اشتراک کننده گان شامل است : .1

a) بند ساخته شده 1960در سال  شش قریجات بیجاه گردیده زمانیکه 

b)  . عدم درک از دولت به احترام از جوامع قریجات که در زمان ساخت فابریکه متاثر گردیده

در ان زمان دولت یکتعداد وعده های در ارتباط به بیجا شدن خانه ها ، زمین و دیکر دارای 

 شان داده بودند .   

اورده نشده . در نتیجه قریجات که متاثرشدن نظر به سخنان اشتراک کننده گان ، تاحد زیادی بر

در چندین محل بشمول جالل آباد ، کابل و در بخش های جدید نزدیک بند پراکنده شده اند. 

 زمین ، مکتب و مسجد و ساحات تدفین شان تغیرنکرده است .

c)  فامیل هائیکه از ساحه جای دور ترک کردند )مانند جالل آباد و کابل (مشکالت زیاد برای

تدفین اعضای فامیل خود دارند قسمیکه انها بشکل نوامد توسط جامع میزبان دیده میشوند و 

 تکذیب کردن دست رسی شانرا به زمین های تدفین /قبرستانی ها. 

d)  به عنوان یک نتیجه اشتراک کننده گان گفت آنها بی میل خواهد بود در حمایت از هر نوع

 ن خانهایشان، زمین و دیکر دارای شان. بلند بردن سطح بند در صورت از دست داد
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e)  هیچ یک از افراط حاضر درین جلسه احساس فایده مستقیم از بند نداشتن. آنها برق هم ندارند

)اگرچی پایه ها در مجاورت زمین شان است و زمین های شان از دریا کابل ابیاری میگردند 

. 

f) سی محدود به زمین /سرک در بعضی از اشتراک کننده گان بر مشکالت اظافی مانند دست ر

محوط قریه به صفت یک نتیجه از افزایش فراهم ساختن امنیت توسط پولیس / نظامی برای 

 کارهای باالی بند اشاره کرد.

g)  .یک تحریک بزرگ این بود که هیچ یک ازمردم محل قادر به اشتغال تامین بند نبود 

 

 نقاط دیکریکه درین جلسه اضافه گردید شامل است:  .2

 جریب دارند.  5بطور اوسط خانواده ها کمتر از 

بخش قابل توجه از مردان جوان از دست دادن قریجات شان بخاطر دریافت کار به )پاکستان /کابل ()در 

فابریکات هیچ دست رسی نیست(. به عنوان یک نتیجه ، فعالیت پیشتر زنان در خارج از خانه کار کردن 

 در زراعت میباشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 گزارش مختصر مشاورت در مورد چارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی:     B 1ضمیمه 
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 مکان: هوتل کابل سرینا

 زمان18/11/13

 

 معلومات عمومی:

و  یو اجتماع محیط زیستی یها یبه نگران یدگیرس ه منظوربچارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی 

توسعه داده شده  ندیآ یبوجود م پروژه بازسازی نغلو از یساز ادهیکه ممکن است در توسعه و پ اتریتاث

محیط مسائل  تیریمد یبرا های مناسب و روش یعمل ود هایک ،یکل یچارچوب دستورالعمل هااین است. 

 نیا تمام طولمختلف، در همکاران  بادر حال اجرا های کند. مشاوره  یرا فراهم م یو اجتماع زیستی

 ،یمشاوره کمک به بهبود طراحچارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی میباشد.  یک قسمت مهمپروژه، 

 نندگایبا نما ی کهقبل های مشاوره به تعقیبدر کابل ها مشاوره این  پروژه است. کی یداریو پا موثریت

 .صورت گرفته بود، میباشد و تگاب یسروب یدر ولسوال ی و ولسواالنمردم محل

 انتشار اطالعات –پروسه قبل از مشاورت 

منتشر شده چارچوب  سینو شیاز نسخه پ ییبه اسناد و مدارک، خالصه اجرا یدسترس لیبه منظور تسه

ر دو  یکیو پشتو ترجمه شده است و بصورت الکترون یدرزبان های به  مدیریت محیط زیست و اجتماعی

 تیسا بدعوت به مشاوره، و در 'و برای قسم یک ضمیمه، هر دو به مهم و بزرگ دسترس شرکت کنندگان 

 ینبه هاج ترتیب شده کهپروژه  یهیسند توج کی ن،ی. عالوه بر اقرار گرفته است دافغانستان برشنا شرکت

 یو پاسخها ها پرسشکه  همراه آندیگرسند  کی ، وشرح داده شده است لیبه تفصرا پروژه  نیا یاصل

در نسخه هم روی ورق و هم بشکل الکترونیکی دو سند  نیا. آماده گردیده است زین را در بر دارد متداول

چارچوب مدیریت محیط  ینسخه چاپ و ضمنا   بود در همان روز مشاورت موجودو پشتو  یدر ،یسیانگل یها

 در دسترس بود.پیش  یها مشاورتدر  زینزیستی و اجتماعی 

 تثب نینشست و همچن نیدر ا یسیپشتو و انگل ،یارائه خدمات ترجمه همزمان به زبان در یبرا باتیترت

 صدا از اقدامات انجام شده است.

 و سخنرانی ها از مجموعه مقاالت یخالصه ا

 را با بیان این نکات آغاز کرد وجلسه  ،دافغانستان برشنا شرکت عملیاتی رئیس احمد شکیب نثار .1
چارچوب مدیریت پروژه و  نیا از مردماین گردهمای آگاهی و شناسایی  یداد که هدف اصل حیتوض

. محیط زیستی و اجتماعی میباشد و از آنها خواست تا نظرات شانرا در مورد با ما شریک سازید
 ی،ژانر نیدر تام ییبه خودکفا یابیدستبه هدف کمک به افغانستان  برای را پروژه نیا تیاهموی 
فراهم عت را و صن یها از جمله کشاورز نهیرشد در تمام زم امکاناتبه نوبه خود انرژی که 

 دوام یابیارز یبرا یپروژه که شامل مطالعات امکان سنج نیا یاصل یکرد. او اجزا دیتاک میکند،
 رسانیو برق  کاسه بندآب در  رهیذخ شیافزا یبرا ید به عنوان راهبنباال بردن ارتفاع  یریپذ

 ساحات یجوامع محل ندگانیبا نما مشاورتکه  گفت احمد شکیب نثاربرشمرد. بند اطراف مناطق
 سال گرفته شده بود. لیدر اوا ینغلو و سروب

 

 ن وافغانستا یبرارا  یبانک جهان یبانیپشت ،یبانک جهان یانرژ کارشناس امور، اسپنسر چاردیر .2
 نیازمندی هایجلسه جریان  بند برق نغلو در تیکرد. او به اهم دییدر کشور را تا یانرژ سکتور
 مراقبت و یخوب طیدر شرا که بند های برق باید کرد  دیتاکنمود و را تصریحافغانستان  یانرژ

همکار مختلف  یبا گروه ها تمشاور را برای ییباال تیگفت که بانک اولو وید. نشو ینگهدار
 آن حیاتی عنوان کرد. یداریپروژه و پا موثریت شیافزا یبرااین موضوعات را قرار داده و 

شش جزء از پروژه  صحبت در موردقبل از را پروژه بند برق نغلو  تاریخچه یرحمت هللا صاف .3
دا پی یموقت بیآسآنها یک از  یکی ی شدهبازساز نیسه تورب از جمله. او اشاره کرد که کردارائه 
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ر د نیچهار تورب جمله از توربینتنها دو  خواهد کرد، شروع به کارترمیم و یبه زود کهاست کرده 

 %50میتوان گفت که این بند حدود  جهیدر نت بوده و فعالیت دارند کهدر شبکه وصل حال حاضر 

 دایپ به منظور یاز مطالعات امکان سنج یتعداد یک داد که حیتوض از توان کلی تولید دارد. صافی
 نی. او همچنخواهد شدانجام  کاسه بندآب در  شید و افزاپاک کاری بن یراه ها نیکردن مناسب تر

 و شرفتیپ یمهارت هاانکشاف د و مناطق نزدیک به بن رسانی وژه شامل برقپر نیکه ا تذکر داد
 نکات قابل تاکید و مفید پروژه میباشد.از یبه عنوان بخش یمردم محل ترقی

 طیو مسائل مح ها بیهر گونه آس مهمتر ازپروژه  نیافواید کابل، گفت که  ی، والعبدالجبار تقوا. 7

د که بند برق نغلو اشاره کردر نظر گرفته شده است. او  1960 سال د دربندر ساخت و ساز زیستی 

 ،تقوا والی. استد متعلق بندر محل  بیجر 720از  شتریو دولت برا احتوا کرده  نیزم بیجر 52 حدود

 ی میپروژه همکار نیبه طور کامل با ا ولسوال سروبی که درین نشست حضور داردکرد که  دییتا

 کنند.

 مطرح شده توسط شرکت کنندگانسواالت و  ینکات اصل .4
است.  یضروریک اصل  پروژه نیا یمردم محل در تمام جنبه ها یهمکار یتی)الف( از لحاظ امن 

وجود دارد. بند نغلو در  یکم اریبس یشغل ید و فرصت هانندار یهنوز به برق دسترس یمردم محل

یشتری برای مردم محل در نظر مناطق اطراف بند باید بطور کابل برق رسانی شود و زمینه اشتغال ب

 گرفته شود. 

و  شنهاداتیت و پانظره ومطرح شد یمردم محل ندگانیبا نما یقبل بحث هایمسائل در  نی: اپاسخ

تحت عنوان برق رسانی ساحات بند و ارتقای مهارت و سطح زندگی پروژه جز چهارم  در آنهاانتقادات 

 گرفته شده است. شان در نظر

ساخته شد ساکنین پاهین و باالی بند هیچ نوع جبران خسارت را در بدل امالک و زمانیکه بند )ب(  

ه حرفدقیق و  یکه مطالعات امکان سنج این واضح است .دارایی های از دست رفته شان بدست نیاوردند

جبران خسارت میشوند در بدل آنچه از دست  موقع به یمردم محل که نظر به آن میگرددانجام  پروژه یا

 یمناما آنها  ،ندستینروی قرار گرفتن امالک برای پروژه بازسازی نغلو مخالف  ی. مردم محلندمیده

د در بن در کنار یکشاورز یها نیاز زم یبرخ . در حال حاضربدر آیند انیتوانند از عهده ضرر و ز

به حداقل رساندن  و لیکه حفاظت از س دردندرخواست ک یمردم محل بنا   وجود دارد لیمعرض خطر س

 .شود در نظر گرفته باید به عنوان یک بخش از پروژه بازسازی نغلوخطر 

تخنیکی بصورت  یانجام مطالعات امکان سنج نیو همچن قیدق یو اجتماع محیط زیستی : مطالعاتپاسخ

همچنان به حیث مشاور درین  ی. مردم محلصورت خواهد گرفتمختلف پروژه  یاجزا یبرا گسترده

 یها استیافغانستان و س نیمطابق با قوانخسارت آنها جبران  موقعو به  همکار خواهند بود پروژه

 .این پروژه صورت میگیردتحت  هخسارات وارد یبرا یبانک جهان یاتیعمل

بصورت ؟ شغل ی جبران خسارت زمین های از دست رفته اقدام مینمایندبراذیدخل )ج( چگونه جوامع  

واند ت ی. اگر مردم مجبور به نقل مکان شود، مبرای جوامع باید پیشنهاد شودبدیل زمین  ست،ین یکاف

به اشتراک گذاشته آسیب پذیر با جوامع  دینقل مکان کرد؟ اطالعات با یکشاورز های نیآنها را به زم

 بدهند.ادامه  ضرور است تا با آنها همکاری و مشاورت خود راشود و 

از دست  تا در برابروجود خواهد داشت یب پذیر و متباقی افراد آسبا جوامع  قیدق های : مشاورهپاسخ

ران جب بانک جهانی یاتیعمل یها استیافغانستان و سنافذه  نیقوان یدر راستاشان  ییو دارا امالکدادن 

 .خسارت صورت گیرد
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 هممکن است کار خود را با توجه ب مردم محلی که در بند نغلو و سب استیشن مصروف کار هستند)د(  

 اسبمن نهیبه در نظر گرفتن گز ازیپروژه ن نیاز دست بدهند. ا تکنالوژیو  دیجد یها ستمیس یمعرف

 .سیستم دارد انتقال بخش قیکارکنان از طر نیاز ا تیحما یبرا

 جزء خاص از پروژه گنجانده شده است. کیبه عنوان  یو آموزش مردم محلمهارت ها  : ارتقاءپاسخ

 شد؟ یتگاب انجام نم یدر ولسوال)ه( چرا مشاوره       

همچنان بعضی مشاوره گرفته شده و  صورتتگاب  ولسوال با ها تا کنون از مشاوره ی: برخپاسخ

 یخود را برا آماده گی . دولت فرانسهکه در آینده صورت خواهد گرفت شده است یزیبرنامه ر ها

 تگاب نشان داده است. یولسوال برق رسانیسوم  بخش یمال نیتام

و آب و دافغانستان  یوزارت انرژ نیبمعکوس را نقش  یکرسد  یبه نظر مچنانچه پروژه  نی)ج( ا 

 کیدافغانستان برشنا شرکت در  با و یاتیبا وزارت در نقش عملارائه میکند طوریکه برشنا شرکت 

 .مصلحتی قرار گرفته استنقش 

 راسرسدر  فابریکات تولید برق آبیو مراقبت تمامی : دافغانستان برشنا شرکت مسئول حفظ پاسخ

جود مو یها تیتحت مسئول بنا   دیاست و نه جد یک پروژه اعمار مجدد نیکه ای. از آنجا میباشد افغانستان

میتوان  کهخواهد بود  ششمبخش  هید کنر در مراحل اولبن. توسعه قرار میگیرددافغانستان برشنا شرکت 

 .بر عهده بگیرد بخش را نیا تیو آب ممکن است مسئول یو وزارت انرژ است دیجد اختارس کگفت ی

دارد که بصورت موازی در همه و آب  یبا وزارت انرژ کینزد همکاریدافغانستان برشنا شرکت 

 دارد.ندو نهاد وجود  نیا نیب یریدرگنوع  چیو ه امورات به پیش میروند

واهد موثر تر نخ بند برق نغلو یبازساز یبه جا آن دریادر امتداد  یآب بند برقاز  گرید یکی ن( ساختد) 

 بود؟

این فابریکه در حال حاضر داخل شبکه است ( 1برق نغلوعبارتند از ) بند یبازسازپروژه  یای: مزاپاسخ

همین آب کاسه بند نغلو مورد استفاده مناطق سمت پاهین ( 3) کاسه بند است ی( دارا2) و تولید دارد

 .هزینه کمتری نیاز دارد به تناسب ساختن یک بند برق آبی جدید)د(  فابریکه سروبی قرار میگیرد

اصالح و بازسازی این بند طوری صورت میگیرد که این بند داخل شبکه بوده و مهم است که  نی( از)

 .تولید برق میکند

لید و تو خواهد ماند یباق داخل شبکهپروژه بخش های از  یاریدر بس این فابریکهرود  ی: انتظار مپاسخ

 .، در جریان پاک کاری رسوبات بند متوقف شودمدت کوتاه یک  ی، اما ممکن است براداشت

بند برق نغلو فراتر از  یدیتول اعظمی تیظرف فابریکه نیا یبازساز ایآ نکهیدر مورد ا بحث( و) 

برده بند بلند د. اگر ارتفاع افزایش خواهد دا شیافزا میگاوات100خود را از  لیحداکثر پتانس تیظرف

 ؟خواهد گرفت صورت کار نیگذارد. چگونه ا ریتاث نیتورب ی، ممکن است از ارتفاع عامل براشود

 یها نهیبرق در بند برق نغلو است. گز دیتول یساز نهیبه یها نهیاز گز یکید ارتفاع بن: باال بردن پاسخ

ه ب در قسمت باالی بند کاسه بند میتنظ نید و همچنبن یبهره بردار سالم از تیریممکن است مد گرید

 باشد.کنترول رسوبات می و یاضاف یها بیشتر ذخیره آب تیظرف ایجاد منظور

 شیکه ب یدوره طوالن کیدهد  یاجازه م کاسه بند شده حجم آب داخل  باعث افزایش دبنارتفاع  شیافزا

 شیافزا یبرا ایآ نکهیدر مورد ا یریگ میکه تصم یدهد. هنگام شیرا افزا دیتوان تول یاز قدرت را م

 در مطالعات امکان باید امر نیابعد هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت وکار تحت  نید، تورببنارتفاع 

 .گیرد قرار یبررس وردم یفن یسنج
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 )ک( آیا پالن احیای مجدد بند نغلو شامل ماستر پالن دولت است یا خیر؟

 پاسخ: بلی این پروژه شامل ماستر پالن دولت میباشد.

ی، اریآب ،یآب برق دیتول یبرا مثال عنوان به) منظوره چند پروژه کی دیبا دبن یبازساز پروژه نیا)گ(

 آب ایآ. است افغانستان و انکشاف توسعه یژیاسترات یاصل ستون کی یکشاورز. باشد...(  و زراعت

  شود؟ استفاده زراعت یبرا دتوانمی نغلو برق بند

(L)  بندباز سازی  انیجربند نغلو نگران اند از جهت جبران خسارت امالک شان در نهیپا)ل( مناطق 

، آنها در گذشته هیچ نوع جبران خسارت را ازین مدرک بدست نیاورده اند، ولی این بار مردم نغلو برق

 آسیب پذیر این محالت باید به موقع و بطور مناسب جبران خسارت شوند.  

کردیم که  دعوت را نغلو برق مناطق بند از ندهینما ما مشاوره در جریانچنانچه شما آگاه هستید : پاسخ

رفع نگرانی شان باید مشاورت های الزم و جبران خسارت به موقع طبق قوانین نافذه  به منظور

  .افغانستان صورت گیرد.

زراعت  یاه تیفعال یبرا زین و یسروب بند در قبل از رسیدن به کاسه بند نغلو نغلو برق بند آب: پاسخ

ل حاص را آب میتوان که است ی اینآب برق یدیکل تیمز. شود یم استفاده آباد جالل منطقه و آبیاری در

 کرد و مورد استفاده قرار داد.

گونه چ کابل ازین مورد برق ؟ط از ظرفیت برق تولیدی بند نغلو بهره مند خواهد شد یکس چه)م(  

  ؟است

میگا  390-380 نیب واقع در نیا میگاوات برق میباشد، و 900-  800 ظرفیت حدود مندازین کابل: پاسخ

 .یتجار مناطق یبرا نه اما یمسکون مناطق خواهد بود برای یکاف وات میرسد  درینصورت این مقدار

بانک انکشاف احساس میشود.  رسانی برق نیهمچن و انتقالضرورت به سب استیشن ها و لین های 

میگاوات برق را به کابل دارد در زمان معین  1000اسیایی بودیجه پروژه لین انتقال که ظرفیت انتقال 

 آن میپردازد. 

  شتریب سواالت و نظرات ارائه یبرا زمان پنجره

 افتیدر یبرا مهلت نیآخر که شد اعالم مشاوره طول در

 ،تماعی مورد چارچوب مدیریت محیط زیستی و اج در نظرات

 Naghlo.info) یب سایت دافغانستان برشنا شرکتو قیطر از

@ dabs.af )یک . است تمدید شده 6 دسامبر 2013 الی

 هتوجکه  شد منتشر کنندگان شرکت تمام به نیهمچنیاداشت 

 لیمیا کی شرکت برشنا دافغانستان ن،یا بر عالوه ،دیباش داشته

بانی نسخه ز. است فرستاده اشتراک کننده گان تمام به یریگیپ

چارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی و خلص شرح پروژه یک باز دیگر قسم یاداشت درین ضمیه 

 گنجانیده شده است. 
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 تصاویر از جریان جلسات مشاورت:

 

 
اشتراک کننده ها در جریان مطرح کردن سواالت                           اشتراک کننده ها در 

 آوری مواد جلسات جریان جمع

 

 
 نمایند های مردم محل در حال مطرح نمودن سواالت                  تصویر از جریان جلسه 

 لست اسناد و مواد موجود

 

خالصه اجرائیوی چارچوب مدیریت محیط زیستی و  .1
 اجتماعی )انگلیسی(

خالصه اجرائیوی چارچوب مدیریت محیط زیستی و  .2
 اجتماعی )دری(

اجرائیوی چارچوب مدیریت محیط زیستی و خالصه  .3

 اجتماعی )پشتو(

 خالصه پروژه )انگلیسی( .4

 خالصه پروژه )دری( .5

 خالصه پروژه )پشتو( .6

 طرح سواالت )انگلیسی( .7

 طرح سواالت )دری( .8

 طرح سواالت )پشتو( .9

 سالید های پروژه به زبان های انگلیسی، دری و پشتو .10

 نقشه ساحات بند نغلو .11

 پوستر همکاران .12

 میکانیزم تحلیل شکایاتپوستر  .13

 پوستر اجزای پروژه .14

 نقشه از ساحه بند نغلو                                                                                             
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 ضمایم: 

 . مواصلت نامه از جانب نماینده های مردم قریه جات پاهین بند برای مشاورت کابل1

 اک کننده و مهمانان. لست افراد اشتر2

 

 (:1ضمیمه )

 ورق درخواست اهالی

 قریه نغلو ولسوالی سروبی

 بسم هللا الرحن الرحیم

 

 قابل توجه مسولین محترم بانک جهانی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان!

 

انب جخرسندم ازینکه امروز در گردهمایی غرض تبادل نظر به ارتباط توسعه ذخیره آبی بند برق نغلو، این 

شیر آقا منحیث نماینده مردم قریه های نغلو شرکت ورزیده ام. امیدوارم تا با استفاده از وقت تعین شده توانسته 

باشم مشکالت و نظریات مردم را با مسولین در میان بگذارم. باید یاد آور شوم اینکه با افتتاح کار ساختمانی 

ین های آسیب پذیر قریه جات نغلو پائین طبق سروی توسط حکومت وقت بدیل زم 30بند برق سروبی در دهه 

که صورت گرفته بود داده شده است و لی برای مردم قریه های باالیی نغلو که زمین و ملکیت های شان زیر 

 تهدید بروز سیالبها و بعداً جریان آبی ذخیره نغلو میباشد پرداخت هیچگونه بدیلی در نظر گرفته نشده است.

ر ساختمانی بند برق نغلو، شروع بهره برداری و سر سبز شدن باغهای ناجو دار دولتی همچنان بعد از کا

( ساعته توربین های نغلو زمین های زراعتی مردم 2غرض استحکام سرک و ساحات ترانزیتی جریان آبی )

مراجع قریه های باالی نغلو را تخریب نمود که در آن زمان نیز اهالی قریه جات عرایض رسمی خویش را با 

مسئول آنزمان در میان گذاشتند ولی باز هم مشکالت ساکنین متضرر شده نغلو مورد کم توجهی حکومتی قرار 

 گرفته هیچ اقدام در رابطه به جبران خسارات آنان صورت نگرفت.

متر از سطح تحتانی ذخیره برای گنجایش  91با وجود این همه طبق معلومات ذخیره بند آبی نغلو به ارتفاع 

میلیون متر مکعب آب طراحی و دیزاین گردیده است که ساختمان بند متذکره شکل مستقیم عمودی را دارد  55

حاال با افزودن سه متر ارتفاع این بند چه مقدار آب در ذخیره آبی افزایش پیدا خواهد کرد؟ و آیا مقاومت بند 

د محاسبات سیستمایتک توسط مسئولین و متذکره در برابر آن کفایت خواهد کرد یا خیر؟ که درین زمینه بای

 انجنیران مسلکی صورت گیرد.

بناً خواهشمندیم تا در رابطه به آسیب پذیر شدن ملکیت ها و زمین های زراعتی نغلو سروی دقیق انجام شود 

که در صورت تهدید و تخریب ان بدیل از طرف نهاد های دولتی و یا بانک محترم جهانی در نظر گرفته شود 

 مقامات محترم ذیصالح را خواهانیم. توجه

 

 

 با احترام
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 (: لست افراد اشتراک کننده در مشاورت کابل 2ضمیمه )

 د افغانستان برشنا شرکت
 پروژه بازسازی بند نغلو

 ورکشاپ چارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی )مشاورت کابل(
 لست اشتراک کننده ها

 2013کال نوامبر 
 شماره اسم وظیفهمحل  موبایل ایمیل آدرس

shekeeb.nessar@dabs.af 0772242424 1 احمد شکیب نثار  دافغانستان برشنا شرکت 

wali.oria@dabs.af 0777722375 2 محمد ولی اوریا  دافغانستان برشنا شرکت 

Kohistani.dabm@gmail.com 0700227905 3 محمد همایون کوهستانی وزارت انرژی و آب 

Rspencer@worldbank.org O701133386  4 ریچارد اسپنسر بانک جهانی 

minoianv@gmail.com  5 ویکی  بانک جهانی 

elizabethmccall@btinternet.com 0708815559 6 الیزابت  بانک جهانی 

ank.orgmnoori@worldb 0701133388  7 یاسین نوری  بانک جهانی 

ohidayat@worldbank.org 0706601260  8 عبید هدایت  بانک جهانی 

jmonday@worldbank.org +66897716092 9 جیمز ماندی بانک جهانی 

N/A 0799460625 10 سلطانی رئیس کدستر 

Kbl.jacc@gmail.com 0771100100 

0700256811 

 11 عبدالجبار تقوا والی کابل

Sharafat621@gmail.com 0705309129 12 محمد گل شرافت  ولسوال سروبی 

 13 شیر آغا  ملک سروبی 0700082543 

 14 خان زاده  ملک سروبی 0777853612 

besmillahbesmil@nrap.gov.af +93700414324 15 بسم هللا بسمل وزارت فواید عامه 

Hidayatullah.Omari@actionaid.org 

 

93 785 80 44 27 

93 776 29 98 62 

 

 16 عبید هللا عمری  اکشن اید

nasrullah.habibi@unhabitat-afg.org 0700289360 17 نصر هللا حبیبی حبیتات 

hdurrani@adb.org 0773620397 18 حمید درانی  بانک انکشاف آسیایی 

Habib.rahmat@gmail.com 0700222113 19 حبیب رحمت وزارت انرژی و آب 

abrasooli@yahoo.com 0700232022   20 عبد االهلل 

hitendradev@hotmail.com 0778031204 21 هتندرا دیف شکیا  پروژه بازسازی نغلو 

laxmisilpakar@yahoo.com 0798619903 22 لکشمی  پروژه بازسازی نغلو 

mkgoyal123@gmail.com 09950082875 23 گویال  پروژه بازسازی نغلو 

ahmadatayee12@gmail.com   24 احمد عطایی  وزارت مالیه 

Ahid_tawhidi@yahoo.com 0700266363  25 وحید توحیدی  شرکتدافغانستان برشنا 

 26 غالم داوود  آمر بند نغلو  

 27 سبیر خان  معاون بند سروبی  

Amirkhan.delbary@dabs.af 0729003132  28 امیر خان  دافغانستان برشنا شرکت 

Zksyed.ke@gmail.com 0796119135  مرکز معلومات سکتور انرژی

 افغانستان 

 29 سید زایدی 

 30 تمنا سادات دافغانستان برشنا شرکت 0729002045 

Abdulhakim.frough@dabs.af 0777722802 31 عبدالحکیم فروغ  دافغانستان برشنا شرکت 

Shafi.atal@dabs.af 0729004400 32 شفیع اتل  دافغانستان برشنا شرکت 

asfandyar.hesami@dabs.af 0798163788 33 اسفندیار هاشمی  دافغانستان برشنا شرکت 

jawad.noori@dabs.af 0777792149 34 احمد جواد نوری دافغانستان برشنا شرکت 

Rahmatullah.safi@dabs.af 0777792151 35 رحمت هللا صافی  دافغانستان برشنا شرکت 

mailto:shekeeb.nessar@dabs.af
mailto:wali.oria@dabs.af
mailto:Kohistani.dabm@gmail.com
mailto:Rspencer@worldbank.org
mailto:minoianv@gmail.com
mailto:elizabethmccall@btinternet.com
mailto:mnoori@worldbank.org
mailto:ohidayat@worldbank.org
mailto:Kbl.jacc@gmail.com
mailto:Sharafat621@gmail.com
mailto:besmillahbesmil@nrap.gov.af
mailto:Hidayatullah.Omari@actionaid.org
mailto:farhad.toghian@unhabitat-afg.org
mailto:hdurrani@adb.org
mailto:Habib.rahmat@gmail.com
mailto:abrasooli@yahoo.com
mailto:hitendradev@hotmail.com
mailto:laxmisilpakar@yahoo.com
mailto:mkgoyal123@gmail.com
mailto:Ahid_tawhidi@yahoo.com
mailto:jawad.noori@dabs.af
mailto:Rahmatullah.safi@dabs.af
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  اعالمیه های عمومی -   2a ضمیمه

 

 (  بررسی عرضی )قبل از

 

 

آی دی پروژه     والیت ....................................

.......................................... 

 

 

                                                         ولسوالی/ قریه ......................................

 

 پروژه و خصوصیات برجسته آن چیست •

 فوائد •

 در آن دخیل هستند  اداراتکدام  •

 چه خواهد شد اجتماعیدر صورت خشم  •

 زمین  داوطلبانههای  هبهضرورت برای زمین اضافی از طریق  •

 تاثیرات و حقوق احتمالی  •

 .. تاریخ بررسی عرضی •

 جزئیات مسیر به همراه نقشه مسیر نمایش داده شده  •

، ارزیابی تاثیرات ،محلی، شوراهای انکشافی دریاپائین  جوامع محلی باال ودعوت از چه کسی )  •

 میراب ها، میراب های فرعی، و غیره( 

 

 

 

 د افغانستان برشنا شرکت  محیط زیستی  محافظوی/شخص مسئول : مامور اداره

 شماره تماس، آدرس 
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 یات تنظیمی برای افشاسازی جزئ – 2b ضمیمه

 

 )قبل از نهایی ساختن بررسی عرضی( 

 

 

        

آی دی پروژه    والیت .......................................

.............................................                                                                                             

                                                                                                                                                        

  

 

                          

                                  ولسوالی/قریه .......................

 

 

 :  مسیراسم 

 

 

 طول مجموعی )کیلومتر(: 

 

 

 اسکان مرتبط:

 

 

 

 شروع مسیر/کیلومتر:

 

 

 پایان مسیر/کیلومتر:

 

 

  مجموع نفوسی که از آن مستفید شده اند 
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 تطبیق کننده :  اداره

 

 

 اسم فرد تماس گیرنده و آدرس : 

 

 

 محیط زیستی عالمه گردیده است.-در دیاگرام قیاسی با خصوصیات اجتماعیمسیر پروژه 

    

  قیاسیدیاگرام      محیط زیستی  – اجتماعیخصوصیات 
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 نتایج بررسی عرضی - 2c ضمیمه  
 

 

 ()بعد از نهایی ساختن بررسی عرضی

 

                                                                                                                                                  

  

آی دی پروژه :                        .......................................والیت 

.......................................... 

                                                    

       ولسوالی / قریه ............................................. 

:  اشتراک کنندگان

.......................................................................................................................... 

 

  اجتماعیو  محیط زیستی شناسایی مکان های حساس 

 

  

 نیاز به زمین های اضافی  در قسمتمکان های احتمالی 

 

 

 شناسایی شده  مسایل

 

 اندشناسایی شده اشخاص متاثر شده از پروژه که 

 

 

 

  جوامع محلیپیشنهاد از جانب 

 

 

 

یعه ذر مردم محلبهم پیوستگی عرض زمین و گنجانیدن پیشنهادات تغییرات ) اگر وجود داشت ( برای کاهش 

  :/تغییر اصالح
 

……………………………………………………………..…………………………… 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

 

 

 

) رئیس و دیگر اعضا ( شوراهای انکشاف محلی/ارزیابی تاثیرات، سازمان های اجتماعی  /فرد مسئول :اداره

 ، مامور دولت ) در صورت موجود بودن ( 

 

، نماینده ریاست مربوطه دولت، مامور اجتماعیشورای انکشافی :  قانون زمین که باید از آن پیروی شود

احوی، ، عالم دینی محلی، انجینر سارزیابی تاثیرات د افغانستان برشنا شرکت، نماینده محیط زیستی  محافظوی

تاثر اشخاص مفامیل های با اشتراک نمایند اما  بررسی عرضی  و مالکین یا نمایندگان قانونی احتمالی باید در

مشوره  یاجتماعباید بصورت فردی و جداگانه ، قبل از نوشتن توافقنامه در جلسه شورای انکشافی  شده از پروژه

 . صورت بگیرد
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 حفاظت از امالک فرهنگی  – 3ضمیمه 

 

آثار فرهنگی فزیکی شامل آثار تاریخی، اماکن، آثار هنری، یا ساحات )دارای ارزش جهانی فوق العاده( از 

علمی، نژادشناسی، یا انسان شناسی، بشمول گور های کشف نشده یا قبرستان ها  نقطه نظر تاریخی، زیبایی،

میباشد. با درنظر داشت این تعریف وسیع، ملکیت های فرهنگی عبارت اند از ساحات و اماکنی که دارای اهمیت 

 انسان شناسی، باستان شناسی، تاریخی، معماری، یا مذهبی و ساحات طبیعی با ارزش فرهنگی هستند.

 

این پروژه پیشنهادی که از چهار جز تشکیل شده است به احیاء مجدد بند نغلو مربوط می باشد، احتمال نمی رود 

که کدام خطری را در قسمت ملکیت های فرهنگی داشته باشد. ) احتمال می رود که هر گونه میراث فرهنگی 

اق افتاده باشد. ( بر عالوه، لیست اتف 1960در ساحه که تخریب شده اند، در زمان احداث اول بند در دهه 

(، شامل هر گونه 1مشخصات منفی که باعث می شوند یک پروژه غیرقابل شمول برای حمایت باشد )ضمیمه 

فعالیتی است که باعث تخریب قابل توجه میراث فرهنگی غیرقابل تجدید می گردد. با اینحال، طرزالعمل های 

ی، و طرز العمل برای کشف تصادفی باید پیگیری شده و در اسناد زیر برای شناسایی، محافظت در مقابل دزد

معیاری مزایده شامل گردند. ارزیابی های تاثیرات محیط زیستی  و اجتماعی از حضور منابع فیزیکی فرهنگی 

 در ساحه ای که بطور بالقوه تحت تاثیر هستند نظارت خواهند کرد. 

 

 طرزالعمل های کشف اتفاقی )چانسی(

 

 16ل های کشف اتفاقی در قانون محافظت از میراث فرهنگی و آثار هنری افغانستان )جریده رسمی، طرزالعم

( تعریف میگردد، که  مقامات ذیصالح و مسئولین ادارات میراث فرهنگی را در صورتیکه ساحات  2004اپریل 

ماید قانون تصدیق مین یا آثار تاریخی و فرهنگی در جریان تطبیق پروژه کشف میگردد، مشخص می سازد. این

که تمام آثار فرهنگی و تاریخی منقول و غیر منقول، ملکیت دولت افغانستان میباشند، و در ادامه اضافه مینماید 

 که:

 

  ،انستیتوت باستان شناسی و ریاست حفاظت و ترمیم آثار تاریخی هر دو مسئولیت سروی، بررسی، تحلیل

ی، و جمع آوری و ترتیب تمام اسناد تاریخی مرتبط با هر تشخیص و ثبت تمام ساحات فرهنگی و تاریخ

یک از ساحات خاص را دارند. هیچ کسی نمیتواند باالی ساحات ثبت شده تاریخی و فرهنگی ساختمان ایجاد 

قانون متذکره(  7یا اعمار نماید مگر اینکه اجازه یا توافق رسمی یا تاییدشده از انستیتوت باستان شناسی )ماده 

 ه باشد.صادر شد

 

  تمام آثار و اقالم میراثی تاریخی و فرهنگی منقول و غیر منقولی که در افغانستان کشف میگردند یا در زیر

خاک مدفون باقی میمانند و کشف نمیگردند یا استخراج نمی شوند، ملکیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 (.8غیر قانونی میباشد )ماده  میباشند و قاچاق هر نوع از این اقالم سرقت محسوب گردیده و

 

  هرگاه شاروالی ها، شرکت های ساختمانی، آبیاری یا دیگر شرکت ها )چه اینکه این شرکت ها، دولتی یا

خصوصی باشند( آثار تاریخی و فرهنگی باارزش را در جریان اجرای پروژه های خویش پیدا یا کشف 

یش را متوقف ساخته و در قسمت آثار یافت شده به مینمایند، آنها مسئولیت دارند تا کار پروژه های خو

 (.10انستیتوت باستان شناسی درباره کشف های خود اطالع دهند )ماده 
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  افرادی که ساحات تاریخی و فرهنگی را پیدا یا کشف مینمایند، مکلف اند تا در قسمت یافته های خویش به

ساحات یا آثار در یک شهر میباشد نباید اطالع  سرعت به انستیتوت باستان شناسی اطالع دهند اما اگر این

دهی را بیشتر از یک هفته به تاخیر بیندازند و در صورتی که این ساحات یا آثار در یک والیت میباشد، 

هفته به تاخیر بیندازند. تمام آثار کشف شده منحیث ملکیت های عامه  2نباید اطالع دهی را بیشتر از 

ستان برای تمام زمین ها و ساحات که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی محسوب گردیده و دولت افغان

 (. 19،1محسوب میگردند، خساره به مالکین آن پرداخت خواهد نمود )ماده 

 

  هرگاه یک ساحه تاریخی و فرهنگی غیر منقول کشف میگردد که ساحه متذکره شامل بعضی آثار تاریخی

این آثار منقول منحیث ملکیت عامه محسوب گردیده و به و فرهنگی منقول می شود، در این صورت تمام 

 .(19,2( این حکم خساره پرداخت خواهد شد. )ماده 13مالک آن ملکیت به اساس ماده سیزده )

 

 

  شخصی که یک اثر تاریخی و فرهنگی منقول را پیدا یا کشف مینماید، مکلف است تا در قسمت این کشف

به ریاست باستان شناسی درصورتیکه وی در پایتخت افغانستان، شهر کابل، زندگی می کند، کمتر از هفت 

حفاظت از آثار ( روز اطالع دهد، و درصورتیکه در یک والیت زندگی مینماید، وی باید به ریاست 7)

( 14تاریخی و فرهنگی یا ریاست اطالعات و فرهنگ یا به نزدیکترین ریاست دولتی کمتر از چهارده )

 روز اطالع دهد.  

 

  ریاست های متذکره مندرج در این ماده مسئولیت دارند تا طی اطالعیه ای به ریاست باستان شناسی هر چه

 (26این حکم قدردانی خواهد گردید. )ماده  13اس ماده عاجل گزارش داده و کشف کننده این اثر به اس

 

  هرگاه افرادی که آثار تاریخی و فرهنگی را کشف مینمایند، در قسمت آثار یا ساحات کشف شده به ریاست

این حکم گزارش نمی دهند، آنها  26و  19مربوطه در جریان مدت زمان مشخص شده به اساس ماده های 

 (75( ماه زندانی خواهند گردید. )ماده 3ا نه بیشتر از حداکثر سه )( ماه ام1برای حداقل یک )

 

طرزالعمل فوق باید منحیث احکام استندرد در قراردادهای ساختمانی، زمانیکه قابل تطبیق میباشد، مورد استفاده 

وط به بو توجه قرار بگیرد. در جریان نظارت بر پروژه، انجینیر ساحه باید بررسی نماید که مقررات فوق مر

 طرزالعمل کشف چانسی مورد توجه قرار میگیرد یا نخیر.

یافته های مربوطه در گزارش های نظارت بر پروژه بانک جهانی ثبت خواهد گردید، و گزارش های تکمیل 

تطبیقی تاثیرات کلی فعالیت های کاهش منابع فرهنگی، مدیریتی و ظرفیت سازی پروژه، تا جاییکه مناسب تلقی 

 رزیابی خواهد نمود.گردد، را ا

 

 

 

 

 

 

 

 قالب پالن مدیریت محیط زیستی و اجتماعی -4ضمیمه 
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نگرانی ها  اجزای پروژه نغلو

 /مسایل

تاثیرات بالقوه 

محیط زیستی و 

 اجتماعی

اقدامات کاهشی 

 پیشنهادی
 

مسئولیت های 

 اداری
 

تخمین 

 هزینه

)مثال  نظرات

 (ثانویتاثیرات 

 1جزء 

 

 

 فاز دیزاین

      

 2 جزء

 

 فاز دیزاین

  

 

    

 3جزء 

 

 فاز دیزاین

      

 4جزء 

 

 فاز دیزاین

      

 1جزء 

 

 فاز ساختمانی

 

      

 2جزء 

 

 فاز ساختمانی

 

      

 3جزء 

 

 فاز ساختمانی

 

      

 4جزء 

 

 فاز ساختمانی

 

      

 1جزء 

 

و  بهربرداریفاز 

 مراقبت

      

 2جزء 

 

و  بهربرداریفاز 

 مراقبت

      

 3جزء 

 

و  بهربرداریفاز 

 مراقبت

      

 4فاز 

 

و  بهربرداریفاز 

 مراقبت
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 طرزالعمل ارزیابی تاثیرات محیط زیستی در اداره ملی حفاظت از محیط زیست -5ضمیمه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پیشنهادیشناسایی طرح های   

 بررسی

 محدوده

محیط زیستی ضرورت  تاثیراتبه ارزیابی 

 است

محیط زیستی  تاثیراتبه ارزیابی 

نیستضرورت   

 مشارکت عامه

 تحلیل تاثیرات

مدیریت کاهش خطرات و 

 تاثیرات

 گزارش ارزیابی تاثیرات محیط زیستی 

 بررسی

 تصمیم گیری

 تایید عدم تایید

 تطبیق و پیگیری دیزاین مجدد

 ارائه مجدد

 مشارکت عامه

مشارکت عامه عمدتا در این نقاط اتفاق می 

افتد. به هر حال، این مسیله میتواند در 

سایر نقاط در جریان روند ارزیابی تاثیرات 

 محیط زیستی اتفاق بیفتند. 
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ماین در پروژه هایی که از جانب بانک جهانی در افغانستان تمویل  اتی مدیریت خطرطرزالعمل ها – 6ضمیمه 

 مالی می شوند

 
 :پیشینه

طرزالعمل های ذیل در قسمت پاسخ به خطرات ایجاد شده توسط موجودیت اراضی ماین دار در افغانستان، با 

 در نظرداشت موارد ذیل، طرح میگردد:

توسط خود مردم محل تشخیص و تطبیق میگردد )برای پروژه های کوچک  کارهای بازسازی/ساختمانی محلی

 یکایی برای هر پروژه(؛افسردالر  100000تا 

توسط مقامات محلی تشخیص داده شده و توسط قراردادی های محلی تطبیق میگردد کارهای کوچک و متوسط 

 یکایی برای هر پروژه(؛افسرمیلیون دالر  5)برای پروژها تا 

 ؛تطبیق میگردد، بدون استفاده از قراردادی ها، که مستقیما توسط ریاست ها/ادارات دولتیکارهایی 

 یکایی(؛افسرمیلیون دالر  5توسط قراردادی ها تطبیق میگردد )برای پروژه های بیشتر از کارهای بزرگ 

نظرات عمومی تطبیقی در قسمت تمام طرزالعمل های ذیل: تمام کارهای مربوط به ارزیابی خطرات و ماین 

تطبیق گردد. این طرزالعمل ها ممکن در آینده  (MACA)پاکی باید در هماهنگی با مرکز ماین پاکی افغانستان 

 با توجه به شرایط انکشافی، نیاز به تعدیل داشته باشد.

 کارهای مدیریت شده محلی طرزالعمل برای 

این طرزالعمل در قسمت کارهای بازسازی/ساختمانی محلی که توسط خود مردم محل )برای قابلیت تطبیق: 

یکایی برای هر پروژه( تشخیص و تطبیق میگردد، به کار برده افسردالر  100000پروژه های کوچک تا 

 میشود.

نان ازاینکه پروژهایی که آنها پیشنهاد نموده اند، در جوامع محلی باید در قسمت حصول اطمیرویکرد کلی: 

ساحات آلوده به ماین نمیباشند، یا توسط مرکز ماین پاکی افغانستان )یا یک موسسه معتبر ماین پاکی تصدیق شده 

 توسط این مرکز( عاری از ماین شده اند، مسئول باشند. 

آلوده به ماین در منطقه شان قرار دارد، و آنها انگیزه  جوامع محلی بهتر میدانند که کدام ساحاتمنطق یا توجیه: 

قوی دارند تا موقعیت آن ساحات را بطور دقیق گزارش دهند بخاطر اینکه آنها خود کارها و پروژه ها را تطبیق 

 مینمایند.  
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 طرزالعمل:

جوامع محلی باید جوابی را در سئوالنامه در مورد حضور یا موجودیت ساحات آلوده به ماین در ساحه  .1

ای که پروژه های مدیریت شده محلی تمویل شده بانک جهانی تطبیق خواهد گردید، بدهند. این سئوالنامه 

له یک ضمیمه توشیح گردد. این مسئ (MAPA)باید رسما توسط برنامه ماین پاکی برای افغانستان 

اجباری در قسمت تفویض پروژه ها توسط جوامع محلی خواهد بود و باید توسط نماینده گان محلی و 

تسهیل کننده خارجی پروژه امضاء گردد. تسهیل کننده خارجی پروژه توسط برنامه ماین پاکی برای 

ونه ای واضح ساخته آموزش خواهد دید. توافق های مالی با جوامع محلی باید بگ (MAPA)افغانستان 

 شود که فقط جوامع در قسمت حادثه مرتبط با ماین مسئول باشند.

آلوده به ماین در ساحه موجود  مشخصدر صورتیکه جوامع محلی تصدیق مینمایند که هیچ اراضی  .2

نیست، وزارت مسئول در قسمت انتخاب پروژه ها باید با مرکز ماین پاکی افغانستان چک نمایند که آیا 

 ات متفاوت در دیتابیس این مرکز گزارش داده شده است یا نخیر.مشاهد

در صورتیکه معلومات مرکز ماین پاکی افغانستان با معلومات جوامع محلی یکسان است، پروژه 

میتواند برای انتخاب شدن به مرحله بعدی برود. جوامع محلی در قسمت ارزیابی ساحه، مسئولیت کامل 

ات خارجی در مورد یک حادثه مرتبط با ماین نمیتوانند مسئول و جوابگو را برعهده میگیرند، و موسس

 تلقی گردند. 

در صورتیکه معلومات مرکز ماین پاکی افغانستان با معلومات جوامع محلی متفاوت میباشد، پروژه 

متذکره نمیتواند برای انتخاب شدن به مرحله بعدی برود، بخاطر اینکه اظهارات مرکز ماین پاکی 

 نستان و جوامع محلی یکسان نیستند.افغا

 در صورتیکه جوامع محلی مظنون به موجودیت اراضی آلوده به ماین در ساحه میباشند؛ .3

در صورتیکه جامعه محلی، یک کار ارزیابی/ماین پاکی را در پروژه شامل ساخته است و موافق است 

این  ماین پاکی تصدیق شده توسط یا یک موسسه معتبرمرکز ماین پاکی افغانستان )تا این کار توسط  

 ( تطبیق گردد، در این صورت پروژه متذکره میتواند برای انتخاب شدن به مرحله بعدی برود. مرکز

در صورتیکه جوامع متذکره کار ارزیابی/ماین پاکی را در پروژه شامل نساخته اند، پروژه متذکره 

 که این کار صحیح نمیباشد.نباید برای انتخاب شدن به مرحله بعدی برود بخاطر این

یک موسسه معتبر ماین پاکی مرکز ماین پاکی افغانستان یا کارهای ماین پاکی اراضی باید توسط 

تصدیق شده توسط این مرکز تطبیق گردد. جوامع محلی جریمه خواهند شد )تمویل مالی آتی توسط 

ر صورتیکه آنها انتخاب نمایند تا پروژه های تمویل شده بانک جهانی باید کاهش یافته یا لغو گردد( د

 اراضی آلوده به ماین را خود پاک کاری نمایند.

 

  طرزالعمل برای کارهای قراردادی کوچک و متوسط

این طرزالعمل در قسمت کارهای کوچک و متوسط که توسط مقامات ذیصالح محلی تشخیص قابلیت تطبیق: 

یکایی برای هر پروژه( تطبیق افسرمیلیون دالر  5داده شده و توسط قراردادی های محلی )برای پروژه ها تا 

 میگردد، به کار برده میشود.

د ین پاکی تصدیق شده توسط این مرکز( بایمرکز ماین پاکی افغانستان )یا یک موسسه معتبر مارویکرد کلی: 

معلومات مفصل درمورد خطرات مرتبط با ماین )هم به اساس سروی های انجام شده قبلی و سروی عمومی 

آپدیت شده یا سروی عمومی جدید( را قبل از اینکه پروژه برای انتخاب شدن به مرحله بعدی برود، تهیه نمایند. 

که خطرات بسیار کمی دارند، مستحق رفتن به مرحله انتخاب شدن را دارند، فقط ساحات پروژه ارزیابی شده 
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مگر اینکه آنها توسط مرکز ماین پاکی افغانستان )یا یک موسسه معتبر ماین پاکی تصدیق شده توسط این مرکز( 

 ماین پاکی شده باشد. 

م برای ارزیابی خطرات مرتبط نه مقامات ذیصالح محلی و نه قراردادی های محلی ظرفیت الزمنطق یا توجیه: 

 با ماین را به شیوه سیستماتیک دارند، حال آنکه آنها انگیزه هایی دارند تا ظرفیت شان دست کم گرفته شود.  

 طرزالعمل:

قبل از اینکه پروژه به مرحله انتخاب شدن برود، یک سروی عمومی باید توسط مرکز ماین پاکی  .1

پاکی تصدیق شده توسط این مرکز( در قسمت ارزیابی خطرات افغانستان )یا یک موسسه معتبر ماین 

مرتبط با ماین در ساحه تطبیق پروژه روی دست گرفته شود )این باید شامل بررسی معلومات در 

 دسترس در دیتابیس مرکز ماین پاکی افغانستان باشد(.

ه سیار کم در ساحدر صورتیکه مرکز ماین پاکی افغانستان معلوماتی را تهیه مینماید که خطرات ب .2

 پروژه پیشنهادشده را نشان میدهد، در این صورت پروژه میتواند به مرحله انتخاب شدن برود.

قرارداد بین وزارت مسئول و قراردادی، ماده ای را شامل خواهد ساخت که این ماده اظهار میدارد در  .3

بر دوش قراردادی خواهد صورت بروز یک حادثه مرتبط با ماین، مسئولیت قانونی بطور کامل و فقط 

 بود.

در صورتیکه مرکز ماین پاکی افغانستان خطرات بلند بالقوه در ساحه )آیا به دلیل موجودیت اراضی  .4

 آلوده به ماین یا به دلیل عدم اطمینان( را ارزیابی مینماید، 

ماین  مرکزدر صورتیکه پروژه، کار ارزیابی/ماین پاکی را شامل میسازد که توافق گردیده تا توسط  .5

پاکی افغانستان )یا یک موسسه معتبر ماین پاکی تصدیق شده توسط این مرکز( تطبیق گردد، در این 

صورت این پروژه میتواند به مرحله انتخاب شدن به اساس شرایط تمویل )ماین پاکی میتواند هم تحت 

نده گان موجود با یک قرارداد با یک پروژه تمویل شده بانک جهانی یا تحت توافق های تمویل کن

 موسسات ماین پاکی( برود؛

در صورتیکه پروژه، کار ارزیابی/ماین پاکی را شامل نمی نماید، در این صورت این پروژه نباید به  .6

 مرحله انتخاب شدن برود بخاطر اینکه این مسئله صحیح نمیباشد.

 

استفاده از قراردادی ها، تطبیق می طرزالعمل برای کارهایی که مستقیما توسط ریاست ها/ادارات دولتی، بدون 

 گردد

این طرزالعمل در قسمت کارهاییکه مستقیما توسط ریاست ها/ادارات دولتی، بدون استفاده از قابلیت تطبیق: 

 قراردادی ها، تطبیق میگردد، به کار برده می شود.

مرکز ماین پاکی افغانستان )یا یک موسسه معتبر ماین پاکی تصدیق شده توسط این مرکز( باید رویکرد کلی: 

معلومات مفصل درمورد خطرات مرتبط با ماین )هم به اساس سروی های انجام شده قبلی و سروی عمومی 

هر ساحه مورد  آپدیت شده یا سروی عمومی جدید( را قبل از تطبیق پروژه ها یا نصب اجناس/مواد اجراشده در

نظر تهیه نماید. فقط کارهایی اجازه پیشرفت و تطبیق در ساحاتی را دارند که خطرات بسیار کمی دارند، مگر 

اینکه آنها توسط یک موسسه معتبر ماین پاکی تصدیق شده توسط مرکز ماین پاکی افغانستان، ماین پاکی شده 

 باشد. 

ئول در قسمت تهیه خدمات که فعال ظرفیت ارزیابی خطرات ریاست ها و ادارات دولتی مسمنطق یا توجیه: 

مرتبط با ماین به شیوه سیستماتیک را ندارند، و فعال پروسه مشوره با مرکز ماین پاکی را قبل از اجرای فعایت 

 ها تعقیب می کنند.  
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 طرزالعمل: 

ارزیابی خطرات قبل از اجرای کار، ریاست/ادارات دولتی با مرکز ماین پاکی افغانستان بمنظور  .1

مرتبط با ماین در ساحه مشوره خواهند نمود )این کار باید شامل بررسی معلومات دردسترس در 

دیتابیس مرکز ماین پاکی افغانستان باشد(. در صورتیکه این کار قبال انجام نشده است، یک سروی 

سط این تصدیق شده توعمومی باید توسط مرکز ماین پاکی افغانستان )یا یک موسسه ماین پاکی معتبر 

 مرکز( بمنظور ارزیابی خطرات مرتبط با ماین در ساحه روی دست گرفته شود.

در صورتیکه مرکز ماین پاکی افغانستان معلومات مفصل درباره خطرات مرتبط با ماین تهیه مینماید  .2

ه ه مرحلکه خطرات بسیار کمی را در ساحه پیشنهاد شده مطرح میسازد، در این صورت کار میتواند ب

 بعدی برود. فقط دولت در قسمت وقوع یک حادثه مرتبط با ماین مسئول و جوابگو خواهد بود. 

در صورتیکه معلومات تهیه شده توسط مرکز ماین پاکی افغانستان نمیتواند ارزیابی خطرات بسیار کم  .3

یا عدم اطمینان(، در در ساحه پیشنهاد شده را حمایه نماید )چه به دلیل موجودیت اراضی آلوده به ماین 

این صورت کارها نباید به مرحله بعدی برود قبل از آنکه مرکز ماین پاکی افغانستان )یا یک موسسه 

ماین پاکی معتبر تصدیق شده توسط این مرکز( ارزیابی ضروری بعدی یا تصفیه خطرات با درجه 

تحت یک قرارداد با یک پروژه بسیار کم، به اساس شرایط تمویل موافقه شده )ماین پاکی میتواند هم 

تمویل شده بانک جهانی یا تحت توافق های تمویل کننده گان موجود با موسسات ماین پاکی تمویل گردد( 

 را روی دست بگیرد.

 

 طرزالعمل برای کارهای بزرگ با استفاده از قراردادی ها .4

 

این طرزالعمل در قسمت کارهای بزرگ که توسط قراردادی های بزرگ )پروژه های قابلیت تطبیق:  .5

 یکایی( تطبیق می گردد، به کار برده می شود.افسرمیلیون دالر  5بیشتر از 

قراردادی اصلی در هماهنگی با مرکز ماین پاکی ملل متحد باید مسؤلیت خطرات ناشی از ماین را رویکرد کلی:

 برعهده بگیرد. 

 طرزالعمل: 

ا یک یمنحیث بخشی از تهیه اسناد مناقصه، یک سروی عمومی باید توسط مرکز ماین پاکی افغانستان ) .1

( درباره تمام ساحاتی که قراردادی ها مجبوراند موسسه ماین پاکی معتبر تصدیق شده توسط این مرکز

مفصل درباره خطرات  کار نمایند )بطور وسیع تعریف گردد( انجام شود. این سروی باید معلومات

مرتبط با ماین در ساحات مختلف تهیه نماید بطوریکه اجازه دهد تا شناسایی دقیق از ساحاتی که خطرات 

بسیار کم آلوده به ماین دارند، صورت گیرد و همچنین ساحاتی که خطرات بلند یا نامعلوم است، 

 ناد مناقصه تامین گردد.شناسایی گردد.  هزینه سروی متذکره باید جدا از مصارف تهیه اس

تمام معلومات سروی باید به داوطلبین مناقصه )با اخطارهای قانونی کافی بطوریکه آن هیچگونه  .2

مسئولیتی را به دنبال نداشته باشد( شریک و در میان گذاشته شود، بخاطر اینکه این معلومات برای 

 گدام به جاده ها (.پالنگذاری فعالیت های شان است )مثال موقعیت کمپ ها، نزدیکی 

با توجه به نوعیت و موقعیت پروژه و همچنین ارزیابی خطرات موجود، دو گزینه میتواند مورد استفاده  .3

 قرار بگیرد.

 

 فعالیت های ماین پاکی بخشی از قرارداد کلی است -1گزینه 

ساختمانی الف( به اساس نتایج سروی عمومی، یک بودیجه خاص برای ماین پاکی در جریان کارهای 

 جدا از بودیجه کلی مندرج در اسناد مناقصه برای قرارداد کلی در نظر گرفته می شود.
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از آنجا که اقالم بطور جداگانه در اسناد مناقصه مشخص شده اند، داوطلبین مناقصه بودیجه ای  (ب

انی مرا برای ارزیابی مفصل  آتی اراضی آلوده به ماین و کارهای ماین پاکی در جریان کار ساخت

 شامل میسازند.

 

در قسمت آموزش انجینیر امور نظارتی و در نظر گرفتن بودیجه خاص برای فعالیت های ماین  (ت

پاکی در قرارداد، قراردادی یکی از چندین قراردادی های فرعی نامزدشده )یا یک موسسه ماین 

به سرعت  قراردادی پاکی معتبر تصدیق شده توسط مرکز ماین پاکی افغانستان( را استفاده مینماید؛

با آن موسسه در تماس شده و از آنها میخواهد تا ارزیابی ای را قبل از شروع کارهای فزیکی در 

ساحات بالقوه آلوده به ماین انجام دهد، و در صورت نیاز کارهای ماین پاکی یا تصفیوی را روی 

استخدام نماید تا دست بگیرد. قراردادی ممکن است یک متخصص بین المللی را در این قسمت 

آنها را در بخش تهیه و نظارت این کارها کمک نماید. قراردادی خودمختار و آزاد است تا هر 

کدام قراردادی های فرعی نامزدشده را برای امور مورد نظر انتخاب نماید، و قراردادی بطور 

ز در قسمت بروکامل در قسمت کیفیت کارها مسئول و جوابگو بوده و همچنین فقط این قراردادی 

 حادثه بعد از آنکه ساحه مورد نظر ماین پاکی شده است، مسئول و جوابگو میباشد.

 

  

بمنظور جلوگیری از "مصرف بیش از اندازه" بودیجه مورد نظر، قراردادی موظف است تا  (ث

انجینیر امور نظارتی را طی یک مکتوب )با توجیه واضح در مورد کارهاییکه باید انجام شود( 

ز آنکه تیم ماین پاکی بسیج شده و عازم ساحه گردند، اطالع دهد. انجینیر امور نظارتی قبل ا

 میتواند نسبت به این کارها انتقاد نماید.

 

 فعالیت های ماین پاکی تحت یک قرارداد جداگانه تطبیق می شود -2گزینه 

ساحات با خطرات الف. قراردادهای اعطا شده خاص جداگانه برای انجام سروی بعدی و یا تصفیه 

بسیار کم )تحت نظارت انجینیر( توسط قراردادی های متخصص )یا یک موسسه ماین پاکی 

معتبر تصدیق شده توسط مرکز ماین پاکی افغانستان( صادر می گردد. تعریف ساحاتی که باید 

 تسروی یا تصفیه گردد باید محدود به ساحاتی گردد که قراردادی مجبور است در آنجا به فعالی

بپردازد، و نباید شامل ساحاتی از قبیل مکان کمپ ها و محل گدام یا مواد گردد که باید توسط 

قراردادی در جریان و بعد از مناقصه کارها شناسایی شود. با در نظر داشت نتیجه این سروی 

های بعدی و کارهای ممکن تصفیوی، خطرات مرتبط با ماین در ساحه قرارداد کلی با شاخص 

 کم درجه بندی می گردد.بسیار 

 

قرارداد با قراردادی اصلی، وسعت بخش ساحه ساختمانی که به قراردادی طی زمان به وی  .ب

اعطاء میگردد، مشخص میسازد، که بطور واضح محدودیت های دسترسی به ساحاتی که 

 targetخطرات ماین در آنجا بسیار کم نیست، را بیان می کند.  همچنین تاریخ یا زمان دقیق )

dates را مشخص میسازد که این ساحات در چه زمانی قابل دسترس میباشند. به تعقیب رسید )

اعالمیه شروع کارها از طرف انجینیر، قراردادی میتواند کار را در تمام ساحات دیگر شروع 

 نماید.
قراردادی اصلی خواسته میشود تا پولی را بحیث تضمین خطرات ماین در اسناد مناقصه  .ت

یش شامل سازد تا به این ترتیب، قراردادی هر گونه مصارف اضافی یا کارهای تصفیوی خو

 که وی فکر میکند برای اجرای کارها ضروری است را تحت پوشش قرار دهد.

در هنگام بروز یک حادثه، یک بورد تحقیقی توسط مرکز ماین پاکی افغانستان بسیج شده تا  .ث

ا شناسایی نمایند. جریمه سنگین باید باالی قراردادی دالیل حادثه را تحقیق و مسببین آن ر

وضع گردد در صورتیکه بورد متذکره تشخیص می دهد که حادثه نتیجه نقض قوانین امنیتی 

 از طرف قراردادی میباشد. 
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تمام شرکای  شامل در این پروسه باید بصورت نزدیک با مرکز ماین پاکی افغانستان هماهنگی  .ج

ن ترتیب معلومات کامل در دسترس درباره خطرات مرتبط با ماین که داشته باشند تا به ای

ممکن است ضرورت گردد )مثال نقشه های مشخص شده اراضی آلوده به ماین، ارزیابی 

ساحات خاص(، به دولت، جوامع محلی، مرکز ماین پاکی افغانستان و همچنین شرکای ذیدخل 

 و عالقمند تهیه گردد.

 

 اجتماعی  کامل تاثیرات  ارزیابی  یک  عمومی برای: الیحه وظایف 9ضمیمه 

ژی انکشاف ملی افغانستان یاز طریق استرات ، دولت جمهوری اسالمی افغانستان 2006در سال مقدمه

(ANDS) هدف این برنامه   .، اهداف بلند سه تا پنج ساله ای را برای افزایش دسترسی به برق طرح نمود

درصد تاسیسات غیر مسکونی در  ساحات شهری و   90د خانوارها و درص  65این بود تا برای حداقل 

نشان دهنده افزایشی چشمگیر در فیصدی  افسراین  درصد خانوار ها در دهات برق توزیع گردد.   25حداقل 

درصد در کل کشور   6این آمار تنها   2003بر اساس تخمین های قابل اعتماد در  سال   -برق رسانی است 

درصد خانوار ها به شبکه برقی   30تا   25های جدید بر این موضوع اشاره دارد که بین  تخمین .بود

مگاوات برق از طریق بند های برق کوچک، جنراتورها و   134دسترسی دارند. هر چند که در حدود 

سولر )برق آفتابی( بدست می آید اما به نظر نمی رسد که هیچگونه تخمین معتبری برای تعداد مردمی که 

  .به برق غیر شبکه ای دسترسی دارند وجود داشته باشد

 

مالی برای احیای مجدد و احداث کشورهای کمک دهنده منابع  2002با روی کار آمدن حکومت جدید درسال 

سیستم های تأمین برق را تهیه کردند تا از یک طرف مطمئن شوند که خدمات ضروری زندگی برای افغان ها 

تأمین می شود و از طرف دیگر مردم برای بهبود کیفیت زندگی شان مکررا خواستار تأمین برق بودند. شبکه 

یات شمالی کشور و نیز کابل را تأمین می کند، رشد قابل توجهی برق شمال شرقی  که برق مورد نیاز اکثر وال

ساعته برای بخش هایی از کابل و  24میگاوات برق از ازبکستان برای تأمین برق  150داشته است. واردات 

میگاوات برق از تاجکستان در فصل تابستان و زمانی که تولیدات برق آبی آن کشور بیشتر از مصارف  300

، از پیشرفت های عمده به شمار می رود. مناطق شمال غربی و غربی کشور نیز از برق وارداتی اش می باشد

 %80حدود  2012از ترکمنستان و ایران مستفید می شوند. نیاز شدید افغانستان به برق وارداتی که در سال 

 برق آن وارداتی بود، برای  یک مدت زمان در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

شرکت ملی  ،  (DABS)ت مدیریت و عملی کردن این سیستم برقی به عهده د افغانستان برشنا شرکتمسئولی

، د افغانستان برشنا شرکت یکی از ریاست های وزارت  2009تا سال   .ارائه کننده خدمات برقی می باشد

تجاری  مه قدرتمندتبدیل د افغانستان برشنا شرکت به یک شرکت خصوصی از جانب یک برنا  .انرژی و آب بود

د افغانستان برشنا شرکت   .حمایت می شد انجام گرفت  USAIDسازی که از جانب بانک جهانی و اخیرا 

مگاوات برق آبی و تاسیسات بند برق آبی نغلو نیز   230مسئول تاسیسات تولید برق داخلی می باشد که شامل 

وزارت انرژی و   .وات در حال استفاده می باشدمگا  138می گردد، هر چند که در حال حاضر تنها در حدود 

آب تا حال نقش خود را در پالنگذاری سرمایه گذاری و مدیریت پروژه حفظ کرده و همکار اصلی برای سه 

  .پروژه موجود بانک جهانی می باشد

 

 پس منظر پروژه .1

ه امن ها در یک شیو هدف انکشافی این پروژه افزایش عرضه برق تولید شده داخلی به سیستم برقی افغان

  .و پایدار محیط زیستی و اجتماعی می باشد

مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی برای حصول اطمینان از اینکه کاربردهای اجتماعی فعالیت های پیشنهادی 

پروژه احیای مجدد بند برق آبی نغلو شناسایی و تحلیل شده و بصورت واضح با تصمیم گیرندگان و گروه های 

 ذیدخل به شمول افراد که بصورت مستقیم متاثر شده اند، در میان گذاشته شده، انجام می شود.
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شامل یک سلسله از مطالعات می شود که کمبود های  –بهبود ایمنی و استحکام بند برق  –جزء دوم این پروژه 

 عی، که بخشی از ارزیابیایمنی تاسیسات را مورد توجه و رسیده گی قرار میدهد. یک ارزیابی تاثیرات اجتما

کلی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی می باشد، برای بررسی تأثیرات فعالیت های پیشنهادی توسط این مطالعات 

 ضرورت خواهد بود. 

یک ارزیابی مفصل تاثیرات اجتماعی بحیث بخشی از مطالعات امکان سنجی برای جزء سوم پروژه احیای 

 ضرورت خواهد بود. هردو ارزیابی -عات امکان سنجی برای بلند بردن ارتفاع بندمطال – بند برق آبی نغلومجدد 

تاثیرات اجتماعی اگر مناسب باشد، استمالک زمین، پالن های اسکان مجدد و انکشاف معیشتی را شامل می 

 شوند.

 اهداف کلی ارزیابی تأثیرات اجتماعی  .2

ه این پروژه بر روی مردم که از آن متاثر می شوند ارزیابی تاثیرات اجتماعی بر عواقب خواسته و نا خواست

تمرکز می کند. این ارزیابی ها مقامات مربوطه را قادر می سازد تا پالن های درست را برای کاهش تاثیرات 

منفی این پروژه برای بهبود کیفیت زندگی مردمی که بصورت مستقیم از اجرای این پروژه متاثر می شوند، 

ف رویکرد مشارکتی، که در محراق ارزیابی های تاثیرات اجتماعی قرار دارد، حصول روی دست بگیرند. هد

 اطمینان از شمولیت و مشارکت جوامع محلی متاثر شده در بخش طرح و تطبیق اقدامات کاهشی است. 

 هدف وسیع این ارزیابی ها شناسایی، انکشاف و گنجاندن اقدامات اجتماعی بحیث وسیله شناسایی و رسیده گی

نتایج اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر زمینه های اجرای پروژه در جریان پالن گذاری، آماده گی، 

تطبیق و نظارت می باشد. این پروسه باید در هر یکی از مراحل آماده سازی پروژه یعنی امکان سنجی و مرحله 

در مراحل مختلف به یک پالن کاری گزارش مفصل درباره پروژه انجام شود. برای انجام یک ارزیابی کامل 

 کامل نیاز است.

 در ذیل اهداف و فعالیت های که برای تکمیل ارزیابی اجتماعی نیاز است تذکر داده شده است:

 اهداف خاص ارزیابی تاثیرات اجتماعی .3

ارزیابی تاثیرات اجتماعی یک روش برای انجام تحلیل های اجتماعی و یک پروسه مشارکتی در قسمت طرح 

 تطبیق پروژه می باشد. اهداف خاص ارزیابی تاثیرات اجتماعی قرار ذیل اند:  و

  حکومت و سایر نهادهای ذیدخل را کمک می کند تا از تاثیرات اجرای پروژه پیشنهادی آگاهی حاصل

 نمایند؛

 و  اقتصادی، فرهنگی-برای شناسایی تاثیرات بالقوه اجتماعی اجرای این پروژه یک تحلیل اجتماعی

 سی/سازمانی انجام می شود؛سیا

 برای شناسایی گروه های اصلی ذیدخل و انکشاف چارچوب مشورتی  برای تطبیق مشارکتی؛ 

  برای غربال نمودن مسایل انکشاف اجتماعی و تمرکز بر فعالیت های ارزیابی تاثیرات اجتماعی در

 مرحله امکان سنجی و طرح؛

 اجتماعی معلوماتی را برای نظارت بر تاثیرات پروژه  حصول اطمینان از اینکه نتایج ارزیابی تاثیرات

 در جریان تطبیق و تحلیل دستآوردهای پروژه در هنگام تکمیل فراهم می کند؛

  برای تهیه معلومات برای طرح پروژه در مراحل امکان سنجی و طرح مفصل بشمول توصیه های

آوردن تعدیالت در طرح های  خاص در قسمت انتخاب بدیل های طرح )شناسایی ساحاتی که نیاز به

 پروژه وجود دارد( و تهیه چارچوب پالیسی اجتماعی؛

  برای انکشاف پالن عملکرد اسکان مجدد که شامل اقدامات جامع کاهشی برای حصول اطمینان از

اسکان مجدد افراد متاثر و بیجای شده یعنی کمک به آنها برای انکشاف معیشت و معیارهای زندگی 

 زتوانی مجدد آنها بطور واقعی؛و یا حداقل با
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  برای ارزیابی ظرفیت های فعلی برای مدیریت تاثیرات اجتماعی، برای انکشاف ترتیبات اداری برای

 این پروژه و پروژه های مشابه بعدی و برای پالن گذاری برنامه های آموزشی و ظرفیت سازی.

 

 محدوده کاری .4

 مرحله بررسی امکان پذیری – 1مرحله  4.1

 غربال اجتماعی و ارزیابی های ابتدایی بنا به مواد ذیل انجام می شود: 

  مرور تمامی قوانین و مقررات ملی مرتبط به پروژه و نیز پالیسی و طرزالعمل های ایمنی بانک

 جهانی.

  شناسایی نوعیت، و بزرگی تاثیرات منفی اجتماعی و همچنان تاثیرات مفید و مسائل اجتماعی تا این

 ورت کامل مورد ارزیابی قرار بگیرند.مسائل بص

  شناسایی نیازمندی های گروه های ذیدخل، اطالع دهی، مشوره، و انجام گفتگوها با گروه های ذیدخل

درباره مسایل مربوط به بدیل های طرح پروژه، تطبیق اقدامات کاهش تاثیرات منفی اجتماعی و فراهم 

اعی، بشمول موجودیت دارایی های مهم عامه آوری توصیه های خاص در مورد خطرات شدید اجتم

 که نیازمند تعدیالتی در طرح پروژه میباشد. 

  ارزیابی  ظرفیت نهادها و مکانیزم ها برای تطبیق ابزار مدیریت خطرات اجتماعی و ارتقای ظرفیت

 پیشنهاد شده

 ایجاد مکانیزم نظارتی و تحلیل برای ارزیابی  نتایج انکشاف اجتماعی 

 ات وسیع کاهش خطراتاتخاذ اقدام 

 .آماده سازی تخمین ابتدایی بودیجه، و قیمت های بازار برای مردم متاثر شده 

 روش ها و ابزار برای انجام ارزیابی تاثیرات اجتماعی 5.1.1

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از ترکیب چندین ابزار و روش بخصوص روشهای  -برای تحلیل تاثیرات اجتماعی 

ه با متخصصین و آگاهان کلیدی، انجام گفتگوهای گروهی، سروی خانوارها، ارزیابی کمی و کیفی )مصاحب

مستفید شونده گان، ارزیابی سریع و مشارکتی مردم دهات و تحلیل جنسیتی( برای جمع آوری و تحلیل معلومات 

 استفاده کنید.  

ات برای مصاحبه، ابزارهای برای جمع آوری معلومات و انجام گفتگوها از روش حوزه ای، ترتیب تقسیم اوق

 سروی ساحوی و چک لست ها استفاده کنید. 

برای اولویت بندی مسایل اجتماعی از طریق روش های مختلف مانند درجه بندی و شاخص ترکیب، غربال و 

 مورد هدف قرار دهید.

جرای پروژه در هنگام انتخاب روش ارزیابی تاثیرات اجتماعی بر انجام مشوره و مشارکت اشخاصی که از ا

 متاثر می شوند، با نهادهای تطبیق و اجرا کننده پروژه و سایر نهادهای ذیدخل تاکید صورت بگیرد. 

گفتگو با مقامات حکومتی ذیربط با این پروژه و دیگر نهادها و سازمان های جامعه مدنی باید بشکل اشتراکی و 

 ر گزینه های پروژه شود. وسیع صورت گرفته و منجر به شناسایی، انتخاب و توافق بر س

 

 نتایج: 5.1.2

نتایج مورد انتظار، یک گزارش غربال سازی اجتماعی و یافته های ادغام شده در گزارش امکان سنجی بوده و 

 شامل نکات ذیل می باشد:
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 یافته های تحلیلی و چارچوب های مشوره  برای پروژه 

 .طرح ابزار مدیریت خطرات اجتماعی همان طوریکه الزم است 

 .توصیه ها برای وضع تعدیالت در بخش طرح پروژه  در مراحل امکان سنجی و طرح مفصل 

  محدوده ارزیابی تاثیرات اجتماعی تا نوعیت  مسایل اجتماعی برای تحلیل مفصل در قسمت گزارش

 مفصل پروژه شناسایی گردد.

 .رهنمود ها در قسمت اقدامات اسکان  و احیای مجدد 

 

 رمورد پروژه:گزارش مفصل د – 2مرحله  5.2

بررسی تاثیرات اجتماعی، مردمی را که بصورت مستقیم متاثر می شوند تحت پوشش قرار می دهد تا برای 

تشخیص تاثیرات تطبیق پروژه بر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معیشتی جوامع متاثر شده یک 

د خواهد کرد تا در آینده تغییراتی که در اثر استراتیژی انکشافی طرح شود. این کار یک مبنای اجتماعی را ایجا

اجرای این پروژه رخ می دهد توسط آن شناسایی شود. سروی های اجتماعی بعد از تعیین حدود زون تاثیر 

 )ساحه تاثیر( پروژه انجام می شود.

a) اقتصادی بشمول یک موجودی مفصل از زمین/دارایی -به هر حال، یک سروی احصائیوی و اجتماعی

اثر شده از اجرای پروژه باید برای تمام اشخاص متاثر شده از این پروژه انجام شود، تا تاریخ های مت

توقف، ضایع شدن زمین/دارایی های مانند زمین، ساختمان ها، درختان و زیربناها )سرک عامه، منابع 

دد، و گرارمعاش و دسترسی به منابع جوامع محلی تثبیت افسرآب نوشیدنی، مساجد و غیره(، وسیله 

 نیز هر یکی از انواع خسارت های ناشی از تطبیق پروژه را به کتگوری های مختلف تقسیم کند. 

b)  حق تصرف محلی و نحوه حق مالکیت که شاید شامل حقوق منفعت مال بر زمین و دیگر منابع که

 برای پروژه بشمول منابع دارایی های عامه می شود، را بررسی کنید.

c) مرحله وار و طی مراحل آن شامل اقدامات کافی برای جبران خسارت و کمک  تحلیل معلومات بررسی

 به مردم برای تامین مجدد معیشت شان می باشد. 

d)  سروی های بازار و مشاوره با گروه های مختلف اجتماعی به شمول زنان برای ایجاد طرح تولید

 شود. عایدات که از نظر تخنیکی و اقتصادی امکان پذیر باشد، باید انجام 

e)  تعیین اراضی و تهیه پالن برای اسکان مجدد در مشوره با مردم بیجا شده از اقشار مختلف اجتماعی

 به شمول زنان و اداره محلی.

f)  تخمین زمین های مورد نیاز این پروژه که توسط زون تاثیر یا ساحه تاثیر، اسکان و احیای مجدد

ل های قبول شده برای واگذاری زمین در ساحه اقتصادی متاثر می شوند را نهایی ساخته  و طرزالعم

پروژه مورد نظر برای تمام انواع فعالیت های مرتبط با پروژه مانند آب برگشتی، شبکه توزیع، راه 

 های مواصالتی و دیگر کارهای ملکی را مرور کنید.

g) عیت انجام مشوره عامه همراه مردم متأثر شده و دیگر طرف های ذیدخل برای توافق بر روی نو

( اینکه اقدامات پیشنهاد شده برای 1اقدامات برای مدیریت خطرات اجتماعی برای حصول اطمینان از: 

( ایجاد 2ار معاش شان کمک می کند. افسرکاهش خطر امکان پذیر بوده و به مردم در بهبود کیفیت 

م ها میکانیزفرصت های کاری برای سهم گیری در پالن گذاری و تطبیق برنامه اسکان مجدد. تعیین 

برای سهم گیری جوامع محلی برای تنظیم اولویت ها و حصول اطمینان ازاینکه مشوره با مردم متأثر 

شده از این پروژه و گفتگو با رؤسای مختلف مقامات حکومتی و توصیه آنها درمورد اقدامات مورد 

 شد.نیاز برای کاهش تأثیرات منفی و تقویت نتایج مثبت اجتماعی آن مؤثر می با

h)  درمشوره با دافغانستان برشنا شرکت و مقامات حکومتی، مصارف جبران خسارت  برای هرنوع از

دارایی های متأثر شده تعیین شده و یک تخمین مفصل درمورد قیمت ها برای تمام انواع دارایی های 

 متأثر شده و دیگر کمک ها تهیه می شود.
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i) شده اند به شمول اقلیت های قومی، فایده های اجتماعی  برای تمام کسانی که از اجرای این پروژه متأثر

و اقتصادی که آنها دریافت می کنند باید با ارزش های فرهنگی آنها مطابقت داشته و در هنگام تصمیم 

 گیری با جوامع متأثر شده مشوره صورت بگیرد. 

j) ان خسارت برای بررسی تأثیرات اجتماعی شامل تمام اقدامات ضروری برای حصول اطمینان از جبر

تمام انواع دارایی های تملک شده مطابق به هزینه جایگزینی، تسهیل انتقال ساختمان ها به خارج از 

ارمعاش،  و یا کاهش در عواید مردمان افسرساحه متأثر شده، اقدامات کاهشی برای از دست دادن 

کان مجدد باید یک پالن متأثر شده از اجرای پالن عملکرد اسکان مجدد می باشد. پالن عملکرد اس

عملی و دارای جدول زمانی باشد. بناًء این پالن باید تا جایی که ممکن است واضح و مؤثر باشد، تا به 

آسانی توسط مقامات ذیصالح در پروژه و مقامات بانک جهانی تأیید شود. توضیح درمورد عناصر 

که این پالن بر مراحل عملی برای تطبیق  تشکیل دهنده این پالن در مراحل اولیه به ما اطمینان می دهد

 اقدامات اسکان و احیای مجدد تمرکز دارد. 

k)  تهیه مسوده چارچوب احیاء و اسکان مجدد در هماهنگی نزدیک با نهاد قرض گیرنده و مردم متأثر

شده،  بر اساس نوع ضررهای متوقعه که اقدامات جبران خسارت  و کاهشی مورد نیاز برای کمک 

تأثر شده  خصوصاً برای اقشار آسیب پذیر در مطابقت با رهنمود های بانک جهانی را به مردم م

 توضیح می دهد.

l)  ،ظرفیت نهادهای ذیربط و پیشنهاد برای ترتیب این نهادها برای تطبیق برنامه احیاء و اسکان مجدد

کی هر ی رسیدگی به شکایات، و حصول اطمینان از برابری جندری را بررسی کنید. نقش و مسؤلیت

از این نهادها را تعیین کرده و یک پروگرام آموزشی را درمورد پروسه احیاء و اسکان مجدد بر اساس 

 بررسی ظرفیت نهادهای تطبیق کننده این برنامه دایر نمائید. 

m) .تنظیم یک تقسیم اوقات زمانی برای تطبیق پالن ها که با کارهای ساختمانی همزمان باشد 

n)  ارزیابی  خطرات برای اقدامات پیشنهادی برای کاهش خطرات را انجام داده و یک چارچوب برای

 ارزیابی خطرات بسازید. 

o)  تهیه بسته های نرم افزاری که به آسانی قابل استفاده باشند برای ایجاد مرکز معلومات )دیتابیس( برای

درنظر بگیرید تا قادر به نظارت این  خانوارها و خانواده های متأثر شده از اجرای این پروژه را

 خانواده ها باشید. 

 

 روش ها و ابزار: 5.2.1

a)  به کمک تقسیم اوقات مصاحبه ها، یک احصائیه و سروی مرحله وار اجتماعی را انجام داده و نقشه

ا ههای خطی با مقیاس مناسب را که نشان دهنده ملکیت های متاثر شده باشد، تهیه نمایید تا تمام خانوار

 و دارایی های متاثر شده از پروژه را شناسایی کنید. 

b)  با همکاری مقامات دولتی سروی های اراضی را در ساحات اجرای پروژه برای تهیه تقسیم اوقات

 پالن اراضی، انجام دهید. 

c)  گفتگوهای متمرکز در مورد گروپ ها و سروی خانوارها را برای بحث درباره آوردن تغییرات در

 ام دهید. دیزاین انج

d)  با مردمان متاثر شده مشوره کرده و ورکشاپ هایی را در سطح ولسوالی با جوامع محلی و سازمان

 های اجرائیوی برای دست یابی به مکانیزم نهایی تطبیق و تصمیم گیری آگاهانه دایر نمایید. 

 

 

 نتایج 5.2.2

 نتایج مورد انتظار قرار ذیل اند: 
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a) اعی بشمول یافته های بررسی های مرحله وار و مطالعات.مطالعات نهایی ارزیابی تاثیرات اجتم 

b) .چارچوب نهایی پالیسی اسکان  و احیای مجدد 

c)  پالن نهایی عملکرد اسکان مجدد که شامل پالن ظرفیت سازی و برنامه آموزشی برای کسانیکه با

 پروژه همکاری دارند، می شود. 

d)  اقتصادی. –مرکز معلومات )دیتابیس( نهایی سروی های اجتماعی 

 

 شرایط الزم برای گزارش دهی: .6

 

a)  گزارش اولیه )آغاز کار(: مشاور یک گزارش اولیه را برای تصدیق روش های قبول شده

برای انجام مطالعات ارائه می کند که تقسیم اوقات تعیین پرسونل، تقسیم اوقات بازدید از 

ساحه و گزارش دهی در یک مدت زمان مشخص از تاریخ شروع تعیینات شامل آن می باشد. 

 سروی اکتشافی قبل از ارائه گزارش اولیه انجام دهد. مشاور شاید بخواهد یک 

b)  گزارش غربال سازی اجتماعی: نتایج متوقعه یک گزارش فلترسازی اجتماعی، یافته های

که در گزارش امکان سنجی ادغام شده، بوده که شامل یافته های چارچوب تحلیل و مشوره 

، توصیه های برای آوردن برای پروژه می باشد. و نیز طرح وسایل حفاظتی مورد نیاز

تغییرات در دیزاین در مرحله امکان سنجی و دیزاین مفصل ساحه ارزیابی تاثیرات اجتماعی 

برای شناسایی نوعیت مسائل اجتماعی برای تحلیل مفصل برای گزارش مفصل پروژه، 

 رهنمایی ها برای اقدامات اسکان و احیای مجدد را شامل می شود. 

c) دد: تشریح پروژه، روش های مطالعه، تحلیل بدیل ها، کاهش تاثیرات پالن عملکرد اسکان مج

مخرب، تحلیل سیستم های تصرف زمین، استمالک زمین و یا مکانیزم واگذاری و پالیسی 

های اسکان و احیای مجدد، نمای ساحه پروژه، سابقه مردمان متاثر شده و تحلیل تاثیرات 

اه با تحلیل معلومات پراگنده بدست آمده از زنان پروژه باالی مردمان متاثر و بیجا شده همر

و مردان، تاثیرات باالی زمین و دیگر دارایی ها درمقابل مجموع دارایی ها بشمول تاثیر 

باالی فرصت های شغلی )منابع رسمی و غیررسمی( با تحلیل معلومات پراگنده بدست آمده 

ساحات جاگزین، انتخاب ساحه از زنان و مردان، تاریخ آخرین مهلت، پالن جابجایی در 

مناسب در مشوره با مردمان متاثر شده و پالن گذاری برای انکشاف ساحات بدیل، پالن تامین 

مجدد معیشت، پالن آموزشی برای ارتقای مهارت ها، ایجاد شغل و اعتبار، اشتراک جوامع 

رهنگی/عامه، محلی و ادغام در جوامع میزبان، پالن تامین مجدد و جابجایی دارایی های ف

ترتیبات سازمانی مشخص شده با قوانین، مسؤلیت ها و پالن های آموزشی برای ظرفیت 

سازی، تقسیم اوقات تطبیق، پالن نظارت و ارزیابی که شامل شاخص ها و قالب های گزارش 

دهی می باشد، ارزیابی خطرات، تخمین هزینه ها بشمول تحلیل نرخ ها، و مقادیر برای 

 تفاده در کارهای ساختمانی و بودجه مفصل )ماتریکس استحقاق(اجناس مورد اس

 

 

 

 تقسیم اوقات گزارش دهی .7
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تاریخ مناسب تعیین  عنوان گزارش شماره

 شده از آغاز کار

مدت زمان برای ابراز  تعداد کاپی ها

نظرات  از طرف واحد 

د  نظارت و تحلیل

افغانستان برشنا 

 شرکت/بانک جهانی

I روز 15   گزارش اولیه 

II ماه 1   گزارش غربال سازی اجتماعی 

III روز 15   پالن عملکرد اسکان مجدد 

 

 تیم مشورتی .8

 تیم مشورتی باید شامل متخصصین کلیدی ذیل بر عالوه کارمندان کمکی براساس تصمیم مشاور گردد: 

دوران خدمت مورد  حداقل تجربه کاری شرایط شماره

 نیاز

حضور دایمی/ وقفه 

 ای

فوق لیسانس در علوم اجتماعی/انسان  درجه 1

 شناسی

 مداوم  سال 10

 مداوم  سال 10 درجه فوق لیسانس در امور اجتماعی 2

 وقفه ای  سال 5 لیسانس در زراعت 3

 وقفه ای  سال 5 لیسانس در انجنیری ساختمانی 4

 مداوم  سال 10 متخصص در مسایل مشارکت جوامع محلی 5

 وقفه ای  سال 8 متخصص جنسیت 6
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 الیحه وظایف عمومی برای ارزیابی کامل تاثیرات محیط زیست: . 8ضمیمه 

 مقدمه: 

ارمعاش مردم بصورت پایدار قصد دارد زیربناهای دولت را افسرحکومت افغانستان به منظور افزایش ظرفیت 

توسعه بدهد. و نیز می خواهد برنامه انکشاف پیشنهادی طوری عملی شود تا مسائل محیط زیستی و اجتماعی 

مرتبط با چنین برنامه ها مدنظر گرفته شود. د افغانستان برشنا شرکت )نهاد اصلی حکومتی مرتبط با این 

ارد تا یک تیم از مشاورین را برای انجام ارزیابی تاثیرات اجتماعی اجزاء خاص پروژه موضوع( در نظر د

احیای مجدد بند برق آبی نغلو در مرحله آمادگی پروژه برای حصول اطمینان از اینکه نگرانی های اساسی 

 )محیط زیستی و اجتماعی( درمراحل اولیه پروژه  در نظر گرفته می شود، بکار اندازد. 

لیکه د افغانستان برشنا شرکت نماینده اصلی حکومت افغانستان در این پروژه است، وزارت های آب و درحا

انرژی، زراعت و مالداری، اداره ملی حفاظت از محیط زیست، و وزارت احیاء و انکشاف دهات نیز باید سهم 

 بگیرند. 

 پس منظر پروژه: 

غلو که دارای چندین بخش می باشد، تقویت زیربناها با استفاده هدف پیشنهاد شده پروژه احیای مجدد بند برق آبی ن

از آبگیرها می باشد. تمویل منابع مالی برای مطالعه امکان سنجی طرح های بزرگ بند برق آبی، یک بخش از 

 این پروژه می باشد. این طرح ها شامل امکان افزایش ارتفاع بند و دور کردن رسوبات در آینده می باشد. 

خشی از پروژه احیای مجدد بند برق آبی نغلو ارزیابی مفصل تاثیرات محیط زیستی باالی اجزای که بحیث ب

ضرورت به این کار دارند، انجام شده و از این ارزیابی ها در هنگام آمادگی کلی برای پروژه استفاده می شود. 

 بصورت مستقیم و غیرمستقیمبحیث بخشی از این جزء تهیه شده است. }یک پالن از ساحاتی که  XYZپروژه 

متاثر می شوند تهیه نمائید. معلومات اساسی باید به منابع آبیاری، فاضالب ساحه و مشخصات حوزه آبگیر )اگر 

 موجود باشد( اختصاص داده شود. 

 اهداف: 

نهادهای شناسایی و تحلیل شده و با  XYZبا انجام این مطالعه ما از اینکه عواقب محیط زیستی پروژه پیشنهادی 

ذیدخل و تصمیم گیرنده شریک ساخته شده اند، اطمینان حاصل می کنیم. برای نیل به این مقاصد، اهداف ذیل 

 تعیین شده است: 

 اقتصادی ساحه تحت مطالعه و بررسی؛ –تهیه فهرستی از خواص بیوفزیکی و اجتماعی 

می تواند به شناسایی مشخصاتی که  دخیل کردن مردمان محل در آماده سازی پروژه از طریق مشوره فعال که

 برای  آنها اهمیت دارند نیز منجر شود؛

 تشخیص و ارزیابی وسعت و اهمیت تاثیرات فعالیت های پیشنهادی باالی خواص شناسایی شده؛

 درنظر گرفتن یک سلسله از پیشنهادات و اینکه کدام این پیشنهادات کمتر به محیط زیست آسیب وارد می کنند؛

 اقدامات پیشگیرانه و کاهشی برای تاثیرات مخرب و اقدامات تقویتی برای تاثیرات مثبت؛پیشنهاد 

ارزیابی ظرفیت موجوده مدیریت محیط زیست برای انکشاف ترتیبات اداری برای این پروژه و پروژه های 

 بعدی آن؛
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هاد شده بین اقدامات پیشنتهیه پالن مدیریت محیط زیست برای حصول اطمینان از تطبیق اقدامات مدیریتی که از 

انتخاب شده، و نیز تخصیص بودیجه، کارمند )در تخمین هزینه های کلی پروژه در نظر گرفته می شود( و 

 مسؤلیت های اداری.

 شرایط الزم برای انجام ارزیابی تاثیرات محیط زیستی

( و دیگر پالیسی های حفاظتی مربوطه OP4.01ی )بهربرداریارزیابی محیط زیست توسط شرایط الزمه پالیسی 

 ( و غیره رهنمایی می شود. OP4.04ی )بهربرداریبانک جهانی مانند پالیسی 

 محدوده کاری

معلومات حاضر منجر به انکشاف وظایفی گردیده که می توانند در توافق با وزارت آب و انرژی و د افغانستان 

مطالعات بدست بیاید )مثالً وجود گیرنده های حساس که برشنا شرکت در صورتیکه معلومات جدید در جریان 

 در هنگام ترتیب نهایی الیحه وظایف شناخته نشده بودند( اصالح شوند. این وظایف قرار ذیل اند: 

. توضیحات درمورد پروژه پیشنهادی. طرح عمومی و وسعت کارهای مرتبط با بند برق آبی 1فعالیت 

یز ساحه مورد نظر(؛ سایز ساحه حوزه آبگیر؛ اجراء و حفظ و مراقبت از )مشخصات بند و ذخیره های آبی، سا

 کارهای ساختمانی.

. شرح محیط زیست. جمع آوری، ارزیابی و ارائه معلومات بررسی مرحله وار درباره مشخصات 2فعالیت 

ه آغاز پروژمرتبط با محیط زیست ساحه تحت مطالعه. معلومات درباره هرگونه تغییرات مورد انتظار قبل از 

 را نیز شامل سازید. 

محیط زیست فزیکی: جیولوجی، نقشه برداری، انواع خاک؛ اقلیم و آب شناسی؛ کیفیت هوای طبیعی؛ مطالعه 

آب های سطح زمین و زیرزمینی؛ منابع موجوده آلوده سازی هوا؛ تخلیه گاه های موجوده که باعث آلودگی آب 

 می شوند؛ و کیفیت آب های دریافتی.

ط زیست بیولوژیکی: تمام انواع گیاهان؛ تمام انواع حیوانات؛ کاهش و در معرض خطر قرار گرفتن انواع محی

زنده؛ محل زیست حساس مانند پارک ها و شکارگاه ها، ساحات مهم طبیعی و غیره؛ موجودات زنده با اهمیت 

 در تجارت؛ حیواناتی که بصورت بالقوه خطرناک و اذیت کننده هستند.

فرهنگی: استفاده زمین )بشمول محصوالت موجوده و نمونه های محصوالت(؛ حق  –ست اجتماعی محیط زی

تصرف و مالکیت زمین؛ منابع آبی موجوده و استفاده آنها )بشمول فارم ماهی، استفاده در خانواده و آبیاری، 

آبی و  ی تخصیص منابعدرمیان دیگر منابع توزیع آبی اگر سیستم آبیاری در ساحه موجود باشد(؛ کنترول باال

 حق استفاده از آنها.

. مالحظات تقنینی و مقرراتی. تشخیص قوانین و مقررات مرتبط و معیارات حاکم بر کیفیت محیط 3فعالیت 

زیست، صحت و مصؤنیت، حفاظت ساحات حساس، حفاظت انواعی که در معرض خطر قرار دارند، ساحه 

 رت موجودیت پیمان ها و توافقات بین المللی مربوطه.سازی، کنترول نحوه استفاده زمین، و در صو

 . تشخیص تاثیرات بالقوه پروژه پیشنهادی که شامل تاثیرات ذیل می شوند: 4فعالیت 

ضایعات جنگلزارها و مکان های طبیعی؛ ضایعات زمین های زراعتی )محصوالت و چراگاه موقعیت پروژه: 

ر باالی ساحات تاریخی و فرهنگی؛ اسکان مجدد مردم؛ تاثیرات باالی ها(؛ تاثیرات باالی نباتات و حیوانات؛ تاثی

 منابع آبی در داخل و خارج ساحه موردنظر.

اختالل در مطالعات بررسی آب های سطحی؛ مشکالت سیستم فاضالب؛ طرح بندها و دیگر طرح پروژه: 

 ساختمان ها؛ گذرگاه ها برای مردم و حیوانات.
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ایش خاک؛ ضایعات مواد ساختمانی؛ وضعیت سیستم فاضالب و خطرات صحی فرسکارهای ساختمانی پروژه: 

مرتبط با کمپ ساختمانی و کارگرهایی که به ساحه می آیند؛ منازعات اجتماعی و فرهنگی فیمابین کارگران که 

 از خارج از ساحه آورده می شوند و کارگران محلی.

کیمیاوی زراعتی؛  تاثیرات باالی خاک ها )سیرابی بیش از آلودگی ناشی از استعمال مواد پروژه:  بهربرداری

حد زمین، شورابی و غیره(؛ تغییرات در سطح آب روی زمین در داخل و خارج ساحه موردنظر؛ تغییرات در 

؛ شیوع مرض جل (eutrophication ) جمع آوری خوراکه آب کیفیت آب های روی زمین و خطر ابتال به

 با آب. اض مرتبطافسرزدگی و دیگر 

زمانی این مشکل پیش می آید که سیستم های آبیاری و تولید برق آبی از یک آبریز و تاثیرات کلی و دراز مدت: 

 یا دریا بصورت مشترک استفاده می کنند.

. تحلیل بدیل ها برای پروژه پیشنهادی. تشریح بدیل هایی که در جریان انکشاف پروژه پیشنهادی مورد 5فعالیت 

آزمایش قرار گرفته بودند و نیز تشخیص سایر بدیل هایی که می توانند اهداف مشابه را حاصل نمایند. مفهوم 

حل ساختمانی، و طرزالعمل های فعالیت و بدیل به شناسایی ساحه، طرح، انتخاب تکنالوژی، تخنیک ها و مرا

مراقبت توسعه می یابد. بدیل ها را برحسب تاثیرات بالقوه آنها بر محیط زیست؛ سرمایه و هزینه های 

ی؛ تناسب با شرایط محلی، و نیازمندی های سازمانی، آموزشی و نظارتی با  یکدیگر مقایسه کنید. بهربرداری

ید که کدام یکی از این تاثیرات اجتناب ناپذیر است و کدام شان می توانند در هنگام تشخیص تاثیرات نشان ده

کاهش یابند. تا حد امکان مقدار هزینه و فایده هریکی از بدیل ها، به شمول هزینه های تخمینی اقدامات برای 

ادن نشان دکاهش تاثیرات مربوط همان بدیل را ارزیابی کنید. بدیل صرف نظر کردن از اجرای پروژه را برای 

 تاثیرات محیط زیستی بدون این پروژه نیز شامل بسازید.

(، باالی سه ساحه اصلی ذیل تمرکز دارد: اقدامات ESMP. انکشاف پالن مدیریت محیط زیست )6فعالیت 

کاهشی، تقویت و آموزش سازمانی، و نظارت. تاکید بر هر کدام از این ساحات به نیازمندی های مشخص هر 

 در خود ارزیابی محیط زیستی شناسایی شده بستگی دارد.  پروژه طوریکه

کاهش تاثیرات محیط زیستی: برای جلوگیری و یا کاهش تاثیرات چشمگیر منفی در یک حد قابل قبول اقدامات 

ممکنه و مؤثر از نظر هزینه را توصیه نمائید. تاثیرات و هزینه های چنین اقدامات را تخمین کنید. برای جوانب 

ده از ناحیه تاثیرات که نمی توانند کاهش داده شوند جبران خساره در نظر بگیرید. این پالن باید برنامه متاثر ش

های کاری پیشنهادی، تخمین بودیجه، تقسیم اوقات کاری، ضرورت به کارمندان و برنامه های آموزشی، و 

 دیگر خدمات حمایوی برای تطبیق اقدامات کاهشی را شامل شود. 

آموزشی و تقویت سازمانی: تشخیص نیازهای سازمانی برای تطبیق پیشنهادات ارزیابی تاثیرات  برنامه های

محیط زیستی. صالحیت و ظرفیت نهادهای محلی، والیتی/منطقوی، و ملی را بررسی کرده و اقدامات برای 

ط م ارزیابی های محیتقویت و توسعه این نهادها را توصیه کنید تا اینکه پالن های مدیریت و نظارت برای انجا

زیستی تطبیق شده بتوانند. این توصیه ها می توانند به قوانین و مقررات جدید، نهادهای جدید و وظایف آنها، 

ترتیبات داخلی سکتورها، طرزالعمل های مدیریت و آموزشی، استخدام کارمندان، برنامه های آموزشی فعالیت 

 سعه داده شوند. و مراقبت، بودیجه سازی و حمایت های مالی تو

نظارت: تدابیر مفصل برای تطبیق نظارت بر اقدامات کاهشی و تاثیرات پروژه را در هنگام فعالیت و کارهای 

ی و یک تعریف از ورودی بهربرداریساختمانی روی دست بگیرید. در پالن یک تخمین از هزینه های مالی و 

 برای انجام آن را شامل بسازید.  های دیگر )مانند برنامه های آموزشی و تقویت سازمانی(

. در امور هماهنگی داخلی نهادها و اشتراک نهادهای عامه و مؤسسات غیردولتی کمک کنید. با اداره 7فعالیت 

ملی حفاظت از محیط زیست و دیگر نهادهای حکومتی در امور هماهنگی برای انجام ارزیابی تاثیرات محیط 

ز نظرات مؤسسات غیردولتی محلی و گروپ های متاثر شده آگاهی حاصل زیستی همکاری نمایید، تا بتوانید ا

 نموده و ثبت های مالقات و دیگر فعالیت ها، تماس ها، نظریات، و تمایالت آنها را،حفظ نمایید. 
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 شرایط الزم برای گزارش دهی

عات ارائه می گزارش اولیه: مشاور یک گزارش اولیه را برای تصدیق روش های قبول شده برای انجام مطال

کند که تقسیم اوقات تعیین پرسونل، تقسیم اوقات بازدید از ساحه و گزارش دهی در یک مدت زمان مشخص از 

تاریخ شروع تعیینات شامل آن می باشد. مشاور شاید بخواهد یک سروی اکتشافی قبل از ارائه گزارش اولیه 

 انجام دهد. 

 گزارش ارزیابی تاثیرات محیط زیستی

 ش باید حاوی موارد ذیل باشد )ضرور نیست به ترتیبی که ما ذکر کرده ایم باشد(: این گزار

a)  .خالصه اجرائیوی. درباره یافته های مهم و عمل های توصیه شده بصورت واضح گفتگو کنید 

b)  چارچوب پالیسی، حقوقی و اداری. چارچوب پالیسی، حقوقی و اداری را که ارزیابی تاثیرات محیط

زیستی در قالب آن اجرا می شود مورد بحث قرار دهید. و نیز نیازمندی های محیط زیستی از نظر 

 هریکی از متخصصین اقتصادی را تشریح می کند. توافقات محیط زیستی بین المللی مربوطه را که

 کشور ما عضو آن است شناسایی می کند. 

c)  ،شریح پروژه. بصورت واضح پروژه پیشنهادی را تشریح کرده، مفاهیم جغرافیوی، اکولوژیکی

اجتماعی و زمانی بشمول نیازمندی ها برای هر نوع سرمایه گذاری جانبی را تعریف می کند )مثالً 

 وپایپ لین های اختصاص یافته، سرک ها، دستگاه های تولید برق، تامین آب، خانه سازی، مواد خام 

تسهیالت برای نگهداری محصوالت(. هرگونه نیازمندی به پالن عملکرد اسکان مجدد و پالن انکشافی 

 را نیز در ذیل ببینید( را نمایش میدهد.  Vو  hبرای مردم اصلی منطقه )پرگراف های فرعی 

d) مرتبط معلومات بدست آمده از بررسی مرحله وار ابعاد ساحه تحت مطالعه را ارزیابی  کرده و شرایط 

فزیکی، بیولوژیکی، و اجتماعی اقتصادی به شمول هرگونه تغییرات مورد انتظار قبل از شروع پروژه 

را تشریح می کند. و نیز فعالیت های انکشافی فعلی و پیشنهادی را در محدوده پروژه که بصورت 

پروژه،  ره موقعیتمستقیم مربوط پروژه نمی شوند درنظر می گیرد. معلومات باید با تصمیم گیری دربا

، و اقدامات مهاجرتی مرتبط باشند. این بخش نشان دهنده دقت، اعتبار، و منابع بهربرداریدیزاین، 

 جمع آوری معلومات می باشد. 

e)  تاثیرات محیط زیستی. تاثیرات احتمالی مثبت و منفی پروژه را از نظر کمی تا حد ممکن پیش بینی و

ش تاثیرات منفی و هرگونه تاثیرات باقیمانده منفی که قابل کاهش ارزیابی می کند. اقدامات برای کاه

نباشند را شناسایی می کند. فرصت ها برای افزایش امنیت محیط زیستی را جستجو می کند. اندازه و 

کیفیت معلومات قابل دسترس، خالهای کلیدی معلومات، و تردیدهای مرتبط با پیش بینی ها را شناسایی 

 ا که نیاز به توجه بیشتر ندارند آشکار می سازد. کرده و موضوعات ر

f)  وژه و پر بهربرداریتحلیل بدیل ها. بدیل های ممکنه برای ساحه، تکنالوژی مورد استفاده، دیزاین، و

نیز عدم اجرای پروژه را برحسب تاثیرات بالقوه آنها بر محیط زیست مقایسه می کند. امکان پذیری 

مالی و تکراری، تناسب با شرایط محلی، و نیازمندی های سازمانی، کاهش این تاثیرات، هزینه های 

آموزشی و نظارتی را بررسی می کند. برای هر یکی از بدیل ها کمیت تاثیرات اجتماعی را تاحد 

ممکن معلوم کرده و اگر امکان پذیر باشد ارزش های اقتصادی آن را نیز بررسی می کند. مبنای 

مشخص را بیان کرده و سطح محدودیت توصیه شده برای کاهش آلودگی انتخاب یک دیزاین پیشنهادی 

 را توجیه می کند. 

g)  پالن مدیریت محیط زیستی، اقدامات برای کاهش تاثیرات، نظارت، و تقویت سازمانی را تحت پوشش

 را ببینید.  IIIقرار میدهد. طرح ذیل شماره 

h) ضمایم 

i)  تاثیرات محیط زیستیلست تهیه افراد و سازمان های تهیه کننده گزارش 

ii .مواد نشر شده و نشر نشده استفاده شده در مطالعات که ماخذهای آن ذکر شده باشد   ) 
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iii ثبت مالقات ها و مشوره های داخلی نهادها که شامل انجام مشوره برای بدست آوردن نظریات مردمان   )

دیگر غیر از مشوره )مثالً سروی( را متاثر شده و مؤسسات غیر دولتی می شود. این ریکاردها ابزارهای 

 که برای بدست آوردن نظریات مردمان متاثر شده و مؤسسات غیر دولتی به کار برده شده واضح می سازند. 

iv .جدول ها: معلومات مرتبط را که در متن اصلی به آنها اشاره شده و یا خالصه شده اند نشان می دهند   ) 

vالً پالن اسکان مجدد و یا پالن انکشافی برای مردمان اصلی منطقه((   لست گزارش های مربوطه )مث 

vi (   پالن مدیریت محیط زیستی: مشاور یک پالن مدیریت محیط زیستی )در مطابقت با ضمیهC  مربوط

 ( که اجزای ذیل شامل آن خواهد بود را ارائه خواهد کرد: 4.01ی بهربرداریبه پالن 

a) در پالن مدیریت محیط زیستی به شناسایی اقدامات ممکنه و مؤثر که می توانند تاثیرات  کاهش

مخرب بالقوه محیط زیستی را در یک حد قابل قبول کاهش دهند، می پردازد. در صورتیکه 

اقدامات کاهشی امکان پذیر نبوده و از نظر هزینه مؤثر و مفید نباشند، این پالن اقدامات جبرانی 

 ست می گیرد. را روی د

b)  نظارت محیط زیستی: نظارت در جریان تطبیق پروژه معلومات درباره جنبه های عمده محیط

زیستی پروژه خصوصاً تاثیرات محیط زیستی پروژه و مؤثریت اقدامات کاهشی  تهیه می کند. 

ی را این معلومات نهاد وام گیرنده و نیز بانک جهانی را قادر می سازد تا موفقیت اقدامات کاهش

بحیث یک بخش از نظارت بر پروژه ارزیابی بتوانند؛ و در صورت نیاز به اقدامات اصالحی 

دست بزنند. بنابراین، پالن مدیریت محیط زیستی به تشخیص اهداف نظارتی پرداخته و نوعیت 

نظارت مرتبط با تاثیرات ارزیابی شده در گزارش ارزیابی محیط زیستی واقدامات کاهشی تشریح 

 ر پالن مدیریت محیط زیستی را واضح می سازد. شده د

c)  ارتقای ظرفیت و تدویر برنامه های آموزشی  برای حمایت از تطبیق مؤثر و بموقع اجزای محیط

زیستی پروژه و اقدامات کاهشی درنظر گرفته شده، پالن مدیریت محیط زیستی بر ارزیابی های 

حدهای محیط زیستی در ساحه و یا در محیط زیستی که بر روی موجودیت، نقش و توانایی وا

سطوح نهاد ها و وزارت ها صورت گرفته تکیه می کند. اگر ضرورت باشد پالن مدیریت محیط 

زیستی تاسیس و یا توسعه این چنین واحدها را توصیه کرده و کارمندان آن را برای تطبیق توصیه 

یریت محیط زیستی یک های ارزیابی محیط زیستی آموزش می دهد. واضح است که پالن مد

، یبهربردارتعریف واضح از ترتیبات سازمانی که مسؤل اجرای اقدامات کاهشی و نظارتی )مانند 

نظارت، تنفیذ، نظارت بر تطبیق، کارهای اصالحی، مالی، گزارش دهی، و آموزش کارمندان( 

تطبیق،  است را تهیه می کند. برای تقویت توانایی مدیریت محیط زیستی در نهادهای مسؤل

اکثریت پالن های مدیریت محیط زیستی یکی یا بیشتر از موضوعات ذیل را تحت پوشش قرار 

 ( تغییرات سازمانی.cمیدهند: الف( پروگرام های کمک تخنیکی، ب( تدارک تجهیزات، 

d)  ،)تقسیم اوقات تطبیق و تخمین مصارف هر سه جنبه )اقدامات کاهشی، نظارت، و ارتقای ظرفیت

محیط زیستی مواد ذیل را تهیه می نماید: الف( تقسیم اوقات تطبیق اقداماتی که باید  پالن مدیریت

بحیث بخشی از پروژه انجام شوند،  و نشان دهنده مرحله سازیو هماهنگی با پالن های کلی تطبیق 

پروژه و نیازمندی های کارمندگیری؛ و ب( تخمین هزینه های مالی و تکراری و منابع مالی برای 

ق پالن مدیریت محیط زیستی. این ارقام باید شامل جدول مصارف مجموعی پروژه ساخته تطبی

 شوند. 

e)  ادغام پالن مدیریت محیط زیستی با پروژه: تصمیم نهاد قرض گیرنده برای پیشبرد پروژه و

تصمیم بانک برای حمایت از آن بر مبنای اجرای مؤثر پالن مدیریت محیط زیستی اتخاذ خواهد 

نتیجه، بانک توقع دارد که این پالن در تعریف اقدامات کاهشی و نظارتی و تعیین گردید. در

مسؤلیت های سازمانی آن واضح بوده و در پالن کلی، تعیین بودیجه، و تطبیق پروژه شامل ساخته 

شود. دست یابی به این ادغام با ایجاد پالن مدیریت محیط زیستی در داخل اسناد پروژه/قرارداد 
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ه می تواند تا اینکه این پالن منابع الزم مالی و نظارتی را به همراه اجزای دیگر صورت گرفت

 پروژه دریافت کند.

 تقسیم اوقات گزارش دهی

 شماره

 عنوان گزارش

  تاریخ مناسب تعین شده از آغاز کار

 تعداد کاپی ها

 وزارت آب و انرژی/د افغانستان برشنا شرکت/بانک جهانی زمان برای ابراز نظرات واحد نظارت و تحلیل

 روز برای ارائه گزارش اولیه 15

 روز برای گزارش پیشرفت کار )بشمول غربال سازی بدیل ها(  15

 ماه  برای ارزیابی تاثیرات محیط زیستی  3

 روز برای پالن مدیریت محیط زیستی 15

 تیم مشورتی

 یدی ذیل برعالوه کارمندان کمکی براساس تصمیم مشاور باشد: تیم مشورتی باید شامل متخصصین کل

 واجد شرایط بودن/کمترین مدت تجربه کاری/مدت زمان خدمت موردنیاز/متداوم/ورودی های متناوب

سال بصورت  10درجه فوق لیسانس در پالن گذاری محیط زیستی/انجنیری، تجربه کاری به مدت  .1

 مداوم

 سال بصورت مداوم 10اعی/مردم شناسی، تجربه کاری به مدت درجه فوق لیسانس در علوم اجتم .2

 سال بصورت وقفه ای 8درجه لیسانس در زراعت، تجربه کاری  .3

 سال بصورت وقفه ای 8درجه لیسانس در انجنیری ساختمانی/هایدرولوجی، تجربه کاری  .4

 ایسال بصورت وقفه  8درجه لیسانس در خاک شناسی/اکولوژی موجودات آبزی، تجربه کاری  .5

 سال بصورت وقفه ای 8درجه لیسانس در علوم اجتماعی، تجربه کاری  .6
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 نمونه فورم ثبت شکایات پروژه احیای مجدد بند برق آبی نغلو - 10ضمیمه 

برای معلومات مرتبط با اجزا و  109 – 98چارچوب مدیریت محیط زیست و اجتماعی، پاراگراف  7)به بخش 

 برای شکایت ها مراجعه کنید(.وظایف مکانیزم جبران خسارت 

 شماره شکایت: ______________________

 موقعیت: ولسوالی: __________ قریه: _______________

 نام شورای انکشافی قریه: _____________________________

نام شاکی: ___________________________________ نمبر تذکره شاکی: 

___________________ 

 ________________________ نمبر تیلفون: _________________________ آدرس:

 تاریخ رسید: ___________________________________________

 دسته بندی شکایت )خانه خالی های مناسب را انتخاب کنید(

                                                      استفاده از آب  منازعه با قراردادی ها 

  تشکیل شوراهای انکشافی قریه  منازعه فیمابین جوامع محلی 

                                 تصرف و جبران خسارت زمین   یبهربرداریهماهنگی تخنیکی و 

                                                    مشاجرات مالی  تاخیر در پروسه 

                                                           کیفیت آب  سروصدا 

                                                             فاضالب    استفاده از آب 

   )سایر موارد )مشخص نمایید____________________________________________                                                    

 

 تشریحات مختصر درمورد شکایت: 

 

 علت این منازعه چیست؟

 

 اقدامات پیشنهادی توسط شاکی برای رسیدگی به این شکایت: 
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تان افغانستعیین تقسیم اوقات و گزارش دهی توسط کارمندان امنیتی محیط زیست و اجتماعی د  - 13ضمیمه 

 برشنا شرکت

 مالحظات 3سال  2سال  1سال  فعالیت

فصل 

1 

فصل 

2 

فصل 

3 

فصل 

4 

فصل 

1 

فصل 

2 

فصل 

3 

فصل 

4 

فصل 

1 

فصل 

2 

فصل 

3 

فصل 

4 

 اقدامات کاهشی

------------- 

-------------. 

                

 نظارت

------------ 

------------  

                

 تقویت سازمانی

------------ 

------------  

                

 برنامه های آموزشی

------------ 

------------  
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 قالب گزارش پیشرفت های محیط زیست و اجتماعی

شماره 

مسلسل 

1 

پروژه 

احیای 

مجدد 

بند 

برق 

آبی 

 نغلو

مسائل 

عمده محیط 

زیستی و 

 اجتماعی

اقدامات 

کاهشی 

روی 

دست 

گرفته 

 شده

تطبیق و 

نظارت 

چارچوب 

مدیریت 

محیط زیست 

  و اجتماعی 

برنامه 

های 

تطبیق 

شده 

آموزشی 

و ارتقای 

 ظرفیت

 نزدیکی

درس 

های 

آموخته 

شده 

)تجربیات 

کسب 

 شده(

 مالحظات
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 زمین و اسکان مجدد استمالک چارچوب  -12ضمیمه 

 مسوده

 

 

 بند برق آبی نغلوپروژه احیاء مجدد 

(NHRP) 

 

 چارچوب پالیسی اسکان مجدد

 

 

 تهیه شده توسط: بورد د افغانستان برشنا شرکت

(DABS) 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 

این چارچوب سیاست اسکان مجدد یک سند از قرض گیرنده است. دیدگاه های مطرح شده در اینجا لزوما 

و ممکن است از نظر نوعیت  بیان نمی کند،دیدگاه های هیات مدیره، مدیریت یا کارمندان بانک جهانی را 

 مقدماتی باشد.
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   مندرجات فهرست
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108           تعریفات

           

  

 111           پیشگفتار

 111      بند برق آبی نغلوخالصه پروژه احیاء مجدد  .1

       

     مسایل کلیدی انکشاف و توجیه برای مداخله بانک جهانی 1.1
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 بانک جهانی با پیشنهادات برای 4.12شماره  یبهربرداریجدول مقایسه بین قانون سلب مالکیت زمین و پالیسی 
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 131        . استحقاق برای جبران خسارت3

        استحقاق عمومی 3.1

  

       مقرره جبران خسارتحق تصرف زمین و  3.2

       مقرره جبران خسارت و بازتوانی معیشتی 3.3

 136       . نرخ جبران خسارت فی واحد و بودیجه4
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     زمین و اسکان مجدد استمالک وضع نرخ برای  4.1

  

         ارزش زمین 4.2

  

        ارزش تعمیرات 4.3

  

       محصوالت و درختانارزش  4.4
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 139         . ترتیبات سازمانی5

         عمومی 5.1
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       وزارت آب و انرژی 5.3.1

  

    موسسات غیر دولتی تطبیق کننده 5.3.2

  

      حکومت محلی 5.3.3
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96 
 

          افشاء گری 6.6

 146       عملکردهای آماده گی و تقسیم اوقات تطبیق. 7

         عملکرد های آماده گی 7.1
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 مخففات

 

ALA  اداره اراضی افغانستان 

AGCHO دفتر مرکزی جیودزی و کارتوگرافی افغانستان 

AP  اشخاص متاثر شده از پروژه بشمول تمام اشخاص در یک خانوار متاثر شده 

DABS  د افغانستان برشنا شرکت 

DSRP  هیات بررسی ایمنی بند 

EA  اداره اجرائیوی 

EIRP پروژه اضطراری احیاء مجدد آبیاری 

EMA  اداره نظارت خارجی 

ESIA  ارزیابی تاثیرات محیط زیست و اجتماعی 

ESPoE  هیات متخصصین محیط زیستی و اجتماعی 

ESS کارمندان امنیتی محیط زیستی و اجتماعی 

GRC e  کمیته رسیده گی به شکایات 

ha  هکتار 

IC  مشاور بین المللی 

IOL  موجودی تاوان ها 

IRA  جمهوری اسالمی افغانستان 

LARP  زمین و اسکان مجدد  استمالک پالن 

LLE  قانون سلب مالکیت زمین 

MAIL  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

MEW  وزارت آب و انرژی 

MoF  وزارت مالیه 

NEPS  سیستم برق شمال شرقی 

NGO  موسسه غیر دولتی 
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NHRP   بند برق آبی نغلوپروژه احیاء مجدد  

RAP  پالن عملکرد اسکان مجدد 

RPF  چارچوب پالیسی اسکان مجدد 

RP  پالن اسکان مجدد 

SSO امنیتی اجتماعی  افسر 

TOR  الیحه وظایف 
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 برای پیشنهاد درخواستتعریف اصطالحات و عبارات استفاده شده در 

یعنی تمام مردمی که از اثر پروژه از طریق استمالک زمین، جابجایی، یا به سبب ( APsاشخاص متأثر شده )

از دست دادن درآمد متأثر شده اند و شامل اشخاص، خانواده ) بعضا منحیث فامیل متأثر از پروژه به آن اطالق 

( معیار های 1شد که به علت پروژه های انکشافی )می شود(، شرکت ها یا نهاد های عامه و خصوصی می با

( حق ، ملکیت و منافع کلی یا بخشی از خانه، زمین 2زندگی شان به شکل منفی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ )

)به شمول زمین مسکونی، تجارتی، زراعتی، مزرعه، جنگالت و/یا زمین چراگاه(، منابع آبی و یا هر دارایی 

اکتسابی، تملیکی، انحصاری یا غیر انحصاری شان، در کل و یا قسمتی از آن، به طور  منقول یا ثابت دیگر

( تجارت، شغل، محل کار یا سکونت اصلی و دایمی، با 3دایمی یا مؤقتی، به شکل منفی متأثر شده اند؛ و/یا )

( 1 شامل اینها اند: نقل مکان یا بدون نقل مکان،  به گونه منفی متأثر شده است. بنا براین اشخاص متأثر شده

( اشخاصی که زمین زراعتی 2اشخاصی که مستقیما از بابت حق العبور یا ساحه کار ساختمانی متأثر شده اند؛ 

یا دیگر دارایی های تولیدی شان مانند درختان یا محصوالت زراعتی اساسی مانند گندم و غیره متأثر می گردد؛ 

ه دلیل تأثیرات که پروژه باالی شان وارد می نماید از دست دادن ( اشخاصی که تجارت شان متأثر می شود و ب3

( اشخاصی که در نتیجه تاثیر پروژه کار و شغل شان را از دست می دهند؛ 4عاید و درآمد را تجربه می کنند؛ 

 ( مردمانی که در نتیجه یک پروژه دسترسی شان را به منابع/ دارایی های محل از دست می دهند.5و 

به معنی ثبت از قبل سنجیده نفوسی است که به شکل بالقوه متأثر شده اند، که از طریق یک شمارش  سر شماری

 بر اساس ارقام و آمار نفوس یک منطقه صورت می گیرد. 

به معنی پرداخت مصارف تعویضی نقدی یا جنسی در مقابل یک دارایی است که استمالک می جبران خسارت 

 شود.شود یا از یک پروژه متأثر می 

تاریخ است  که بعد از آن کسی واجد شرایط برای جبران خسارت دانسته نمی شود و قسمی که در تاریخ توقف 

سرشماری تعریف شد آنها در لیست اشخاص متاثر شده شامل ساخته نمی شود. معموال تاریخ برای دارنده سند 

 مالکیت همان تاریخ سروی مفصل جهت تعیین مساحت زمین می باشد.

به معنی تغییر محل فزیکی و یا هم تغییر موقعیت اقتصادی است که مردم در اثر از دست دادن درآمد  جابجایی 

خویش وادار می شود که موقعیت جدید را انتخاب کنند تا به این ترتیب ابتکار استفاده از استراتیژی های بدیل 

 برای تامین مجدد درآمد را در دست گیرند.

معنی موجودی مفصل خسارات و ضرر های است که بعد از طرح و عالمت گذاری  بهسروی مفصل سنجش 

 کامل محدوده پروژه در ساحه، این موجودی تکمیل می گردد.

به کسانی گفته می شود که بعد از تاریخ توقف داخل ساحه پروژه می شوند و بنا براین مستحق جبران متجاوزین 

 ین پروژه صورت می گیرد، نمی گردند.خساره یا اقدامات احیای دوباره که در ا

به معنی حدود اقدامات متشکل از جبران نقدی یا جنسی، مصارف تغییر مکان، کمک های احیای  احقاق حق

درآمد، کمک های انتقالی، توزیع درآمد و تغییر موقعیت/ تامین مجدد کسب کار به خاطر اشخاص متأثر شده، 

 باشد تا جایگاه اجتماعی و اقتصادی شان دوباره تامین شود.نظر به نوعیت و درجه خسارات آنها می 

به معنی اقدامات و پیشگیری های الزمه است تا اطمینان حاصل گردد که اگر امکانات معیشتی درآمد  بازیافت

منابع و امکاناتی برای برگشت به حالت اولیه خویش را در اختیار حداقل اشخاص متأثر شده بهبود نیابد، آنها 

دارند. تامین مجدد درآمد تمام اشخاص متأثر شده یکی از اهداف اساسی پالیسی اسکان مجدد بانک جهانی است. 

خواست و مطالبه این پالیسی این است که بعد از اسکان مجدد، تمام اشخاص متأثر شده باید درآمدی داشته باشند 

در غیر آن باید سبب بهبود زندگی شان گردد. که حد اقل معادل میزان درآمد آنها پیش از شروع پروژه باشد، 

هرچند برنامه های تامین مجدد باید قسمی پالن و طراحی شود که در بهبود استندرد های زندگی و میزان درآمد 

 نفوس متأثر شده ممد واقع شود، اما حد اقل باید حالت اولیه عواید و معیشت را تامین نماید.
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عنی موجودی از قبل سنجش شده ی دارایی ها به عنوان ثبت اولیه  دارایی به مموجودی خسارات یا تاوان ها 

 های متأثر شده یا از دست رفته، می باشد.

متر مربع  2.000یک واحد عنعنوی و مروج اندازه گیری در افغانستان است. یک جریب مساوی به  جریب

 جریب می شود. 5زمین است. یک هکتار مساوی به 

پروسه ی است که به وسیله آن یک شخص به واسطه یک اداره دولتی  (Land Acquisitionاستمالک زمین )

مجبور می شود که در بدل جبران خسارات فوری و کامل، تمام یا بخشی از زمین تحت ملکیت خویش را به 

 هدف استفاده عامه به ملکیت همان اداره درآورد.

نسبت به زمینی که آنها تحت اشغال خویش درآورده یعنی کسانی که حق و مطالبه مشخص و واضحی  اشغالگران

اند، ندارند و شامل کسانی می شوند که زمین های خصوصی، عامه و دولتی را بدون کدام اجازه، جواز یا اجاره، 

 مورد استفاده قرار می دهند.

یرند؛ به می گبه کسانی گفته می شود که زیر خط فقر تعریف شده از طرف سازمان ملل متحد قرار اقشار فقیر 

 افغانی عاید دارد. 52دالر یا معادل آن کمتر از  1این معنی که شخص مذکور روزانه کمتر از 

به معنی انتقال فزیکی اشخاص متأثر شده از موقعیت یا محل سکونت قبلی، موقعیت کار یا ساحات کار  جابجایی

 یا تجارتی شان، می باشد.

ه برای اشخاص شدیدا متأثر شده تهیه و صورت می گیرد تا تکمیل به معنی کمک وهمکاری است کاحیای مجدد 

کننده تادیه خسارات وارد شده بر دارایی های حاصله باشد و به این ترتیب سبب بهبود و یا ال اقل برگشت کامل 

استندرد های زندگی قبلی شان به همان حالت اولیه و برگشت وضعیت و چگونگی زندگی شان به همان سطح 

 آن، گردد.اولیه 

به معنی شیوه تثبیت ارزشگذاری دارایی ها است که کمک می کند تا مبلغی را که برای  مصارف جایگزینی

تعویض دارایی های از دست رفته ضرورت است تعیین و مشخص نمود و مصارف معامالت را تحت پوشش 

و دارایی ها نباید مد نظر گرفته قرار داد. در به کارگیری این شیوه تعیین ارزشگذاری، استهالک ساختمان ها 

شود. برای خساراتی که به آسانی ارزش پولی آن تعیین و یا جبران شده نمی تواند ) مثال دسترسی به خدمات 

عامه، مشتریان، و عرضه کنندگان یا در ساحات ماهی گیری، چراگاه ها یا جنگالت(، تالش صورت می گیرد 

های درآمدی که معادل درآمد قبلی باشد و از لحاظ فرهنگی نیز قابل  تا زمینه های دسترسی به منابع و فرصت

 قبول باشد، ایجاد گردد.

( به سبب استمالک زمین 1یعنی مجموعه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی که دایمی یا مؤقتی اند و )اسکان مجدد 

های که در نتیجه پروژه باالی ( محدودیت 3( تغییرات در طرز استفاده زمین، یا )2یا دیگر دارایی های ثابت؛ )

 زمین وضع شده است، به وجود می آید.

به معنی اقداماتی است که در یک محدوده مشخص زمانی با استفاده از یک بودجه، استراتیژی، پالن اسکان مجدد 

و ، فعالیت ها، مسئولیت ها، نظارت و ارزیابی اسکان مجدد از طریق این پالن، پیاده شده احقاق حقاهداف، 

 مورد اجرا قرار می گیرد.

اشخاص متأثر شده ی می باشند که به واسطه تاثیرات و فشار های مهم و جدی که اشخاص شدیدا متأثر شده 

 معنی آن در ذیل بیان می شود، متأثر شده اند.

؛ کرده اندنفر و یا بیشتر از آن تاثیرات و فشار های جدی را تجربه  200به این معنی که تاثیرات/فشارهای مهم 

فیصد دارایی های تولیدی  10( بیشتر از 2( از خانه و زندگی شان به طور فزیکی دور شده باشند؛ یا )1یعنی: )

 خویش را از داست داده باشند.
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شخصی است که باالی زمین هایی که مالک نمی باشد، به اساس یک نسبت از قبل توافق شده،  دهقان مستاجر

 کشت و زرع انجام می دهد.

یعنی تمام ساختمان های متأثر شده یا ساختمان های که باید از طریق پروژه ساخته شوند  (structureعمیرات )ت

محل زندگی در طول پروژه، چاه های آب، پمپ های دستی، ساختمان های زراعتی مانند جعبه های برنج،  –

 و تجارت های کنار سرک، می باشد.طویله های حیوانات، گدام ها/ انبارها، تشبثات تجارتی شامل دوکان ها 

عینا به معنی اشخاص متجاوز است؛ مثال کسانی که مالکیت رسمی و قانونی باالی زمین و/یا غاصبین زمین 

ساختمان های که اشغال کرده اند یا استفاده می کنند، ندارند. پالیسی بانک جهانی به صراحت بیان می کند که 

 د حق مالکیت نمی توانند از تادیه جبران خسارت ابرا داده شوند.این قبیل مردم به دلیل نداشتن سن

آنعده مصارف و خساراتی اند که برای زمین داران و شرکت های تجارتی برای یک دوره خسارات مؤقتی 

 مشخص در نتیجه فعالیت های پروژه، اتفاق می افتد.

تحمل زیان و ضرر شود یا در اثر اسکان به کسانی گفته می شود که ممکن است به طور نامتناسب مآسیب پذیر 

( سرپرست یک خانوار همراه اعضای وابسته به او 1مجدد با خطر در حاشیه قرار گرفتن مواجه شوند؛ مثال )

( خانواده های پیر بدون وسایل و 4( خانواده های فقیر؛ )3( سرپرست خانواده های معیوب و معلول ؛ )2؛ )

اده های بدون زمین و یا خانواده های که از حق تصرف زمین شان نیز ( خانو5امکانات حمایتی زندگی )

( کوچی های دهقان که یکی از آسیب پذیرترین گروه ها 7( اقلیت های قومی و نژادی و )6برخوردار نیستند؛ )

 در افغانستان هستند.
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 پیشگفتار

مسوده چارچوب پالیسی اسکان مجدد اساسات و پالیسی های عمومی را ایجاد می کند که در پیوند با استمالک 

برق  بندزمین و اسکان مجدد از آن تعقیب می گردد که این کار در جریان تطبیق پروژه پیشنهادی احیای مجدد 

دهد، صورت خواهد گرفت. قراری  نشان می 2013( که جدول زمانی آن شروع آنرا در سال NHRP) آبی نغلو

( ، برای پروژه 2010که گفته می شود و اعالن شده است چارچوب فعلی پالیسی اسکان مجدد مصوبه )دسمبر 

تامین دوباره و انکشاف آبیاری، توسط وزارت انرژی و آب به کمک مالی عین تمویل کننده، بانک جهانی، 

 ساخته شده است.

وه های رایج اسکان مجدد مثمریت و مؤثریت اداره همچو پروگرام ها را در سطح استفاده از استندرد ها و شی

دولت افزایش می دهد. مقامات می توانند به بسیار سادگی آنچه را که الزم است به دست آورند؛ ظرفیت ها می 

رفتار مناسب تواند باال برده شود و اشخاص متأثر در تمام پروژه ها اعتماد بیشتر خواهند داشت که با آنها 

صورت می گیرد و در نتیجه احتمال شکایات و چالش های قانونی و سایر چالش ها در اسکان مجدد که تطبیق 

پروژه را می تواند به تأخیر اندازد، رو به کاهش می رود. استندرد های معمول در عمل همچنان در تدوین و 

دام اق افسراه بخواهد با استفاده از آن به این انکشاف یک قانون ملی اسکان مجدد کمک می کند تا دولت هرگ

 نماید.

به هر حال باید تاکید کرد که این چارچوب پالیسی اسکان مجدد فقط و فقط راجع به پروژه احیای بند برق آبی 

نغلو ساخته و طراحی شده است. ممکن است این چارچوب وسیعتر از این نیز مورد استفاده داشته باشد؛ اما اینها 

 تایج فرعی آن محسوب شده و هدف اصلی این چارچوب را تشکیل نمی دهد.از ن
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 (NHRP) بند برق آبی نغلوپروژه احیای مجدد 

 چارچوب پالیسی اسکان مجدد

 بند برق آبی نغلوطرح کلی پروژه احیای مجدد  .1

 سکتور برق افغانستان.1.1

تم که نتیجه آن تقریبا ویرانی و تخریب کامل سیس سکتور برق افغانستان از سی سال جنگ، غفلت و سواستفاده

شبکه برق در اکثر ساحات شهری متاثر است؛ برق شبکه یی در ساحات روستایی واقعا ناشناخته بود. برق 

محدود شبکه یی قابل دسترس بسیار نامطئین، از لحاظ کیفیت ضعیف و به مقدار بسیار محدود برای چند ساعت 

هرآن کسی که میخواست  برق بیشتر و مطمئین تر داشته باشد از جنراتور های  در روز قابل دسترس بود.

 کوچک و متوسط تیل دیزلی و پطرولی استفاده می کرد.

 (ANDS)ژی انکشاف ملی افغانستان یاز طریق استرات ، دولت جمهوری اسالمی افغانستان 2006در سال 

هدف این برنامه این بود تا   .دسترسی به برق طرح نمود، اهداف بلند سه تا پنج ساله ای را برای افزایش 

  25درصد تاسیسات غیر مسکونی در  ساحات شهری و حداقل   90درصد خانوارها و   65برای حداقل 

نشان دهنده افزایشی چشمگیر در فیصدی برق  افسراین  درصد خانوار ها در دهات برق توزیع گردد. 

درصد در کل کشور   6این آمار تنها   2003قابل اعتماد در  سال بر اساس تخمین های   -رسانی است 

درصد خانوار ها به شبکه برقی   30تا   25تخمین های جدید بر این موضوع اشاره دارد که بین  .بود

مگاوات برق از طریق بند های برق کوچک، جنراتورها و   134دسترسی دارند. هر چند که در حدود 

ت می آید اما به نظر نمی رسد که هیچگونه تخمین معتبری برای تعداد مردمی که سولر )برق آفتابی( بدس

  .به برق غیر شبکه ای دسترسی دارند وجود داشته باشد

کشورهای کمک دهنده منابع مالی برای احیای مجدد و احداث  2002با روی کار آمدن حکومت جدید درسال 

طرف مطمئن شوند که خدمات ضروری زندگی برای افغان ها سیستم های تأمین برق را تهیه کردند تا از یک 

تأمین می شود و از طرف دیگر مردم برای بهبود کیفیت زندگی شان مکررا خواستار تأمین برق بودند. شبکه 

برق شمال شرقی  که برق مورد نیاز اکثر والیات شمالی کشور و نیز کابل را تأمین می کند، رشد قابل توجهی 

ساعته برای بخش هایی از کابل و  24میگاوات برق از ازبکستان برای تأمین برق  150ردات داشته است. وا

میگاوات برق از تاجکستان در فصل تابستان و زمانی که تولیدات برق آبی آن کشور بیشتر از مصارف  300

برق وارداتی اش می باشد، از پیشرفت های عمده به شمار می رود. مناطق شمال غربی و غربی کشور نیز از 

 %80حدود  2012از ترکمنستان و ایران مستفید می شوند. نیاز شدید افغانستان به برق وارداتی که در سال 

 برق آن وارداتی بود، برای  یک مدت زمان در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

شرکت ملی  ،  (DABS)مسئولیت مدیریت و عملی کردن این سیستم برقی به عهده د افغانستان برشنا شرکت

، د افغانستان برشنا شرکت یکی از ریاست های وزارت  2009تا سال   .ارائه کننده خدمات برقی می باشد

تبدیل د افغانستان برشنا شرکت به یک شرکت خصوصی از جانب یک برنامه قدرتمند تجاری   .انرژی و آب بود

د افغانستان برشنا شرکت   .نجام گرفتحمایت می شد ا  USAIDسازی که از جانب بانک جهانی و اخیرا 

مگاوات برق آبی و تاسیسات بند برق آبی نغلو نیز   230مسئول تاسیسات تولید برق داخلی می باشد که شامل 

وزارت انرژی و   .مگاوات در حال استفاده می باشد  138می گردد، هر چند که در حال حاضر تنها در حدود 

آب تا حال نقش خود را در پالنگذاری سرمایه گذاری و مدیریت پروژه حفظ کرده و همکار اصلی برای سه 

  .پروژه موجود بانک جهانی می باشد
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 هدف پروژه    :2.1

 

رق بند بهدف توسعه ای پروژه  بهتر ساخت ایمنی بند و پایداری تولید انرژی برقی ، و همچنان افزایش تولید  .129
 نغلو میباشد

 

I.3: تشریح پروژه 

 حدود در) کابل تیوال یسروب یولسوال در کابل و ریپجش یایدر وستنیپ هم به محل در نغلو برق بند .130

 طرف از که کرد کار به شروع 1967 سال در اول بار یبرا نغلو. دارد تیموقع(  کابل شرق در لومتریک 80

 یکمپن کی ،  Technopromexport یکمپن  توسط زاتیتجه نیا. دیگرد یمال لیتمو سابق یشورو دولت

 قله تهداب از متر 110 حدود در بند رهیزخ. شد ساخته ، بود شده سیتاس 1955 سال در که یروس  یرینیانج

 بهره آب ادیز مدآ و بند کاسه کم تیظرف به توجه با.  است شده داشته نگاه لیثق  یتیکانکر وارید کی توسط ، بند

. ستا کم برق یها کهیفابر گرید با سهیمقا در زین برق بند از یبردار بهره و است، محدود رهیذخ از یبردار

( MW 23.5 هرکدام) مگاوات 94 یکل تیظرف کی  به سیفرانس نیتورب چهار. است متر 61 حدود در زهیسرر

 در یداخل  کهیفابر نیتر یکیاستراتژ ،(NHPP) نغلو یآب برق کهیفابر ،2015 سال اواسط در. باشدیم موجود

 .  کندیم دیتول را کابل شهر برق از یمین از شیب و باشدیم افغانستان برق دیتول مجموعه

 

 استفاده برق کابل محروم یبرا ابزار کی عنوان به NHPP مخالفان ،یداخل یها جنگ طول در  .131

 ،2001 سال در. شد منجر کهیفابر( O & M) مراقبت و حفظ ،یبردار بهره در ضعف به کار نیا. کردندیم

 جبران و اصالح یبرا. بود مانده یباق یبردار بهره قابل جنراتور دو تنها رنمود،ییتغ یاسیس قدرت که یهنگام

 ونیلیم 105 نهیهز به 2004 سال در( EPRP) برق یبازساز یاضطرار پروژه یجهان بانک ت،یوضع نیا

. نمود یمال لیتمو را آنها یکمک زاتیتجه و نیتورب چهار از هیپا سه یبازساز EPRP. نمود آماده را دالر

 مانده یباق چنان هم(  O & M)  مراقبت و حفظ در ضعف و کمبود.نشد لیتکم حال، نیا با  اول هیپا یبازساز

 .دارند یاساس راتیتعم به ازین  جنراتورها از گرید یبرخ جهینت کی عنوان به و

 

 یبرا هنیهز کم نهیگز کی افغانستان در برق یها ستمیس یکیزیف یها رساختیز یبازساز و بهبود .132

 یبردار هبهر بهبود قیطر از ها رساختیز نیا یبازساز در جینتا که یزمان تا تواندیم بوده برق تیظرف شیافزا

 نشان  EPRP ازپروژه  تجارب عنوان به حال، نیا با. گردد متداوم و داریپا( O & M) مراقبت و  حفظ و

 که یحال در. باشد خطر معرض در ، O & M در ضعف لیدل به ممکن ستمیس کل در یکپارچگی دهد،که یم

 دتم یطوالن تیامن ارتقاء  باشند،یم مهم موجود، یازهاین به ییجوابگو یبرا مدت کوتاه یبازساز یها پروژه

  کاتیفابر تیریمد به را یصنعت تجارب و ها وهیش نیبهتر که دینمایم را مداوم یریادگی پروسه کی برق سکتور

 .دینما فراهم یآب برق

 

 نغلو برق بند یمنیا تیریمد که دندیرس جهینت نیا  2014/2015  یسالها در شده انجام محاسبات .133

 :از  است عبارت مسائل. دارد یفور توجه به ازین و نبوده تبخشیرضا

 

 برشنا افغانستان د. است نشده یریگ اندازه هرگز بند رهیدرذخ رسوب زانیم: رسوبات تیریمد •

 قابل ریغ را آن و بوده، بند ینییپا آب یخورج از باالتر متر 7  شده جمع رسوب که زند یم نیتخم شرکت

  .باشدیم داشته البیس هیتخل و بند یکیدرولوژیه یمنیا بر یجد راتیتاث مسئله نیا. است ساخته استفاده

 مغلق و مشکل را بند در رسوبات تیریمد که ، آب رهیزخ در نشده منفجر مهمات بالقوه تیموجود •

 .سازدیم

 د،ینما خصمش زلزله فشار تحت را بند ساختار یمنیا  تا بند تیاستحکام موثر لیتحل و هیتجز به ازین •

 .باشدیم

 مستقل تیفعال و زهیسرر یها دروازه  از یبردار بهره در یکمک یها روش  نبودن دسترس در •

  .است ساخته مصون ریغ  را  بند ،یضرور زاتیتجه کمبود و آب یورود یها  دروازه

•  

 

134. O & M آموزش که یحال در. دهد ینم اجازه را کهیفابر داریپا و منیا  تیفعال کهیفابر در فیضع 

 نه اما باشدیم شترضرورتیب  یها آموزش و یساز تیظرف بود، شده ارائه یقبل یها پروژه تحت  الزم یها

 .کل کی عنوان برق سکتور یبرا بلکه نغلو یبرا تنها
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 شده زده نیتخم دالر ونیلیم 83 مجموع در( NHRP) نغلو یآب برق دیب یبازساز یشنهادیپ پروژه .135

 :باشدیم لیذ یاصل بخش سه شامل و است،

 

 

 یکارها بخش نیا:  (دالر ونیلیم 30)  یکیکانیم الکترو و یکیکانیم ، یبرق یها کار: 1 بخش .136

 ساخته لیتکم را ، بود شده شروع قبال که را بند در  یکیخانیالکتروم و یبرق یها بخش یبازساز در ماندهیباق

 :است شده لیتشک لیذ جزء دو از بخش نیا.  شود حاصل نانیاطم آن مداوم یبردار بهره از تا

 

 نیماش مربوط کار تحت یکیخانیم الکترو یها کار.  کهیفابر النسیب و اول نیماش یبازساز(: الف-1) جزء

 امکان میترم که یصورت در.  آن میترم و نیتورب شافت یخم امتحان( الف) خصوصا. شد خواهد لیتکم اول

 پردازدیم ،  برق بند یبازسا یکارها لیتکم( ب. ) شد خواهد ضیتعو شافت باشد نداشته

 

 فظح به ازین  کهیفابر خانه نیماش در ها هیپا گرید. خانه نیماش از مراقبت و حفظ شیافزا(: ب - 1) دوم جزء

 هب سال پنج تا سه یبرا  الزم وسائل و یدکی قطعات ارائه خصوص به  پروژه جزء نیا. دارند منظم مراقبت و

 راتیتعم  شامل کار نیا. . شودیم شامل را کهیفابر منظم مراقبت و حفظ و داریپا عملکرد از نانیاطم جهت

 بعد دیبا که یحال در بوده گردش حال در  ساعت  20,000 از شیب یبرا  3 واحد. باشدیم 3 نمبر واحد یاساس

 چهیدر کنترل یبرا پمپ و ها، چهیدر ها، پیپا مشابه، طور به و. گردد ریتعم و یبررس ساعت 7,000 از

 انیجر که نیا منظور به. دارند یفور توجه به ازین و بوده تیفعال در سال 45 از شیب یبرا یورود یها

 در ینظارت امور یرسان روز به/  توسعه  شود آورده دست به یکیتخن لزومات طبق بر مراقبت و حفظ  یدائم

 وسائل و یدکی قطعات تیریمد از یبررس کی کار نیا. شودیم گرفته نظر در3 بخش تحت  برق بند نیا

 .باشدیم  شامل را یضرور

 

 دو قیطر از پروژه از بخش نیا:  (دالر ونیلیم 33)  برق دیتول تیظرف بهبود و بند یمنیا  :2بخش  .137

 :اند لیذ شرح به که دینما حاصل نانیاطم بند منیا عملکرد و یبردار بهره از جزء

 

 از بلق تا تا کرده ییناسارا ش بند یمنیا بهبود یبرا عیسر اقداماتو  بند یمنیا به یدگیرس (:الف - 2) جزء

 رد شرکت برشنا افغانستان د از تیحما یباال کار نیا خاص، طور به. گردد اجرا بند یمنیا  یبررس اتمام

 یانداز اهر( الف) خاصتا ندارد، ضرورت کالن یساختار راتییتغ که داشته تمرکز بند یمنیا نو اقدامات یمعرف

 یها جهکتاب شامل بند یمنیا یها پالن هیته( ب. ) بند یمنیا مستقل شیتفت یبرا  کارمندان آوردن و روش کی

 طیشرا یبرا یآمادگ یها پالن یساختمان یکارها یبرا نظارت راهنما کتابچه و مراقبت، و حفظ ،یاتیعمل

 و یکیخانیالکتروم یکارها عمل یراهنما در نظرها دیتجد( ج) زلزله؛ از پس پاسخ یها پالن و یاضطرار

 جددم یانداز راه( ن) که؛یفابر کارمندان آموزش( ذ) زات؛یتجه مراقبت و حفظ به قیدق یگذار پالن( د) ؛یبرق

 جنراتور نصب(  ه) برق؛ مصرف یها دروازه مستقل تیفعال یمعرف( و) بند؛ نییپا سطح یخروج دروازه

 نصب( ی) و یورود یها دوازه کردن بسته و  زهیسرر یها دروازه یاضطرار کردن باز یبرا یضرفیر

 یها هیتوص توسط  بند یمنیا بهبود یبرا الزم اقدامات همه. بند یمنیا از نظارت یبرا یضرور زاتیتجه گرید

 .شود یم تیهدا یاجتماع و یستیز طیمح راتیتاث جامع یابیارز

 

 یساختار کالن خطر که رود ینم انتظار UXOS موجود ناشده منفجر مواد ایا که سازندیم مشخص کارشناسان

 مطالعه.  باشند داشتهیم بند رسوبات یپاکساز کار به خطرات UXOS حال، نیا با. باشند داشته بند بدنه به

 ها روش و رسوبات یپاکساز یدراجرا را مختلف یها نهیگز  شده اشاره آن به( و) تحت که   یریپذ امکان

 .دینمایم یابیارز موجود UXOS با برخورد یبرا
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این جزء هدف به  امتحان امکانات بالقوه در افزایش تولید برق در بند برق  بهینه سازی تولید برق. (ب – 2) جزء

دارد. این جزء راه هایی برای مدیریت متداوم رسوبات و افزایش برق تولید شده توسط این بند برق را شناسایی می 

 :است شده لیتشک گرید جزء دو از نماید. این کار شامل موارد ذیل میباشد: 

 

 برق دیتول شیافزا یبرا مختلف یها نهیگز یریپذ امکان یبررس به مطالعه نیا. یریپذ امکان مطالعه

 د؛بن باالآب ینواح در یاضاف رهیذخ( ب) آن بهتر تیریمد و بند مناسب یبردار بهره( الف) جمله از پرداخته

 و. بند هقل بردن باال(  د) رسوبات؛ دنیپاش رونیب کنترل یبرا شناور یکراج زمیمکان/  یاضاف  زهیسرر( ج)

 .زیآبر حوضه با برخورد( و)

 

 جهینت کی به یریپذ امکان مطالعه که یصورت در یلیتفص یها طرح یساز آماده از بخش نیا:  قیدق نیزاید

 یاجتماع و یستیز طیمح راتیتاث یابیارز  یها افتهی با کینزد از و  کرده تیحما ابد،یب دست مثبت

(ESIA)، و بهداشت، ،یاجتماع و یستیز طیمح تیریمد یها برنامه دوباره، شتیمع نیتام و مجدد اسکان 

 .است مرتبط عمل یها برنامه گرید

 

 یها پروژه هیته  و پروژه تیریمد از تیحما ،یاجتماع و یستیز طیمح داریپا توسعه:  سوم بخش  .138

 :باشدیم جزء دو شامل بخش نیا (.دالر ونیلیم 20) ندهیآ

 

 یستیز طیمح یداریپا از نانیاطم هدف به جزء نیا. یاجتماع و یستیز طیمح داریپا توسعه(: الف -3) جزء

 :قیطر از بند به مربوط یاجتماع و

 

 جزء از: )الف(  این محلی، جوامع با سودمندی پروژه گذاری اشتراک به از حمایت قسمتا. محلی توسعه به کمک 

 قادرتا مردم محلی را  ها آموزش و ها مهارت به بهتر دسترسی( ب) و پروژهمناطق مربوط به  به رسانی برق

 به  لیمح توسعه جوامع توسط شده مشخص فعالیت سایر و .وظیفه به دست بیاورند دیگر جاهاییا  و بند در سازد

الن پ اینتحت این جزء تمویل میگردد. به طور مثال توسعه سرک ها.  نیز بند اطراف جوامع معیشت بهبود هدف

 باسازی آن ، اطمینان حاصل مینماید.  و بند محلی مربوط به جامعه مداوم حمایتاز

 

 از موارد ذیل حمایت میکند: )الف ( برای بخش اول پروژه  جزء این.  اجتماعی و یزیست محیط مدیریت از حمایت

 و اجرا ،(ESMP) یزیستمحیط  مدیریت برنامه یک طریق از موجود یزیست محیط مقررات رسانی روز به

 صورت در) مجدد اسکانپالن های عملی  ،ESMPs مستقل نظارت و تطبیق سازی، آماده( ب) برنامه؛ این نظارت

 آماده الف ( – 3) بخش  برای .  ب( -2) الف( و  -2بخش های ) برای معیشت توسعه های برنامه و ،(لزوم

  ESMPمستقل  نظارت از مستقل نظارت و اجرا سازی،

 

 هدف به جزء از بخش سوم پروژه  این. آیندهدر  پروژهآماده ساختن  و پروژه مدیریتاز  حمایت(: ب - 3جزء دوم )

 المللی بین ها و تجربه های خوب  شیوه مورد در مشاوره شرکت برشنا افغانستان د اینکه  کردن از حاصل اطمینان

 :شامل را آن. کند می دریافت

 

برق ، پالن گداری در بخش تولید  برای عملیاتی راهنمای کتابچه هیهت،  آموزشی های برنامه :جزء این( 1

 تخنیکی اسنادترجمه  و لوکنترهای مدیریت و  افزار نرم ترجمه و ،حفظ و مراقبت و برداری بهره ،زیعتو

رق بند ب پایدار و ایمن بهره برداری برای کافی ظرفیت ازرا تمویل مالی مینماید تا  دری و پشتو زبان به

 موجوده اطمینان حاصل شود. 

 

 ،(آبی برقبه خاص )تخنیکی  جنبه های  شامل که پروژه این تطبیق  از حمایت برای مشاوره خدمات( 2

 .میباشد  ارزیابی و نظارت و مالی، مدیریت ،ی تدارکات اجتماعی، ،یزیستمحیط 

 

 تخنیکی مشورتی هیأت یک و( ESAP) اجتماعی و یزیست محیط یک هیأت مشورتی برای مالی تمویل( 3

 (.PTAP) پروژه
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 روژهپ بخش این تحت نیزآنها  مدیریت وشناسایی کردیده اند  آبی برق توسعه برای آیندهمه در  های پروژه( 4

 کشور خلدا در برق تولید در ازافزایش گسترش شرکت برشنا افغانستان داز  تا  دانوت میتعقیب شده  دنبال

 حمایه نماید. 

 

در مجموع ، بخش اول و دوم باالی رسیدگی به مشکالت تخنیکی مربوط به بازسازی الکترومیخانیکی بند نغلو،  

بهبود ایمنی بند و تولید برق از فابریکه، تمرکز داشته در حالی که بخش سوم به ارتقای ظرفیت سازمانی و 

 مدیریتی ، میپردازد

 اسکان مجدد می باشد؟چه ضرورتی به ایجاد چارچوب پالیسی  1.4 

می باشند که  3و جزء  2آن عناصر پروژه که نیاز به چارچوب پالیسی اسکان مجدد دارند، عبارت از جزء 

شامل استمالک زمین و/یا از دست دادن دارایی های اشخاصی که در نزدیکی مخزن نغلو در جای که ارتفاع 

مکن است سبب تغیر جهت دریای کابل گردد، زندگی بند باال برده می شود و برداشتن رسوبات و گل و الی م

می کنند، کشت و زرع می کنند، ماهی گیری می کنند و یا به سایر کارها مشغول اند، می باشد. تصامیم نهایی 

مربوط به این کار به میزان مطالعات که هنوز در این راستا باید صورت گیرد، بستگی دارد. بنا براین در این 

شاف پروژه امکان آن وجود ندارد که یک پالن اسکان مجدد همراه با جزئیات کامل در مورد مرحله ی از انک

اشخاص متأثر شده که احتمال دارد نقل مکان داده شوند و یا کسانی که از بعضی خسارات و تنقیصات در ارزش 

تهیه و آماده گردد.  زمین و سایر دارایی های شان رنج می برند که آنها را مستحق جبران خسارات می سازند،

هدف از چارچوب پالیسی اسکان مجدد این است که اصول اسکان مجدد و ترتیبات و تنظیمات سازمانی به این 

ارتباط را توضیح داده و معیاراتی را که در قسمت اتخاذ تصامیم راجع به تغیر جهت دریا و بلند بردن ارتفاع 

 . بند به کار برده می شود، دیزاین و طرح نماید

در این قسمت چند موضوع مرتبط به هم  وجود دارد که با در نظر گرفتن آن در پالیسی باید مورد رسیده گی 

بانک جهانی که  4.12ی شماره بهربرداریقرار بگیرد. اوال، چارچوب پالیسی اسکان مجدد باید با هر دو پالیسی 

های موجود ملی، مطابقت داشته باشد. هر گاه بین با اسکان مجدد غیر ارادی سروکار دارد و با قوانین و پالیسی 

این دو کدام تناقضی دیده می شود، و در صورتیکه تفسیر سازنده از قوانین محلی/کشوری نتواند این تفاوت ها 

در افغانستان، حد اقل در ارتباط به عدم مطابقت بین قوانین افغانستان  بهربرداریرا برطرف نماید، آنگاه در انجام 

یسی های مرتبط بانک جهانی در مورد اسکان مجدد غیر ارادی، باید به پالیسی های بانک جهانی مراجعه و پال

ی رداریبهربشود. به هر حال، قبل از هرگونه قضاوت درباره عدم مطابقت این قوانین و پالیسی ها، باید پالیسی 

 .بانک جهانی و قوانین مربوطه ملی را تحلیل و مقایسه کرد 4.12شماره 

ثانیا، قبل از این که جزئیات در مورد چارچوب پالیسی اسکان مجدد طرح و تشریح گردد، اصول و اهداف 

چنین اصول و  4.12ی بهربرداریاصلی و اساسی چارچوب اسکان مجدد باید ایجاد شود. درحالیکه پالیسی 

اسکان مجدد رسیدگی نمی کند. اهداف را درا می باشد، اما هیچگونه قانون و پالیسی در افغانستان به موضوع 

در  2008عمدتا قانون سال –در این قسمت قوانین مربوطه وجود دارند که بعدا در مورد آن بحث خواهد شد 

در مورد سلب مالکیت زمین؛ اما هیچ یکی از این دو قانون به  2009مورد مدیریت امور اراضی و قانون سال 

اد اساسات چارچوب پالیسی اسکان مجدد در مراحل اولیه انکشاف مسأله اسکان مجدد توجه نکرده اند. پس ایج

آن باید به پالیسی های بانک جهانی در مورد اسکان مجدد، اولویت قایل شود. اصول مذکور بعدا باید تا حدی 

به منظور به دست آوردن مفاد و ماهیت پالیسی که در دست اجرا است، مورد  –جنبه آزمایشی را به خود گیرد 

اما بدون هیچگونه تغیر و تاثیر در تعدیالت بعدی که در روشنایی مباحث قانون و پالیسی  –اده قرار گیرد استف

 افغانی در مورد اسکان مجدد قابل اجرا و تطبیق است.

بانک جهانی اساسات چارچوب پالیسی اسکان مجدد (  ECSSD) انکشاف متداوم اجتماعی و محیط زیستیواحد 

 نموده است:را قرار ذیل خالصه 
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  اول، از تاثیرات منفی  باالی اشخاص و فامیل های که احتماال از پروژه متأثر شوند، جلوگیری و یا

 آنرا به حد اقل برساند.

  غیر قابل اجتناب بوده و باید صورت  افسردوم، اطمینان دهد که در جای که اخذ و استمالک زمین یک

 بگیرد، به اشخاص که از این بابت متأثر می شوند همکاری های ذیل صورت می گیرد:

o  پروژه با آنها مشوره صورت می گیرد بهربرداریدر 

o مصارف جابجایی و از دست رفتن دارایی های شان جبران می شود 

o ی و استندرد های زندگی شان بهبود با آنها کمک و همکاری صورت بگیرد تا وضعیت معیشت

 یافته و یا در سطح قبل از جابجایی، در صورتی که تغیر مکان صورت گیرد، برگردد.

چارچوب پالیسی اسکان مجدد واضح می سازد که اصول مذکور چگونه مطابقت داده خواهد شد. از ابتدا باید 

به جزئیات تحت پوشش قرار ندهد؛ بنابراین گفت در صورتی که قوانین مربوطه افغانستان این موضوعات را 

 دیده می شود که در قوانین مواردی وجود ندارد که مانع اجرا و تطبیق این اساسات گردد.

 چارچوب قانونی و پالیسی اسکان مجدد .2

 قانون و پالیسی افغانستان در مورد استمالک زمین  2.1

یک پالیسی جامع در  2007وجود ندارد. در سال  در افغانستان هیچگونه پالیسی مشخص در مورد اسکان مجدد

مورد اراضی توسط کابینه تصویب گردید که تا هنوز کامال جنبه عملی نگرفته است. قانون اساسی مصوبه سال 

سه ماده دارد که دقیقا به موضوع جبران خسارت و اسکان مجدد ارتباط می گیرد. به منظور منافع عامه  2004

زیربنای عامه یا استمالک زمین های که دارای ارزش فرهنگی یا علمی می باشد، زمین مانند تاسیس و اعمار 

های که از لحاظ زراعتی دارای ظرفیت تولیدی باال می باشد، باغ های کالن و غیره، قانون سلب مالکیت زمین 

(LLE که در سال )وضع گردید، پیش بینی می کند که: 2009 

عه زمین کوچک یا بخشی از این زمین کوچک به هدف استفاده تصمیم در مورد سلب مالکیت یک قط (1)

عامه، توسط شورای وزیران اتخاذ شده و مصارف و خسارات وارده بر مالک آن طبق نرخ جاری 

 (؛2مارکیت )بازار( جبران می گردد )ماده 

ت ماستمالک/سلب مالکیت یک قطعه زمین یا بخشی از آن، نباید سبب جلوگیری استفاده مالک از قس (2)

باقی مانده دارایی یا ملکیت وی گردیده یا اینکه مانع استفاده آن شود. هرگاه چنین مشکلی بروز نماید، 

 (؛ 4کل ملکیت استمالک خواهد شد )ماده 

حق مالک یا استفاده کننده زمین سه ماه قبل از شروع کارهای ساختمانی باالی پروژه و بعد از پرداخت  (3)

استفاده کننده، به پایان می رسد و فسخ می شود. فسخ حق مالکیت کامل جبرانی به مالک یا شخص 

مالک زمین یا شخصی که زمین را استفاده می کرد باالی حقوق وی در مورد جمع آوری آخرین 

محصوالت زمین تاثیر وارد نمی کند، مگر اینکه استثناًء شرایط تخلیه اضطراری وجود داشته باشد 

 (؛6)ماده 

کیت زمین صورت گیرد، برای جبران خسارت باید عوامل ذیل مورد مالحظه در صورت که سلب مال (4)

 قرار گیرد:

(a) ارزش زمین 

(b) ارزش خانه یا تعمیر اعمار شده روی زمین 

(c)  (،8ارزش درختان، باغستان و سایر دارایی ها در روی زمین )ماده 

 (11ارزش زمین تابع صنف بندی زمین و موقعیت جغرافیوی آن می باشد )ماده  (5)

که زمین مسکونی وی تحت استمالک قرار می گیرد یک قطعه زمین جدید به عین ارزش شخصی  (6)

دریافت خواهد کرد. این گزینه و انتخاب نیز برای وی وجود دارد که در عوض زمین مسکونی خویش، 

 (،13تحت طرزالعمل های خاص، زمین یا خانه مسکونی دولتی را به دست آورد )ماده 

ن را داشته باشد که زمین تحت تأثیر قرار گرفته ی وی می تواند با زمین اگر مالک زمین خواهش ای (7)

دولتی که تحت تأثیر پروژه قرار ندارد معامله و تعویض شود، و اگر ارزش این زمین نسبت به زمین 
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از دست رفته کمتر باشد، تفاوت قیمت آن محاسبه گردیده و به مالک زمین تحت تاثیر پروژه تادیه 

 (؛15گردد )ماده 

ارزش باغستان، تاک و درختان که در روی زمین تحت استمالک قرار دارد توسط مقامات ذیصالح  (8)

 (؛ و 16اداره محلی باید تعیین گردد )ماده 

ارزش یک دارایی با استفاده از نرخ جاری و نظر به موقعیت خاص که در آن واقع شده است، تعیین  (9)

 سنجش و تعیین ارزش دارایی حضور داشته باشد.می گردد. مالک یا نماینده آن باید در زمان 

جبران خسارات توسط شورای وزیران تعیین می گردد. تصمیم بر اساس پیشنهاد یک "کمیته" که مرکب 

 از اعضای ذیل می باشد، اتخاذ می گردد:

 مالک زمین یا شخصی که آنرا استفاده می کند یا نماینده های آنها؛ (1)

 ه زمین را استمالک می کند )مثال د افغانستان برشنا شرکت(؛نماینده رسمی مرجعیت )نهاد( ک (2)

 نماینده محلی شاروالی؛ (3)

 نماینده وزارت مالیه؛ و  (4)

 نماینده وزارت عدلیه. (5)
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 بانک جهانی در مورد استمالک، اسکان مجدد و جبران خسارات 4.12ی بهربرداریپالیسی  اصول 2.2

 مقدمه 2.2.1

بانک جهانی  بحث خواهد  4.12ی شماره بهربرداریاین بخش از چارچوب پالیسی اسکان مجدد در مورد پالیسی 

توجه صورت گیرد، مفید این خواهد  4.12ی بهربرداریکرد. بیشتر از اینکه به تکرار کلمه به کلمه طرزالعمل 

به شکلی تنظیم و بیان شود که  4.12ی بهربرداریبود که تالش شود تا ضروریات و شرایط الزم طرزالعمل 

گویا مجموعه ی از مقررات قانونی در آن گنجانده شده باشد یا  اینکه روش استمالک زمین را که اداره اداری 

 با استفاده از رویکردی استداللی ومنطقی آن را دنبال می کند، مورد رسیده گی قرار بگیرد.

 مورد اسکان مجدد و استمالک زمین بیان می کند، قرار ذیل است:اساسات بنیادی پالیسی که موقف بانک را در 

با کشف و شناسایی تمام طرح های بدیل دوامدار پروژه، از اسکان مجدد غیر ارادی در صورت امکان  (أ)

 باید جلوگیری گردد و یا به حد اقل کاهش یابد

مجدد باید منحیث  برنامه در جای که جلوگیری از اسکان مجدد امکان پذیر نباشد، فعالیت های اسکان  (ب)

های انکشاف متداوم شناخته شده و اجرا گردد، به شرطی که منابع کافی سرمایه گذاری موجود باشد 

تا اشخاص بیجا شده توسط پروژه را قادر بسازد تا در مفاد پروژه سهیم شوند. با اشخاص بیجا شده 

زمینه را داشته باشند که در برنامه  باید به شکل درست مشوره صورت گیرد و آنها باید این فرصت و

 ریزی و تطبیق برنامه های اسکان مجدد اشتراک ورزند.

با اشخاص بیجا شده باید کمک شود که وضعیت معیشتی واستندرد های زندگی شان بهبود یافته یا  (ج)

 رداند.گحداقل آنرا به سطح قبل از بیجاشدگی یا به سطح معمول که قبل از آغاز تطبیق پروژه داشتند، بر

 : مسایل مقدماتی: آیا استمالک ملکیت ضروری است؟1مرحله 

به آن اشاره شده اجتناب از استمالک زمین و اسکان مجدد را  4.12ی بهربرداریمرحله اول که در پالیسی 

در صورتی که ممکن باشد، مورد رسیده گی قرار می دهد. استمالک زمین و اسکان مجدد نباید منحیث 

 راه حل دیده شود، بلکه بیشتر باید به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود. اولین گزینه و

از نقطه نظر این که چه اقدام دولتی ضروری است که با مرحله اول مطابقت نماید، ضروری است تا در 

پهلوی بررسی تاثیرات محیط زیست، یک بررسی روی تاثیرات اجتماعی و یک تحلیل مالی روی پروژه 

 شده روی دست گرفته شود. پیشنهاد

 .یک تحقیق و بررسی مقدماتی از زمینی که ممکن است استمالک شود باید انجام شود 

  به اشخاصی که احتمال دارد از پروژه و یا جوانب ذینفع دیگر متأثر شوند، باید یک فرصت داده

برای  شود تا در قسمت موقعیت پروژه پیشنهاد شده و ضرورت استمالک زمین پیشنهاد شده

پروژه، دخیل گردیده وهمکاری نماید و یا نظر دهند. این اشتراک و دخالت مجزا از اشخاص 

 متأثر شده است که در برنامه ریزی اسکان مجدد که باید صورت گیرد، اشتراک می ورزند.

  برای کمک و جبران خسارت فوری به اشخاص متأثر شده، باید یک تاریخ توقف تعیین و اعالن

از همان تاریخ هیچ فردی دارای زمین یا خانه در ساحات بالقوه پروژه مستحق جبران  گردد. بعد

خسارت نخواهد بود. همچنانی که خبر غیر رسمی شنیده می شود مبنی بر اینکه احتمال بلند بردن 

ارتفاع مخزن آب و یا کانال فرعی جدید در صورت که جریان آب رودخانه خاک برداری و الی 

ود دارد، خطر بعضی از حرکات پیش رونده )تجاوز تدریجی( احتکاری وجود روبی شود، وج

 دارد. این مسأله به رسیدگی و جابجایی دقیق نیاز خواهد داشت.

 

 : تهیه پالن استمالک زمین و اسکان مجدد2مرحله 
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ات ممرحله دوم در این پروسه تهیه یک پالن استمالک زمین و اسکان مجدد می باشد که باید شامل اقدا

شامل ساخته و  4.12ی بهربرداریو مقرراتی باشد تا بطور قطع اشخاص متأثر شده را در طرزالعمل 

 مد نظر قرار دهد.

 در مورد گزینه ها و حقوق مربوط به اسکان مجدد آگاهی داشته باشند؛ (1)

با آنها مشوره صورت گیرد، گزینه ها یا انتخاب های مختلف برای شان پیشکش شود، و بدیل های  (2)

 اسکان مجدد که از لحاظ تخنیکی و اقتصادی امکان پذیر باشد برای شان تهیه گردد؛ و 

تامین جبران خسارت فوری و مؤثر مصارف جایگزینی و از دست دادن دارایی ها که مستقیما به  (3)

 پروژه مرتبط است.

برای  اسکان مجددهرگاه تاثیرات شامل تغییر محل فزیکی باشد، پالن اسکان مجدد یا چارچوب پالیسی 

 اشخاص بیجا شده شامل اقدامات ذیل می گردد:

 تامین کمک های مالی )مانند مصارف انتقال( در جریان جابجایی؛ و (1)

تهیه خانه های مسکونی یا ساحات مسکونی یا ، در صورت الزم ، ساحات زراعتی که مرکب از  (2)

یکه حد اقل معادل مزایای ظرفیت بالقوه تولیدی، مزایای موقعیتی و سایر عوامل باشد بطور

 ساحات قبلی باشد.

در جاییکه ضروری است تا اهداف پالیسی مرفوع گردد، پالن اسکان مجدد باید اقدامات ذیل را برای 

 اشخاص بیجا شده نیز شامل گردد:

بعد از بیجا شدگی، برای یک دوره انتقالی و بر اساس تخمین و سنجش دقیق و منطقی مدت زمانی  (1)

ضرورت است تا آنها وضعیت معیشتی و استندرد های زندگی شان را به حالت اولی که احتماال 

 آن برگردانند، باید مورد حمایت قرار گیرند.

عالوه بر اقدامات جبرانی مانند تهیه زمین، سهولت های قرضه، آموزش یا فرصت های شغلی،  (2)

 باید برای آنها کمک های انکشافی فراهم شود.

ی باید در یکی یا هر دو قانون و مقررات اداری شامل گردد تا شرایط الزمه برآورده بر حسب این که چه چیز

 شود، در هر پالن استمالک زمین و اسکان مجدد باید موارد ذیل موجود باشد:

 زمین که استمالک می گردد 

 ل اشخاصی که از هر گونه خسارات و از دست دادن دارایی، عاید ومنابع و امکانات زندگی چه به شک

 موقتی یا دایمی رنج می برند.

 اشخاصی که الزم است انتقال داده شوند 

 .محل یا جای که این اشخاص به آنجا انتقال داده می شوند 

 :اوضاع و شرایط منطقه یا جای که اشخاص به آنجا انتقال داده می شوند. به طور خالصه 

o آیا زمین اشغال شده است و توسط چه کسی 

o مقصد استفاده می گردد فعال زمین مذکور به چه 

o .وضعیت زمین و تسهیالت آن 

 ترتیباتی روی دست گرفته شود تا روند اسکان مجدد و استقرار مجدد آنها را آسان سازد 

 شکل و روشی که بر اساس آن جبران خسارت بررسی و تادیه شود 

 عنوان خسارات قابل پرداخت 

  مجدد.تخمین و سنجش خسارات قابل پرداخت و مصارف اسکان 

 طرزالعمل های که باید در تطبیق پالن تعقیب شود 

 تنظیم و هماهنگی شمولیت اشخاص متأثر شده در تطبیق و اجرای پالن 
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در عمل، ساختن این پالن باید منحیث بخشی از فعالیت مطالعات امکان پذیری و بررسی تاثیرات اجتماعی برای 

پروسه، بهتر این است که موضوع این که آیا استمالک  بلند بردن ارتفاع مخزن آب، آغاز گردد؛ اما برطبق

زمین و اسکان مجدد ضروری است را از موضوع اینکه کدام اسکان مجدد اتفاق خواهد افتاد و چگونه تطبیق 

 خواهد شد، جدا و مجزا در نظر گرفت.

اد ده توسط مقامات انتقدر مرحله دوم نه تنها به اشخاص متأثر شده این فرصت داده شود تا باالی پالن ساخته ش

این موضوع را بسیار  4.12ی بهربردارینمایند، بلکه باید به آنها در ترتیب و تهیه پالن سهم داده شود. پالیسی 

 به وضاحت به قرار ذیل توضیح می دهد:

(a)  به اشخاص بیجا شده و مردم و جامعه شان، و مردمان میزبان که آنها را در خود جای می دهند و می

باید معلومات به موقع و مرتبط داده شود، راجع به گزینه های اسکان مجدد با آنها مشوره  پذیرند،

صورت گیرد و برای شان فرصت فراهم شود تا در برنامه ریزی، تطبیق و نظارت اسکان مجدد 

اشتراک ورزند. برای این گروپ ها مکانیزم های مناسب و قابل دسترس رسیده گی به شکایات باید 

 ردد.ایجاد گ

(b)  در ساحات جدید اسکان مجدد یا جوامع محلی میزبان، تاسیسات بنیادی و خدمات عامه مورد ضرورت

فراهم شود تا قابلیت دسترسی و میزان خدمات به اشخاص بیجا شده و مردمان میزبان بهبود یابد، به 

ست دادن منابع و حالت اولی بر گردد یا حفظ گردد. منابع مشابه یا بدیل فراهم شود تا خسارات از د

امکانات ساحه قبلی ) مانند ساحات ماهی گیری، علفچرها، مواد سوخت، یا تهیه علوفه برای حیوانات( 

 جبران گردد.

(c)  نمونه های تشکیالت اجتماعی که درخور شرایط و اوضاع جدید باشد، باید توسط اشخاص بیجا شده

نده و ساحات میزبان، تا آخرین امکان، انتخاب شود. نهاد های موجود اجتماعی و فرهنگی اسکان ده

باید محافظت گردیده و ترجیحات اسکان دهنده نسبت به جابجا کردن اجتماعات و گروپ های از قبل 

 موجود، باید احترام گردد.

پالن باید قبل از جلسات و نشست با اشخاص متأثر شده بالقوه و شورا های عمومی، ساخته شود. بین اشخاص 

رمندان د افغانستان برشنا شرکت و سایر جوانب ذیدخل به طور روزمره جلسات غیر رسمی دایر متأثر شده، کا

خواهد شد. پروسه رسمی مشورتی در سطح محلی از طریق: )الف( باز دید قریه ها؛ و )ب( مشوره مردم با 

لسات در ساحات پروژه مقامات دولتی، براه انداخته خواهد شد. مواد معلوماتی تهیه گردیده و قبل از برگزاری ج

 توزیع خواهد شد. این مسایل با جزئیات بیشتر در سطرهای پایین  شرح داده می شود.

 : پرداخت جبران خساره، اسکان مجدد افراد بدون مسکن، استمالک زمین3مرحله 

 استمرحله سوم شامل تطبیق و اجرای پالن است: که عبارت از استمالک زمین و اسکان مجدد آنعده اشخاصی 

که در اثر سلب مالکیت زمین بیجا شده اند. این بخش مرکزی پروسه استمالک زمین و اسکان مجدد است و باید 

تنظیم  4.12ی بهربرداریبه چندین مرحله فرعی تقسیم شود. تمام این مراحل فرعی مخصوصا در طرزالعمل 

ن مجدد بوده و باید در چارچوب نمی گردد؛ اما به هر حال اینها بخش های ضروری استمالک زمین و اسکا

 پالیسی اسکان مجدد نوشته شود تا تطبیق گردد.

قبل از ساختن فشرده مرحله فرعی، باید یک اشاره کلی به چارچوب قانونی و حقوقی صورت گیرد. در این 

 3قسمت ضرورت خواهد بود که یک سلسله قواعد و قوانین مشخص و واضح راجع به تمام جزئیات مرحله 

   -داشته باشد. این قانون باید موارد ذیل را تحت پوشش قرار دهد  وجود

 تقویت نهاد ها غرض اجرا، تنظیم و نظارت بر پروسه 

 کدام مقامات باید در قسمت عملکرد ها و صدور احکام تقویت و حمایت شوند 

 این مقامات چه اقداماتی را باید روی دست گیرند یا چه دساتیری را صادر کنند 

 ا و نهاد های اشتراک کننده و مشورتیپروسه ه 
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 .این اقدامات  و دساتیر باالی کدام اشخاص متأثر شده و سایر اشخاص به کار گرفته می شود 

 اشخاص متأثر شده چه باید بکنند تا مطابق دساتیر حرکت کرده و اقدامات الزمه را اتخاذ کنند 

  احقاق حق شان تحت قانون انجام دهنداشخاص متأثر شده چه کارهایی را باید برای کسب منافع و 

 در رابطه با جبران خساره 

o محدوده و شکل جبران خسارت 

o روش ارزیابی جبران خسارت 

o روش و تعیین زمان مطالبه و پرداخت جبران خسارت 

o پروسه تصمیم گیری و استیناف خواهی باالی جبران خسارت 

 راجع به اسکان مجدد 

o پروسه و طرزالعمل های اسکان مجدد 

o کمک های مالی و سایر کمک ها در رابطه با اسکان مجدد 

 .پروسه ها و نهاد های مربوط به تصامیم چالش برانگیز و اعتراض برانگیز 

 بحث اطمینانی مراحل فرعی تعیین می کند که همچو قانونی بجا خواهد بود.

  1مرحله فرعی 

تمام مالکین مربوط و اشغال کننده های اولین مرحله فرعی عبارت از پروسه استمالک زمین و اطالع دادن 

 سرافزمین می باشد، که زمین را استمالک شده و جبران خسارات زمین های استمالک شده را تادیه نمایند. این 

نیاز مند تماس های شخصی زیاد با مالکین و اشغال کننده های زمین بوده و تشریحات شفاهی راجع به اینکه چه 

الکین و اشغال کنندگان چه کاری را باید انجام دهند تا تصدیق رسمی از اشغال زمین و عملی اتفاق می افتد و م

جبران خسارت آن به دست آورند، را نیاز دارد. استمالک زمین همچنان ایجاب خواهد کرد که از آنچه اتفاق می 

 افتد اسناد سازی کامل، واضح و صریح صورت گیرد.

 "یا بخشش "اهداتوسط اشخاص متاثر شده از پروژه ی گیرد که زمین این مسأله مخصوصا در جایی ارتباط م

شده باشد. در این قسمت باید اسناد بسیار قوی و واضح ساخته شود تا نشان دهد که هر شخصی که زمین را به 

پروژه اهدا کرده است از حق دریافت جبران خسارت خویش از بابت زمینی که به پروژه از دست داده است 

طالع یافته و یا به طور مشخص از همان حق صرف نظر کرده است. در صورتی که تصمیم گرفته نشود کامال ا

که پیشنهاد اهداهای داوطلبانه و اختیاری باید رد شود و یا ممنوع گردد، پس ضرور است تا مطمئین شویم که 

زمین کدام مفاد یا خواسته های خاص آنها به طور موثق و کامال داوطلبانه این کار را انجام می دهند و هبه کننده 

را از پروژه به خاطر اهدای زمین خویش، تقاضا ندارد. در جای که امکان همچو عکس العمل خاص یا توقع 

مشابه در برابر اهدا زمین وجود داشته باشد، اهدا کننده زمین طبق پالن اسکان مجدد باید جبران خسارات را 

ص خارج از محدوده پالن؛ به عبارت دیگر، با اهدا کننده زمین طوری رفتار دریافت کند نه کدام عکس العمل خا

 خواهد شد که گویا زمین وی به شکل اجباری تحت استمالک قرار گرفته است.

در اشاره به "اشغال کننده ها" زمین، توضیحاتی را که اظهار می دارد به اشخاص  4.12ی بهربرداریطرزالعمل 

 ذیل اشاره می کند:

(a) که باالی زمین حق قانونی و رسمی دارند )به شمول حقوق عنعنوی و عرفی  شناخته شده توسط  کسانی

 قوانین افغانستان(؛

(b)  کسانی که حق قانونی و رسمی باالی زمین در موقعی که احصایه و نفوس شماری آغاز می گردد

البات و ادعا ها توسط به شرطی که این مط –ندارند؛ اما باالی همچو زمین یا دارایی مطالباتی دارند 

قوانین کشوری شناخته شده باشد یا از طریق پروسه تعیین شده در پالن اسکان مجدد به عنوان یک 

 مطالبه شناخته شده باشد؛

(c)  ،کسانی که حق قانونی مشخص یا مطالبات و ادعای قانونی مشخص باالی زمینی که آنها اشغال کرده

 ندارند.
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می دارد که دو کتگوری اول اشغال کننده ها، به خاطر از دست دادن زمین تصریح  4.12ی بهربرداریپالیسی 

شان مستحق دریافت جبران خسارت می گردند، کتگوری سوم مستحق دریافت کمک های اسکان مجدد می 

در نظر  4.12ی بهربرداریگردد. هرچند، این تدارکات و فراهم آوری ها باید در روشنایی شرایط الزمه پالیسی 

شود قسمی که در موقع شناسایی و تعیین ساحه پروژه، در آن ساحاتی که مردم آن از پروژه متأثر خواهند گرفته 

شد باید یک سرشماری و احصایه صورت گیرد و آنها واجد شرایط کمک و همکاری دانسته خواهند شد. 

ه می گردند، مستحق اشخاصی که بعد از تاریخ ضرب العجل وقتی که احصایه تمام می شود، وارد ساحه پروژ

 هیچگونه جبران خسارات یا کمک های دیگر نخواهند گردید.

واضح می سازد که غاصبین زمین باید یک مقدار جبران خسارات و کمک  4.12ی بهربرداریهمین گونه پالیسی 

 وها را در صورتی که اسکان مجدد صورت گیرد، دریافت نمایند. توجیه و دلیل این موضوع این است که همچ

اشخاص معموال فقیر ترین افراد جامعه را تشکیل داده و کسانی می باشند که انتقال شان از آنجا احتمال دارد 

چنین حکمی را در خود ندارد که آیا به همچو  4.12ی بهربرداریسخت ترین ضربه را به آنها وارد نماید. پالیسی 

مذکور واضح می سازد که همچو اشخاص به عنوان اشخاص باید حق مالکیت داده شود یا نه؛ در حقیقت پالیسی 

 دارنده هیچگونه حقی در ساحات پروژه محسوب نمی شوند.

  2مرحله فرعی 

مرحله فرعی دوم در بر گیرنده تعیین و مشخص کردن مطالبات برای جبران خسارات، بررسی مبلغ جبران 

در رابطه به اسکان مجدد، بین جبران  4.12ی بهربرداریخسارات و تادیه جبران خسارات می باشد. پالیسی 

طقی من افسرخساره و کمک، چه مالی باشد یا غیر مالی، فرق قایل می شود. از نظر این پالیسی این کامال یک 

است که اشخاص از بابت از دست دادن دارایی های شان مستحق جبران خسارت گردند چه آنها نقل مکان داده 

ران خسارت شکل پولی، ارزش پولی یا زمین و سایر کمک های دیگر را به شوند یا نشوند. اگرچه، هرگاه جب

خود گیرد که شخص را در جایگاه و وضعیت اولش، و یا نزدیک به آن، قسمی که وی پیش از تحت استمالک 

قرار گرفتن زمین هایش )به شمول تعمیرات و منابع طبیعی روی زمین( و کاهش ارزش زمین های توزیع ناشده 

ا وادار شدن به تخلیه زمین و انتقال به جای دیگر، آن وضعیت را داشت، پس ما می توانیم همراه با آنچه وی و ی

که مصارف اسکان مجدد گفته می شود، جبران خسارت پولی را به خاطر از دست رفتن دارایی های این 

مرحله فرعی باید شامل موارد  ، محتوای این4.12ی بهربرداریاشخاص اجرا نماییم. به منظور مطابقت با پالیسی 

 ذیل گردد:

 مطالبه کردن جبران خساره 

 کمک به اشخاص متأثر شده در مطالبه و در خواست خسارات 

 بررسی مطالبات 

 تعیین مطالبات و رسیدگی به آن 

 تادیه جبران خسارات 

 جبران خسارات شامل موارد ذیل می گردد:

  نظرداشت ارزش آن در مارکیت تا جای که امکان مصارف کامل جایگزینی زمین گرفته شده با در

 داشته باشد.

  زمین دیگر )بدیل( که در حد امکان به عین مقدار و کیفیت باشد 

 زمینی که استمالک نگردیده است.3جبران خسارات "تاثیرات مضره " 

                                                           
اتخاذ شده است، ارایه  1916تشریحات خوب در مورد اثرات مضره در یک تصمیم قضایی کانادایی که در سال 3

مبنای ادعا و طلب خساره نسبت زمین های که به علت تجزیه و جداسازی آن به شکل بسیار : " گردیده است

باقی  ر پیوسته است یا با زمین هایمضر متأثر شده اند، باید این باشد که زمین های گرفته شده به همدیگر بسیا

مانده ارتباط دارد که مالک بعدی آن نظر به توانایی خویش قضاوت می کند که آنها را به کار گیرد یا غیر قابل 



115 
 

 جبران خسارت تأثیرات مؤقتی 

 مصارف اسکان مجدد که هریک شامل موارد ذیل می گردد 

o  انتقال )جبران خساره تعرض(مصارف 

o کمک های مالی و غیر مالی در تهیه و فراهم کردن خانه 

o تامین درآمد و تعویض وسایل معیشتی به شمول آموزش دوباره 

 تصریح می کند: 4.12ی بهربرداریمسئله مصارف جایگزینی در پالیسی 

 تا مبلغی را که برای تعویض"مصارف جایگزینی" میتود و روش تثبیت ارزش دارایی است که کمک می کند 

دارایی های از دست رفته و پوشش دادن مصارف معامالتی کافی می باشد، تعیین و مشخص نماییم. در به 

کارگیری این میتود تعیین ارزش، استهالک ساختمان ها و دارایی ها نباید مورد محاسبه قرار گیرد. برای 

جبرانی آن را برحسب پول تعیین نمود )مثال دسترسی به خساراتی که به سادگی نمی توان ارزش  یا مبالغ 

خدمات عامه، مشتریان، و عرضه کنندگان؛ یا دسترسی به ساحات ماهی گیری، علفچرها یا جنگالت(، تالش 

صورت می گیرد که امکان دسترسی به منابع معادل و از لحاظ فرهنگی قابل قبول و دسترسی به فرصت های 

 ردد.شغلی و درآمدی، ایجاد گ

 جزئیات در مورد چگونگی محاسبه موارد مختلف جبران خسارت، در سطرهای پایین به بررسی گرفته می شود

  3مرحله فرعی 

 –باالی زمین از طریق به دست آوردن صالحیت  استمالک  –مرحله فرعی سوم در برگیرنده اخذ عملی زمین 

رحله نیازمند این است که با دادن آگهی های زیاد به و انتقال و اسکان مجدد اشخاص متأثر شده می باشد. این م

به طور خاص به این  4.12ی بهربرداریاشخاص متأثر شده به طور بسیار حساس به پیش برده شود. پالیسی 

 مرحله رسیدگی و اقدام نمی کند اما این مرحله بخش ضروری پروسه استمالک زمین و اسکان مجدد می باشد.

 اسکان مجدد شامل موارد ذیل می گردد کمک و همکاری در پروسه

 کمک به بسته بندی و انتقال وسایل 

 .آماده کردن وسایل ترانسپورت برای کسانی که اسکان مجدد می گردند 

 کارکردن همرای جامعه )مردم( میزبان و تهیه کردن منابع اضافی برای آنها 

 مشوره و کمک به کسانی که مسکن جدید به آنها داده می شود 

 کردن زمین، تهیه وسایل معیشتی و تسهیالت آماده 

پروسه کامل ترک زمین توسط شخص، انتقال به ساحه دیگر، ارتباط با جامعه و مردم جدید، و آغاز دوباره زنده 

گی ممکن است به شدت استرس آور باشد. در جای که تعداد قابل توجه اشخاص متأثر شده در آن شامل است 

ز آنها وهم از طریق نماینده های شان همیشه با آنها در تماس بود. در مورد ضرور است که هم با هریکی ا

تصمیم گیری روی اعطای جبران خسارات باید یک روش مبنی بر رضایت جانبین اتخاذ گردد نه یک روش 

 تقابلی.

ی اریردبهربتا چه اندازه قانون و عرف در افغانستان با طرح استمالک زمین و اسکان مجدد که توسط پالیسی 

 ساخته شده است، مطابقت می کند؟ 4.12

                                                           
ارزش زمین های باقی مانده به دلیل گرفتن آن ." استفاده نگهدارد تا به دلیل تجزیه و جداسازی  از آن نفع ببرد

اجباری و جبران خساره  استمالک( 2003)گرین  –دنیر . ب. کاهش ارزش باید جبران شود کاهش می یابد و این

 .234، (استیس گزیت، لندن)هفتم نشر 
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برای یافتن جواب به این سوال جدولی را مطالعه می نماییم که در آن مقایسه دو سیستم صورت گرفته و راه های 

 حل اختالف بین دو 

 سیستم در آن پیشنهاد گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همراه با پیشنهادات در مورد حل  4.12ی بهربرداریجدول مقایسه بین قانون سلب مالکیت اراضی و پالیسی 

 اختالفات

قانون سلب مالکیت 

 (LLEزمین )

طرزالعمل های 

 4.12ی بهربرداری

 OPبانک جهانی )

4.12) 

اختالف بین قانون 

سلب مالکیت زمین 

و طرزالعمل 

 4.12ی بهربرداری

راه های حل ممکنه 

برای رفع این اختالف 

 ها

آنچه را که چارچوب 

پالیسی اسکان مجدد باید 

 فراهم کند
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در همراه با نظرات 

 این مورد

 بخش یک: طرزالعمل های استمالک قبلی

.برای اشخاص متأثر 1

شده بالقوه و سایر 

اشخاص هیچگونه 

فرصت قانونی فراهم 

نشده است تا در برابر 

استمالکات پیشنهاد شده 

اسکان مجدد یا به و 

خاطر هرگونه مباحثات 

و گفتمان های مردمی و 

تصویب طرح های 

پیشنهادی مقابله کرده و 

 بحث نماید.

اصل و قاعده کلی که 

اسکان مجدد غیر 

ارادی در جای که 

ممکن باشد 

جلوگیری گردد، 

بحث روی ضرورت 

و بدیل های 

استمالک زمین و 

اسکان مجدد را 

 پیشنهاد می کند.

قاعده که در اصل و 

طرزالعمل 

 4.12ی بهربرداری

آمده است عمال در 

کابل تعقیب می شود 

اما قانون در این 

مورد خاموشی 

 اختیار نموده است.

دلیلی وجود ندارد که 

چرا کاری که در کابل 

صورت می گیرد در 

ساحات پروژه نمی تواند 

 عملی گردد

اشخاص متأثر شده بالقوه 

باید قادر باشند در مورد 

ضرورت استمالک 

زمین با مقامات د 

افغانستان برشنا شرکت 

 بحث نمایند

از کدام  قبل.مقامات 2

اقدام رسمی از ساحه 

بازدید می نمایند تا 

ارزش زمین را برآورد 

نمایند؛ ارزش برآورد 

شده مبنای جبران 

خسارت می باشد. طرز 

کار در اینجا اینست که 

قانون سلب مالکیت 

زمین در مورد 

عمل ها و پروسه طرزال

های استمالک قبلی 

زمین کامال خاموشی 

 اختیار کرده است.

ارزش زمین مثل 

ارزش قبل از پروژه 

یا قبل از بیجاشدگی 

برآورد شده است که 

این نسبتا بلند تر 

 است

اختالف واقعی وجود 

ندارد؛ فقط برای 

تعیین حدود مطالبات 

و جبران خسارات 

از روش های 

مختلف استفاده شده 

 است.

تفاوت و اختالفی وجود 

 ندارد

قبل از شروع استمالک 

زمین باید یک تاریخ 

برای تثبیت  ارزش 

زمین تعیین گردد. همین 

باید تاریخ آخرین مهلت 

 باشد

. در قسمت عملی شدن 3

آن در کابل، تالش می 

شود که کسانی را که 

مستحق جبران خسارت 

و اسکان مجدد شناخته 

 شده اند، مشخص گردند.

باالی اشخاص ساحه 

یک احصایه 

صورت می گیرد تا 

مشخص گردد که 

کیها واجد شرایط 

کمک هستند، و 

حدود ورود کسانی 

را که واجد شرایط 

دریافت کمک نیستند 

تعیین کنند؛ که اینها 

کدام تفاوت واقعی 

 در اینجا وجود ندارد

در صورت همین طرز 

کار در کابل، کدام 

ر پذیرش مشکلی د

ی بهربرداریطرزالعمل 

به وجود نیامده و  4.12

همین شیوه باید در 

 پروژه دنبال شود.

چارچوب قانونی نیازمند 

آمارگیری از افراد متاثر 

شده واجد شرایط می 

باشد که بالفاصله در 

مرحله قبل از پروژه به 

 عهده گرفته شود
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همان متجاوزین 

 هستند

قانون  6.طبق ماده 4

سلب مالکیت زمین، حق 

ستفاده زمین مالکیت و ا

سه ماه قبل از شروع 

رسمی پروژه فسخ می 

گردد. بناًء معلومات در 

مورد زمین مورد 

استمالک سه ماه پیش از 

استمالک آن به اشخاص 

متأثر شده فرستاده می 

شود. در مورد هر یک 

از زمین که استمالک 

می شود و در مورد 

جبران خسارت آن بحث 

ها و مذاکرات معلوماتی 

رد. در صورت می گی

همین نقطه یا مرحله  

است که "دعوت" به 

اهدا زمین ممکن است 

 صورت گیرد.

پالن اسکان مجدد در 

مورد چگونگی 

تطبیق پروژه و 

فراهم کردن زمینه 

های اسکان مجدد و 

غیره برای این 

پروژه، تهیه و 

ساخته می شود. 

راجع به آماده سازی 

پروسه تاکید نمایید 

که اشخاص متأثر 

اک ورزند شده اشتر

و راجع به تطبیق 

پروژه روی ارایه 

معلومات به موقع به 

اشخاص متأثر شده 

که اسکان مجدد شاید 

برای آنها صورت 

 گیرد، تاکید ورزید

قانون سلب مالکیت 

زمین آنچه را که 

طرزالعمل 

 4.12ی بهربرداری

می خواهد فراهم 

نمی کند. بعضا برای 

پروژه برنامه ریزی 

قبلی وجود خواهد 

شت و با اشخاص دا

متأثر شده بحث های 

غیر رسمی به 

اشتراک گذاشته 

خواهد شد. زمانی که 

احتمال جابجایی و 

نقل مکان وجود 

داشته باشد، اطالع 

دهی سه ماه پیش 

ممکن است بسیار کم 

باشد اما دقیقا روی 

آن توافق صورت 

 نگرفته است.

 

در قانون سلب مالکیت 

زمین چیزی وجود ندارد 

بیشتر که از روش 

اشتراکی استمالک زمین 

قسمی که در طرزالعمل 

گفته  4.12ی بهربرداری

می شود، جلوگیری 

نماید. قانون سه ماه می 

تواند طوری تفسیر شود 

که مفهوم " نه کمتر از 

سه ماه" را برساند که 

در این صورت بحث 

روی استمالک زمین و 

نتایج آن را مجاز خواهد 

 ساخت.

یک چارچوب قانونی و 

حقوقی در چوکات 

پالیسی اسکان مجدد 

روش اشتراکی استمالک 

زمین را مجاز ساخته و 

آنگاه برنامه ریزی و 

تطبیق اسکان مجدد در 

تناقض با قانون سلب 

مالکیت زمین قرار 

نگرفته و بهترین روش 

در پیش رو محسوب می 

 گردد.

. در قانون سلب 5

مالکیت زمین کدام 

تدارکات خاصی برای 

اسکان مجدد یا پالن 

کدام ترتیبات و تنظیمات 

خاصی برای اسکان 

 مجدد وجود ندارد

 

تهیه پالن اسکان 

مجدد: محتوای پالن 

ذیدخل شدن  –شامل 

اشخاص متأثر شده و 

تضمین حقوق آنها 

در رابطه به جبران 

خسارت، کمک در 

راستای نقل مکان و 

کمک انکشافی در 

موقعیت جدید، می 

گردد. بین پالن های 

وتاه و پالن های ک

کامل، نظر به تعداد 

کسانی که مجددا 

اسکان داده می 

شوند، فرق وجود 

 دارد.

اختالف و شکاف 

بزرگ از لحاظ 

 ماهیت

.قانون سلب مالکیت 1

زمین در مورد اسکان 

مجدد خاموشی اختیار 

نموده است اما در قانون 

مذکور چیزی وجود 

ندارد که نشان دهد پالن 

ام در اسکان مجدد یا اقد

تطبیق پالن اسکان مجدد 

غیر قانونی  افسریک 

 خواهد بود.

. تهیه پالن اسکان 2

 مجدد از لحاظ اداری اما

. تقویه و حمایت توسط 3

بعضی قوانین و 

 مقررات

گزینه ها و انتخاب  3و  2

 های قابل ترجیح هستند
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 بخش دوم: استمالک زمین

. شورای وزیران سلب 6

مالکیت زمین را 

کند.  تصویب می

برعکس قانون قبلی، در 

اینجا کدام احکامی برای 

مالک/ استفاده کننده و یا 

نماینده شان وجود ندارد 

که در سراسر تمام 

مراحل استمالک حاضر 

باشند. در اینجا 

استمالک صورت می 

گیرد چه مالک و غیره 

کسان حاضر باشند یا 

نباشند. هر چند طبق 

قانون سلب  5ماده 

 مالکیت زمین، یک

کمسیون باید "توسط 

شهرداری" تشکیل داده 

شود تا به نمایندگی از 

مالک "آسیب وارده به 

دلیل سلب مالکیت 

زمین"  را که با جبران 

خسارت فرق دراد تعیین 

و مشخص نماید. صدمه 

 18و آسیب در ماده 

قانون سلب مالکیت 

زمین تشریح می گردد. 

، مالک 22طبق ماده 

زمین و سایر کسان 

ست که تمام مجبور ا

اسناد و مدارک مربوط 

به زمین  را به مرجع 

استمالک کننده تحویل 

 دهد

کدام طرزالعمل 

مشخص در پالیسی 

 4.12ی بهربرداری

الزمی دیده نشده اما 

محتوی پالن اسکان 

مجدد داللت براین 

دارد که اشخاص 

متأثر شده در تمام 

مراحل استمالک 

زمین ذیدخل و شامل 

 می باشند.

هیت روح و ما

ی بهربرداریپالیسی 

با قانون سلب  4.12

مالکیت زمین در 

مورد عدم شمولیت و 

دخالت مالک زمین ، 

قطع نظر از آنچه در 

آمده است، در  5ماده 

تضاد قرار دارد. 

واضح نیست که این 

چرا به  افسر

"شهرداری" محدود 

گردیده است. در 

صورت غیابت 

بیشتر مالکین، 

استمالک زمین شاید 

غیر قابل  افسریک 

 اجتناب باشد.

نوعیت پالیسی 

از  4.12ی بهربرداری

طریق وسایل و مقررات 

محافظتی بیشتر و یا 

اجرای روش محافظتی 

در قسمت رسیدگی و 

اقدام به استمالک مین 

غیابی زمین، در 

 مطابقت قرار گیرد

مشمولیت مالکین که 

باالی زمین مورد 

استمالک حاضر اند و 

پشتیبانی و حمایت از 

الکین که غیر حاضر م

هستند باید از طریق 

چارچوب قانونی که 

منحیث بخشی از 

چارچوب پالیسی اسکان 

مجدد انکشاف داد شده 

است، صورت گیرد؛ این 

چارچوب قانونی 

همچنان به حیث یک مدل 

نمونه در قوانین و 

مقررات که تحت ماده 

( قانون جدید 5) 22

ساخته شده است نیز می 

 د.تواند استفاده گرد

قانون  6. تحت ماده 7

سلب مالکیت زمین، 

مالک زمین، بعد از 

انتقال مالکیت، می تواند 

در این باره: قانون  تذکر داده نشده

سلب مالکیت زمین 

نظر به پالیسی 

 عدم تغیر وسایل و مقررات خوب
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به  ساحه زمین 

استمالک شده داخل شده 

و محصوالت موجود را 

درو نمایند به استثنا 

استفاده فوری از زمین 

که مانع این کار می 

 گردد.

 4.12ی بهربرداری

 مقدم است.

 بخش سه: طرزالعمل های تادیه جبران خسارت

. بخش اصلی قانون 8

سلب مالکیت زمین در 

مورد رسیدگی و توجه 

به جبران خسارت است 

اما در مورد این که چه 

 کسی مستحق جبران

خسارت می باشد چیزی 

نمی گوید. فرض این 

است که "مالکین" 

مستحق جبران خسارت 

می باشند، اما قانون 

تعریفی از "مالکین" 

ارایه نمی کند.قانون 

سابقه ،راجع به پرداخت 

جبران خسارت، بین 

کسانی که مالکیت 

قانونی دارند و کسانی 

که مالکیت عرفی و 

عنعنوی دارند یا هیچ 

د به طور مالکیت ندارن

واضح فرق گذاشته 

است. طرز کار در 

ساحات روستای برای 

کسانی که مالکیت 

عنعنوی دارند کامال 

مناسب و آسان بود. 

تطبیق آن در کابل نیاز 

به ارایه اسناد و مدارک 

در مقابل ادعای جبران 

 خسارت دارد.

اصل بنیادی و 

اساسی پالیسی 

 4.12ی بهربرداری

این است که تمام 

در روی  کسانی که

زمین بوده اند، بدون 

در نظر داشت 

مالکیت آنها باالی 

زمین، مستحق 

جبران خسارت کافی 

و همکاری و اسکان 

 مجدد گردند.

اختالف و شکاف 

مهم ماهوی در قانون 

اما در صورت 

اجرای این کار در 

ساحات روستایی، 

غیر قابل توافق 

 است.

 

وفق دادن پالیسی 

از  4.12ی بهربرداری

آوردن تغیرات طریق 

در طرز کار و شیوه ها 

در جای که ضروری 

باشد.نبود تعریف قانونی 

از "مالک" این مزیت 

را به دست می دهد که 

آنها را با مالکیت های 

عنعنوی که احتماال 

اکثرا در ساحه همین 

 قسم هستند، وفق داد

در بودن تعداد زیادی 

کسانی که مالکیت قانونی 

رسمی ندارند و قرار 

که مالکیت رسمی  نیست

و قانونی زمین های 

خویش را در آینده 

نزدیک به دست آورند، 

قانون سلب مالکیت 

زمین باید به گونه تفسیر 

شود که آنانی که در 

موقع احصایه و 

آمارگیری روی زمین 

زندگی می کنند یا کار 

می کنند جبران خسارت 

الزم و همکاری های 

اسکان مجدد را دریافت 

کنند.در صورت 

 6موجودیت بیشتر از 

نفر، چارچوب پالیسی 

عملکرد اسکان مجدد می 

تواند یک چارچوب 

قانونی را برای تمام 

کسانی که در روی زمین 

هستند انکشاف دهد و این 

می تواند منحیث یک 

مدل برای قواعد و 

مقررات آینده تحت قانون 

سلب مالکیت زمین، 

باشد. این یگانه ساحه 

مهم است که اختالف 

ل مالحظه بین قانون قاب

سلب مالکیت زمین و 

ی بهربرداریپالیسی 

وجود دارد. تطابق  4.12



121 
 

دادن آن با پالیسی 

 4.12ی بهربرداری

 ضروری خواهد بود.

. قانون اساسی تادیه 9

عادالنه و  پیشکی 

جبران خسارت را پیش 

بینی می کند. )ترجمه 

انگلیسی(. قانون سلب 

 2مالکیت زمین در ماده 

ن لی و کافی جبراتادیه قب

خسارت را پیش بینی 

می کند. اگر بین عادالنه 

بودن و کافی بودن فرق 

وجود داشته باشد، پس 

پیش بینی عادالنه بودن 

که مطابق قانون اساسی 

است ترجیح و تفوق 

پیش بینی  8دارد. ماده 

می کند که جبران 

خسارت باید "قمیت" 

زمین یا خانه یا درختان 

 10 و غیره باشد و ماده

پیش بینی می کند که 

قیمت را شورای 

وزیران باید تعیین کند. 

پیش بینی  15اما ماده 

می کند که جبران 

خسارت برای درختان و 

غیره را شهرداری و 

اداره زراعت تعیین می 

در مورد  13کند. ماده 

به دست آوردن قطعات 

زمین مسکونی جای که 

یک شخص زمینی 

داشته که استمالک شده 

ش بینی های است، پی

مفصل ارایه می دارد؛ 

هر چه زمین بیشتر 

استمالک شود قطعات 

زمین مسکونی بیشتر 

در عوض پرداخته می 

شود. جبران خسارت از 

بابت اخالل و تعرض 

ی بهربرداریپالیسی 

خواهان  4.12

جبران خسارت 

فوری و نقدی و در 

حد کفایت می باشد 

که بدیل زمین ها و 

سایر داریی های از 

دست رفته را همراه 

با تمام مصارف 

تعویض و جابجایی 

آن در بازار های 

 محلی تکافو کند.

جبران خسارت 

برای وسایل معیشتی 

از دست رفته الزمی 

 است

جبران خسارت 

 اخالل الزمی است

ران خسارت جب

زمین در مقابل زمین 

 تشویق می شود.

مصارف اسکان 

مجدد و مصارف "به 

راه اندازی" الزمی 

 است.

 

 

در اینجا بین قانون 

سلب مالکیت زمین 

و پالیسی 

  4.12ی بهربرداری

اختالف دیده می 

شود. قانون سلب 

مالکیت زمین در آن 

اختالفات زیادی 

دارد. معقول این 

است که در نبود 

یت های فعال و مارک

قابل اطمینان، روی 

ارزش مارکیت تاکید 

و اصرار نگردد. 

بزرگترین اختالف 

جبران خسارت 

متجاوزین زمین و 

حتی اگر امکان 

عملی بهتر وجود 

داشته باشد، جبران 

خسارت اشخاص 

بدون مالکیت 

قانونی، می باشد. با 

عملی کردن تادیه 

جبران خسارت به 

داخل بانک حتی 

خص زمانی که اش

متأثر شده غیر 

حاضر هم نباشد، 

مشکل است که با 

پرداخت فوری 

جبران خسارت 

یکسان و بدون 

 اختالف باشد.

 یبهربرداری.پالیسی 1

باید وفق داده شده  4.12

و اصالح گردد. سایر 

پالن های اسکان مجدد 

که در پیوند با پروژه 

های بانک انکشاف آسیا 

انکشاف داده می شوند 

سلب کم و بیش قانون 

مالکیت زمین را نادیده 

گرفته و چارچوب های 

مشرح و وسیعی را 

برای برآورد و تادیه 

جبران خسارت آماده می 

 کند.

باید  ADB. ُمدل های 3

برای استفاده در پروژه 

تطبیق گردد. نبود 

جزئیات کامل در قانون 

سلب مالکیت زمین در 

مورد چگونگی برآورد 

جبران خسارت و 

رت محتوای جبران خسا

) صرف نظر از ماده 

( ایجاد یک قانون 13

واضح جامع و مناسب 

در مورد جبران 

خسارت قابل اجرا به 

تمام استمالکات به 

شمول مصارف اسکان 

مجدد را مد نظر قرار 

می دهد که این قانون می 

تواند یک بخشی از 

چارچوب پالیسی اسکان 

مجدد باشد، بدون 

رساندن هیچگونه آسیب 

 .به قانون موجود

قانون اساسی  40ماده 

پیشنهاد می کند که گزینه 

باید یگانه  3و انتخاب 

گزینه برتر و قابل 

 افسرترجیح باشد. این 

ذریعه یک رهنمود در 

مورد چگونگی به 

کارگیری عملی این 

 قانون ، باید تکمیل گردد. 
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پیش بینی نشده. جبران 

خسارت می تواند زمین 

در برابر زمین باشد. 

برعکس پیش بینی 

قانون قبلی که جبران 

خسارت می تواند در 

بانک تادیه شود،  یک

قانون سلب مالکیت 

زمین در مورد میکانیزم 

تادیه جبران خسارت 

خاموشی اختیار کرده 

است. کدام همکاری در 

قسمت دسترسی 

اشخاص متأثر شده به 

بانک به خاطر جبران 

خسارت شان وجود 

ندارد. اجرای این کار 

در ساحه به دقت و 

 احتیاط نیاز دارد. 

 

. کدام پیش بینی در 10

قانون راجع به حمایت 

از اسکان مجدد وجود 

کردن کمی  ندارد. عملی

تصادفی به نظر می 

رسد و سبب می شود به 

قانونیت اشتغال 

اشخاص متاثر شده که 

قرار است نقل مکان 

داده شوند، مراجعه 

 شود.

 

ی بهربرداریپالیسی 

تقاضای   4.12

تطبیق پالن اسکان 

مجدد را دارد که 

محتوای آن در 

فوقا نوشته  4شماره 

 شده است.

اختالف بزرگ 

 ماهوی قسمی که در

در فوق  4شماره 

 نوشته شد.

که  4هرگاه گزینه برتر 

در باال آمده است پذیرفته 

و تایید شد، تطبیق پالن 

اسکان مجدد صادر می 

 شود:

بین دخالت به شیوه 

رسمی از باال به پایین و 

دخالت اشتراکی 

اشخاص متأثر شده که 

ی بهربرداریپالیسی 

آنرا می خواهد،  4.12

انتخاب صورت می 

 گیرد.

رچوب پالیسی اسکان چا

مجدد باید ساختن یک 

پالن اسکان مجدد 

در فوق( را  5)شماره 

پیش بینی کند که باید بر 

اساس یک روش تطبیق 

اشتراکی رهنمایی شده، 

 باشد.

 : طرزالعمل های اداری و قضایی4بخش 

. قانون سلب مالکیت 11

زمین پیش بینی می کند 

که مدیریت پروسه های 

ه ب استمالک و رسیدگی

امور جبران خسارت را 

عاملین و مراکز اداری 

 یبهربرداریپالیسی 

در مورد مقررات و 

ترتیبات قضایی و 

اداری خاموشی 

اختیار نموده است. 

در اینجا الزم است 

یک اختالف و 

شکاف بزرگ و مهم 

در قانون سلب 

مالکیت زمین راجع 

به میکانیزم های 

شکایت و مقررات و 

شیوه های بررسی 

شکایات را توسعه دهید؛ 

اما کوشش کنید که 

ر جنبه اداری داشته بیشت

باشد تا جنبه قانونی و 

حقوقی. پیش بینی ها و 

بهترین راه در پیش رو، 

ترکیب قانون و رهنمود 

های عملی خواهد بود. 

 ایت درمیکانیزم های شک

ساحاتی که اشخاص 

متأثر شده قرار دارند 
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انجام دهد. اشخاص 

متأثر شده جزء کمیته 

های رسیدگی به جبران 

خسارت می باشند. در 

مورد دخالت محاکم یا 

استیناف خواهی در 

محاکم کدام پیش بینی 

وجود ندارد. در عمل، 

کمیته ها شاید به خاطر 

حل و فصل شکایات 

ال مث اقدام کنند. به خاطر 

تدارک دیدن کمک های 

قانونی و حقوقی جهت 

همکاری با اشخاص 

متأثر شده در راه 

انداختن دعوی ها، پیش 

بینی وجود ندارد. به 

نظر می رسد که این 

حد اقل در کابل  شیوه

 آزمایش گردیده و

اشخاص متاثر شده از 

 را کمک کند. پروژه

که برای کسانی که 

جدیدا اسکان داده می 

شوند میکانیزم های 

مناسب و قابل 

دسترس شکایاتی 

ایجاد گردد.منطق و 

استدالل اشارات 

ی بهربرداریپالیسی 

به "مشوره  4.12

نمودن معنی دار" با 

متأثر شده و  اشخاص

نهاد های استفاده از 

و سازمان  دولتی

های غیر دولتی 

(NGOs برتریت )

و اولویت قایل شدن 

به پروسه تصمیم 

گیری را که جزء 

اداره و مدیریت 

نیست، پیشنهاد می 

 کند.

مات فعلی اداری تنظی

مشکل است که با 

روش اشتراکی 

ی بهربرداریپالیسی 

یکسان ساخته  4.12

شود. قوانین پیشین 

تادیه جبران خسارت  

را در حضور یک 

قاضی نشان می داد 

و استیناف خواهی 

از طرف قاضی به 

وزیر را اجازه می 

 داد.

تدارکات قانونی در 

مورد استیناف خواهی 

از تصامیم اداری و 

تصامیم در مورد جبران 

خسارات را به یک 

 ارگان مستقل ارایه کنید.

هماهنگی و کار باهمی با 

شورا های اجتماعی را 

پیش بینی کند. چارچوب 

پالیسی اسکان مجدد باید 

 اینها را پیش بینی نماید.

 

. قانون سلب مالکیت 12

زمین کدام ارگان 

نظارتی بیرونی یا 

پروسه نظارتی بیرونی 

 را پیش بینی نمی کند.

ی بهربرداریپالیسی 

وضاحت می  4.12

دهد که قرضه 

گیرنده مسئول 

نظارت و ارزیابی 

الزم و کافی فعالیت 

های یاد شده در 

بخش ابزار و وسایل 

اسکان مجدد می 

 باشد.

فرق و اختالف 

بزرگ راجع به 

طرزالعمل ها وجود 

دارد لیکن به طور 

قابل بحث گفته می 

شود که نظارت جزء 

کار استمالک زمین 

نبوده و  از اینرو 

کدام مانع قانونی 

وجود ندارد مبنی بر 

این که عین پیش 

بینی راجع به آن 

 وجود داشته باشد.

نظارت بر پروژه های 

بانک جهانی را، مطابق 

آنچه پالیسی 

نیاز  4.12ی بهربرداری

 دارد فراهم کنید.

مرکز تخصصی  

نظارت را برای تمام 

پروژه های ذیدخل در 

اسکان استمالک و 

 مجدد، تاسیس کنید

نهاد های محلی و والیتی 

را اقتدار دهید که پروژه 

 ها را نظارت نمایند.

نظارت معنی دار از 

جانب پالیسی 

 4.12ی بهربرداری

الزمی پنداشته می شود. 

نهاد های جدید باید در حد 

اقل نگهداشته شود. توجه 

باید صورت گیرد که از 

مسئولین والیتی و 

یر دولتی سازمان های غ

استفاده گردد. راپور های 

منظم باید تهیه و نشر 

 شود.

 

 جبران خسارت واجد بودن برای شرایط  .3

 . شرایط عمومی1.3
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عبارت است از " کسانی که زمین، خانه ها، ساختمان ها، درختان، محصوالت،  عمومی واجد بودنشرایط  

تجارت ها، عاید و سایر دارایی ها را در نیتجه یک پروژه از دست می دهند سر از تاریخ آخرین مهلت که به 

طور رسمی تعیین شده است منحیث اشخاص متأثر از پروژه محسوب می گردند". اشخاص متأثر شده تحت 

 ژه که مستحق جبران خسارت یا حد اقل احیای مجدد می گردند عبارتند از:پرو

تمام اشخاص متأثر شده که زمین تحت ملکیت یا غیر ملکیت خویش، حق استفاده رسمی از زمین یا  (1)

 حق استفاده عنعنوی از زمین را از دست می دهند؛

برای یک دوره مؤقت از دست اشخاص متأثر شده که حق استفاده از زمین و دارایی های خویش را  (2)

 می دهند یا کسانی که تجارت وکاروبار شان برای یک دوره مؤقت قطع و متوقف می گردد؛

 اجاره کننده گان و دهاقین چه ثبت شده باشند یا نشده باشند؛ (3)

 مالکین تعمیر، محصوالت، تاسیسات، یا سایر اشیای مرتبط به زمین؛ (4)

 عاش شان را از دست می دهند؛اشخاص متأثر شده که تجارت، درآمد و م (5)

اشخاص متأثر شده گروهی از مردم که سهولت های اجتماعی و جامعه محلی خویش را از دست می  (6)

 دهند مانند: قبرستان، مسجد و غیره.

واجد شرایط بودن برای جبران خسارت، مقید به تاریخ آخرین مهلت  خواهد بود. تمام اشخاص متأثر شده که بعد 

ر ساحات متأثر شده ساکن می شوند و ثابت نمی توانند که آنها بیجاشدگان هستند، استفاده کننده از این تاریخ د

همچو ساحات متأثر شده واجد شرایط برای دریافت جبران خسارت نخواهند بود. مدیر تاسیسات ساحوی و 

 ع به این تاریخ آخرینکارمندان امنیتی د افغانستان برشنا شرکت، همراه با ادارات محلی دولتی مربوطه، راج

مهلت به مردم محل اطالع خواهند داد. کسانی که بعد از تاریخ آخرین مهلت ساکن می شوند، به هر حال، آگهی 

های قبلی کافی به آنها داده می شود تا ساختمان های ساحه و محوطه متأثر شده را پیش از تطبیق پروژه تخلیه 

ل پرداخت خساره قرار نخواهد گرفت و جریمه پرداخت نخواهند کرد کنند. ساختمان های تخریب شده آنها مشمو

 و مجازات نخواهند شد.

 . اجاره زمین و مستحق بودن برای جبران خسارت2.3

در مورد تمام پروژه های فرعی، اشخاصی که شاید بیشتر مستحق جبران خسارت گردند کسانی خواهند بود که 

بنابراین ضروری است که انواع منافع از زمین که همچو اشخاص مقادیر کوچک زمین را از دست می دهند. 

شاید داشته باشند و این که آیا این منافع آنها را مستحق جبران خسارت خواهد ساخت، مورد توجه قرار گیرد. 

فهمیدن روابط  مرتبط به زمین و اسناد و/یا اظهاراتی که این حقوق را باالی زمین و دارایی های مختلف آشکار 

می سازد، از اهمیت برخوردار است. پاراگراف های ذیل فشرده انواع مالکیت های رسمی و غیر رسمی باالی 

زمین را در افغانستان ارایه می نماید. این مبنای برای خسارات زمین و سوال مهم که چه کسانی از بابت زمین 

 متأثر شده از پروژه مستحق جبران خسارت می گردند، می باشد.

یستم سحقوق مالکیت در افغانستان در کل به دو کتگوری تقسیم گردیده است: رسمی و غیر رسمی. تحت سیستم 

خصوصی/ عامه و موات )بکر و ، قانون اراضی مالکیت دارایی های غیر منقول را به حیث زمین های رسمی

اع مختلف رت اند از انوتعریف می کند. اسناد و مدارک کتبی مالکیت تحت سیستم رسمی حقوق مالکیت عبابایر( 

قباله ها یا اسناد قانونی همراه با کاپی های آن ها در دفتر ثبت اسناد محکمه. دیگر انواع اسناد سازی رسمی 

 قانون مدیریت زمین قابل دریافت است. 5کتبی نیز شاید به این منظور استفاده گردد. جزئیات درماده 

وجود دارد منحیث ملکیت خصوصی مورد مالحظه قرار می دارایی غیر منقول که مالکیت فردی باالی آن 

گیرد. مطابق شریعت، ملکیت های خصوصی می تواند تحت مالکیت فردی یا جمعی قرار گیرد. مالکیت 

خصوصی ممکن از طریق )الف( خریداری، )ب( تخصیص از طرف شاروالی، )ج( انتقال مالکیت که معمول 

. عالوتا، زمین خصوصی می تواند از طریق اصل و قاعده "زمین ترین شکل آن میراث می باشد، کسب گردد

بایر" به دست آید. این صنف بندی تمام مالکین قانونی را از بابت زمین های متأثر شده مستحق جبران خسارت 

 می سازد. 
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( زمین عامه و 3( زمین خصوصی، )2( زمین دولتی، )1در قانون جدید مدیریت امور اراضی، زمین منحیث )

( زمین اجتماعی صنف بندی گردیده است. عالوه بر فوق، زمین قابل زرع که مالک ندارد زمین عامه پنداشته 4)

می شود. استمالک همچو زمین بدون اجازه حکومت توسط قانون منع قرار داده می شود. دولت اخیرا صالحیت 

ست که بیان می کند تمام مطالبات و و کنترل خویش باالی زمین را بر اساس قانون مرور زمان قویتر ساخته ا

سال توسط دولت نگهدار گردیده است، باید مسدود  37ادعا های فرد باالی زمینی که برای یک دوره بیشتر از 

گردد و دولت باید مالک آن دارایی محسوب گردد. حکم قانون پیش بینی می کند که تمام زمینی که مالکیت افراد 

اد نگردیده است باید ملکیت دولت محسوب گردد. این صنف بندی، یک اشغال کننده به طور قانونی باالی آن ایج

را از بابت زمین متأثر شده مستحق دریافت جبران خسارت نمی داند؛ بلکه همچو یک شخص از بابت تمام 

 دارایی های غیر منقول که به طور همیشه در روی زمین ثابت اند مستحق جبران خسارت می گردد.

به معنی "زمین بایر" است. در عمل، این اصطالح به زمینی اطالق می گردد که برای کشت و  تزمین موا

( زمین 2( تاریخ مالکیت زمین معلوم نیست؛ 1مستلزم سه عنصر می باشد:  مواتزرع مناسب نباشد. مفهوم 

حتی زمین بایر ( فعال زمین مذکور تحت ملکیت هیچ شخصی قرار ندارد. 3مذکور کشت و اعمار نشده است، و 

که مالک ندارد ممکن است تنها به اجازه حکومت استمالک گردد. شخصی که زمین بایر را به اجازه حکومت 

را منحیث دارایی  مواتاستمالک نموده و انکشاف می دهد باید ملکیت آنرا به دست آورد. شریعت در کل زمین 

کیت دولت قرار گرفته می تواند و از طریق تشخیص می دهد که نه تحت ملکیت افراد خصوصی و نه تحت مل

توسط قوانین تشخیص می گردند، اما کسی که می بایر نوسازی می تواند استمالک گردد. بدین سان، زمین 

را استمالک کند اوال باید اجازه رئیس جمهور را به دست آورد. پس از نگاه نظری و تیوری،  بایرخواهد زمین 

در جریان استمالک قانونی قرار  بایرمفهوم استمالک گردد. هرگاه زمین  ملکیت خصوصی شاید مطابق این

دارد یا توسط یک فرد استمالک شده است اما بعضی شرایط قانونی الزمه با آن مطابقت ندارد، مالک زمین از 

 بابت زمین متأثر شده خویش مستحق جبران خسارت می گردد.

غیر رسمی دو نوع مالک وجود دارد که مستحق جبران خسارت تحت سیستم  –سیستم غیر رسمی حقوق مالکیت 

تمام  زمین که تحت تاثیر پروژه قرار می گیرد، می باشند. اولین گروپ مستحق جبران خسارت، مالکین عنعنوی 

و عرفی زمین و ورثه آنها می باشند. اینها افرادی اند که زمین را که آبا و اجداد شان برای بیشتر از پنجاه سال 

حت تصرف و اشغال خویش داشتند، به ارث برده اند. مالکین اصلی یا کسانی بوده اند که امتیازات )فرمان( ت

زمین های سلطنتی را به شکل احکام یا مکتوب های قانونی و غیره از حاکم وقت دریافت کرده اند، یا اینکه 

 رای چندین نسل اشغال و تحت تصرفساکنین اصلی زمین یا بازماندگان شان که به شکل صلح آمیز زمین را ب

( رسید های مالیه داشته باشند یا در اسناد و پرونده 1داشته است. در ساحات روستایی، این ساکنین ممکن است )

( توسط شورای انکشاف اجتماعی، 3( قباله های غیر رسمی زمین داشته باشند و )2های مالیه شامل باشند، )

استفاده کنندگان قانونی زمین ها اعالن یا تشخیص داده شده باشند. خانواده ها جرگه ها یا برزگان محلی منحیث 

و اشخاصی که قباله های عرفی و عنعنوی برای دارایی های خویش در دست دارند کسانی هستند که مالکیت 

 زمین های خویش را از طریق خریداری از مالکین عنعنوی و عرفی زمین به شکل غیر رسمی کسب کرده اند.

نوع دوم مالکین که تحت سیستم غیر رسمی مستحق جبران خسارت می گردند مالکین غیر رسمی دارایی هستند 

که زمین یا یک خانه را از مالکین قانونی خریداری کرده اند اما تشریفات قانونی الزم  را تکمیل نکرده است تا 

فات قانونی و حقوقی الزم غرض به دست مالکیت را جنبه رسمی بخشد. معامله مذکور قانونی بوده اما تشری

آوردن یک قباله قانونی و شرعی از محکمه با صالحیت، تکمیل نگریده است. در موارد زیاد، خریداران و 

فروشندگان قرار داد ها و پیمان های عرفی را بر اساس حسن نیت و نورم های عنعنوی منعقد کرده و ضرورت 

ه با صالحیت را نادیده می گیرند. بسا اشخاص درک می کنند که رسمی ساختن معامله فروش در یک محکم

یک قباله عرفی کافی است تا مالکیت بر دارایی های شان را ثابت کند، مخصوصا زمانی که مالک اصلی یک 

 سند رسمی را نگهمیدارد.

کیت تا مال " داردعرفیدو نوع مالکیت تحت سیستم غیر رسمی حقوق مالکیت اسناد متعارف و مرسومی بنام "

شان را ثابت کند. این اسناد معموال به شهادت همسایه های آنها، و مخصوصا قریه محلی و / یا رهبران و 
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بزرگان دینی و مذهبی تکمیل می گردد. این اسناد شامل اسناد خرید و فروش، وثیقه خط ها، وصیت نامه ها و 

از پروژه، جبران خسارت زمین را دریافت خواهند غیره می باشد. این دو نوع مالکیت، از بابت تأثیر پذیری 

 کرد.

این دو نوع حقوق زمین تحت سیستم غیر رسمی بعد از این نمی تواند منحیث زمین عامه صنف بندی شوند. در 

حقوق عرفی و عنعنوی، مالکیت نامساعد، باز، دوامدار و ناتمام مالکین در طول یک مدت زمان بسیار طوالنی 

آنها حقوق قانونی را باالی زمین های که آنها از طریق مرور زمان استمالکی متصرف شده به شکل مؤثر به 

اند، واگذار می سازد. در نوع دوم حقوق زمین تحت سیستم غیر رسمی، زمین های مشموله به گونه مؤثر از 

ت ورده شده اسصنف بندی زمین عامه جدا گردیده است به خاطری که زمین توسط مالکین قبلی به مالکیت در آ

و کوتاهی مالکین جدید در مطابقت دادن با شرایط الزمه رسمی که زمین را تحت نام شان راجستر نمایند، ویژگی 

ها و مشخصات خصوصی این زمین ها را تغیر نمی دهد. بنا براین، دو نوع زمینی که  تحت سیستم غیر رسمی 

مالکین از بابت این زمین ها جبران خساره دریافت هستند بالطبع زمین های خصوصی می باشند و در نتیجه، 

 خواهند کرد.

سایر ساکنین و اشغال کننده های زمین که خارج از صنف بندی های قانونی مالکیت می باشند، مانند متجاوزین، 

 از بابت زمین های که آنها اشغال کرده اند جبران خسارت دریافت نخواهند کرد اما عمران و آبادانی دایمی که

آنها ممکن است باالی زمین های متأثر شده انجام داده باشند جبران گردیده و کمک های استقراری و جبرانی 

 صورت می گیرد.

نوع دیگر اشغل کنندگان زمین عبارت از متجاوزین هستند. اینها کسانی هستند که بعد از تاریخ توقف )آخرین 

شرایط جبران خسارت یا سایر اقدامات احیای مجدد که  مهلت( وارد ساحه پروژه می شوند و بنا براین واجد

 توسط پروژه فراهم می شود، نمی باشند

 مستحق جبران خسارت و تامین دوباره وسایل معیشتی 3.3

اشخاص متأثر شده از پروژه مستحق انواع مختلف جبران خسارت و کمک های اسکان مجدد می گردند که آنها 

وسایل معیشتی شان، حد اقل، برگشتن به استندرد ها و معیارات زندگی قبل از را در استقرار و تامین دوباره 

پروژه، کمک و همکاری خواهد کرد. آنها نظر به ماهیت دارایی های از دست رفته و وسعت اثرات و صدمات، 

 یبه شمول میزان آسیب پذیری اجتماعی و اقصادی اشخاص متأثر شده ، مستحق مجموعه ای از اقدامات جبران

و کمک های اسکان مجدد می گردند. تمام اشخاص متأثر شده، صرف نظر از وضعیت مالکیت شان، به طور 

مساویانه واجد شرایط جبران خسارت نقدی و کمک های احیای مجدد می باشند، تا اطمینان به وجود آید که آنهای 

به حالت که در نبود پروژه داشتند،  که متأثر از پروژه هستند اگر زندگی شان بهتر نمی گردد حد اقل ، نسبت

آسوده تر باشند. بسته های جبرانی باید در بردارنده و انعکاس دهنده تمام مصارف و هزینه های جاگزینی 

خسارات و صدمات )مانند زمین، محصوالت، درختان، ساختمان ها، کسب و کار، درآمد و غیره( باشند. جزئیات 

 آن قرار ذیل است:

 این خسارات و صدمات به ارزش تعویضی نقدی بر اساس نرخ های جاری  –اعتی خسارات زمین زر

مارکیت به عالوه ای یک مبلغ اضافی جبران خواهد شد. غرامت و جبران خسارت  برای مدت سه 

ماه منحیث اعانه و مصرف کمکی گذرا و مؤقت معیشتی. تمام فیس، مالیات و چارجز های دیگر را 

مربوط به نقل مکان و تشکیل منابع قابل اجرا باشد، د افغانستان برشنا  در صورتی که تحت قوانین

 شرکت به دوش خواهد گرفت.

  زمین زراعتی یک شخص  % 10زمانی که بیشتر از  –صدمات و آسیب های شدید زمین زراعتی

متأثر شده تحت تأثیر پروژه قرار می گیرد، اشخاص متأثر شده )مالکین، اجاره داران و زارعین 

هامی( از بابت آسیب های شدید یک کمک مالی اضافی مساوی به ارزش مارکیت درآمد خالص بهره س

 محصوالت یک سال زمین که از دست رفته است، به دست خواهند آورد.
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  این صدمات و خسارات به ارزش تعویضی نقدی به  –صدمات و خسارات مسکونی/تجارتی زمین

 مالتی جبران خواهد شد.نرخ جاری بازار بدون کاستن مصارف معا

  این خسارات به شکل نقدی به مصرف تعویضی بدون  –تخریب خانه ها، تعمیرات، ساختمان ها

مصارف استهالک، مواد قراضه ذخیره شده و کاهش مصارف معامالتی، جبران خواهد شد. جبران 

خسارات شامل مصارف آبرسانی ،برق یا ارتباطات تیلفونی از دست رفته، خواهد بود. اجاره داران 

ماه  3می پردازند دریافت خواهند کرد. برای مدت یک کمک مالی مناسب به اندازه ی که آنها اجاره 

 تا مصارف عاجل اجاره را پوشش دهد.

  این خسارات از طریق جبران خسارت نقدی به نرخ جاری بازار  –از دست دادن درآمد محصوالت

برای محصوالت کامل یک فصل زراعتی جبران خواهند شد. در صورتی که محصوالت مشترک 

صوالت به هر دو مالکین و اجاره داران بر اساس قرار داد مشخص سهامی باشند، جبران خسارت مح

 بین آنها، تادیه خواهد شد.

  این خسارات به شکل نقده بر اساس اصل تعویض درآمد جبران خواهد شد.  –از دست دادن درختان

یر درختان میوه نظر به عمر درخت به دو کتگوری ارزش گذاری خواهند شد: )الف( غیر تولیدی )غ

مثمر(؛ و )ب( تولیدی )مثمر(. ارزش درختان تولیدی به اندازه درآمد ناخالص یکساله به ارزش 

مارکیت برای تعداد سال های که ضرورت است تا یک درخت جدید برابر با ظرفیت محصول آوری 

 (و ثمر دهی درخت از دست رفته رشد کند، تعیین خواهد شد. درختان غیر تولیدی )تا هنوز بدون ثمر

بر اساس تعداد سال های سرمایه گذاری که این درختان نیاز دارند، تعیین ارزش خواهند شد. درختان 

غیر میوه ای بر اساس حجم محصول چوب خشک که از آنها به دست می آید و به قیمت جاری بازار 

 تعیین ارزش خواهند شد.

  گیری، بر اساس درآمد جبران خسارت ضرر های تجارتی، به شمول ماهی  –ضرر های تجارتی

واقعی که به رویت رسید های مربوط و سایر اسناد قابل اثبات باشند، صورت خواهد گرفت، در غیر 

افغانی در یک ماه محاسبه شده است، اجرا خواهد  6000آن بر اساس کمک مالی ضرر تجارتی که 

نقدی برای دوره که شد. خسارات دایمی تجارت بر اساس از دست دادن درآمد واقعی  یا به شکل 

ماه( در نظر گرفته خواهد شد. جبران خسارت  6ضرورت است تا تجارت دوباره به پای خود بایستد )

ماه بر اساس  6ضرر های موقتی تجارت مبلغ نقدی خواهد بود که درآمد دوره توقف تجارت را تا مدت 

افغانی در  200به اندازه افغانی، تحت پوشش قرا ردهد. خسارات تجارتی  6000کمک مالی ماهوار 

افغانی در ماه( منحیث اوسط درآمد خالص تجارت های نمونه ای روی جاده مانند  6000روز )

 فروشگاه های کوچک، دکان های ترمیم و جوش کاری و تاسیسات کوچک غذایی، محاسبه می گردد.

  دست رفته در طول تضمین خسارت مزد های از  –از دست دادن درآمد کارمندان و کارگران زراعتی

 ماه.  3دوره توقف تجارت تا مدت حد اکثر 

  اجاره داران متأثر شده مطابق بهره از دست  –اجاره داران زمین زراعتی، زارعین سهامی و کارگران

رفته محصوالت یک ساله زمین، جبران خسارت نقدی به دست خواهند آورد. زارعین سهامی سهم 

ت همراه با یک جبران خسارت اضافی محصول به دست خواهند شان در محصوالت را به نرخ مارکی

آورد. کارمندان زراعتی، با قرار داد های که مسدود و متوقف شده اند، یک تضمین خسارت نقدی 

مطابق معاش شان به شکل نقده یا جنسی یا در صورت قابل اجرا هر دوی آن، از بابت بخش باقی مانده 

 به دست خواهند آورد. ماه، 3محصوالت تا مدت حد اکثر 

  برای مالکین و مستاجرین خانه که مجبور می شوند خانه های شان  –مالکین/کرایه دهنده گان خانه

ماه فراهم خواهد شد و در تعیین  3افغانی برای  5000را نقل مکان دهند، کمک مالی نقل مکان معادل 

 و شناسایی وسایل و تجهیزات معیشتی بدیل با آنها کمک و همکاری خواهد شد.

  ی ایفا کردن نقشی که پیش از پروژه داشتند، کامال برا –مجتمع های مسکونی و تسهیالت عامه

 تعویض یا مجددا احیا خواهند شد.

  مردمان آسیب پذیر ) اشخاص متأثر شده زیر خط فقر، زنان سرپرست  –خانواده های آسیب پذیر

خانواده، خانواده های که به چالش های روحی و روانی گرفتار اند و غیره( به شکل کمک مالی فقط 
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افغانی و اولیت دادن در فرصت های  5200برای اشخاص متأثر شده آسیب پذیر معادل یک بار 

 استخدام در وظایف مربوط به پروژه، مورد کمک و همکاری قرار گیرند.

  پروژه اطمینان می دهد که کانال های آبیاری به استندرد های  –خسارات وارده بر کانال های آبیاری

 گردند.  قبلی برگردانده شده و احیا می

تاثیرات موقتی: مالکین زمین که به طور موقت امکان استفاده از زمین شان را در نتیجه فعالیت های 

یک پروژه از دست می دهند، جبران خسرات نقدی را که دوره توقف را پوشش دهد طبق کمک مالی 

 توافق شده ماهوار، دریافت خواهند کرد. 

 ثر شده که مجبور به نقل مکان می شوند یک کمک مالی اشخاص متأ – کمک مالی انتقالی معیشتی

افغانی در ماه را برای مدت سه ماه دریافت خواهند کرد. کمک مالی انتقالی برای  5200معیشتی 

افغانی در ماه، محاسبه می گردد.  5200افغانی در روز یا  200معیشت بر اساس نرخ معمول مزد 

 نیز بر همین اساس صورت می گیرد.جبران خسارت نقدی مزد های از دست رفته 

سال  3ارزش تعویض زمین بر اساس یک سروی از فروشات زمین در ساحات پروژه در جریان 

گذشته و نرخ های دولتی )اگر موجود باشد( مطابق عواید نامه های محلی، برآورد خواهد شد. اگر 

ه ارزش زمین و جبران خسارت ارقام واقعی در مورد نرخ زمین در مارکیت در دسترس نباشد، راجع ب

 سایر دارایی ها، بین اشخاص متأثر شده و مسئولین ذیصالح بحث و مذاکره خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرخ ها و بودجه واحد برای جبران خسارت .4

 نرخ گذاری استمالک زمین و اسکان مجدد 1.4

تذکر داده شد، قانون سلب مالکیت زمین به جبران خسارت فوری  10و  9قسمی که در جدول فوق در پراگراف 

و کافی اشاره می کند اما در قسمت جزئیات جبران خسارت خاموشی اختیار کرده است و پیش بینی های خاصی 

 بران خسارت تصمیم بگیرند. اینراجع به اسکان مجدد ندارد و پیش بینی می کند که شورای وزیران راجع به ج

الزمی پنداشته می شود، برآورده نمی کند اما در  4.12ی بهربرداریپیش بینی ها روشی را که توسط پالیسی 

جدول پیشنهاد شده بود که نبود تشریحات و توضیحات می تواند به نفع قوانین رو به انکشاف و قواعد جبران 

قواعد و مقررات مشرح در مورد جبران خسارت را منع نمی دارد و  خسارت استفاده شود. قانون که انکشاف

حقیقتی که مقررات باید در چوکات یک قانون ساخته شود این پیشنهاد را دارد که جزئیات و توضیحات باید به 

شکل فوری  انکشاف داده شود. در نبود قواعد و مقررات مفصل، کدام تناقضی به قانون به خاطر جزئیاتی که 

د در زمینه چارچوب پالیسی اسکان مجدد انکشاف داده شود پیش نمی آید و قانون مذکور باالی پروژه تطبیق بای

 و به کار گرفته می شود.
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بانک جهانی، نرخ های استفاده شده در جبران خسارت زمین ها  4.12ی بهربرداریبه منظور مطابقت با پالیسی 

باشد، تا به این ترتیب هدف جاگزینی به ارزش جاری بازار  مصارفو دارایی های از دست رفته باید همان 

پالیسی که "حد اقل" تامین دوباره وسایل معیشتی مردم و تضمین اینکه مردم متأثر شده توسط پروژه در وضعیت 

، "هزینه جایگزینی" میتود 4.12ی بهربرداریوخیم و بدتر گذاشته نشوند میباشد، برآورده شود. طبق پالیسی  

ارزش دارایی ها است که در تعیین مبلغ کافی که دارایی های از دست رفته را جبران نموده و مصارف  تعیین

معامالتی را پوشش دهد، کمک می کند. در به کار گیری این میتود ارزشیابی، استهالک ساختمان ها و دارایی 

د تعیین ارزش گردیده و جبران شوها نباید مد نظر گرفته شود. خساراتی که به آسانی نمی تواند بر حسب پول 

)مثال دسترسی به خدمات عامه، مشتریان و عرضه کنندگان؛ یا دسترسی به ماهی گیری، چراگاه یا ساحات 

جنگلی(، تالش می شود  زمینه های دسترسی به منابع معادل و از لحاظ فرهنگی قابل قبول و فرصت های 

 درآمدی ایجاد و فراهم شود.

ی که احتماال از پروژه متأثر شده باشند یا نبود مشوره های که با سهمداران بالقوه صورت  در عدم سروی جامعه

برای پروژه  2009گرفته باشد، ارقام که باید استفاده شود از سند برنامه ریزی اسکان مجدد که در اکتوبر سال 

جع به قرارداد که توسط جنوب بخش جاده پول برق مزار شریف توسط وزارت فواید عامه را –کوریدور شمال 

بانک انکشاف آسیایی تمویل می شد، ساخته شده بود، گرفته می شود. این ارقام لزوما با ارقام پروژه احیای 

مجدد بند برق آبی نغلو یکسان نخواهد بود اما اصول و قواعد آن یکسان و مشابه است و میتود های محاسبه نرخ 

د گردیده و شاید در این چارچوب پالیسی اسکان مجدد از آن پیروی های جبران خسارت هستند که درست پیشنها

 گردد.

به عین میزان، مشکالتی که در تعیین ارزش دارایی ها وجود دارد، احتماال در پروژه احیای مجدد بند برق آبی 

جه فوری ینغلو نیز رخ دهد چون  جنبه "چگونه بودن" پروسه نهایت مهم است که چگونه باید به پیش برود که نت

قانون سلب مالکیت زمین را مورد بحث قرار داده اما به شکل بسیار  MPWاز آن به دست آید. سند پروژه 

( مختلف headsعمومی و کلی نه اینکه در زمینه تعیین ارزش زمین و دارایی توضیحات داده باشد. عناوین )

به اقسام آن که در پروژه احیای  به آن توجه و رسیدگی می شود نسبت MPWجبران خسارت که در پروژه 

مجدد بند برق آبی نغلو احتماال رخ دهد، بیشتر است اما دور از انتظار نیست که تمام اقسام در بعضی از موارد 

 و نقاط در سراسر جریان پروسه تبارز کند.

اد ردن اسندر مورد نرخ ها نکات بیشتر باید مطالعه شود. در یک پروژه، منحیث بخشی از پروسه ی یکجا ک

پروژه، یک سروی ابتدایی در حد کوچک از زمینی که تحت تأثیر پروژه قرار می گیرد و از تعداد اشخاص که 

احتمال دارد متأثر شوند و سروی از روش تاثیر پذیری آنها صورت خواهد گرفت مثال ؛ از دست دادن زمین، 

ی و غیره. با همچو اشخاص بحث و گفتگو از دست دادن یا کم شدن دارایی ها، از دست دادن وسایل معیشت

صورت خواهد گرفت مبنی براین که راجع به آنچه احتماال منحیث جبران خسارت ادعا خواهد شد می تواند یک 

تخمین و سنجش عقالنی و قابل قبول صورت گیرد. پس در پهلوی شرح نرخ های که باید در تعیین جبران 

ید انکشاف داده شود که نشان دهنده مبلغ پولی باشد که با در نظر گرفتن خسارت به کار گرفته شود، یک بودجه با

نرخ های پیشنهاد شده، ضرورت است تا شرایط الزمه جبران خسارت برای اشخاص متأثر شده در ساحه پروژه 

 را تکافو و جبران نماید.

به آن اشاره نموده است  (Srinivasanاما چارچوب پالیسی اسکان مجدد متفاوت است. قسمی که سرینیواسان )

یک چارچوب پالیسی اسکان مجدد زمانی ساخته می شود که " شناسایی و تعیین مسیر دقیق نشست یا شناسایی 

میان دوره ای مالی، و پروژه های  بهربرداریصدمات مشخص/ جمعیت متأثر شده در جریان آمادگی پروژه ) 

( RAPپذیر نباشد" و "پالن عملی کردن اسکان مجدد )که دارای چندین پروژه های فرعی می باشند( امکان 

]سپس[ برای هر پروژه فرعی که شاید استمالک زمین را به همراه داشته باشد، قبل از این که تمویل بانکی 

پروژه فرعی پذیرفته شده باشد، ساخته می شود". پس یک چارچوب پالیسی اسکان مجدد نمی تواند همراه با  

رد که این بودجه نشان دهنده مصارف مجموعی  احتمالی پروژه با استفاده از نرخ های یک بودجه ی قرار گی

جبران خسارتی می باشد که چارچوب پالیسی اسکان مجدد پیشنهاد می کند این نرخ ها در پروژه به کار گرفته 
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پالیسی ( خواهد بود که زمانی که چارچوب RAPشود. بودجه جزء از هر پالن عملی کردن اسکان مجدد )

 اسکان مجدد پذیرفته شده باشد و پروژه آغاز گردیده باشد، این بودجه پیشکش خواهد شد.

تهیه  MPWنرخ استفاده شده در تخمین مصارف راجع به  زمین، ساختمان، محصوالت و درختان که در پالن 

سروی خسارات  و گردیده ذریعه ارزیابی سریع و مشوره با جوانب متأثر شده از طریق احصایه و موجودی 

مسئولین محلی ذیربط، اشتقاق گردید. از خانواده های متأثر شده راجع به ارزش گذاری شخصی آنها باالی زمین 

های متأثر شده و سایر دارایی ها پرسیده شد. این یک جنبه ضروری مقدماتی یک پالن  اقداماتی اسکان مجدد 

 می باشد.

 ارزش گذاری زمین 2.4

ی قیمت فی متر مربع آن تاثیر وارد می کند. هر قدر یک زمین به ساحه اعمار شده )مثال یک موقعیت زمین باال

قریه( نزدیکتر باشد، ارزش گذاری و درک خانواده های متأثر شده بلند تر می باشد. بنا براین، ارزش گذاری 

ساحه اعمار شده زمین روی یک اوسط ثابت نگداشته می شود، و ارزش واقعی زمین به نزدیکی آن به یک 

بستگی دارد. در ارزش گذاری زمین زراعتی ، قابلیت دسترسی به آب در تعیین قیمت عادالنه و نرخ بازار 

بسیار مهم است. زمین های مسکونی و تجارتی تا حد زیادی از طریق واقع شدن آن در امتداد سرک به خاطر 

ظرفیت حاصل دهی. قیمت های زمین در یک  قابلیت دسترسی، ارزش گذاری می شود نه از طریق پتانسیل و

ناحیه یا ولسوالی بر اساس قیمت های که در همان منطقه یا ولسوالی در اداره محلی همان ناحیه/ولسوالی، می 

باشد. همان قاعده در قمیت ها نیز وجود دارد که هر قدر زمین به مرکز تجمع مردم نزدیکتر باشد، قیمت زمین 

 بلند تر می باشد.

 ارزش گذاری ساختمان ها 3.4

، تقریبا تمام ساختمان ها از ِگل یا از ِگل و خشت ساخته شده بودند به استثنای MPWدر ساحه مطالعه پروژه 

بعضی از ساختمان های دولتی که به جای ِگل، کاه و گج از سمنت منحیث ماده چسبنده و محکم کننده استفاده 

، نیمه دایمی و دایمی( به مواد استفاده شده در ساختمان ارتباط دارد. کرده بودند. صنف بندی ساختمان ها )موقتی

)بام اسفالت شده  2)دیوار های گلی/خشتی/چوبی، بام گلی/آهن پوش(، طبقه  1ارزش گذاری ساختمان ها طبقه 

، تعمیر یک/دو طبقه( بعد از مشوره های مختلف با بعضی از RCC) 3و کف با سمنت کاری عادی( و طبقه 

کین که اخیرا خانه های شان را ساخته اند، مشوره با قرار داد کنندگان محلی و عده ای از انجینران ساختمانی، مال

 مشخص گردید.

 

 ارزش گذاری محصوالت زراعتی و درختان 4.4

انجام این کار به دلیل کمبود ارقام مورد اعتماد راجع به بهره زمین، مشکل برانگیز می باشد. نتایج سروی 

اقتصادی قابل اعتماد نبود به خاطری که اکثریت پاسخ دهنده ها از اندازه و مساحت زمین های دست  –اعی اجتم

داشته خویش آگاه نبودند. مساحت اکثر زمین های زراعتی آنها بر اساس مقدار تخمی که آنها در موقع تخم پاشی 

یک قطعه )قطعه کوچک زمین( مشخص یک استفاده می کنند، تعیین می گردند. بنا براین، آنها می دانند که 

کیلوگرام تخم نیاز خواهد داشت و توقع یک مقدار مشخص بازده یا حاصل را از آن خواهد داشت. بنا براین، در 

محاسبه خسارات محصول، یک ترکیبی از چهار محصول اصلی استفاده گردید تا بهره و قیمت وسطی به دست 

متر مربع زمینی که به چهار محصول اصلی اختصاص داده شده  آید. قیمت واحد خسارات محصول در هر

 است، تخمین خواهد شد. در هر متر مربع.

جبران خسارت درختان تولیدی بر اساس ارزش ناخالص درآمد یک ساله در مارکیت برای تعداد سال های که 

غیر  می باشد. درختان ضرورت است تا یک درخت جدید با عین پتانسیل تولیدی درخت از دست رفته رشد کند،

مثمر بر اساس سال های سرمایه گذاری که آنها نیاز دارند ارزش گذاری می شوند. به هر حال، در جریان 
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صحبت و گفتگو روی درختان، نوسان ارزش محصوالت درخت تا حدی زیادی تحت تاثیر عرضه و تقاضا و 

می شوند که محصوالت درختان را به فروش نبود تسهیالت بعد از درو قرار داشت. دهقانان مجبور ساخته 

برسانند، زمانی که دیگران این کار را در جریان ماه های فصل تعطیلی انجام می دهند، و قیم محصوالت درختان 

چهار برابر می شود. نرخ جبران خسارت برای درختان میوه دار عبارت از حد اوسط بهره یا محصول هر 

 باشد. درخت و گاهگاهی عمر یک درخت می

برای درختان بدون میوه، میتود و روش معمول پخش و انتشار آن عبارت از عملیه پیوند زدن )قلمه( می باشد. 

دهقانان این نهال ها را خریداری می کنند و اینها بعد از دو سال آماده انتقال به مزرعه ها می باشند. در سال 

برهمین اساس است که ارزش گذاری درختان بدون میوه  چهارم، درخت به میوه دادن شروع می کند. بنا براین،

تعیین و مشخص شد. جبران خسارت برای درختان میوه ای غیر تولیدی عبارت است از مصرف نهال جمع 

 مصرف نگهداری درخت تا زمانی که درخت مذکور توسط پروژه قطع می گردد.

 کمک مالی در قسمت تامین مجدد درآمد 5.4

د برای تمام دارایی های از دست رفته برابر با مصرف جاگزینی آن، جبران خسارت را استراتژی اسکان مجد

پیش بینی می کند تا درآمد و معیشت اشخاص متأثر شده به شکل منفی تحت تاثیر قرار نگرفته و در صورت 

ی مورد امکان بهبود یابد. تمام اشخاص متأثر شده که معیشت شان متأثر شده است از بابت ضرر های درآمد

حمایت قرار گرفته و کسانی که وسایل معیشتی شان به شکل منفی متأثر شده است اقدامات تامین دوباره وسایل 

معیشتی برای شان تدارک دیده می شود )به شمول کمک مالی و اقدامات برای اشخاص شدیدا متأثر شده، فقیر 

 و آسیب پذیر(

این خسارات به شکل جبران  –از دست دادن محصوالت کمک مالی در قسمت تامین مجدد درآمد از بابت 

خسارت نقدی به نرخ جاری بازار با در نظر گرفتن تمام محصوالت یک فصل زراعتی جبران خواهد شد. در 

صورتی که سیستم زرع سهامی باشد، جبران خسارت محصول به هردو مالکین و اجاره داران بر اساس قرار 

 ن صورت گرفته، پرداخت خواهد شد.داد مشخص زرع سهامی که بین شا

برای خسارت از دست دادن دایمی کسب و  –کمک مالی تامین مجدد درآمد از بابت از دست دادن کسب و کار 

کار جبران خسارت نقدی برای یک مدت که ضرورت است تا تجارت دوباره به پای خود بایستد، پرداخت خواهد 

ماه دریافت خواهد کرد. جبران  6توافق شده را در هر ماه برای  ماه(. پیشه و تجارت دایمی یک مبلغ 6شد )

خسارت از دست دادن موقتی کسب و کار مبلغی پول نقد خواهد بود که درآمد دوره توقف تجارت را الی مدت 

 ماه به شکل یک کمک مالی توافق شده ماهوار، جبران و پوشش دهد. 3

جبران مزد های از دست رفته برای دوره  –ارمندان تجارت کمک مالی تامین مجدد درآمد برای کارگران و ک

 ماه. 3توقف تجارت تا حد اکثر 

زمین زراعتی  %10وقتی بیشتر از  –کمک مالی تامین دوباره درآمد برای خسارات شدید زمین های زراعتی 

 می( از بابتشخص متأثر شده تحت تاثیر قرار گیرد، شخص متاثر شده )مالکین، اجاره داران و زارعین سها

ارزش بازار درآمد خالص بهره محصوالت یکساله زمین که از دست رفته است، یک  خسارات شدید معادل

 کمک مالی اضافی دریافت خواهد کرد.

مردمان آسیب پذیر )اشخاص متاثر شده زیر خط فقر، زنان سرپرست خانواده،  –کمک مالی به گروه آسیب پذیر 

خانواده های مواجه با چالش های روحی و روانی و غیره( به شکل یک کمک مالی برای اشخاص متاثر شده 

افغانی کمک دریافت خواهد کرد و در استخدام آنها در وظایف مربوط به  5200آسیب پذیر برای یک بار مبلغ 

 روژه اولویت داده می شود.پ

اشخاص متاثر شده ی که زمین یا خانه خویش  را از دست می دهند و به نقل  –کمک مالی برای معیشت انتقالی 

 ماه دریافت خواهد کرد. 3مکان مجبور می شوند یک کمک مالی ماهوار )که محاسبه می شود( برای مدت 
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( ماه 3مجبور می شوند یک کمک مالی اجاره معادل سه ) اجاره داران خانه که به نقل مکان –کمک  اجاره 

اجاره به نرخ عمومی بازار دریافت خواهند کرد و در شناسایی تجهیزات معیشتی بدیل به آنها همکاری صورت 

 خواهد گرفت.

 برای گروه های –استخدام مربوط به پروژه )وظایف غیر تخصصی و نیمه تخصصی در جریان ساخت و ساز( 

اثر و آسیب پذیر در فرصت های استخدام مربوط به پروژه مانند راننده، نجار، معمار، کار های پاک شدیدا مت

 کاری و کندن کاری، و در صورت ممکن منحیث کاتب یا کارمند حمایوی اداری، اولویت داده می شود.

 ترتیبات سازمانی یا اداری  .5

 عمومی 5.1

ارچوب پالیسی اسکان مجدد شرح داده شد مشمول پروسه های برنامه اسکان مجدد و احیای مجدد که در این چ

مجزا و مشخص، متغیر ها و مراکز مختلف می گردد. این بخش در رابطه به نقش ها و مسئولیت های نهاد های 

مختلف در تطبیق موفقانه پروژه می باشد. نهاد های اولیه که در پروسه استمالک زمین و اسکان مجدد دخالت 

 ذیل اند:دارند  قرار 

 (IRAدولت جمهوری اسالمی افغانستان ) .1

 د افغانستان برشنا شرکت .2

  یبهربرداریارشد  افسردفتر 

 کارمندان محافظتی 

 مدیریت تاسیسات نغلو 

 مشاورین اجتماعی و محیط زیست 

 (NGOموسسات غیر دولتی تطبیق کننده ) .3

 (LGUsواحد های دولت محلی ) .4

مراکز و مراجع ذیدخل در برنامه ریزی و تطبیق برنامه اسکان مجدد و احیای مجدد عبارتند از د افغانستان 

برشنا شرکت منحیث مرجع اجرائیوی و ادارات والیتی و ولسوالی همراه با سازمان های موظف شده ی غیر 

 ی عمل خواهد کرد. در ساحه،داریبهربرارشد  افسردولتی. د افغانستان برشنا شرکت در پروژه از طریق دفتر 

 امنیتی و محافظتی به حمایت یک افسراند افغانستان برشنا شرکت از طریق مدیریت تاسیسات برق آبی و 

انجینیر مشوره دهنده  و مشاور تطبیق که تمام فعالیت های مربوط به تطبیق اسکان مجدد را  همکاری و هماهنگ 

مام فعالیت ها با مراکز ذیربط حکومت محلی  و شورای مردمی که می کند، عمل و اجراآت خواهد داشت. ت

 مجموعه این فعالیت ها در آنجا تطبیق می گردد، هماهنگ خواهند شد.

 (DABSد افغانستان برشنا شرکت ) –سازمان کلی   2.5

تطبیق و ( خواهد بود. مسئولیت کلی تصامیم، برنامه ریزی، EAد افغانستان برشنا شرکت، اداره اجرائیوی )

هماهنگی فعالیت های پروژه را رئیس د افغانستان برشنا شرکت به عهده خواهد داشت. مرکز اجرائیوی  با سایر 

 شعبات و ادارات حکومت افغانستان هماهنگی الزم را خواهد داشت تا موضوعات ذیل را حل و فصل کند:

اراضی، یک کمیته مدیریت اراضی در  برای حل مسائل مرتبط با اسناد و مالکیت .اسناد و مالکیت اراضی .1

سطح مرکزی تشکیل شده و متشکل از نمایندگانی از د افغانستان برشنا شرکت، وزارت آب و انرژی، 

( و واحد MAIL( / وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )ALAوزارت مالیه، اداره اراضی افغانستان )

  ستان خواهد بود.ثبت زمین از دفتر مرکزی جیودیزی و کارتوگرافی افغان

 

در قسمت جبران خسارت، باید گفت که ارزش زمین و دیگر دارایی ها  توسط هیئت  ارزیابی دارایی ها. -2

وزرا تحت قانون سلب مالکیت زمین و بر اساس اصول تعیین شده در چارچوب پالسی اسکان مجدد تعیین خواهد 
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زمین یا  ( مالکiشد. تصامیم بر اساس توصیه های کمیته ای که متشکل از این اعضا باشند اتخاذ می گردد : )

( یک نماینده رسمی از اداره ای که خواهان ضبط زمین iiکسی که از زمین استفاده می کند یا نمایندگان آنها، )

( یک نماینده از وزارت iv( یک نماینده از شاروالی محلی ، )iiiمی باشد ) مانند د افغانستان برشنا شرکت( ، )

 اره اراضی افغانستان. ( یک نماینده از وزارت عدالیه و ادvمالیه، و )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبیق پروژه   5.3

 

 د افغانستان برشنا شرکت    5.3.1

 

د افغانستان برشنا شرکت، تحت هدایت بورد خود که متشکل از نمایندگانی از وزارت مالیه، وزارت آب و انرژی، وزارت 

عدلیه، و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و واحد ثبت زمین از دفتر مرکزی جیودیزی و کارتوگرافی افغانستان ، 

 بر عهد خواهد داشت. مسئولیت تطبیق پالن استمالک زمین و اسکان مجدد را 

در درون د افغانستان برشنا شرکت، پالن استمالک زمین و اسکان مجدد در دو سطح که در پائین تشریح گردیده تحت 

محافظوی اجتماعی و محیط زیستی به همراه  افسرانرسیدگی قرار میگیرد. در سطح محلی، مدیر تاسیسات نغلو و 

سئول هماهنگی فعالیت ها در زمینه ، بشمول سازماندهی سروی ها، جلسات نمایندگانی از ریاست های دولتی محلی م

مشورتی، و تعیین نرخ های مشخص جبران خسارت بر اساس اصول تعیین شده در پارچوب پالیسی اسکان مجدد ، می 

انستان د افغ زمین و اسکان مجدد مسئولیت وزارت تعیین شده در بورد استمالک باشند . تهیه بودجه جبران خسارت پالن 

برشنا شرکت خواهد بود. چگونگی تحویل فزیکی جبران خسارت به اشخاص متاثر شدهشده توسط کمیته ای که از جانب 

برد دافغانستان برشنا شرکت تعیین خواهد شد که شامل اعضایی از ادارات دولتی محلی خواهد بود اما آنها تحت سرپرستی 

 ارتی خواهند بود. د افغانستان برشنا شرکت و مشاورین نظ
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( در قدم اول مسئول مسایل ایمنی اجتماعی هستند. مدیر تاسیسات بند نغلو مسئول SSOمحافظوی اجتماعی ) افسران

فعالیت های روزانه در آن منطقه و دریافت اجازه نامه های مورد نیاز برای آغاز و تطبیق تمام کارهای اسکان مجدد می 

محافظوی اجتماعی با  افسرانز، باشد. وی با مامور محافظوی در تطبیق این پروژه همکاری خواهد کرد. در صورت نیا

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ریاست سروی اسناد اراضی، ولسوال های محلی، موسسات غیر دولتی و شوراهای 

جوامع محلی، و هیات های منتخب محلی و انجمن های استفاده کننده از آب بر طبق قانون آب همکاری خواهد نمود. دفتر 

ی مسئولیت خواهد داشت تا از مستند سازی کامل مراحل پروسه اسکان مجدد، تعیین و پرداخت بهربرداریارشد  افسر

جبران خسارت و استمالک زمین اطمینان حاصل نموده و کاپی های پرینت شده و سافت آن در جایی امن و محفوظ 

 نگهداری نماید. 

ک مامور محافظوی اجتماعی بین المللی و یک ( مقرر خواهد شد و بر عالوه یSSOیک مامور محافظوی اجتماعی ملی )

متخصص در قسمت اسکان مجدد برای ارائه مشوره به این مامور محافظوی اجتماعی ملی در مسایل اسکان مجدد استخدام 

خواهند شد. مشاور محافظوی بین المللی مسئولیت کامل در قسمت حصول اطمینان/ نظارت از مطابقت با مسایل حراستی 

ا برعهده خواهد داشت. مشاور بین المللی مسئولیت نظارت/ ایجاد ظرفیت برای مامور محافظوی اجتماعی ملی و امنیتی ر

( با تیم های فنی کار کرده و از مطابقت با نیازمندی های ایمنی در هر مرحله از انکشاف iرا بر عهده  خواهد داشت تا )

 اره را نسبت به سایر ادارات انکشافی تسهیل نماید. ( قابلیت های این ادiiپروژه اطمینان حاصل نماید و  )

 

 

 

 

 

 

 

 غیر دولتی تطبیق کننده موسسه    5.3.2

 

 وظایف مشخص موسسه غیر دولتی تطبیق کننده/سرپرست به شرح ذیل می باشد : 

کار تحت هماهنگی نزدیک با کارمندان محافظوی محیط زیست/ مدیریت تاسیسات بند نغلو، واحد های   -1

 دولتی محلی برای تطبیق پالن استمالک زمین و اسکان مجدد. 

کمک نمودن کارمندان محافظوی محیط زیست د افغانستان برشنا شرکت و مدیریت نغلو در رابطه با انتشار  -2

 مین و اسکان مجدد و سایر معلومات در رابطه با اسکان مجدد. پالن استمالک ز

ایجاد آگاهی درباره فعالیت های بازتوانی معیشت زندگی و کمک به اشخاص متاثر شدهشده تا انتخاب های   -3

 آگاهانه بشمول اشتراک در پروگرام های انکشافی دولت نمایند. 

اثر شدهشده در رابطه با فعالیت های درآمدزایی و اطمینان شناسایی آموزش های مورد نیاز برای اشخاص مت -4

 از تمویل مالی مناسب این آموزش ها.

و کمک  ارائه مشوره و ایجاد آگاهی برای حل شکایات در رابطه با پالن استمالک زمین و اسکان مجدد -5

مجدد به همراه کمیته برای رسیدگی به شکایات حل ناشده ناشی از اختالفات بر سر استمالک زمین و اسکان 

 رسیده گی به شکایات. 

کمک با اشخاص متاثر شدهشده برای دعوای جبران خسارت عادالنه بشمول جمع آوری پرداختی های بموقع  -6 

 و کامل. 
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 . تسلیم گزارش های تطبیق دوره ای در مورد پالن استمالک زمین و اسکان مجدد -7 

یاز ن دیگری که برای تطبیق موفقانه پالن استمالک زمین و اسکان مجدداجرا و / یا تطبیق هر گونه فعالیت  -8 

 شود. 

موسسه غیر دولتی تطبیق کننده باید یک سازمان غیر انتفاعی باشد؛ بصورت قانونی بعنوان یک موسسه غیر دولتی در 

اشد؛ حداقل دارای پنج کارمند سال فعالیت داشته ب 3افغانستان ثبت شده باشد )حداقل به مدت چندین سال (؛ حداقل به مدت 

معاش بگیر باشد؛ به اصول برابری جنسیتی در بخش کارمندان خود متعهد باشد؛ دارای مدیریت یا بورد مشورتی باشد؛ 

دارای یک سیستم محاسبوی و مالی مناسب باشد؛ دارای حضور طوالنی مدت و اعتبار در ولسوالی های مرتبط با ساحه 

مرکزی دولتی کار نموده باشد؛  و باید عالقمند به ارائه آموزش در مورد کار اسکان مجدد برای پروژه باشد؛ با ادارات 

 تطبیق پروژه باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محلی  ادارت   5.3.3

 

( برای تطبیق پالن استمالک زمین و اسکان مجدد حیاتی می باشد. LGUهمکاری و هماهنگی واحد های دولت محلی )

این واحدها ادارت والیتی، ادارات ولسوالی، شاروالی محلی، قریه ها و شوراهای جوامع محلی می باشد. مسایل مربوط 

 ی وزیران ارجاعبه اسناد زمین و مالکیت و ارزیابی دارایی ها که از این سطح منشا می گیرند تنها در صورتی به شورا

خواهند شد که در سطح محلی حل نشود.  اداره والیتی، در صورت نزاع بر سر ارزیابی زمین، کمیته ارزیابی اراضی 

 ایجاد خواهد نمود تا منازعات را بر اساس درجه آن تعیین نمایند. 

ولسوالی. این دفاتر درمورد ( محکمه 3( مامور جمع آوری مالیات )مستوفیت( و )2( ولسوال، )1ی ارجاع می گردد، )

هر گونه مسایل در رابطه با تملک زمین و رسیدگی به حقوق زمین دارای صالحیت می باشند. کارمندان ریاست مالیات 

)مستوفیت( به همراه شاروالی محلی ، کارهای شناسایی استحقاق سند و بررسی مالکیت را انجام خواهند داد. انتظار می 

 ) رئیس مقرر شده ولسوالی ( نقش هماهنگ کننده گی را ایفا نماید. رود که  دفتر ولسوال 

 ( Gender)جنسیت    5.3.4

 مناسب است تا توجه ویژه ای به مسایل جنسیتی در بستر تطبیق پروژه مبذول گردد. 

نکشاف اتعهد دولت برای رسیدگی به اصول برابری جنسیتی در رابطه با انکشاف اجتماعی و اقتصادی در استراتیژی 

( واضح می باشد. استفاده از ساختارهای اجتماعی ایجاد شده برای دخیل نمودن معنی دار زنان ANDSملی افغانستان )

در انکشاف دادن پالن عملکرد اسکان مجدد یک چالش خواهد بود و نیاز دارد تا به آن با احتیاط، و توجه به نورم های 
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دن با زنها تنها بواسطه کارمندان زن امکان پذیر می باشد. موسسه فرهنگی سنتی و تصورات نزدیک شد. کار نمو

غیردولتی تطبیق کننده مستلزم داشتن کارمندان زنی که با ساحه نغلو آشنایی داشته بوده، و آنها باید به زبان محلی بلدیت 

 داشته باشند تا بتوانند با زنان  در جوامع متاثر شده ارتباط برقرار کنند. 

ن اسکان مجدد ، توجه ویژه ای به خانواده هایی که یک زن در راس آن قرار دارند، چه دارای زمین باشند یا هر گونه پال

نباشند، مبذول خواهد داشت چرا که آن ها در میان آسیب پذیر ترین اقشار در جوامع محلی بوده و خطر نادیده گرفتن حقوق 

شایع نمی باشد ، اما مهم است تا اطیمنان حاصل گردد که حقوق آنها  آنها وجود دارد. اگر چه مالکیت زنان بر زمین خیلی

بر زمین بطور مساوی در این پروژه و هر گونه فعالیت اسکان مجدد به رسمیت شناخته می شود. بنا براین، موسسه غیر 

داشت تا  خواهند دولتی تطبیق کننده به همراه کارمندان محافظوی محیط زیست د افغانستان برشنا شرکت مسئولیت خاص

 : 

  تا جاییکه امکان دارد اطمینان حاصل نماید که پروژه احیا مجدد بند برق نغلو از شوراهای انکشافی جوامع

 محلی زنان و دیگر ساختار های رسمی و غیر رسمی استفاده می نماید تا دسترسی به زنان را افزایش دهد.

  کنند را شناسایی کرده و بررسی نماید که آیا و چگونه موسسات غیر دولتی که در سطح محل با زنان کار می

 آنها را اکمال کرد تا به زنان متاثر شده از پروژه کمک نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مشوره و مشارکت عمومی 6

 سراسریمشوره عامه    6.1

 

ز ا و اسکان مجدد این بخش، مکانیزم برای پروسه مشوره عمومی با اشخاص متاثر شده، افشاسازی پالن استمالک زمین

طریق توزیع مواد معلوماتی جهت ایجاد آگاهی در میان اشخاص متاثر شده در رابطه با حقوق آنها و طرزالعمل پرداخت 

 جبران خسارت و مکانیزم رسیدگی به شکایات را تشریح می نماید. 

  عامهمشوره   6.2

رمندان محافظوی د افغانستان برشنا شرکت ، و دیگر عالوه بر جلسات غیر رسمی روزانه در میان اشخاص متاثر شده، کا

گروه های ذیدخل، پروسه مشوره رسمی در ساحه پروژه در جریان خواهد بود و از جانب مشاورین ناظر در تمام جلسات 

قریه و مشوره های عمومی به همراه مقامات رسمی دولتی انجام خواهد شد. همچنان تمام این مکانیزم و رویکردها در 

اقتصادی از اشخاص متاثر شده ؛ و در مرحله آمادگی پالن استمالک -اجتماعیمرحله وار یان جمع آوری معلومات جر

و افشاسازی پالن استمالک زمین و اسکان مجدد برای اشخاص متاثر شده ، همانطور که در پائین  زمین و اسکان مجدد

 ذکر شده، استفاده خواهد شد. 

 ادهاتجلسات   6.3
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که مالحظات امنیتی اجازه دهد، یک سلسله جلسات در قریه جات دایر خواهد شد، در حالیکه احصائیه و سروی تا جایی 

اقتصادی تشریح شده و بعدا انجام خواهد شد. اهداف و مقاصد پروژه احیا مجدد بند برق نغلو و هم چنان -های اجتماعی

یح داده می شود. جلسات ریش سفیدان قریه و گروه های ضرورت برای آن، پروسه ها و نتایج هر گونه اسکان مجدد توض

 مسئولیت اجرای ذیدخل بر اساس موجودیت اشتراک کنندگان برنامه ریزی خواهند شد. کارمندان محافظوی محیط زیست

 مشوره های قریه را بر عهده خواهند داشت. 

اقتصادی تهیه خواهد نمود. -سروی اجتماعیاین پروژه قبال یک فهرست موجودی از خسارات دارایی های متاثر شده، و 

اقتصادی، این پروژه نام های مالکان/استفاده کنندگان دارایی هایی که احتماال توقیف شده یا تخریب -در سروی اجتماعی

شده اند که برای آنها خسارت پرداخت خواهد شد را لست کرده و د افغانستان برشنا شرکت یک پالن استمالک زمین و 

تهیه می نماید که تضمین خواهد کرد به تمام دارایی های متاثر شده بصورت عادالنه جبران خسارت داده  جدداسکان م

خواهد شد. پالن استمالک زمین و اسکان مجدد تائید شده برای تمام خانواده های متاثر و افراد و دیگر گروه های عالقمند 

 اراضی متاثر شده انجام خواهد شد. ارائه شده و توضیح داده می شود. سروی احصائیوی در 

در تمام مواقع، همه مردم تشویق خواهند شد تا گزینه های خود را در ارتباط با اسکان مجدد تشریح نمایند. این مسایل در 

ارتباط با گزینه های اسکان مجدد خود اشخاص متاثر شده خواهد بود. هدف اولیه این جلسات تهیه نمودن فرصت برای 

ا، افراد و جوامع میزبان متاثر شده برای ارائه کردن و ابراز نمودن مسایل، نگرانی ها و نظرات شان در رابطه خانواده ه

با این پروژه می باشد در حالی که از نظر مشاورین ناظر، این یک فرصت است تا نتایج اولیه سروی ها و هم چنان تحقیق 

 ش داده نشده بود را روشن و شفاف نمایند. بر روی محتوایی که بصورت مناسب توسط سئواالت پوش

 

 

 

 

 

 

 مشوره با مقامات دولتی و دیگر گروه های ذیدخل   6.4

مشاورین سرپرست کننده با مقامات والیتی و محلی مالقات خواهند کرد تا اطمینان یابند که انها بصورت کامل در مورد 

رشد ا افسرارزیابی شده اند. دفتر  زمین و اسکان مجدد پروژه بشمول تدوین و جزئیات در مورد تطبیق پالن استمالک

ی در د افغانستان برشنا شرکت با کمیته های ارزیابی زمین همکاری خواهد کرد. با ولسوال هایی که بر ساحات بهربرداری

پروژه های فرعی صالحیت دارند و هم چنان ریش سفیدان قریه ها همکاری صورت می گیرد. معلومات در مورد قوانین 

 تی و دیگر گروه های ذیدخل سهیم ساخته خواهد شد. مربوط به استحقاق حق و بسته جبران خسارت با این مقامات دول

 تهیه مواد معلوماتی خاص برای پروژه   6.5

مواد معلوماتی خاص تهیه شده و برای اشخاص متاثر شده توزیع خواهد شد تا در میان اشخاص متاثر شده در مورد 

یجاد نماید. این مواد شامل این موارد طرزالعمل حقوق و پرداخت جبران خسارت و مکانیزم رسیدگی به شکایات اگاهی ا

 می گردد : 

 از جانب بانک جهانی و ادارات مربوطه دولتی، به زبان های محلی  بعد از تائید این چارچوب عملکرد اسکان مجدد

ترجمه شده و از جانب کارمندان محافظوی د افغانستان برشنا شرکت، مشاورین و جلسات قریه ها در بین گروه 

مخصوصا اشخاص متاثر شده توزیع خواهد شد. برای پروژه های فرعی پالن استمالک زمین و اسکان های ذیدخل، 

مجدد ها تهیه شده و به ادارات دولتی ولسوالی و ریش سفیدان قریه ها و مدیر تاسیسات د افغانستان برشنا شرکت 

ن مجدد در وبسایت د افغانستان بعنوان یک سند رسمی عمومی تحویل می گردد. همچنان این چارچوب عملکرد اسکا

 برشنا شرکت انتشار می یابد. 

 مخصوصا برای این هدف تهیه شده و به زبان های محلی ترجمه  یک خالصه از این چارچوب عملکرد اسکان مجدد

گردیده و به تمام اشخاص متاثر شده به شکل تعلیماتنامه/بروشور ارائه می گردد تا اشخاص متاثر شده و جوامع 
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بتوانند خودشان آن را مطالعه نموده و در مورد فواید/جبران خسارت های موجود برای انواع مختلف اشخاص  محلی

متاثر شده، همانطور که در "ماتریکس حقوق" به آن اشاره شده آگاهی یابند. کارمندان/مشاورین محافظوی د 

وده و مکانیزم ها و طرزالعمل های برنامه افغانستان برشنا شرکت این بروشورها را در تمام جلسات قریه توزیع نم

مشوره و چگونگی شمولیت اشخاص متاثر شده در فعالیت های اسکان مجدد و پروسه کلی را به آنها توضیح خواهند 

 داد. 

  یک جدول پرداخت چک (Check ) که تاریخ، زمان و آغاز پرداخت چک ها برای جبران خسارت به هر فرد

ه زبان های محلی تهیه شده و به تمام اشخاص متاثر شده توزیع می گردد. همچنان این متاثر را توضیح میدهد، ب

 جدول در جلسات قریه انتشار می یابد. 

  : یک بسته که شامل مواد معلوماتی زیر می باشد برای هر فرد متاثر تهیه خواهد شد 

o فهرست خسارات هر فرد متاثر شده 

o  تاریخ، زمان و آغاز دریافت چک، تخلیه زمین و فهرست پرداخت چک برای جبران خسارت که

 تخریب ساختمان ها را تشریح می نماید

o  جزوه/بروشور به زبان های محلی 

o سایر معلومات مرتبط برای فرد متاثر شده 

 

  پخش و نشر 6.6

از طریق جلسات قریه، و تعامل غیر رسمی میان اشخاص متاثر شده،  خصوصیات کلیدی چارچوب عملکرد اسکان مجدد

کارمندان و مشاورین محافظوی د افغانستان برشنا شرکت برای اشخاص متاثر شده افشاء خواهد شد. بعد از تائید آن از 

 د بود : / وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پالن افشاء سازی زیر به تعقیب آن خواهALDجانب بانک جهانی و 

 

 به زبان های محلی و انگلیسی برای کارمندان د افغانستان برشنا شرکت  تهیه این چارچوب عملکرد اسکان مجدد

ولسوالی، دیگر  دفاتر ولسوالی و محلی  افسراندولتی و  افسراندر دفتر مرکزی و نغلو، اشخاص متاثر شده، 

 مرتبط با این ادارات. 

 در جلسات قریه ن چارچوب عملکرد اسکان مجددافشاء یا دادن آگاهی درباره ای 

 در تمام نهادهای عامه برای معلومات عامه عمومی موجود خواهد بود این چارچوب عملکرد اسکان مجدد 

 در وبسایت د افغانستان برشنا شرکت ارائه این چارچوب عملکرد اسکان مجدد 

 وم مردم انتشار خواهد یافتبه عم از طریق تمام رسانه ها، این چارچوب عملکرد اسکان مجدد 

  تهیه بسته معلوماتی برای تمام اشخاص متاثر شده 

محافظوی د افغانستان برشنا شرکت بعنوان بخشی از پروسه انتشار جهت آگاهی دادن در مورد ماهیت و مکانیزم  افسران

دفتر کابل، واحد های دولتی  باز هم با کارمندان د افغانستان برشنا شرکت در ، های این چارچوب عملکرد اسکان مجدد

از جانب د افغانستان  محلی و دیگر ادارات دولتی جلساتی دایر خواهد نمود . وقتی که این چارچوب عملکرد اسکان مجدد

محافظوی به همراه موسسه غیر دولتی تطبیق کننده مسئول برگشت به قریه  افسرانبرشنا شرکت و بانک جهانی تائید شد، 

و انجام فعالیت های انتشار در تمام جلسات قریه هستند تا اطمینان حاصل نمایند که تمام خانواده های  ها و جوامع متاثر

 متاثر شده با این پالن قبل از آغاز تطبیق عملی آن آشنا شده اند. 

 کارهای مقدماتی و جدول تطبیق  .7

 عملکردهای مقدماتی  7.1

ین ا بعد از تائید پروژه از جانب بانک جهانی شروع خواهد کرد. د افغانستان برشنا شرکت پروسه تطبیق را بالفاصله

شرکت بعضی کارها مانند کارهای اساسی و فعالیت های مشخص آمادگی در رابطه با تطبیق پالن استمالک زمین و 

 اسکان مجدد را بطور ذیل شروع می نماید : 

 ( ایجاد بست های مامور محافظوی اجتماعی و محیط زیستیNSO) 

 دو نوع از متخصصین اسکان مجدد )مشاورین( تقرر 

 ( ایجاد کمیته های اشخاص متاثر شدهAPC) 

 ایجاد تاریخ های رسمی قطع پول برای اولین پروژه فرعی 

  یک سلسله جلسات و ورکشاپ ها عمومی مشوره ای با اشخاص متاثر شده و نمایندگان محلی و اشخاص متاثر

 نهایی اسکان مجدد هیه پالنشده فعال و دخیل در این پروژه برای ت
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 از جانب بورد د افغانستان برشنا شرکت، اداره اراضی افغانستان  توشیح اولین پالن استمالک زمین و اسکان مجدد

 و وزارت زراعت، آبیاری و مالدری و تسلیم آن به بانک جهانی برای تائید

 که قبال به همراه وزارت مالیه هماهنگ  پروسه برای تهیه بودجه جهت جبران خسارت زمین، درختان، و محصوالت

 گردیده است

 ایجاد معیار، نیازمندی ها و طرزالعمل برای پرداخت چک های جبران خسارت 

 مک ک شناسایی مشاور تطبیق کننده که به د افغانستان برشنا شرکت در تطبیق پالن استمالک زمین و اسکان مجدد

 خواهد کرد

  که نظارت مستقل را انجام خواهد دادشناسایی اداره نظارت کننده خارجی 

همچنان د افغانستان برشنا شرکت متعهد است تا توجه بیشتر و کافی را به اشخاص متاثر شده مبذول داشته و به آنها جبران 

خسارت تعیین شده را بر اساس معیارهای شمولیت در این چارچوب عملکرد اسکان مجدد برای اسکان مجدد پرداخت 

جابجایی و بازتوانی/کمک درآمد قبل از آغاز کارهای ساختمانی می باشد. جبران خسارت تعیین شده  نماید که شامل

روز ( قبل از تخریب ساختمان های  90ساختمان ها/دارایی های)خانه، دکان و غیره ( اشخاص متاثر شده حداقل سه ماه )

ام مواد قابل نجات را تخلیه و خارج ساخته و در ساخت آنها پرداخت خواهد شد. این مدت زمان به آنها امکان می دهد تا تم

 دوباره خانه ها و ایجاد کاروبارشان استفاده نمایند . 

روز پیش از تملک  90پرداخت جبران خسارت برای دارایی هایی به جز ساختمان )زمین، محصوالت و درختان( حداقل 

گیرد. اولین قسط ماهیانه توافق شده بعنوان جبران  واقعی مکان استفاده شده از جانب اشخاص متاثر شده صورت می

خسارت برای کاروبار موقت و درآمد از دست رفته بر عالوه از دست دادن موقت زمین، یک ماه قبل از آغاز دوره توقف 

 پرداخت خواهد شد. 

به اشخاص متاثر درصد مقدار جبران خسارت ارزیابی شده/اختصاص یافته  70هر چند در صورت وجود نزاع، در حدود 

شده پرداخت خواهد شد و بقیه آن به نام اشخاص متاثر شده در وثیقه بوده و منتظر راه حل نزاع می باشد. در صورت 

وجود چنین قضیه استثنایی، یکی از اعضای موافق بورد د افغانستان برشنا شرکت، مانند وزارت مالیه، زمین را بدون 

اهد شد. شکایت یا اعتراض ) در صورت موجودیت ( مطابق با طرزالعمل پرداخت کامل جبران خسارت متصرف خو

رسیدگی به شکایات تعیین شده در این  چارچوب عملکرد اسکان مجدد رسیدگی خواهد شد. هر چند، تمام فعالیت های 

دد و ساختمان مرتبط با استمالک زمین و اسکان مجدد، قبل از آغاز کارهای ساختمانی برای آبیاری زیربناهای احیا مج

 بند به همراه تاثیرات اسکان مجدد تکمیل خواهد شد. 

 

 پروسه تطبیق پالن استمالک زمین و اسکان مجدد   7.2

پاراگراف های پائین به طور مفصل چگونگی تحویل جبران خسارت برای اشخاص متاثر شده و پیش نیازهای ضروری 

برای آغاز صدور منابع مالی برای افراد ذیحق نهایی را تشریح می نماید. این مراحل بر اساس وجود منابع مالی، وضعیت 

 امنیتی ساحه نغلو و زمان سفر تهیه شده است. 

 ائه جبران خسارت برای اشخاص متاثر شده واجد شرایط به شرح ذیل می باشد : مراحل ار

i. د افغانستان برشنا بدست آوردن منابع مالی بر اساس بودجه نهایی پالن استمالک زمین و اسکان مجدد .

شرکت باید پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری بر روی استمالک زمین/دارایی ها را از وزارت مالیه 

 بیاورد. بدست

Ii-   تصدیق لیست اشخاص متاثر شده واجد شرایط : از طریق موسسه غیر دولتی تطبیق کننده، د افغانستان برشنا

شرکت لیست اشخاص متاثر شده تهیه شده برای پالن استمالک زمین و اسکان مجدد را تصدیق می نماید تا اطمینان 

بطور درست جبران خسارت داده شده است و اشخاص متاثر حاصل کند که به تمام اشخاص متاثر شده واجد شرایط 

شده غیر واجد شرایط از لیست خارج شده اند. برای اینکه این تصدیق و شرایط الزم تضمین گردد، با ریش سفیدان 

 قریه و شوراهای جوامع محلی در قسمت حل مسایل به وجود آمده از این لیست مشوره خواهد شد. 

iii-   اره بسته جبران خسارت: از طریق موسسه تطبیق کننده، د افغانستان برشنا شرکت برای هر آگاهی مفصل درب

فرد متاثر شده یک لیست مفصل از دارایی از کار افتاده و مصرف هر واحد از دارایی متاثر شده و مجموع جبران 

 خسارتی که آنها دریافت می کنند، تهیه خواهد کرد.  
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iv-   ایی : اشخاص متاثر شده ای که با مقدار بسته مفصل جبران خسارت و چگونگی مصالحه/ سلب مالکیت نه

رسیدن به آن مخالف هستند، آخرین چانس خود را برای حل و فصل این مسایل با موسسه غیر دولتی تطبیق کننده که 

دست  ه به توافقاین جلسه را دایر نموده خواهند داشت. در صورتی که د افغانستان برشنا شرکت و اشخاص متاثر شد

نیابند، بورد د افغانستان برشنا شرکت دوسیه سلب مالکیت را به یک محکمه مناسب ارجاع داده و از آنها می خواهد 

 70تا به د افغانستان برشنا شرکت اجازه دهد تا دارایی های متاثر شده را تصرف نماید. د افغانستان برشنا شرکت 

 ه و باقی مانده آن را به حساب شخص سوم در یک بانک اضافه می نماید. درصد پول مورد نزاع را پرداخت نمود

v-    تعیین محل صاحبان غایب : از طریق موسسه تطبیق کننده و ریش سفیدان قریه، د افغانستان برشنا شرکت تالش

ر در جاهایی دیگمی نماید تا صاحبان غایب دارایی های متاثر شده را تعیین محل نماید. در بعضی از مواقع صاحبان 

 بود و باش داشته یا کار می نمایند و باید تالش صورت گیرد تا محل این صاحبان غایب مشخص گردد. 

Vi-   آگاهی به عموم : رسانه های موجود و لوحه اعالنات جوامع محلی استفاده خواهند شد تا به مردم اطالع داده

زمان کافی را برای صاحبان  افسرمتاثر می گردد. این شود که زمین های صاحبان مربوطه از جانب این پروژه 

دعوای زمین های متاثر شده فراهم می نماید تا مخالفت ها یا ادعاهای خود را در مورد زمین های متاثر شده اقامه 

 نمایند. 

vii-   تهیه صورت حساب ها : صورت حساب هایی برای هر یک از اشخاص متاثر شده واجد شرایط از جانب د

غانستان برشنا شرکت/ موسسه غیر دولتی تطبیق کننده تهیه خواهد شد. این سند حقوق هریک از اشخاص متاثر اف

 شده برای دریافت مقدار پول ذکر شده در صورت حساب را مشخص می نماید. 

viii- ترینکزدیارسال پول به بانک محلی : پول از د افغانستان برشنا شرکت/ وزارت مالیه به یک بانک محلی در ن 

 هخواهد شد. هر چند ممکن است که د افغانستان برشنا شرکت پول جبران خسار حوالهشهر )سربی؟( به تاسیسات نغلو 

پول  هکنماید. این حساب بانکی از جانب د افغانستان برشنا شرکت افتتاح خواهد شد  حوالهرا به بانک انتخابی خود 

 . واهد کردخاشخاص متاثر شده دریافت  عوضبه از کابل جبران خسارت را 

ix-  از  کل مقدار جبران خساره شانبرای  ،: هر یک از اشخاص متاثر شده یک چک جبران خساره پرداخت

ان خساره مبلغ کل جبردریافت خواهند کرد. فرد متاثر شده یک سند که نشان دهنده دریافت  ،دافغانستان برشنا شرکت

تصدیق می نماید که وی هیچگونه ادعای دیگری بر )سند اسقاط حق( و ابطالیه  کردخواهد می باشد را امضا  اش

باید بعنوان بخشی از مستند سازی از دارایی متاثرشده ندارد. یک عکس از فرد متاثر شده در حال دریافت چک 

 گرفته شود. مراحل پروژه،  

x-  ( فرد متاثر شده می تواند چک خود را با ارائه تذکرهNICو ) .یا کارت ثبت نام انتخابات به بانک نقد نماید/

 افرادی که تذکره ندارند، باید به مراجع مربوطه توضیح دهند که چرا تذکره دریافت نکرده اند. 

یک موسسه غیر دولتی محلی به تمام اشخاص متاثر شده کمک می نماید تا یک حساب بانک افتتاح نموده و تمام پول 

، خطر مواجهه اشخاص متاثر شده را با کسانی که قصد افسربه همان حساب اضافه نمایند. این  جبران خسارت را مستقیما

دارند بطور غیر قانونی یا به زور پول آنها را بگیرند محدود می سازد. فواید داشتن حساب محفوظ ، بخشی از معلوماتی 

 می باشد که مشاور تطبیق کننده ارائه خواهد کرد. 

 شکایات و اعتراض هارسیدگی به   -8

، هر گاه تصاحب زمین های خصوصی برای مقاصد عمومی مانند ساختن بند نیاز گردد، بر اساس قانون سلب مالکیت

جبران خسارت مطابق با صنف بندی و موقعیت زمین متاثر شده و ارزش آن پرداخت شده و جبران خسارت آنها از جانب 

( که متشکل از اعضا زیر می LACبر اساس توصیه کمیته استمالک زمین ) شورای وزیران تعیین می گردد. این تصمیم

 باشد : 

 ،فرد متاثر شده که زمین را استفاده می نماید یا نماینده وی 

  نماینده وزارت آب و انرژی 

  نماینده وزارت مالیه 

  نماینده وزارت عدلیه، و 

  نماینده شاروالی محلی 
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  جوامع محلی 

 ه در حال حاضر مسئول تطبیق برنامه همبستگی ملی می باشدموسسه غیر دولتی محلی ک 

 

پروسه استمالک زمین با تشکیل یک کمیته استمالک زمین آغاز می گردد. از آنجایی که زمین و دیگر دارایی های مورد 

نمی  نیاز برای هدف عمومی می باشد، قانون اجازه هیچگونه اعتراضی جهت استمالک دارایی افراد از جانب دولت را

دهد. معموال نارضایتی هایی در زمینه این تملک ها، که اکثرا در مورد ارزش جبران خسارت می باشد پیش می گردد. 

کمیته استمالک زمین در مورد موضوع تحقیق کرده و ارزش آن را بررسی می نماید و تالش می کند تا به یک راه حل 

رد مذاکره ای بوده و از آنجایی که فرد متاثر شده و یا نماینده وی مناسب دست یابد. تمام این پروسه بر اساس یک رویک

عضوی قانونی از این کمیته استمالک زمین می باشد، یک توافق عامه در مورد ارزش جابجایی زمین و دارایی از دست 

وظیفه می  فایرفته حاصل میگردد. بنابراین این کمیته استمالک زمین همچنان بحیث یک کمیته رسیدگی به شکایات ای

 نماید. 

هر چند، در صورت حل نشدن موضوع با وجود این رویکرد مذاکره ای، فرد متاثر می تواند موضوع را به یک کمیته 

( ارجاع دهد تا موضوع را حل نماید. هر چند باید تذکر داده شود که این کمیته هیچگونه GRCرسیدگی به شکایات )

نداشته و بیشتر منحیث یک ارگان مشورتی یا تسهیل کننده برای حل مسایل بین صالحیت قانونی برای حل مسایل زمین 

خانواده های متاثر شده و د افغانستان برشنا شرکت ، که ارزشگذاری دارایی ها را بر اساس تصمیم کمیته تملک زمین 

 یل می گردد : تطبیق می نماید، ایفای وظیفه می نماید. این کمیته رسیدگی به شکایات از اعضای زیر تشک

  فرد متاثر شده یا نماینده مقرر شده وی 

  ) نماینده ای از اداره محلی ) از دفتر والی 

  مامور محافظوی –نماینده از د افغانستان برشنا شرکت  

  نماینده ای از ریاست حقوقی محلی 

  نماینده ای از موسسه غیر دولتی تطبیق کننده 

 

تا  7کمیته رسیدگی به شکایات مسایل حل نشده را ثبت نموده و تالش میکند تا آنها را حل نماید. یک پیشنهاد باید در مدت 

روز اعالن گردد. در صورت غیابت هر یک از اعضا در جریان پروسه اتخاذ تصمیم، یک کاندید مناسب توسط  10

ری از اخرین جلسه کمیته رسیدگی به شکایات هیچگونه تصمیمی نماینده اصلی تعیین می گردد. اگر بعد از ده روز کا

اتخاذ نشد، فرد متاثر می تواند موضوع را به سطح باالتر ارجاع نماید. همیشه فرد متاثر شده آخرین منابع را برای رسیدگی 

ی شود بدیل جلوگیربه شکایت از طرق سیستم قانونی دارا می باشد. هر چند باید حداکثر تالش صورت بگیرد تا از این 

 مستلزم صرف وقت و هزینه برای فرد متاثر می باشد.  افسرزیرا این 

از آنجایی که جبران خسارت عادالنه برای دارایی متاثر جهت کارهای عامه مانند بندها، در افغانستان یک پدیده نو می 

( جهت انتشار این نظریه، طرزالعمل NGOو مشاور تطبیق کننده ) باشد، ماموزین محافظوی محیط زیست و اجتماعی

آن و پیش نیازها جهت دوسیه سازی مناسب برای شکایات به اشخاص متاثر شده کمک خواهند کرد. پروسه رسیدگی به 

شکایات ساده بوده تا روند اتخاذ تصمیم و رسیدگی به قضایا به سرعت انجام شود. کمیته رسیدگی به شکایات شامل یک 

حلی و فرد متاثر شده می باشد. انتظار می رود که به شکایات بطور محلی در چهارچوب موجود رسیدگی نماینده از اداره م

 گردد. 

  ارزیابینظارت و  -9

  عمومی  9.1     

هر دو نظارت داخلی و خارجی بر فعالیت های پروژه تطبیق خواهد شد. نظارت داخلی از جانب د افغانستان برشنا شرکت 

ناظر به آنها در این زمینه کمک خواهد کرد. نظارت خارجی به یک اداره نظارت کننده خارجی مستقل  انجام شده و مشاور

(EMA .که از جانب د افغانستان برشنا شرکت مقرر و از جانب بانک جهانی تائید می گردد محول خواهد گردید ) 

 نظارت داخلی   9.2

محافظوی د افغانستان برشنا شرکت در همکاری نزدیک با موسسه غیر دولتی  افسراننظارت داخلی بطور منظم از جانب 

تطبیق کننده صورت گرفته و نتایج آن از طریق گزارش های منظم تطبیق پروژه به بانک جهانی ارسال خواهد شد. 
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جمع  قیم از ساحهشاخص ها برای نظارت داخلی عبارت از پروسه، نتایج و نتایج مرتبط می باشد. این معلومات بطور مست

ی د افغانستان برشنا شرکت جهت ارزیابی پیشرفت و نتایج تطبیق بهربرداریارشد  افسرآوری شده و بطور ماهوار به دفتر 

، و در صورت نیاز ترتیب نمودن برنامه کار گزارش داده می شود. گزارش های  پالن استمالک زمین و اسکان مجدد

تندرد نظارت ادغام شده و به بانک جهانی تسلیم خواهد شد. مبنای مشخص نظارت ماهوار هر سه ماه در گزارش های اس

 به قرار ذیل می باشند : 

  ،کمپاین معلوماتی و مشوره با اشخاص متاثر شده 

  وضعیت استمالک زمین و پرداخت جبران خسارت زمین 

 جبران خسارت برای ساختمان ها و دیگر دارایی های متاثر شده 

  متاثر شده جابجایی اشخاص 

  پرداخت های پولی برای از دست دادن درآمد 

 فعالیت های مربوط به بازتوانی درآمد 

 

 نظارت خارجی   9.3

تطبیق پروژه احیا مجدد بند برق نغلو سال های زیادی را در بر خواهد گرفت. بنابراین ضروری است که نظارت خارجی 

د افغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی توسط گزارش های مطابقتی بر اساس یک مبنای منظم انجام شده و نتایج آن به  

مسئولیت تهیه گزارش های مطابقت را برعهده خواهد داشت که تائید می  شش ماهه ارسال گردد. اداره نظارتی خارجی

حویل داده نماید تمام جبران خسارت و کمک های اسکان مجدد مربوطه بطور نقدی یا غیره به خانواده های متاثر شده ت

به د افغانستان برشنا شرکت/ بانک جهانی توصیه  اداره نظارتی خارجیشده است. بر اساس نتایج گزارش های مطابقت،  

می نماید تا در صورت نیاز کارهای ساختمانی احیا مجدد، مخصوصا افزایش ارتفاع مخزن نغلو ، به همراه تاثیرات 

مطابقت و توصیه های آن در عین زمان به د افغانستان برشنا شرکت، اسکان مجدد آغاز گردد. یک کاپی از گزارش 

تاثیرات بر جوامع باالی دریا و پائین  اداره نظارتی خارجیمشاور ناظر و بانک جهانی تسلیم داده خواهد شد. همچنان 

 دریا و همچنین جوامع میزبان در ساحات اسکان مجدد را ارزیابی خواهد کرد.  

وضعیت تاثیرات پروژه بر گروه های آسیب پذیر ماننده خانواده هایی که زن در راس آن  تی خارجیهمچنان اداره نظار

قرار دارد، معیوبین/ریش سفیدان و خانواده های فقیر را ارزیابی خواهد کرد. موارد زیر به عنوان مبنا جهت انکشاف 

 شاخص ها برای نظارت و تحلیل پروژه مورد رسیده گی قرار خواهد گرفت: 

 اقتصادی اشخاص متاثر شده در دوره بعد از اسکان مجدد، -شرایط اجتماعی 

  ارتباطات و واکنش های اشخاص متاثر شده در مورد حقوق، جبران خسارت، گزینه ها، انکشاف های بدیل و جدول

 زمانی جابجایی و غیره ؛

 تغییرات در سطوح خانه سازی و درآمد 

 ) احیا مجدد متصرفین ) درصورت موجودیت  

 قیمت گذاری ملکیت ها 

 نتایج و طرزالعمل های رسیده گی به شکایات 

  پرداخت جبران خسارت، و 

 .سطح رضایت اشخاص متاثر شده در دوره بعد از اسکان مجدد 

 

را تقریبا بعد از یک سال از   ارزیابی بعد از تطبیق هر پالن استمالک زمین و اسکان مجدد اداره نظارت کننده خارجی،

انجام خواهد داد تا دریابد که آیا اهداف پالن استمالک زمین و اسکان مجدد بدست آمده یا نخیر؟ بررسی مرحله تطبیق آن 

اقتصادی جهت مقایسه شرایط قبل و بعد از پروژه استفاده خواهد شد. در صورتی که مطالعه نشان  –وار سروی اجتماعی 

کمک های تکمیلی را  اداره نظارت کننده خارجیده است،  دهد اهداف پالن استمالک زمین و اسکان مجدد بدست نیام

 برای اشخاص متاثر شده توصیه خواهد کرد. 

 سیستم های مدیریت معلومات  9.4
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اقتصادی زمین کسب شده و -تمام معلومات مربوط به مسایل اسکان مجدد در رابطه با استمالک زمین، معلومات اجتماعی

رات اشخاص متاثر شده، جبران خسارت و حقوق، پرداخت ها و جابجایی ها از ساختمان های متاثر شده، فهرست خسا

جانب موسسه غیر دولتی تطبیق کننده جمع آوری خواهد شد. این بانک معلومات مبنای معلومات برای تطبیق، نظارت و 

 می نماید.  را تشکیل داده و مدیریت موثر اسکان مجدد را تسهیل گزارش دهی اهداف پالن عملکرد اسکان مجدد

 گزارش دهی مقتضیات   9.5

موسسه غیر دولتی تطبیق کننده مسئولیت نظارت و تطبیق پالن استمالک زمین و اسکان مجدد را بر عهده خواهد داشت 

بررسی و گزارش های ماهوار از پیشرفت فعالیت های اسکان مجدد را تهیه کرده و آن را به واحد مدیریت پروژه جهت 

تسلیم خواهد نمود. همچنان این موسسه غیر دولتی تطبیق کننده بر چگونگی تطبیق پالن عملکرد اسکان مجدد نظارت 

کرده و گزارش های سه ماهه را به  د افغانستان برشنا شرکت و بانک جهانی تسلیم خواهد کرد. اداره نظارت کننده خارجی 

(EMA بررسی های شش ماهه را بطور مستقیم ) به بانک جهانی تسلیم داده و تعیین می نماید که آیا اهداف اسکان مجدد

بدست آمده یا نخیر، و مهمتر آنکه آیا معیارهای معیشت زندگی و سطح زندگی ترمیم شده/ افزایش یافته و توصیه های 

مناسب برای انکشاف ارائه خواهد کرد. 
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 عملکردها تحت چارچوب عملکرد اسکان مجدد چارچوب   10.1

 

 عملکردها، اقدامات پیشگیرانه، استحقاق خسارت و صنف بندی ها در چارچوب عملکرد اسکان مجدد

 پروژه احیا مجدد بند برق نغلو  تطبیق  برای  عملکردها

 مالحظات  چرا )هدف( چه زمانی ؟  چه چیزی؟  چه کسی ؟ 

ایجاد ترتیبات ارتباطی با وزارت  د افغانستان برشنا شرکت 

هایی که ضرورتا در پروژه احیا 

مجدد بند برق نغلو دخیل هستند : 

وزارت آب و انرژی، وزارت 

مالیه، وزارت عدلیه، وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری و 

AGCHO  

بر فرض اینکه این ترتیبات قبال 

موجود هستند ) اعضای بورد د 

 افغانستان برشنا شرکت(، می

توان در زودترین زمان ممکن 

استفاده کرد تا معلومات جدید را 

در مورد پروژه احیا مجدد بند 

برق نغلو به این وزارت خانه ها 

 ارائه کرد

برای تسهیل سازی آغاز کار و 

عملی نمودن تطبیق روان پروژه 

 احیا مجدد بند برق نغلو 

قدم اول حیاتی در پروسه انکشاف 

بند برق دادن پروژه احیا مجدد 

 نغلو 

ایجاد ترتیبات سازمانی برای  د افغانستان برشنا شرکت

 اطمینان از مطابقت محافظوی 

وابسته به تائید چارچوب عملکرد 

از جانب بانک  اسکان مجدد

 جهانی 

ایجاد ترتیبات داخلی د افغانستان 

برشنا شرکت برای تطبیق 

 چارچوب عملکرد اسکان مجدد

ید کارهای آمادگی قبل از تائ

چارچوب عملکرد اسکان مجدد 

 انجام شود

محافظوی  افسرانمقرر نمودن  د افغانستان برشنا شرکت

 ملی 

بل ق افسرانپسندیده است که این 

از آغاز پروژه احیا مجدد بند برق 

 نغلو مقرر شوند

ایجاد ترتیبات داخلی د افغانستان 

برشنا شرکت برای تطبیق 

 چارچوب عملکرد اسکان مجدد

تقرر زودتر کارمندان باعث 

تسهیل سازی آموزش به این 

می گردد. آموزش ها از  افسران
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جانب بانک جهانی تنظیم می 

 گردد

آغاز تهیه مواد در مورد چارچوب  د افغانستان برشنا شرکت

برای توزیع  عملکرد اسکان مجدد

 به اشخاص متاثر شده احتمالی

حداکثر تبلیغات پیشاپیش در مورد  2014در آغاز سال 

پروژه احیا مجدد بند برق نلغو و 

هشدار به اشخاص متاثر شده 

 احتمالی اسکان مجدد 

نیازی به انتظار جهت تائید 

از  چارچوب عملکرد اسکان مجدد

جانب بانک جهانی نیست. این کار 

باید در زودترین زمان ممکن 

 آغاز شود.

ساختن الیحه وظایف برای  آماده د افغانستان برشنا شرکت

مشاورین محافظوی اجتماعی بین 

 المللی 

 2014در آغاز سال 

اعالنات می تواند قبل از تائید 

 چارچوب عملکرد اسکان مجدد

تهیه شود اما مقرر نمودن 

کارمندان وابسته به تائید 

  چارچوب عملکرد اسکان مجدد

 می باشد

حصول اطمینان از انجام سریع 

دام بعد از تائید پروسه های استخ

 چارچوب عملکرد اسکان مجدد

مشوره های قابل مالحظه ای در 

این بخش ضرورت خواهد شد، 

بنابراین فعالیت ها در مورد آن 

 باید زودتر آغاز گردد

مقرر نمودن موسسه غیر دولتی  د افغانستان برشنا شرکت

تطبیق کننده برای انجام پروسه 

 های اسکان مجدد 

کارهای ابتدایی در مورد تقرر 

الیحه وظایف؛  -کارمندان

نیازمندی های اساسی برای یک 

موسسه غیر دولتی جهت واجد 

شرایط شدن برای ارائه 

 –درخواست؛ بررسی در خواست 

آغاز  2013را میتوان در سال 

 نمود. 

غیر دولتی تطبیق کننده موسسه 

نقش مهمی در تمام فعالیت های 

 مهم اسکان مجدد بازی می نماید

هر گاه اسکان مجدد به مقدار کمی 

محافظوی  افسرانانجام شد، 

و مدیر  محیط زیست و اجتماعی

تاسیسات نغلو تطبیق کننده گان آن 

بوده میتوانند ولی نه چیزی بیشتر 

از آن و موسسه غیر دولتی تطبیق 

کننده نیز دخیل خواهد بود. یک 

پالن عملکرد اسکان مجدد 

مختصر می تواند برای اشخاص 
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مقرر نمودن تا زمان تائید 

 چارچوب عملکرد اسکان مجدد

 انجام نخواهد شد

متاثر شده کمتر از تعداد پالن شده 

 تهیه گردد

 

دن پروسه جابجایی در ادامه دا د افغانستان برشنا شرکت

ساحات و تهیه پالن های فنی و 

غیره برای پروژه های فرعی 

تحت پروژه احیا مجدد بند برق 

 نغلو 

برای اطمینان از نبود تاخیر در  در جریان است

آغاز تطبیق پروژه احیا مجدد بند 

 برق نغلو 

هیچ گونه نظری نیاز نیست. عمل 

 بدون شرح 

جاییکه اسکان مجدد احتمالی  در د افغانستان برشنا شرکت

در یک ساحه که برای عملکرد در 

نظر گرفته شده تحت پروژه احیاء 

مجدد برق آبی بند نغلو شامل می 

باشد، آماده گی ها را برای پالن 

عملکرد اسکان مجدد تحت 

چارچوب عملکرد اسکان مجدد 

 آغاز نمایید

این عملکرد باید آغاز گردد تا در 

حات برای پالن های انکشاف سا

عملکرد تحت پروژه احیا مجدد 

 بند برق نغلو گنجانیده شود

برای اطمینان از اینکه هیچگونه 

تاخیری در آغاز تطبیق پروژه 

احیا مجدد بند برق نغلو وجود 

 ندارد

پروسه هایی برای آمادگی پالن 

که در متن  عملکرد اسکان مجدد

چارچوب عملکرد اسکان مجدد 

 ذکر گردیده است

گرفتن احصائیه باشندگان و  افغانستان برشنا شرکتد 

اشخاص متاثر شده احتمالی در 

 ساحه پروژه

در زودترین زمان ممکن بعد از 

 تکمیل مطالعات

یک قدم اولیه ضروری در پروسه 

 اسکان مجدد 

توضیحات در مورد اهمیت این 

در چارچوب عملکرد اسکان 

 موجود است مجدد

از پروسه های تبلیغات و آغ د افغانستان برشنا شرکت

 مشوره با اشخاص متاثر شده

به همراه گرفتن احصائیه اشخاص 

 متاثر شده 

 

یک قدم اولیه ضروری در پروسه 

پالن گذاری اسکان مجدد و 

 مشوره ها باید حقیقی باشند. 
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انکشاف دادن پالن عملکرد 

 اسکان مجدد

باید حداکثر معلومات ممکن به 

 . اشخاص متاثر شده داده شود

استفاده از جلسات قریه و سایر 

 جلسات

مشوره و ارتباط با ادارات محلی  د افغانستان برشنا شرکت

و دفاتر منطقوی وزارت خانه 

های هم مرتبط در مورد عملکرد 

 های باال

به همراه گرفتن احصائیه اشخاص 

 متاثر شده

برای اطمینان از آگاهی یافتن 

وزارت خانه ها و ادارات محلی 

 می باشدضروری 

این ادارات برای کمک در جلسات 

قریه و مشوره با اشخاص متاثر 

 شده ضروری می باشد

انجام پروسه دعوت از اشخاص  د افغانستان برشنا شرکت

متاثر شده برای ارائه ادعاهایش 

در مورد جبران خسارت؛ 

ارزیابی، بحث و حل و فصل 

 ادعاها با اشخاص متاثر شده

آمادگی بخشی از پروسه مشوره و 

 یک پالن عملکرد اسکان مجدد

پالن عملکرد اسکان بعنوان یک 

باید دربردارنده جزئیات  مجدد

دقیق پرداخت های جبران 

 خسارت و اسکان مجدد باشد

جبران خسارت و پروسه اسکان 

مجدد در قلب یک پالن عملکرد 

 و تطبیق آن می باشد اسکان مجدد

محافظوی محیط زیست و  افسران

وسسه غیر دولتی در و م اجتماعی

 این بخش دخیل می باشد

کمیته رسیدگی به شکایات در  کمیته رسیدگی به شکایات

تالش ها برای حل و فصل آن  

شکایاتی که در آن اشخاص متاثر 

شده در مورد جبران خسارت های 

پیشنهادی به آنها دارند دخیل 

 خواهند بود

کمیته رسیدگی به شکایات باید 

آغاز پروسه  آماده باشند تا از

ارزیابی و تعیین جبران خسارت 

قابل پرداخت به اشخاص متاثر 

 شده دخیل شوند

برای کمک در پروسه حل و فصل 

 ادعاها در مورد جبران خسارت 

کمیته رسیدگی به شکایات باید 

آماده باشد تا به سرعت و انعطاف 

پذیری کار نماید تا اطمینان 

حاصل گردد که یک پروژه فرعی 

وضعیت وخیم و نزاع در یک 

پایان ناپذیر در مورد جبران 

 خسارت قرار نگیرد
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نهایی کردن پالن عملکرد اسکان  د افغانستان برشنا شرکت

 مجدد

آمادگی پالن عملکرد اسکان 

یک پروسه مستمر بوده، با   مجدد

مشوره آغاز شده در ارتباط با 

 گرفتن احصائیه می باشد

 

یک قدم ضروری برای آغاز 

 در ساحه عملکرد 

باید از  پالن عملکرد اسکان مجدد

 جانب بانک جهانی تائید گردد

آماده ساختن بسته معلومات برای  د افغانستان برشنا شرکت

 هر فرد متاثر شده

این بسته معلوماتی بعد از تائید 

توزیع  پالن عملکرد اسکان مجدد

 خواهد شد

این بسته تمام معلومات ابتدایی که 

یک فرد متاثر نیازمند دانستن آن 

است را فراهم می نماید. آنچه که 

در اسکان مجدد اتفاق می افتد؛ 

مقدار جبران خسارت تهیه شده؛ 

جبران خسارت چگونه تهیه شده و 

فرصت ها برای شکایات و حل و 

 فصل مشابه آن 

این موضوع یک جز حیاتی در 

 ملکرد اسکان مجددیک پالن ع

می باشد. جزئیات آنچه که باید در 

بسته معلومات باشد در چارچوب 

عملکرد اسکان مجدد گنجانیده 

  شده است.

تطبیق پروسه های جبران  د افغانستان برشنا شرکت

خسارت و اسکان مجدد پالن 

 عملکرد اسکان مجدد

وقتی که پالن عملکرد اسکان 

مجدد تائید شد، باید همه چیز برای 

 اجرای آن آماده باشد 

هر گاه جبران خسارت اشخاص 

متاثر شده پرداخت شده و انها 

اسکان مجدد یافتند، فعالیت های 

زیر بنایی بر روی زمین آغاز 

 خواهد شد

کامال مهم است تا به یاد داشته 

باشیم که تام ادعاهای اشخاص 

متاثر شده باید قبل از ورود به 

زمین هایی که اشخاص متاثر شده 

کوچ کرده و فعالیت های زیربنایی 

آغاز شده باشد، حل و فصل گردد 

)به استثنای برخی موارد محدود 

پرداخت در قسمت جبران 

خسارت در صورتیکه اختالف 

مطابق به مندرجات چارچوب 

عملکرد اسکان مجدد به محکمه 

 ارجاع گردد(.
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 افسران. کار نزدیک با 1 موسسه غیر دولتی تطبیق کننده

محافظوی محیط زیست و 

اجتماعی برای ایجاد آگاهی در 

مورد تمام جنبه های اسکان مجدد 

 و جبران خسارت

. همکاری نزدیک با اشخاص 2

متاثر شده برای کمک در ارائه 

شکایت ، مذاکره نمودن و در 

صورت نیاز دریافت ادعاهای 

سیدگی به شکایات برای کمیته ر

 جبران خسارت

. تسلیم گزارش های منظم در 3

مورد پروسه به د افغانستان برشنا 

 شرکت و ناظرین 

در تمام مراحل اجرای پالن 

 عملکرد اسکان مجدد

حضور یک اداره مستقل که 

عملکرد اولیه آن نمایندگی و 

حمایت از اشخاص متاثر شده در 

ادعاهای شان برای جبران 

می باشد طرح شده تا  خسارت

بعنوان یک ضمانت برای مطابقت 

پروسه با اصول عدالت حقیقی و 

 اداری عدالت باشد

این یک عنصر کلیدی در 

 چارچوب عملکرد اسکان مجدد

می باشد. مهم است که یک 

موسسه غیر دولتی با اعتبار و 

موثر مقرر شده و اداره نظارت 

کننده خارجی دارای یک الیحه 

نظارت بر عملکرد وظایف برای 

 موسسه غیر دولتی باشد 

رسیدگی به شکایات اشخاص  کمیته رسیدگی به شکایات

متاثر شده در مورد جبران 

 خسارت آنها

در جریان پروسه تعیین جبران 

 خسارت. 

مالقات منظم و حل و فصل نزاع 

 ها در جریان ده روز

به همراه موسسه غیر دولتی 

تطبیق کننده، کمیته رسیدگی به 

شکایات یک گارانتی بیشتر به 

اشخاص متاثر شده می باشد که 

این پروسه هم حقیقی ) نظر دوم و 

مستقل در مورد جبران خسارت( 

و هم مطابق با طرزالعمل ) حرف 

های یک فرد متاثر می تواند شنیده 

یک عنصر کلیدی دیگر در 

. سکان مجددچارچوب عملکرد ا

مهم است که اعضای کمیته 

رسیدگی به شکایات خودشان 

بطور مستقل و مطابق با اصول 

اجرائات نمایند. آنها برای " حفظ 

 پول دولت " آنجا نخواهند بود. 
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شده و قضیه خود را در آن پی 

 گیری کند ( می باشد

 افسراننظارت داخلی از طرف  د افغانستان برشنا شرکت

محافظوی محیط زیست و 

 اجتماعی انجام خواهد شد

بیق پالن در تمام پروسه تط

به همراه  عملکرد اسکان مجدد

 گزار شهای منظم به بانک جهانی 

ریاست پالن و دیزاین مسئولیت 

مدیریت پروژه احیا مجدد بند برق 

نغلو را بر عهده دارد. این ریاست 

به اندازه موسسه غیر دولتی 

تطبیق کننده نقش کالن نخواهد 

داشت. بنابراین در وضعیت 

رش خوبی برای نظارت و گزا

دهی در مورد اتفاقات می باشد و 

 افسراناین کار را از طریق 

محافظوی محیط زیست و 

 انجام می دهد اجتماعی

از آنجائیکه یک عنصر در 

تضمین پروژه برای بانک جهانی 

می  IDRPدر رابطه با تطبیق 

باشد، یک جنبه ضروری 

چارچوب عملکرد اسکان مجدد 

 است. 

اداره نظارت کننده خارجی 

(EMA باید مستقل از تمام )

ارگان های دخیل در تطبیق پروژه 

احیا مجدد بند برق نغلو بوده و بر 

حق خود بصورت مستقل 

پافشاری نماید. می تواند یک 

دیپارتمنت پوهنتون یا ائتالفی از 

 ریاست ها باشد

نظارت خارجی از جانب اداره 

انجام خواهد  نظارت کننده خارجی

 شد

در تمام پروسه تطبیق پروژه احیا 

مجدد بند برق نغلو به همراه 

گزارش های منظم به بانک 

جهانی و دسترسی گارانتی شده به 

ساحه پروژه؛ اشخاص متاثر شده؛ 

اسناد؛ مقامات رسمی در د 

افغانستان برشنا شرکت و دیگر 

ارگان های مربوطه دولتی و 

 خصوصی 

یک مرور کلی مستقل در مورد 

پروژه احیا مجدد بند برق تطبیق 

 نغلو 

استقالل اداره نظارت خارجی باید 

در قرارداد این اداره با وزارت 

آب و انرژی تضمین گردد. بانک 

جهانی عالقه قابل توجهی به نتایج 

اداره نظارت خارجی داشته و 

بنابراین احتماال در پروسه انتخاب 

 آن دخیل خواهد بود. 
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   ماتریکس احقاق حق و درجه بندی جبران خسارت    10.2

 

 معیار شایستگی برای شناسایی اشخاص متاثر شده

دلیل مستحق بودن آنها چی  چه کسی مستحق می باشد؟ 

 هست؟ 

چگونه سطوح شایستگی و 

 جبران خسارت را تعیین کرد؟ 

 مالحظات اهداف چه می باشند؟ 

از دست دادن زمین و حقوق  صاحبان زمین 

 زمین 

. اسناد رسمی صادر شده توسط 1

 یا به عوض دولت

عرفی یا عنعنوی؛ بطور  . اسناد 2

از جانب قوانین  مثال اسنادی که

رسمی و مرسوم به رسمیت 

و به صاحبان حقوق شناخته شده 

 داده می شود

. شواهد شفاهی و دیگر شواهد 3

که دارای ارزش مشروط به این 

که مدعی و خانواده وی به است 

سال بر روی  35مدت حداقل 

 زمین زنده گی کرده اند

. مالکیت باز، مداوم و منقطع 4

اشخاص برای مدت زمان زیاد که 

به این ترتیب به آنها حق قانونی 

باالی زمین اعطاء شده است که 

آنها در سرتاسر مدت زمان 

 استمالک داشتند.

این است تا  OP. 4.12هدف 

کسانی که زمین شان را از تمام 

دست داده اند به آنها جبران 

 OP. 4.12خساره اعطاء گردد.

فراتر از قوانین و مقررات یا 

مشاهداتی است که طوری 

دیزاین شده اند تا نزاع بر سر 

زمین را حل و فصل نموده و 

امنیت حقوق را تضمین نماید. 

برای عدالت  OP 4. 12هدف 

 شماساده و حقیقی است : " اگر 

به مدت زیادی بروی این زمین 

بوده اید و شواهد مناسب وجود 

دارد، بنابراین شما باید برای از 

دست دادن آن به شما جبران 

 خساره داده شود. " 

همانطور که ماتریکس مقایسه 

LLE  وOP 4.12  نشان داده

 LLEاست، هیچ ماده ای در 

که  4.12نیست که از رویکرد 

وگیری در اینجا اتخاذ شده جل

 نماید. 
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بهبودی های دایمی که آنها بر  افراد ساکن

روی زمین تملک شده انجام داده 

 اند

 

رعایت بهبود های دایمی؛ پرسیدن 

سئوال از همسایه ها در مورد 

زمان انجام بهبودی ها؛ مراجعه به 

 نقشه ها و دیگر اسناد مربوطه 

در اینجا هدف این است که به 

مالکان متصرف در مورد 

ارزش مصارف انجام شده بر 

روی زمین جبران خساره داده 

 شود نه برای ارزش خود زمین 

 بشرح فوق 

 

جبران خسارت نقدی معادل با  از دست دادن درآمد مستاجرین زراعتی 

محصول برداشت شده یک ساله 

 که از دست رفته است

مناسب از در یک نرخ تقریبی 

 آمد از دست رفته 

 بشرح فوق 

 دهقان ها

 

سهم آنها از محصول مطابق با  از دست دادن درآمد

نرخ های بازار بعالوه یک جبران 

 خسارت اضافی برای محصوالت

 بشرح فوق  بشرح فوق 

مصارف جابجایی به منزل  مالکان/مستاجران خانه 

 دیگر 

کمک مالی جابجایی معادل به 

افغانی به مدت سه ماه و  5000

کمک جهت شناسایی خانه های 

 بدیل 

یک عنصر بسیار  افسراین 

استندرد در تمام سیستم های 

 جبران خسارت می باشد 

 LLEهیچ نکته مشخصی در 

ذکر نگردیده ولی هیچ چیزی 

برای توقف پرداخت ها وجود 

 ندارد

هزینه های جابجایی برای تمام  ی دهاقیناز دست دادن معیشت زندگ

 دارایی های از دست رفته

. تلفات مطابق با ارزش 1

جایگزینی و براساس نرخ های 

بازار بعالوه غرامتی اضافی 

جبران خسارت می گردند. به 

مدت سه ماه بعنوان کمک مالی 

انتقالی معیشت زندگی به آنها 

 جبران خسارت داده می شود.

هدف این است که معیارهای 

معقول جبران خسارت برای 

معیشت زندگی تهیه شود اما با 

اشخاص متاثر شده این فرض که 

اشیا را در مزرعه جدید شان 

ث باع افسراستفاده نمایند. این 

ایجاد اسودگی موقت می گردد 

این رویکردی است که قبال در 

 افغانستان پذیرفته شده است
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درصد  10از . هر گاه بیشتر 2

زمین زراعتی یک فرد متاثر شده 

آسیب ببیند، این فرد متاثر شده 

کمک مالی اضافی برای تاثیرات 

شدید معادل ارزش بازاری یک 

ساله درآمد محصوالت همان 

 زمین را بدست می آورد

 

اما معادل مقداری نخواهد بود 

 که باعث سستی در آینده گردد

برای تمام هزینه های جایگزینی  تاثیرات مسکونی/تجاری زمین 

 دارایی های از دست رفته

ارزش جایگزینی بطور نقدی با 

نرخ های فعلی بازار، بدون در 

نظر داشت کسری های مصارف 

 معامالت

به باال مراجعه نمائید. دالیل 

 مشابه تطبیق میگردد

 بشرح فوق 
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آنهایی که ساختمان های شان را از 

آسیب دست داده اند یا ساختمان شان 

 دیده است

این تاثیرات بطور نقدی در قسمت  هزینه های جایگزینی

هزینه های جایگزینی جبران 

خسارت شده و بدون در نظر 

داشت تنزیل قیمت، مواد 

ساختمانی فرسوده، و کسری های 

 مصارف معامالت می باشد

مستاجرین/کرایه دهنده گان 

مطابق با کرایه پرداختی شان 

ت سه ماه کمک های مالی برای مد

دریافت می نمایند تا مصارف 

ضروری کرایه شان را پوشش 

 دهد

 

 بشرح فوق  به باال مراجعه نمائید

آنهایی که درآمد خود را به دیل تخریب 

 محصوالت از دست می دهند

این تاثیرات از جانب جبران  جایگزینی درآمد از دست رفته

خسارت نقدی مطابق با نرخ های 

بازار برای محصوالت یک فصل 

کامل زراعتی جبران خساره می 

گردد. در صورت تقسیم 

محصول، جبران خساره محصول 

به اساس ترتیبات تقسیم محصول 

بین صاحب زمین و مستاجر به 

 هر دوی آنها پرداخت می گردد. 

 بشرح فوق به باال مراجعه نمائید

آنهایی که در آمدشان را بدلیل تخریب 

 درختان از دست داده اند

جایگزینی در آمد بر اساس نوع  جایگزینی در آمد از دست رفته 

 درختان تخریب شده

 بشرح فوق به باال مراجعه نمائید



156 
 

آنهایی که بخاطر از بین رفتن کاروبار 

 شان متضرر شده اند

جبران خسارت برای کاروبارهای  جایگزینی درامد از دست رفته

از دست رفته مطابق با درآمد 

واقعی که از رسید های مربوطه یا 

در صورت وجود دیگر اسناد قابل 

شرح ایجاد می گردد، در غیر آن 

مطابق با کمک مالی تعیین شده 

 افغانی در ماه خواهد بود 6000

 بشرح فوق به باال مراجعه نمائید

 

دادن معاش  آنهایی که بخاطر از دست

 شان متضرر شده اند

جایگزینی معاش از دست رفته 

 برای یک دوره محدود

 بشرح فوق به باال مراجعه نمائید تا سه ماه معاش 

جبران خسارت اضافی بیشتر  خانواده های آسیب پذیر

نسبت به از دست دادن جدی 

 درآمد

مردم آسیب پذیر ) اشخاص متاثر 

ه کشده زیر خط فقر، خانواده هایی 

زنان در راس آن قرار دارند، 

خانواده های دارای مشکالت 

روانی و غیره ( کمک هایی در 

یک نوبت به شکل کمک های 

مالی برای افراد آسیب پذیر معادل 

افغانی دریافت نموده و  5200

برای اشتغال در کارهای مرتبط با 

 پروژه در اولویت قرار می گیرند.

 

این یک تصدیق می باشد که 

که بعنوان خانواده های  آنانی

آسیب پذیر صنف بندی شده اند 

احتماال نسبت به از دست دادن 

درآمد بیشتر متضرر شده و 

مخصوصا آغاز دوباره زنده گی 

در جایی دیگر برای آنها سخت 

 می باشد.

 بشرح فوق 

کمک مالی زندگی انتقالی برای آن عده 

اشخاص متاثر شده یی که مجبور به 

 دجابجایی شده ان

جبران خسارت برای اختالل 

 زنده گی

اشخاص متاثر شده که مجبور به 

جابجایی شده اند، کمک مالی 

 5200معیشت زندگی معادل با 

افغانی در هر ماه به مدت سه ماه 

این یک منتهای استندرد جبران 

خسارت در بیشتر سیستم های 

 جبران خسارت می باشد.

 بشرح فوق 
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دریافت می نمایند. کمک مالی 

زندگی انتقالی بر اساس نرخ 

افغانی در  200معاش معمول 

روز کاری که  26روز و به مدت 

افغانی می شود محاسبه  5200

 گردیده است.

 

  استمالک ایجاد نرخ های ارزشگذاری برای 

ارزیابی چگونه انجام شده  چه چیزی ارزش گذاری شده است؟

 است؟

اسناد ارائه شده اشخاص متاثر 

 شده

 مالحظات  ارقام توصیفی  

مسایل عمومی برای تمام انواع خاص 

 ارزیابی 

ارزیابی سریع؛ مشوره با 

اشخاص متاثر شده؛ معلومات 

حاصله از احصائیه و مقامات 

 ذیصالح محلی  

  بله، اما ضرورتا قطعی نمی باشد

وقتی که ارقام ارائه گردید، انها 

فقط بر اساس فعالیت های 

می باشد.  2009ارزیابی سال 

این ارقام تقریبا به طور قطع با 

انکشاف بودجه پالن عملکرد 

تغییر  IDRPتحت  اسکان مجدد

 خواهد کرد.

 هیچ نظری وجود ندارد

ارزیابی زمین به اساس  یک حد  زمین

اوسط ثابت می باشد، ارزش 

واقعی آن وابسته به نزدیکی آن 

به ساحه ساختمانی می باشد. 

قیمت  قیمت های زمین بر اساس

ارزش زمین تا آنجا که ممکن 

است بر اساس عوامل " عینی " 

تعیین می گردد اما امکان ندارد که 

فرضیات اشخاص متاثر شده در 

مورد ارزش زمین را نادیده گرفت 

 LLEمین تا جایی در ارزش ز هیچ نظری وجود ندارد

بررسی گردیده است. شورای 

وزیران قیمت ها را تعیین می 

نمایند اما پروسه ای محلی وجود 

دارد که ارزیابی از طریق آن 

 صورت می گیرد.
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های زمین ولسوالی در ادارات 

 ولسوالی می باشد.

زیرا بخشی از ارزیابی را تشکیل 

 می دهد.

ساختمان ها بر اساس مواد  ساختمان ها

استفاده شده در کارهای 

ساختمانی صنف بندی )موقت، 

نیمه دائم و دائم( می گردند. 

)  1است آنها به کالس  ممکن

خشت خام/خشت پخته/ 

دیوارهای چوبی، خشت خام/ 

)سقف  2سقف حلبی؟، کالس 

کاشی کاری شده و کف اطاق با 

 3سمنت معمولی( و کالس 

(RCC ساختمان های یک/دو ،

 منزله( 

در پروژه ای که این صنف بندی 

ها بر اساس آن صورت گرفته ، 

بعد از مشوره های مختلف با 

بعضی از صاحبان که اخیرا خانه 

های خود را ساخته بودند، 

قراردادی ها و تعدادی انجینرهای 

ساختمانی محلی به این نتایج دست 

 یافتند. 

این رویکرد در قبال ساختمان ها  هیچ نظری وجود ندارد

رای استفاده به نظر مناسب می ب

آید. بعضی از اشخاص متاثر 

شده عقیده داشتند که مدت زمان 

استفاده شده از ساختمان باید بر 

ارزش تاثیر گذار باشد اما این 

عامل در ارزیابی استفاده نشده 

 است.

برای محاسبه محصوالت از  محصوالت زراعتی

دست رفته، ترکیبی از چهار 

بدست محصول اصلی برای 

آوردن قیمت متوسط آن استفاده 

 گردید

قیمت فی واحد برای محصوالت  

از دست رفته در هر متر مربع 

زمینی که این چهار محصول در 

افغانی در متر  5آن کشت شده، 

 مربع تخمین گردیده است.

ارزیابی به دلیل نبود معلومات 

موثق در مورد محصوالت 

مشکل بود. نتایج سروی 

ی معتبر نبود اقتصاد-اجتماعی

زیرا که اکثریت افراد پاسخگو 

از اندازه برداشت زمین شان 

 آگاهی نداشتند.

جبران خسارت برای درختان  درختان 

مثمر بر اساس ارزش بازار 

برای یک سال در آمد و تعداد 

سال هایی که برای رشد یک 

درخت نیاز است به همراه 

در جریان مصاحبه ها با اشخاص 

ه نکته ذکر گردیده ک متاثر شده این

نوسان ارزش تولیدات درختان 

بطور عمده ای از عرضه و تقاضا 

و نبود تسهیالت بعد از برداشت 

نرخ جبران خسارت برای 

درختان میوه دار یا مثمر، برای 

 1500محصوالت هر درخت 

نکات باال دراینجا نیز تطبیق می 

 گردد.
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تولیدات بالقوه درخت از دست 

 رفته می باشد. 

رختان غیر مثمر بر اساس د

تعداد سال های سرمایه گذاری 

شده ضروری، ارزش گذاری 

 می گردند.

جبران خسارت برای درختان 

غیر مثمر مساوی به هزینه نهال 

شانی برعالوه هزینه نگهداری 

و مراقبت از آن تا زمان قطع به 

 خاطر پروژه می باشد. 

 

 

متاثر می باشد. میوه ها وقتی 

فروخته می شوند که تمام دهاقین 

میوه های شان را فروخته باشند. 

در فصل نبود میوه، قیمت ها 

افزایش می یابد اما تعداد کمی از 

می توانند محصوالت خود  دهاقین

 را تا آن زمان نگهداری نمایند.

افغانی ضرب در عمر همان 

 درخت می باشد.



160 
 

 بازتوانی درآمد

 تخریب محصوالت زراعتی .1

ان خسارت نقدی مطابق با جبر

نرخ های بازار برای 

محصوالت یک فصل کامل 

زراعتی. در صورت تقسیم 

محصول، جبران خساره 

محصول به اساس موافقتنامه 

خاص تقسیم محصول بین 

صاحب زمین و مستاجر به هر 

 دوی آنها پرداخت می گردد.

هیچگونه شواهد واضح از جانب 

اشخاص متاثر شده موجود نمی 

اما احتمال دارد که نزاع  باشد.

هایی بین مالکان و شریکان 

محصوالت وجود داشته باشد که 

ی از جانب افسراندر این صورت 

موسسه غیر دولتی تطبیق کننده و 

احتماال از جانب مامور محافظوی 

 دخیل خواهند شد.  محیط زیستی

هیچگونه ارقامی ارائه شده نمی 

 تواند

ذکر  3همانطور که در ستون 

طوری که نشان  افسرگردیده، 

می دهد صریح نخواهد بود. 

ممکن است که نزاع هایی در 

بین اشخاص متاثر شده بوجود 

بیاید و کمیته رسیدگی به 

شکایات در این جا وارد عمل 

 شود.

جبران خسارت برای  از دست دادن کاروبار   -2

کاروبارهایی که بطور دائم از 

رفته اند بطور نقدی و برای بین 

دوره ای که جهت دوباره ساختن 

آن کاروبار ضروری تصور می 

 6شود پرداخت خواهد شد ) 

ماه(. جبران خسارت برای 

کاروبارهایی که بطور موقت از 

بین رفته، بطور نقدی خواهد 

 بود.

 

به نظر نمی رسد که ارقام ذکر شده 

در ستون بعدی مذاکره را تائید 

موضوعی وجود دارد که  نماید اما

آیا کاروبار متذکره دائمی بوده یا 

موقت و بر اساس آن اشخاص 

متاثر شده مشوره شده و نظرات 

 آنها ثبت خواهد شد.

 6000کاروبارهای دایم، مبلغ 

ماه  6افغانی در ماه و به مدت 

 دریافت خواهند کرد.

کاروبارهاییکه بطور موقت از 

 ربین رفته اند به مدت سه ماه، د

افغانی دریافت  6000هر ماه 

 می کنند.

این بخش دیگری است که می 

تواند باعث ایجاد نزاع در بین 

پیشنهاد دهندگان و دریافت 

 کنندگان جبران خسارت گردد

بازتوانی درآمد برای کارگران  -3

 و کارکنان

غرامت جهت معاش از دست 

رفته برای دوره توقف در 

 کاروبار به مدت حداکثر سه ماه 

این بخش، مذاکرات زیادی را نمی 

پذیرد، هر چند ممکن است نظرات 

مختلفی در مورد معاش وجود 

 داشته باشد.

ارقامی وجود ندارد، زیرا معاش 

ها وابسته به کاری که انجام داده 

 می شود، متفاوت است.س

بشرح فوق، اما بر عالوه ممکن 

است که نزاع هایی بین کارکنان 

عاش و صاحبان کار بر سر م

تعیین شده از سوی پروژه 

 بوجود آید.
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کمک مالی بازتوانی معاش برای 

 تاثیرات جدی بر زمین های زراعتی 

درصد  10هر گاه بیشتر از 

زمین زراعتی یک فرد متاثر 

شده آسیب ببیند، این شخص 

متاثر شده کمک مالی اضافی 

برای تاثیرات شدید معادل 

ارزش بازاری یک ساله درآمد 

مان زمین بدست محصوالت ه

 می آورد.

 

 

بدلیل وجود مشکالت سنجش 

 –دارایی های اشخاص متاثر شده 

در مورد تخریب  5به ستون 

محصوالت زراعتی مراجعه 

محاسبه نمودن آن مشکل  -نمایئد

خواهد بود و مذاکرات دقیق با 

اشخاص متاثر شده ضروری 

 خواهد بود.

هیچ ارقامی وجود ندارد زیرا 

موجود وابسته مقدار پول دقیق 

 به استفاده از زمین می باشد.

هر چند که این موضوع بدالیل 

ذکر شده در ستون سوم عینی به 

نظر می رسد ، اما ممکن است 

که نزاع هایی به میان آید که باید 

 در فضای دوستانه حل گردد.

مردم آسیب پذیر ) اشخاص  کمک مالی برای گروه های آسیب پذیر

 ر، خانوادهمتاثر شده زیر خط فق

هایی که زنان در راس آن قرار 

دارند، خانواده هایی که 

مشکالت روانی دارند و غیره ( 

 کمک دریافت خواهند کرد.

نیاز است تا مشوره و مذاکره 

دوستانه و دقیقی با این افراد 

 صورت گیرد.

 5200کمک مالی معادل حداقل 

افغانی در یک نوبت برای 

اشخاص متاثر شده داده و در 

اشتغال برای کارهای مرتبط با 

پروژه در اولویت قرار خواهند 

 گرفت.

کافی به نظر  افسراگر چه این 

میرسد، اما وابسته به درآمد از 

دست رفته می باشد. قابل 

یادآوری است که بعضی 

انعطاف پذیری های " حداقل" 

 در اینجا گنجاینده شود.
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خاص متاثر شده یی که زمین اش کمک مالی زندگی انتقالی 

خود را از دست دهند یا خانه 

خود را از دست داده و مجبور 

به جابجایی هستند، یک کمک 

مالی زندگی انتقالی دریافت 

 خواهند کرد.

اختالل، یک موضوع استندرد در 

روند جبران خسارت می باشد اما 

نیاز است که بطور دلخواه در 

مورد نرخ ها انعطاف پذیر باشند 

چرا که اختالل یک موضوع عینی 

 نمی باشد.

افغانی در یک ماه .... حداقل 

 برای مدت سه ماه 

این بیشتر یک مرحله "مهمان 

نوازی" است. بهترین زمان 

برای انجام در این شرایط می 

تواند باشد. در اینجا کلمات 

زیادی "حداقل" برای برخی 

 انعطاف پذیری ها تهیه گردد.

 

مستاجرینی که مجبور به  کمک مالی کرایه 

جایجایی شده اند یک کمک مالی 

کرایه دریافت خواهند کرد و در 

شناسایی یک منزل بدیل به آنها 

 کمک خواهد شد.

 

مذاکرات همراه اشخاص متاثر 

 بهربرداریشده در محراق 

موضوع جبران خسارت قرار 

 دارد.

سه ماه کرایه مطابق با نرخ 

غالب در بازار که در ساحه 

افغانی در ماه .... پروژه این رقم 

 بود. 

کرایه غالب بازار از یک منطقه 

به منطقه دیگر باید فرق نماید. 

احتماال ارزش ندارد که یک 

بازار "سیاه" ایجاد شود. مشابه 

دیگر مسایل "کمک مالی" باید 

بعضی انعطاف پذیری ها در 

 تایج ایجاد گردد. ن
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( قانون سلب مالکیت اراضی و به اساس اصول و طی مراحل مندرج در 5)22مسوده قانون اسکان مجدد ایجاد شده تحت ماده  11.1

 چارچوب عملکرد اسکان مجدد.

 

 اسکان مجدد وظیفه مبنی بر    .1

 

وظیفه اسکان مجدد نیازمند آن است که یک اداره استمالک زمین تمام ترتیبات ضروری را چه از طریق پالن یا چیز دیگر ایجاد 

نماید تا اطمینان حاصل گردد که اشخاص متاثر شده این پروژه که قرار است به دلیل استمالک زمین های شان به جای دیگر انتقال 

 داده شوند : 

  از گزینه ها و حقوق شان در مورد اسکان مجدد آگاهی یابند؛ 

 با آنها مشوره شده و به آنها انتخاب هایی پیشنهاد شده و بدیل های واقعی و امکان پذیر اسکان مجدد مهیا گردد؛ 

  برای اسکان مجدد به آنها کمک شود، و 

  ن زمین شا استمالک دادن دارایی ها که مستقیما به جبران خسارت به هزینه کامل جابجایی در مطابقت به قانون از دست

 ارتباط می گیرد، برای آنها فراهم گردد.

  

 اشخاص متاثر شده از پروژه که مکلف به قبول اسکان مجدد تحت این کود نیستند .2
فرد متاثر شده از پروژه که مستحق اسکان مجدد تحت این کود می باشد، هیچ اجباری برای پذیرش اسکان مجدد  .1

تحت و یا مطابق با این کود ندارد اما بجای آن می تواند برای دریافت جبران خسارت مطابق با اسکان مجدد 

 تحت این کود تقاضا نماید. 

صمیم بگیرد که از اسکان مجدد تحت این کود در آغاز، یا در جریان ممکن است یک فرد متاثر شده از پروژه ت .2

 ، یا در زمان تکمیل پالن اسکان مجدد استفاده نکند. 

بعد از آن که اداره استمالک کننده مطمئن گردید که فرد متاثر از پروژه یک تصمیم آگاهانه در مورد موضوع اتخاذ  .3

گرفته است، چنین جبران خسارت را پرداخت می نماید زیرا که فرد  نموده و ضروریات و فواید بعدی آن را در نظر

 متاثر شده از پروژه مستحق اسکان مجدد تحت این کود می باشد. 

هر فرد متاثر از پروژه ای که جبران خسارت را تحت این ماده بدست آورد ، باید برای دریافت جبران خسارت خود  .4

 مجدد تحت این کود را امضا نماید. یک ترک دعوای هر گونه حقوق برای اسکان 

 

 پالن اسکان مجدد  حاالت مستوجب . 3

.  هر گاه تعداد اشخاص متاثر شده از پروژه که باید زمین تصدیق شده را تخلیه نموده و به زمین های دیگر انتقال کنند بیشتر از 1

 نفر گردید، اداره استمالک کننده باید مسئولیت تهیه یک پالن اسکان مجدد مطابق با مقررات این کود را بر عهده بگیرد.  200

شخاص متاثر شده از پروژه که باید زمین تایید شده را ترک نمایند، اداره استمالک کننده زمین باید تعداد مجموع . برای تعیین تعداد ا2

کل سال های پروژه را محاسبه نماید و هیچ به این مسئله توجه نکند که ممکن است این پروژه طوری پالن گردد که در چندین پروژه 

 فرعی در طی چندین سال تطبیق گردد. 

 کمیته اسکان مجدد . 4

و بعد از مشوره و در نظر گرفتن مشوره های مقامات ذیصالح والیتی و  3.  در صورت وجود مسایل مشخص شده در مقرره 1

محلی که در ساحه زمین تایید شده از صالحیت برخوردارند، یک اداره استمالک کننده باید یک کمیته اسکان مجدد را ترتیب نموده 

کمک نماید . اعضای این کمیته نباید کمتر از هفت نفر و بیشتر از بیست نفر از اشخاص متاثر شده از پروژه برای و در ایجاد آن 

 هر پروژه فرعی باشد. 

 . عملکرد های کمیته اسکان مجدد باید به اساس زیر باشد :2

 در تهیه و تطبیق یک پالن دخیل باشد 

  پروژه را برای اداره استمالک کننده و تمام افراد و سازمان نگرانی های و عالیق تمام اشخاص متاثر شده از

 هایی که با اداره استمالک کننده فعالیت می کنند ارائه دهد
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 فعالیت های دیگری را انجام دهد که تصور می شود منافع اشخاص متاثر شده از پروژه را افزایش می دهد 

 

ته قوانینی ایجاد نماید و ایجاد این قوانین باید طوری باشد که اطمینان د افغانستان برشنا شرکت باید برای شیوه ایجاد یک کمی .3

حاصل گردد که  اعضای کمیته نمایندگانی از تمام اشخاص متاثر شده از پروژه را بوده و شامل طرز العمل هایی در قسمت 

 اجرای فعالیت های کمیته نیز باشد. 
 

 . تهیه پالن5

که به ضرورت تهیه یک پالن اشاره می کند، تهیه  3 پالنی را در مطابقت با مقرره شمارهده باید .     اداره استمالک کنن1

 نماید.
 

پالن باید توسط یک شخص یا سازمان که دارای مهارت و دانش الزم اجتماعی و مسلکی از سکتور عامه یا  .2

 ا سازمانی که با اینخصوصی ، بشمول یک سازمان غیر دولتی یا اتحادیه اشخاص از بخش مربوطه و یا شخصی ی

 قانون منحیث "پالنگذار" آشنا است، باشد. 

3.  
 -پالنگذار باید .4

 

 پالن را طی مدت سه ماه از زمان تقرر در این بست تهیه نماید؛ 

  در قسمت تهیه پالن مطابقت داشته باشد؛ 10الی  4با احکام بندهای 

  مطابقت داشته، و مسئولیت ترتیبات جلسات در قسمت تهیه یک رهنمود  10الی  7و  4با احکام پاراگراف های

 4عامه، جلسات در دهات، جلسات با اتحادیه های آبرسانی و جلسات کمیته اسکان مجدد مندرج در مقررات فرعی 

 به همراه تهیه یک جدول زمانی برای تهیه پالن یا رهنمود را برعهده خواهد داشت. 10الی 

 

هر زمینی که ممکن است به هدف شده، مردم متاثر شده از پروژه و  تصدیقی پالنگذار باید سروی یی را در قسمت اراض .5

شخص متاثرشده از پروژه و اشخاصی که  خواسته هایمحل استفاده گردد، شرایط و  شرایط تشخیصاسکان مجدد بمنظور 

کان مجدد مورد استفاده قبال زمین را اشغال کرده اند که ممکن است این اراضی برای اسکان مجدد در رابطه به هر گونه اس

 .، انجام دهدقرار بگیرد

 

پالنگذار باید جلسات عامه را با اشخاص متاثر شده از پروژه و اشخاص در ساحه یی که ممکن است برای اسکان مجدد استفاده  .6

 شود برگزار نماید تا به این ترتیب درکی از شرایط و نیازهای اینگونه اشخاص کسب نماید.

 

، باید قبال موجود بوده و توسط کمیته اسکان 4گزارش از جلسات عامه مطابق به ماده فرعی  سروی به همراه یک .7

 مجدد مورد رسیده گی قرار بگیرد.

 

پالنگذار باید مسوده پالن یا رهنمود را به اساس سروی، سایر معلومات مرتبط، دیدگاه های اداره استمالک کننده و  .8

 و توسط کمیته اسکان مجدد، تهیه نماید.  3هر نوع نظرات ارائه شده در جلسات مربوط در پاراگراف 

 

 

 شده و هر زمینی تصدیقل یا نزدیک اراضی در مح عامه بیشتر جلساتیک یا مسوده پالن باید قبل از برگزاری  .9

که قرار است برای اسکان مجدد استفاده گردد، موجود باشد تا به این ترتیب اشخاص متاثر شده از پروژه و سایر 

اشخاص قادر باشند تا نظرات خویش را باالی مسوده پالن یا رهنمود ارائه کرده و متمم ها و تعدیالتی را در مورد 

 الن و رهنمود( پیشنهاد نمایند.آنها )مسوده پ

 

 

باید از قبل موجود بوده و توسط کمیته  8مسوده پالن یا رهنمود به همراه گزارش جلسات عامه مرتبط در پاراگراف  .10

 اسکان مجدد مورد رسیده گی قرار بگیرد.

ه عامه و توسط کمیتپالنگذار باید متوجه نظرات و پیشنهادها در قسمت تغییرات در پالن یا رهنمود که در جلسات  .11

 اسکان مجدد ارائه می گردد باشد و پالن را بطور منظم تصحیح نماید.

بر عهده خواهد داشت، تحویل  پالنگذار باید پالن یا رهنمود را به اداره استمالک کننده که مسئولیت تطبیق آن را .12

 دهد.

 تطبیق پالن برگزار نماید. طه بارابکمیته اسکان مجدد در با اداره استمالک کننده باید جلسات منظمی را  .13
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 محتوای پالن و رهنمود .1

   

باید شامل اقدامات بمنظور حصول اطمینان  4پالن اسکان مجدد تهیه شده برای متاثر ساختن وظایف مرتبط به مقرره  .1

 -از اینکه به اشخاص متاثر شده از پروژه کمک های ذیل می شود، گردد

  مکان؛کمک های مالی و عملی در جریان نقل 

  خانه یا مسکن یا اگر ضرورت باشد، ساحات زراعتی یا ساحات برای کارهای تجارتی که حداقل مساوی با فوایدی مکانی

 است که اشخاص متاثرشده از پروژه آنجا را ترک می کنند، میباشد؛

  اساس یک تخمین جاییکه ضروری است، منبع درآمد و سایر حمایت ها پس از بیجای شدن، برای یک دوره انتقال، به

 معقول زمانی که احتماال برای احیاء مجدد معیشت و استندردهای زندگی شان ضرورت است؛ و

  )جاییکه ضروری است، کمک های انکشافی برعالوه اقدامات جبران خسارت بشمول )اما محدود به این موارد نمیگردد

 تهیه زمین، تسهیالت قرضه، آموزش و فرصت های شغلی. 

 

رورت دارد اشخاص متاثر شده از پروژه باید در محل هایی از قبل اشغال شده اسکان مجدد یابند، باید پالنی که ض .2

شامل اقداماتی در جهت کمک به اشغال کننده گان موجود زمین ها باشد تا آنها خود را عیار ساخته و از رسیدن 

اقدامات مشابه به اقدامات مشخص شده در  اشخاص متاثر شده از پروژه ضرر نبینند و این گونه اقدامات باید شامل

 باشد. 1پاراگراف 

 

 پالن باید شامل یک برنامه مفصل برای نقل مکان مرحله وار و اسکان مجدد اشخاص متاثر شده از پروژه باشد. .3

 

 هزینه پالن یا رهنمود بررسی .7

 

منحیث بخشی از پالن، پالنگذار باید تخمینی، که از آن تحت عنوان ارزیابی جبران خسارت یاد می گردد،  .1

 هزینه های تطبیق آن پالن را تهیه نماید. 

 

 ارزیابی جبران خسارت باید شامل موارد ذیل باشد:

  حقوق و منافع در زمین که تمام اشخاص متاثرشده از پروژه باالی آن زمین دارند یا ادعای داشتن آن را دارند

 بشمول حقوق و منافع برای استفاده زمین بطور مشترک؛ 

 حقوق و منافع در نباتات و درختان که تمام اشخاص متاثر شده از پروژه دارند یا ادعای داشتن آن را دارند؛ 

 سایر ملکیت های منقول که اشخاص متاثر شده از پروژه در زمانی که آنها اسکان مجدد میابند، برده  مواشی و

 خواهد شد. 

 عایدات و منابع عایداتی که اشخاص متاثرشده از پروژه دارند؛ 

 ترجیحاتی که اشخاص متاثر شده از پروژه در قسمت نوع جبران خسارتی که دریافت می کنند، دارند؛ 

 ش هر یک از ادعاها و مقدار جبران خسارت و نوعیت جبران خسارت که ضرورت خواهد بود تا تخمین ارز

 این ادعاهای مندرج در ارزیابی را مرفوع نمود؛

  تخمین هزینه های فراهم آوری سایر خدمات و تسهیالت برای کاهش هزینه نقل مکان و اسکان مجدد و تهیه

 کمک در این قسمت؛

  پالنگذار باید موضوع یک ارزیابی جبران خسارت بوده یا ممکن است توسط اداره سایر مسایل که از نگاه

 استمالک کننده بر شمولیت آن هدایت داده شده باشد، 

 

ارزیابی جبران خسارت نباید هیچ ادعایی را در قسمت جبران خسارت انجام شده توسط یک شخص متاثرشده  .2

 این شخص اعطاء گردد، متاثر سازد. از پروژه یا مقدار جبران خسارت که ممکن است به
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 تطبیق پالن .8

تطبیق پالن باید شامل تمام یا هر گونه فعالیت های ذیل وابسته به نوعیت اسکان مجدد و تعداد اشخاصی که قرار است اسکان مجدد 

 -یابند، گردد

  گردد( قرار است تا نقل مکان یابند در جاییکه در آن اشخاص متاثرشده از پروژه )در این مقرره منحیث "مقیم" یاد می

در حالیکه قبال توسط اشغال کننده گان موجود اشغال شده است، جلسات منظم باید بین کمیته اسکان مجدد و افراد مقیم و 

اشغال کننده گان موجود برای حل هر گونه منازعه و حصول اطمینان از مسلط بودن وجود یک فضای هماهنگ در جریان 

 ن مجدد ترتیب گردد؛و پس از اسکا

  اداره استمالک کننده باید ساحات و خانه ها را قبل از اینکه افراد مقیم به آنجا مستقر شوند، برای افراد مقیم و خدمات اولیه

 آب و برق را طی زمانی که این ساحات و خانه ها قابل استفاده هستند، تهیه نماید؛

 حات و خانه های جدید شان نقل مکان نمایند، باید به افراد مقیم داده شود؛یک اطالعیه نود روزه قبل از اینکه آنها به سا 

 کمک هایی به افراد مقیم می شود تا اسکلیت خانه بر زمین موجود را برداشته و در ساحات جدیدشان نصب نمایند؛ 

 ر صورتیکه موجود باشد، برای انتقال افراد مقیم، لوازم شان، مواد ساختمانی در صورتیکه موجود باشد، و مواشی شان د

به تعداد کافی وسایط نقلیه تهیه گردد بطوریکه افراد مقیم در روزی که برای نقل مکان شان تخصیص داده شده است برای 

 مدت زمان بیشتر از شش ساعت قبل از انتقال شان به ساحات جدید، منتظر نمانند.

  مقیم نقل مکان داده میشوند و از سایر اشخاص مسلکی مرتبط مشوره ها و کمک ها از محافظین محلی از ساحاتی که افراد

به اسکان مجدد هم در ساحه ایکه افراد مقیم از آن نقل مکان داده می شوند و هم در ساحه جدید در زمان انتقال و بر حسب 

 زمان در ساحه جدید برای حل مشکالت و اختالفات ناشی از روند اسکان مجدد در دسترس می باشد؛

 مقیم مجموع خسارت خویش را قبل از زمان نقل مکان دریافت کرده اند؛  افراد 

  ترتیبات در محل موجود بوده و به افراد مقیم در قسمت پرداخت مجموعه پول شان یا سایر چیزها منحیث جبران خسارت

 بطور منظم در یک مدت زمان خاص تشریح داده شده است؛

  کننده و کمیته اسکان مجدد پس از مذاکرات در فضای دوستانه درباره این قبیل سایر مسایل تهیه شده بین اداره استمالک

 مسایل توافق شده است.

 

 کمیته رسیده گی به شکایات .9

 باید یک کمیته رسیده گی به شکایات )کمیته( برای پروژه ایجاد گردد. .1

 

 کمیته متذکره باید متشکل از موارد ذیل باشد: .2

 ه یا نماینده مقرر شده اش،شخص متاثر شده از پروژ 

 یک نماینده از اداره محلی 

  یک نماینده ازESS 

 یک نماینده از ریاست حقوقی والیت یا ولسوالی 

 یک نماینده از موسسه غیر دولتی تطبیق کننده 

 

مرتبط با پالن اسکان مجدد و  متاثر شده از پروژه درباره تمام مسایلت انجام شده توسط شخص اشکای کمیته باید تمام .3

 تطبیق آن که او را تحت تاثیر قرار می دهد را ثبت نماید.

از صالحیت احضار اسناد مرتبط به پالن اسکان مجدد کمیته باید هر نوع شکایت ثبت شده را مورد رسیده گی قرار داده و  .4

 برخوردار باشد.

استمالک کننده یا سایر ادارات اجازه دهد تا عملکردهای مرتبط با پالن کمیته ممکن است به شاکی و یک نماینده از اداره  .5

تطبیق و اسکان مجدد را به عوض اداره استمالک کننده انجام دهد تا پیش از پیش تصویری از مسایل داشته و در بحث ها و مذاکرات 

 درباره شکایات اشتراک نماید.

 روز از زمان ارائه شکایت انجام شده صادر نماید. 10طی مدت  کمیته باید پیشنهادات خویش را درباره شکایات .6

 

 اگر شاکی نسبت به پیشنهادات کمیته رضایت ندارد، آنگاه وی میتواند شکایت خود را به محکمه محلی پیشکش نماید. .7
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 نظارت اسکان مجدد .10 

 طبیق پالن و رهنمود را برعهده داشته باشد.یک ناظر خارجی باید وظیفه نظارت از روند اسکان مجدد و آماده گی ها و ت .1

 -صالحیت خواهد داشت تا، ناظر خارجی 1به تعقیب وظیفه مندرج در پاراگراف  .2

 در تمام جلسات پالنگذار و کمیته اسکان مجدد و جلسات عامه حضور داشته باشد؛ 

 ها را مرور و نظرات خویش را ارائه نماید؛به پالن ها و سایر اسناد تهیه شده در رابطه با تهیه پالن دسترسی داشته، آن 

 با اداره استمالک کننده مالقات نموده و تمام جوانب روند اسکان مجدد را با این اداره بحث نماید؛ 

 با تمام اشخاص متاثر شده از پروژه مالقات نموده و تمام جوانب اسکان مجدد را با آنها بحث نماید؛ 

 ؛در زمان فاز تطبیق پالن حاضر باشد 

  اظهارات و نظرات خویش را درباره تمام جوانب تطبیق پالن به اداره استمالک کننده ارائه کرده و این نظرات باید با یک

 جدول زمانی توسط اداره استمالک کننده عملی گردد؛ و

 ید به اداره گزارش های کامل و منظم را درباره تهیه و تطبیق پالن یا رهنمود آماده بسازد بطوریکه این گزارش ها با

 استمالک کننده تحویل داده شود و در دسترس عموم قرار گیرد.

 

 اسکان مجدد قانونمسوده شرح  11.2

اضی شان به ار استمالک شده اراضیاز  متاثر شده از پروژه نقل مکان اشخاصیعنی با مسئله اسکان مجدد سروکار دارد؛  قانون این 

به اساس طرزالعمل عملی شده در افغانستان مطابق به اسناد تهیه شده توسط پالن های موجود اسکان مجدد و  قانون دیگر. این 

 بانک جهانی ایجاد می گردد. 4.12ی بهربرداریعملکرد خوب بین المللی مندرج در پالیسی 

 اسکان مجدد مکلفیت مبنی بر: 1مقرره 

محتوای  و ، ایجادمتاثر شده از پروژه که باید از محل به جای دیگر نقل مکان کننداسکان مجدد اشخاص این مقرره مکلفیت مبنی بر 

تهیه و اجرای پالن مکلفیت مذکور را تصریح می سازد. اساسا، هدف این مقرره شامل ساختن اشخاص متاثر شده از پروژه را در 

دیگر و اسکان مجدد نقل مکان به جای  حین روژه اشخاص متاثر شده از پبا  کمک  نیز وبوده های اسکان مجدد، پرداخت خسارت 

 شان، مباشد.

 

 : اشخاص متاثر شده از پروژه که مکلف به قبول اسکان مجدد تحت این کود نیستند2مقرره 

این مقرره بیان مینماید که یک شخص متاثر شده از پروژه مکلف به قبول اسکان مجدد نیست اما میتواند جبران خسارت خویش را 

و"به تنهایی از محل خارج" شود. در صورتیکه این اشخاص اسکان مجدد را قبول نکرده و جبران خسارت طلب دارند، پس گرفته 

در هنگام دریافت خسارت خویش باید سندی را امضاء نمایند که بیان دارند آنها این وضعیت را که به اساس آن هیچ مسئولیتی در 

 داشته و جبران خسارت خویش را دریافت کرده اند.قسمت اسکان مجدد آنها وجود ندارد قبول 

 

 حاالت مستوجب اسکان مجدد: 3مقرره 

شخص متاثر شده از پروژه قرار است تا اسکان مجدد  200این مقرره بیان مینماید که یک پالن اسکان مجدد در زمانیکه بیشتر از 

تن میباشد،  200ه تعداد اشخاص متاثر شده از پروژه کمتر از یابند، نیاز خواهد بود، یک پالن مختصر اسکان مجدد باید در زمانیک

بانک  4.12ی بهربرداریتن موجود نیست، اما این تعداد در پالیسی  200تهیه گردد. علیرغم اینکه هیچ منطق خاصی برای درج 

ت، به همین دلیل معقول است تا جهانی ذکر شده و بیان میدارد که این رقم در بیانیه مهم عملکرد خوب بین المللی استفاده شده اس

 مطابق به آن پیش برویم. 
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 : کمیته اسکان مجدد4مقرره 

کمیته اسکان مجدد اشخاص متاثر شده از پروژه را ایجاد می نماید و فعالیت ها را در این قسمت تهیه مینماید. در صورتیکه مشارکت 

اشد، بدیهی است که باید یک کمیته از اشخاص متاثر شده از پروژه یک مسئله کلیدی برای اجرای اسکان مجدد موفقانه و مشترک میب

ایجاد گردد تا با آنها بتوانند اداره استمالک کننده، مقامات و پالنگذاران این اداره کار نمایند. کمیته باید تماس های خویش را با 

 دخیل باشد. اشخاص متاثر شده از پروژه حفظ کرده و در پالنگذاری و تطبیق پالن اسکان مجدد

 : تهیه پالن5مقرره 

روند تهیه پالن را تشریح می نماید. اداره استمالک کننده مسئولیت پالن را بر عهده دارد اما میتواند یک شرکت یا سایر سازمان ها 

)پالنگذار( را مثال یک موسسه غیر دولتی را در قسمت تهیه پالن مقرر نماید. این مقرره یک روند کامال ساده مستقیم را برای پالن 

ند: سروی، جلسات عامه؛ گزارش درباره این جلسات و سروی به کمیته؛ مسوده پالن؛ جلسات عامه مردمی درباره سازی ارائه می ک

مسوده؛ بررسی مسوده پالن با در نظرداشت دیدگاه های ارائه شده در جلسات عامه مردمی توسط کمیته؛ ارائه پالن تجدید نظر شده 

 را بر عهده دارد. به اداره استمالک کننده که مسئولیت تطبیق آن

 پالن محتوای : 6مقرره 

محتوای پالن را تشریح می کند. کمک های مالی و سایر کمک ها در جریان نقل مکان؛ تهیه مکان یا جای در ساحه نقل مکان برای 

 شده. جاییکه خانه سازی و سایر فعالیت ها؛ درآمد و سایر حمایت ها در جریان فاز انتقالی و پرداخت خسارت برای افراد متضرر

ل کننده گان موجود و کمک به ادغام افراد تازه  ساحه نقل مکان قبال اشغال شده است، پالن باید اقداماتی را در قسمت کمک به اشغا

 وارد به جامعه موجود مد نظر قرار دهد. یک برنامه تطبیق نیز باید شامل گردد.

 : سنجش مصارف پالن7مقرره 

مینماید. پالن باید شامل یک ارزیابی از هزینه ها باشد، و این مقرره تشریح می کند که چه ارزیابی هایی جوانب مالی پالن را تشریح 

باید شامل گردد. اساسا مسئله مورد بحث، ارزش چیزهایی است که اشخاص متاثر شده از پروژه از دست می دهند؛ هزینه های 

اتی در مکان جدید؛ هزینه های جبران خسارت و هزینه های عمومی اداری. انتقال؛ هزینه های اسکان مجدد؛ هزینه های حمایت عاید

این پاراگراف مسئولیت را باالی شانه های پالنگذار می گذارد بخاطر اینکه وی باید با اشخاص متاثر شده از پروژه مالقات کرده، 

که آنها می خواهند بحث نماید. این عمل یک  با آنها درباره چیزهایی که از دست داده اند و همچنین نوع و شکل جبران خسارتی

فعالیت متقابل است که در آن اشخاص متاثر شده از پروژه نقش مهمی را در قسمت مطرح کردن مفکوره ها و نیازمندی های شان 

 بازی می کنند.

 : تطبیق پالن8مقرره 

امل جلسات منظم با اشخاص متاثر شده از پروژه و مراحل مورد نیاز برای تطبیق پالن یا رهنمود را تشریح می کند. این مراحل ش

اشغال کننده گان موجود زمین های تخصیص داده شده برای نقل مکان؛ کمک به اشخاص متاثر شده از پروژه بمنظور پیاده کردن 

پروژه از طریق ساختمان های منقول و مستقر کردن آنها؛ حمل و نقل مواشی )اگر موجود باشد(؛ حمل و نقل اشخاص متاثر شده از 

اطالعیه سر وقت و مناسب؛ کمک در اسکان مجدد آنها؛ پرداخت خسارت؛ و زمانیکه اشخاص متاثر شده از پروژه به محل مورد 

 نظر انتقال یافتند، اتخاذ ترتیبات در محل برای حمایت عایداتی شان.

 : کمیته رسیده گی به شکایات9مقرره 

ات را ایجاد می کند که به اساس آن یک محکمه نیمه رسمی را برای اشخاص متاثر شده از این مقرره یک کمیته رسیده گی به شکای

پروژه که فکر میکنند در روند اسکان مجدد بطور عادالنه با آنها رفتار نشده است و از همین خاطر شکایاتی را درباره عملکرد 

یکرد مشورتی و مذاکراتی را در قسمت شکایات روی دست دریافت شده دارند، فراهم می کند. کمیته رسیده گی به شکایات یک رو

گرفته و تالش می نماید تا اطمینان حاصل کند که مسئله یا قضیه در همان مرحله اول حل خواهد شد و به مراحل بعدی نخواهد رفت. 

هد کرد تا دور هم جمع شده و این کمیته صالحیت دارد تا از شاکیان خواستار ارائه اسناد شده   معموال از طرفین دعوا دعوت خوا

به یک راه حل قابل قبول در قسمت شکایت مورد نظر دست یابند. شخص متاثر شده از پروژه که نسبت به پیشنهادات ارائه شده 

 کمیته رسیده گی به شکایات ناراضی است، میتواند قضیه خویش را به محکمه محلی پیشکش نماید. 
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 مجدد اسکان از روند: نظارت 10مقرره 

به مسئله وظیفه اداره استمالک کننده در قسمت نظارت بر روند اسکان مجدد میپردازد. نظارت هم داخلی و خارجی خواهد بود. این 

مقرره با نظارت خارجی سروکار داشته و به یک ناظر خارجی تمام اختیارات و صالحیت در قسمت نظارت و بررسی پالن اسکان 

ق مصاحبه با اشخاص متاثر شده از پروژه، دسترسی به اسناد؛ بازدید از ساحاتی که افراد متاثر شده از مجدد و تطبیق آن را از طری

پروژه به آنجا نقل مکان داده شده اند، می دهد. ناظر خارجی باید گزارش های منظم را برای اداره استمالک کننده تهیه نماید؛ این 

 رد. گزارش ها همچنین باید در دسترس عام قرار بگی
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الف: اجزای پالن اسکان مجدد 21ضمیمه   

 

 محدوده و  و سطح جزییات یک پالن اسکان مجدد با تغیر حجم و پیچیدگی اسکان مجدد نیز تغیر میکند. پالن به معلومات تازه و

( مسایل حقوقی قابل 2و گروه دیگر متضرر و  (  درمورد اسکان مجدد پیشنهادی و تاثیرات آن بر افراد بیجا شده1باوری  

تطبیق در اسکان مجدد بنا یافته است. قسمیکه مربوط باشد، پالن اسکان مجدد حاوی عناصر ذیل بوده. هر گاه یک عنصر 

.نی گرددمربوط نباشد، باید در پالن اسکان مجدد نشا  

  

 شرحه ساحه پروژه .1

 شرح عمومی پروژه و ساحه ان

 

 .  تاثیرات بالقوه2

 شناسایی:

 جز پروژه یا فعالیت های که منجر به اسکان مجدد میگردد 

 محدوده تاثیر چنین جز یا فعالیت ها 

  غور شده برای جلوگیری یا کاهش اسکان مجددبدیل های 

  مجدد تا حد ممکنه در جریان تطبیق پروژهمیکانیزم ایجاد شده برای کاهش اسکان 

. اهداف3  

اهداف عمده برنامه اسکان مجدد     

 

اقتصادی-. مطالعات اجتماعی4  

، اقتصادی که در مراحل اولیه امادگی پروژه انجام میگردند و با دخیلی افراد بیجا شده بالقوه-یافته های مطالعات اجتماعی

 بشمول

 موارد ذیل باشد: نتایج سروی شمارش نفوس که شامل 

 به تعقیب آن، از ورود افراد و  باشد اساس  برای طراحی برنامه اسکان مجدد  باید متصرفین فعلی ساحه متاثرشده

 برای مستحق شدن اخذ جبران خساره و کمک های اسکان مجدد جلوگیری صورت گیرد. 

 معلومات در  تار فامیل و کار:خصوصیت های معیاری فامیل های بیجا شده که شامل نظام های تولیدی، ساخ

مورد معیشیت ) شامل سطوح تولید و عاید بدست امده از فعالیت های اقتصادی رسمی و غیر رسمی، درصورتی 

 که مربوطه باشد، میگردند( و سطح زندگی )بشمول وضعیت صحی( افراد بیجاشده.

  زیکی باشد یا اقتصادیچی فی-و  حدود بیجاشدگی –کلی یا قسمی  -داراییضرر متوقع به اندازه 

  8معلومات درباره اشخاص و گروه های اسیب پذیر مطابق فقره (  پالیسی عملیاتی  بانک جهانیOP4.12 ،)

 برای اشخاص مذکور تامینات ویژه در نظر گرفته میشود.

  در وقت تجدید معلومات در مورد معیشیت افراد بیجاشده و سطح زندگی انها در فاصله های منظم زمانی طوریکه

 بیجاشدگی آنها معلومات آخرین وجود داشته باشند.

 

که حاوی معلومات ذیل باشند: یمطالعات دیگر  

  سیستم های تصرف و انتقال زمین به شمول فهرست منابع طبیعی درزمین مشترک که مردم از آن امرار معیشیت

هی گیری، علفچرها، استفاده از ساحه میکند، سیستم های استفاده حقوق عینی بدون کدام سند رسمی  )به شمول ما
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جنگل( که تابع میکانیزم های محلی شناخته شده اختصاص زمین و مسایل که در نتیجه سیستم های مختلف تصرف 

 زمین در ساحه پروژه بروز میکند.

 نمونه های تعامالت اجتماعی در جوامع متاثر شده بشمول شبکه های اجتماعی و سیستم های حمایت اجتماعی و 

 اینکه انها چگونه باالثر پروژه متاثر خواهند شد.

 زیربنا های عمومی و خدمات اجتماعی که متاثر خواهند شد 

  خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مردم بیجاشده بشمول شرحه نهادهای رسمی و غیر رسمی ) سازمانهای

طراحی و تطبیق فعالیت های اسکان اجتماعی، گروه های مذهبی، موسسات( که میتواند برای استراتیژی مشوره و 

 مجدد مهم باشند.

 

. چهارچوب حقوقی5  

پالن اسکان مجدد بر اساس چهارچوب پالیسی اسکان مجدد که در برگیرنده چهارچوب حقوقی و تنظیمی اسکان مجدد، 

 2است. )بخش استمالک زمین و خسارات داراییها برای پروژه احیاء مجدد بند برق آبی نغلو میباشد، تهیه گردیده 

 چهارچوب پالیسی اسکان مجدد دیده شود(

 

. چهارچوب اداری6  

 یافته های تحلیل چهارچوب اداری که شامل موارد ذیل میباشند:

 

 .شناسایی ادارات مسول فعالیت های اسکان مجدد و موسسات که میتواند در تطبیق پروژ نقش داشته باشند 

 تارزیابی ظرفیت اداری چنین ادارات و موسسا 

 اقدامات که برای بلند بردن ظرفیت اداری ادارات و موسسات مسول برای تطبیق اسکان مجدد پیشنهاد میگردند 

 

. واجد شرایط بودن7  

تعریف اشخاص بیجا شده و معیار های برای تعینی واجد شرایط بودن بمنظور جبران خسارت و کمک های دیگری اسکان 

.مجدد بشمول تاریخ های مربوط قطع  

 

قیمت گذاری خسارات و جبران آن. 8  

؛ و شرحه انواع و سطوح پیشنهادی جبران خسارت میتودولوژی که برای قیمت گذاری خسارات و جبران آن استفاده میگردد

مطابق قوانین محلی و چنین اقدامات تکمیلی که برای دریافت مصارف جبران خساره از بابت داراییهای متضرر شده 

 میباشد.

 

اسکان مجدد.  اقدامات 9  

هر کتگوری از توضیحات درمورد بسته های جبران خسارت و اقدامات دیگری اسکان مجدد بشمول یک جدول حقوق که 

دیده شود(، کمک میکند. عالوه بر اینکه  4.12پالیسی عملیاتی  6) فقره  برای بدست آوردن اهداف پالیسیافراد بیجاشده را 

با ترجیجات فرهنگی افراد بیجاشده نیز سازگاری باشد، بسته های اسکان مجدد  از لحاظ تخنیکی و اقتصادی امکان پذیر

 داشته باشد و در مشوره با آنها تهیه گردد.
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.د.  انتخاب ساحه، آماده سازی ساحه و اسکان مجد10  

و انانیکه انتخاب میگردند، توضیحات ذیل درمورد اش ارایه گردند:ساحات بدیل اسکان در نظر گرفته   

 

  ترتیبات تخنیکی و اداری برای شناسایی و آماده سازی ساحه  اسکان مجدد، چی شهری باشد یا روستایی، که

مجموع مزایای تولیدی بالقوه، موقعیت و دیگر خصوصیات آن، حد اقل به ساحه مزایای ساحه سابقه قابل مقایسه 

 رعی.باشد. تخمین مدت مورد نیاز برای استمالک و انتقال زمین و منابع ف

  اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از زمین بازی/احتکار زمین و هجوم افراد غیر واجد شرایط در ساحات

 انتخاب شده

 پروسیجرها برای جابجایی فزیکی تحت پروژه، بشمول جدول زمانی برای آماده سازی زمین و انتقال 

 ت به افراد که در آنجا سکونت اختیار ترتیبات حقوقی برای رسمی ساختن مالکیت زمین و انتقال حقوق ملکی

 مینماید.

 

. خدمات رهایشی، زیربنایی و اجتماعی11  

( ، زیربنایی )سیستم ابرسانی، سرک ها(  و اجتماعی ناقلین پالن ها برای فراهمی خدمات رهایشی )فراهمی منابع مالی به

میزبان، توسعه ضروری ساحه، انجنیری و )مانند: مکاتب، خدمات صحی؛ پالن ها برای عرضه خدمات مشابه به مردم 

 دیزاین های معماری برای تسهیالت مذکور.

  

. مدیریت و حفاظت محیط زیستی12  

شرحه حدود ساحه اسکان مجدد و ارزیابی تاثیرات محیط زیستی اقدامات اسکان مجدد و همچنان اقدامات برای کاهش و 

ابی محیط زیستی پروژه سرمایه گذاری که اسکان مجدد را به بار مدیریت تاثیرات مذکور) طوریکه مناسب باشد با ارزی

 میاورد، اهم آهنگ گردد(.

 

اصلیشتراک مردم محل، دخیل ساختن ناقلین و ساکنین  ا. 13  

  و دخیل ساختن انها در طرح و تطبیق فعالیت های اسکان  اصلیشرحه ستراتیژی برای مشوره با ناقلین و ساکنین

 مجدد

  ابراز شده و چگونه این نظریات در تهیه پالن اسکان مجدد در نظر گرفته شده است.خالصه نظریات 

  مرور بر بدیل های پیشنهادی اسکان مجدد و انتخاب های انجام شده توسط افراد بیجا شد در گزینه های پیشنهاد

واحد یا بعنوان جز شده به آنها، به شمول گزینه در شکل جبران خساره و اسکان مجدد، جابجایی به شکل فامیل 

از اجتماعات موجود یا گروه خویشاوندی، حفظ مدل سازمانی موجوده گروه و دسترسی به داراییهای فرهنگی 

 )مانند محالت عبادت، مراکز زیارتی و قبرستان ها(.

 ندگی مایترتیبات اداری که افراد بیجا شده از طریق آن بتواند  نگرانیهای خود را و اقدامات برای یقینی ساختن ن

گروه اسیب پذیر مانند مردم بومی، اقلیت های قومی ، افراد بدون زمین و زنان را در طول برنامه ریزی و 

 تطبیق پروژه با مسولین پروژه شریک بسازند .

 

. همسازی با ساکنین اصلی14  

 اقدامات برای کاهش تاثیرات اسکان مجدد باالی ساکنین اصلی، بشمول:
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  اصلی و ادارات محلی مشوره  ها با ساکنین 

 .ترتیبات برای پرداخت باسرعت  به ساکنین اصلی در ارتباط به زمین یا دیگر داراییها که انها به ناقلین داده اند 

 .ترتیبات برای رسیدگی به هر نوع منازعه که میان ناقلین و ساکنین اصلی بروز مینمایند 

  مانند خدمات تعلیمی، اب، صحی و تولیدی( به ساکنین اصلی هر نوع اقدام مورد نیاز برای تقویت کردن خدمات(

 که حد اقل خدمات مذکور قابل مقایسه به خدمات فراهم شده به ناقلین گردند.

 

. پروسیجر شکایت15  

نارضایتی ها و شکایاتی که در جریان تطبیق پالن اسکان مجدد بروز میکند، مطابق با میکانیزم رسیدگی به شکایات  

کمیته استمالک زمین ایجاد شده توسط شورای وزیران   حل خواهند شد.چهارچوب پالیسی اسکان مجدد،  8 مندرج بخش

وظایف کمیته رسیدگی به شکایات را  در ارتباط به قیمت گذاری زمین یا دارایی استمالک  ،مطابق قانون استمالک زمین

فق در مورد تعیین جبران خساره برای زمین ها و دارییها از نیز اجرا مینماید. کمیته استمالک زمین برای رسیدن به تواشده 

روش مذاکره استفاده میکند. درصورتی که این روش ناکام بماند، فرد متضرر میتواند موضوع را به کمیته رسیدگی به 

رایه کاری پیشنهاد را ا 10الی  7شکایات محول نماید و کمیته مذکور سعی خواهد کرد که موضوع را حل و در خالل 

نهایی موضوع را از طریق روز تصمیم اتخاذ نگردد، فرد متضرر میتواند بعنوان گزینه  10نماید. درصورتی که بعد از 

 نظام حقوقی حل بسازد.

 

.  مسولیت های سازمانی16  

چهارچوب سازمانی برای تطبیق اسکان مجدد، بشمول شناسایی ادارات مسول تطبیق اقدامات اسکان مجدد و فراهمی 

دمات؛ ترتیباب برای یقینی ساختن اهم اهنگی میان ادارات و مراجع دخیل در تطبیق؛ هر نوع اقدامات )بشمول همکاری خ

های تخنیکی( مورد نیاز برای بلند بردن ظرفیت ادارات تطبیق کنند در بخش طراحی و اجرای فعالیت های اسکان مجدد؛ 

مات تحت پروژه به ادارات محلی یا خود ناقلین و برای انتقال مسولیت ترتیبات برای انتقال مسولیت مدیریت تسهیالت و خد

 های مشابه دیگری از ادارات تطبیق کننده ای اسکان مجدد، در صورت لزوم.

 

  

. جدول زمانی تطبیق 17  

یک جدول زمانی تطبیق که در برگیرنده تمامی فعالیت های اسکان مجدد، از آماده سازی گرفته تا تطبیق، بشمول تاریخ 

واضح باید های تعیین شده برای دست یابی به فواید متوقع به ناقلین و ساکنین و ختم انواع مختلف کمک ها، میباشد. جدول 

  ه تطبیق پروژه بطور کلی در ارتباط هستند.چگونه  فعالیت های اسکان مجدد ب بسازد که

 

  

. مصارف و بودجه18  

 

برای انفالسیون،  هزینهتمامی فعالیت های اسکان مجدد، بشمول  بریجدول ها باید نشان دهنده مصارف تخمینی جز به جز 

به وقت و تمویل  و ترتیبات بمنظور پرداخت پول افزایش نفوس و احتماالت دیگر، جدول زمانی برای مصارف، منابع مالی

در ساحات که خارج از محدوده فعالیت ادارات تطبیق کننده میباشد. )درصورتی که وجود داشته باشد( اسکان مجدد  
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و ارزیابینظارت .  19  

اب شده توسط بانک ترتیبات برای نظارت فعالیت های اسکان مجدد توسط اداره تطبیق کننده که توسط ناظرین مستقل انتخ

و حاصل اطمینان از اینکه: معلومات کامل و عینی باشند؛ شاخص های نظارت بر عملکرد برای اندازه  تکیمل میگردد

گیری داده ها، محصول و نتایج فعالیت های اسکان مجدد، اشتراک افراد متضرر در نظارت؛ ارزیابی تاثیرات اسکان مجدد 

تمامی فعالیت های مربوطه انکشاف و اسکان مجدد؛ استفاده از نتایج نظارت اسکان  برای یک مدت مناسب بعد از تکمیل

 مجدد برای رهنمایی فعالیت های بعدی.

 

اسکان مجدد پالن مختصر  

 

اسکان مجدد باشند:  یک پالن مختصر  عناصر ذیل باید شامل   

 

 سروی سرشماری افراد بیجاشد و قیمت گذاری دارییها (1

 دیگر کمک های اسکان مجدد که فراهم میگرددشرحه جبران خسارت و  (2

 مشوره با افراد بیجاشده در مورد بدیل های قابل پذیرش (3

 جدول/ماتریس جبران خسارت برای تمامی افراد متضرر پروژه و حقوق کامل آنها (4

 مسولیت های اداری برای تطبیق و پروسیجر ها برای رسیدگی به شکایات (5

 ترتیبات برای نظارت و ارزیابی (6

 جدول زمانی و بودجه (7
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 ب:  الیحه وظایف عمومی برای نهاد خارجی نظارت  بر تطبیق پالن  اسکان مجدد 12ضمیمه 

 نظارت خارجی:

نظارت خارجی )یا مستقل( اغلب در فاصله های زمانی معین برای ارزیابی تطبیق اسکان مجدد و تاثیرات آن، بررسی 

کیفی پروگرام اسکان مجدد، و پیشنهاد تعدیالت در مکانیزم و پروسیجرهای  گذارشدهی و نظارت داخلی، ارزیابی جنبه های

عرضه خدمات به قسمی که ضرورت باشد , مورد نیاز میباشد. اجزای اصلی فعالیت های این نظارت خارجی شامل یک 

بل و بعد از اسکان ارزیابی اجتماعی و اقتصادی از نتیجه حق شمولیت و سنجش درآمد و سطح زندگی اشخاص بیجا شده در ق

 مجدد میباشد. فعالیت های ذیل توابع وظایف اصلی ناظرین خارجی میباشند:

  تایید گذارشهای داخلی  از طریق بررسیهای  ساحوی تحویل جبران خساره ها به دریافت کنندگان، بشمول اندازه و

مجدد؛ اعمار خانه ها؛ شرایط اشتغال، زمانبدی جبران خساره؛ تنظیم مجدد زمین؛ تهیه و کفایت ساحات برای اسکان 

کفایت اشتغال، و سطح درآمد؛ آموزش ها؛ کمک های خاص به گره های آسیب پذیر؛ بازسازی، جا به جایی، یا 

 تعویض زیر بناها؛ جا به جایی شرکت ها، جبران خساره، و بسندگی جبران خساره؛ و کمک هزینه برای انتقاالت؛

 شخاص بیجا شده در یک بحث باز، برای ارزیابی آگاهی و تشویشات آنها در مورد مصاحبه با یک تعداد مصادفی ا

 پروسه اسکان مجدد، استحقاق ایشان، و معیارهای تجدید اسکان. 

  مشاهده و مراقبت از عملکرد اجرای اسکان مجدد در تمام سطوح، تا موثریت و مطابقت آن را با پالن عملکرد اسکان

 زیابی نماید.محدد/چارچوب اکان مجدد ار

   بررسی انواع مسائل مربوط به شکایات و عملکرد مکانیزم رسیدگی به شکایات از طریق بررسی پروسس استیناف

 خواهی در تمام سطح ها و مصاحبه با اشخاص بیجا شده آزرده و اعضای جوامع میزبان  

  شده, جایی که ممکن باشد( در قبل و سروی استندرد زندگی مردم بیجا شده ) و مردم مربوط به گروه های غیرمتاثر

 بعد از تطبیق اسکان مجدد، تا تاثیر اسکان مجدد باالی استندرد زندگی آنها ارزیابی کرده بتواند.

  مصاحباه با تعدادی از مردم در جوامع میزبان به جهت ارزیابی سطح رضایت / نارضایتی  آنها از نتایج پروسه

 اسکان مجدد؛ و 

 روژه راجع به بهبودهای ممکن در تطبیق پالیسی اسکان مجدد.مشاوره به مدیریت پ 

نظارت خارجی منظم همزمان به اجرای فعالیت ها شروع گشته و تا زمان ختم پروژه ادامه می یابد. گاهی این نظارت تا بعد از 

نک و مالک پروژه توافق نمایند ختم پروژه ادامه پیدا میکند در صورتی که استندرد زندگی مردم بیجا شده اعاده نشده باشد، و با

که این وضعیت ضرورت به پیگیری دارد. در پروژه هایی با سطح کالنی از تاثیرات اسکان مجدد، تمرین خوب چنین خواهد 

بود که سروی استندرد سطح زندگی قبل از اسکان مجدد انجام گردد و تعد از سه سال از اسکان مجدد، تکرار گردد و پس از آن، 

 ضرور است، اقدامات چاره سازی ارزیابی گردد. قسمی که 

 های نظارت شاخص

بعضی شاخصه ها برای اندازه گیری پیشرفت ها در تطبیق پالن اسکان مجدد در ذیل پیشنهاد شده است. این شاخصه ها به 

اره مسئول جمع نتیجه، محصول و فعالیت )سطح کارایی( تدوین شده است. دفعات تکرار جمع آوری اطالعات شاخصه ها و اد

 آوری اطالعات ، همچنان پیشنهاد گردیده است. 

 

 

 

 

 نمبر ها شاخص دفعات جمع آوری اطالعات اداره مسئول

مشاور )شخص یا 
اداره ثابت نظارت 

 کننده(

در وسط و ختم کار تطبیق 
 پالن عملکرد اسکان مجدد

سطح درآمد ماهانه مردم متاثری که در سطح های قبل 
 شدهاز پروژه اعاده 

1. 
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در وسط و ختم کار تطبیق  مشاور)ناظرثابت(
 پالن عملکرد اسکان مجدد

افزایش در تعداد مردم متاثر که از خدمات برشنا و دولت 
در شروع   %50افغانستان بسیار راضی  اند با رشد 

 مطالعه

2. 

در وسط و ختم کار تطبیق  مشاور)ناظرثابت(
 پالن عملکرد اسکان مجدد

پذیز )فقیر، زنانی که سرپرست فامیل  تعداد مردم آسیب
استند و بیوه ها، اشخاص پیر و مواجه با مشکالت 
فیزیکی( که رضایت خود را از اقدامات گرفته شده پالن 

 عملکرد اسکان محدد اظهار مینمایند

3. 

 

 گذارشدهی

  2&2در ارتباط به جزء گذارش ابتدایی رویکرد و روش های اجرای بررسی از تطیبق پالنهای عملکرد اسکان مجدد 

 را تشریح میکند _ بررسی سند و همچنان بررسی کار ساحه های پروژه )اجزای آن(

 ( گذارشهای نظارت شش ماهه از تطیبق پالنهای عملکرد اسکان مجددRAPs ) 

 .بررسی ساالنه از تطیبق پالنهای عملکرد اسکان مجدد در جریان مراحل تطبیق، و قبل از تطبیق 

 عی از تطبیق تطیبق پالنهای عملکرد اسکان مجدد تفتیش اجتما 

 تیم مشاور

 تیم مشاور شامل متخصصین اصلی ذیل بر عالوه ی مامورین حمایوی که مشاور تصمیم میگیرد، میباشد:

ادامه همکاری/ سهیم بودن دوام 

 دار
 نمبر شرایط حداقل تجربه

 .1 درجه ماستر در علوم اجتماعی سال 10 ادامه همکاری

 .2 کارشناس در مشارکت اجتماعی سال 10 ادامه همکاری

 .3 کارشناس مسائل اجتماعی/جندر سال 10 ادامه همکاری
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