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1. መግቢያ
1.1 ትርጓሜ
ጂኦፊቸርስ የኢንቬስትመንት ("The Fund" ወይም "GF1") አዳዲስ በሚቀላቀሉ ገበያዎች የጂኦተርማል ፕሮጀክቶች ኢንቬስት
ለማድረግ በአፍሪካም ጭምር የተቋቋመ አዲስ የኢንቬስትመንት ተቛም ነው። እነዚህ ኢንቬስትመንቶች ሚቀየሩ እና ማይቀየሩ
የወለድ መሳሪያዎች መልክ ይዘው፡ እርዳታው ሙሉ የኢንቬስትመንት ድጋፍ በተጨማሪም አከባቢያዊ እና ማህበራዊ
አስተዳደር (አመአ) ሚያካትት የምክር ኣገልግሎት ይሰጣል። በተጨማሪም ተቋሙ (ወይም የተቋሙ ስራ አስከያጅ)፡
በኃላፊነታዊ የኢንቬስትመንት መመሪያ
በኃላፊነታዊ የኢንቬስትመንት መዋቅር እና
በአካባቢያዊ እና በማህበራዊ የአመራር ሥርዓት ይመራሉ።
GF1 በመጀመርያ ከ 8 እስከ 12 ፕሮጀክቶች በምስራቅ ኣፍሪካ ሸለቆ ውስጥ እና አከባቢ የኢንቬስትመንት ድጋፍ ለማድረግ
ዕቅድ ያለው ሲሆን፡ ፕሮጀክቶቹ የሚከተሉት የድጋፍ ዓይነቶች የቀላቀሉ ናቸው።
1. አስተማምኝ እና ኢንቨኤስትመንት ለማድረግ የምያስችል ሀብት ለመመስረት ለሚፈልጉ የመጀመሪያ ደረጃ የዳሰሳ
ፕሮጀክቶች ድጋፍ መስጠት።
2. በዕድገታዊ የቁፈራ ፕሮግራሞች ላይ ለተመሰረቱ የሀብት ውጤት የሆኑ አደጋዎች፡ በኢንሹራንስ የተደገፈ ዋስትና
መስጠት።
እነዚህ ፕሮጀክቶች እስከ 600 ሚልየን ሜጋ ዋት ተጨማሪ የኃይል አቅምን አስተዋጽዖ በማድረግ፡ በግምት የወደ 26 ሚሊዮን
ሰዎች ፍላጎቶችን በማሟላት በየአመቱ 1.3 ሚልየን ቶን የካርቦንዳዮክሳይድ ብከላ ለማስወገድ ያስችላሉ።
የምስራቅ አፍሪካ ሸለቆው በጣም ተለዋዋጭ ግዛት ሆኖ ከሞዛምቢክ እስከ ዮርዳኖስ ድረስ የሚዘረጋ የተለያዩ የመሬት ገጽታ፡
ብዝሃ ሕይወት : የአየር እና ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች እንዲሁም የተዘረጉ እና የአንድ አካባቢ የጎሳ ቡድኖች1 ያካተተ
በመሆኑ፡ የእያንዳንዳቸው በGF1 ሚተገበሩ ፕሮጀክቶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ልዩ እና አካባቢ-ተኮር አቀማመጥ እና ገጽታ
ይኖራቸዋል።
በዚህ ምክንያት ተቋሙ የ አማአ (ESG) በቋሚ እና ተስማሚ በሆነ መንገድ፡ አደጋ ላይ ቱክረት የሰጡ፡ ኣንዲሁም ለአካባቢያዊ
ሁኔታዎች እና አውድ ምቹ የሆኑ እና ከሁኔታ ጋር በሚሄዱ አስተዳደራዊ ሂደቶች በመጠቀም ጉዳዮችን ለማስተዳደር ያቅዳል።
ይህም እያንዳንዱ ፕሮጀክቶች ሊያስከትሉ የሚችሉ አካባቢያዊና ማህበራዊ አደጋዎች እና ተፅዕኖዎች በየቦታው እና በየአውዱ
ሊለያዩ እንደሚችሉ የተረዳ ነው። እርዳታው በ IFC የአፈፃፀም መለኪያ፡ የአረንጓዴው የአየር ሁኔታ ተቋም (Green Climate
Fund) የአፍሪካ ልማት ባንክ (African Development bank) እና ዓለም አቀፋዊ ጥሩ ልምድ (Good International
Practice) መስፈርቶች መሪ በማድረግ; አጠቃላይ የሆነ የአካባቢያዊ እና ማህበራዊ አመራር ሥርዓት (ESMS) ሥራ ላይ
በማዋል ችግሮችን ለይቶ ሊያውቅ እና ቱክረት ሊሰጥ ነው።
1.2 የዚህ ሰነድ ዓላማ
ይህ ሰነድ የተቋሙ (ESMS) ሙሉ መግለጫ ይሰጣል ። ይህንን ESMS ቀጥለው ለሚዘረዘሩ እቅዶች ለማረጋገጥ የተነደፈ
ነው።
ፕሮጀክቱ በሚመረጠው ወቅት አካባቢያዊ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ግምት ውስጥ ማግባት።
ፕሮጀክቶች በአፈፃፀም ደረጃ (መለኪያ) መስፈርቶች AFDB OS, IFC Performance Standards (“PS “/ “PSS”),
GCF እና AfDB) መሠረት በመገመገም ማደራጀት
_______________________________________________
1
ለምሳሌ ያህል፡ ብኬንያ ብቻ 40 የሚሆኑት ሲገኙ ከመሐከላቸው ታላቅዎቹ ኪኪዩ ብሄረ ሰብ (20%) ናቸው።

ወቅታዊ የሆነ መረጃውን ይፋ ማድረግ እና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ትርጉም ያለው፡ ባህል የጠበቀ እና ሁሉን
ያካተተ ማድረግ። ይህም የገንዘብ ድጋፍን ከማፅደቅ በፊት አስቀድሞ ማሳወቅን ይጨምራል።
የፕሮጀክት ኣከባቢያዊ እና ማህበራዊ አፈፃፀም ለመገምገም፡ ተገቢውን ግብረመልስ ለማግኘት (ቅሬታው
የመፍታት ዘዴ በመጠቀም) እና ከሁኔታ ጋር ሚሄዱ የማስተማርና የአስተዳደር ስራዎች ለመከናወን ሚጠቅሙ
ውጤታማ ሂደቶች እንዲኖሩ ማድረግ።
የፕሮጀከት ጥቅሞች እና ዕድሎች በፕሮጀክቱ ምክንያት ተጽእኖ ለተፈጠረባቸው ሰዎች ማረጋገጥ።

ተቋሙ ገና በተጀመረው የልማት ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ምንም የተጠናቀቁ የፕሮጀክት ክፍሎች የሉም።
ስለሆነም ESMS እየትሻሻለ የሚሔድ ሂደት ሆኖ ሰነዱም የተቋሙ የተወሰኑ ስራዎች ተከትሎ መረጃዎች እየጨመረ ይሔዳል።
ለማንኛውም፡ ይህንን የ ESMS ሰነድ እንዴት አደጋዎች ተለይተው እንደሚታወቁ፡ እንዴት እንደሚደራጁ እና ዝግጅቶቹ
እንዴት ተግባራዊ ተደርገው ወደ የተቋሙ ስራዎች እንደሚካተቱ ይገልፃል። እንደ የመዋቅር ሰነድም፡ ከሌሎች የተለዩ እና
ዝርዝራዊ የሆኑ ተጨማሪ መመሪያዎች፡ እቅዶች፡ ሂደቶች እና የአመራር ሥርዓት መሳሪያዎች እና ሰነዶች ጋራ አብሮ እንዲዘጋጅ
ይገባል። እነዚህን ሰነዶች አብረው፡ የተቋሙ ተጠያቂነት እና እርማጃዎች፡ የእርዳታው ሥራ አስኪያጅ እና ሌሎች ተቋሙ
ወክለው ወይም በተቋሙ ተደግፈው ለሚሰሩ ሰዎች መሪ በመሆን ያገለግላሉ። ለተቋሙ በቀጥታ ለሚሰሩ አካላት በኮንትራት
ተማዝዘው የመሄድ ግዴታ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ይህንን ለማመቻቸት በቂ የሆነ ስልጠና ይሰጣል።
የ ESMS በአፍሪካ ልማት ባንክ (AfDB) የተቀናጀ የደህንነት ጥበቃ ስርዓቶች (ISS) ውስጥ እና በአጠቃላይ IFC’s ዘላቂነት ማዕቀፍ
(የአፈፃፀም ደረጃ) 1 (PS 1) በተለይም የፋይናንስ መካሪዎችን (1) በተለይ የአተረጓጎም ማስታወሻ (1)) መሰረት በማድረግ የተነደፈ
ሲሆን፡ የተቋሙ የንግድ አደጋ የሚያስተዳድር ሰፊ የሆነ የንግድ የአመራር ሥርዓት አንድ አካል ይይዛል። ESMS ከአፍሪካ ልማት
ባንክ (AfDB)እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ድጋፍና ግቤት የተደራጀ ነው። ቀጣዪ ውጤታማነቱ እና ከ ኢንቬስተር መስፈርቶች
ያለው ስምምነት፡ ለቀጣይነት ላላቸው የማረጋገጫ እንቅስቃሴዎች፡ማለት ውስጣዊ ቁጥጥር (Annex 12 ይመልከቱ) እና መደበኛ
የኢንቬስተር ግምገማዎች፡ ክፍት ይሆናል። ይህንን ESMS በ GF1 እና አፍድብ ድህረገጽ ይፋ ተደርጎ ለአስተያየት እና ግብረመልስ
ክፍት ሊሆን ነው። እንዲሁም ከተሞክሮ ጋር ተያይዞ በሚሰጡ አስተያዮች እና ግብረመልስ ለቀጣይ መሻሻል ክፍት ነው። የዚህን
ESMS የወደፊት ህትመቶች ከየተቋሙ ግብረመልሶች ጋር ኣብረው የሚሰጡ አስተያየቶች ያጠቃለሉ ይሆናሉ።

1.3 የዚህ ሰነድ ስፋት
ይህ ሰነድ ለሁሉም GF1 ኢንቬስት ላደረገላቸው ፕሮጀክቶች እና በተቋሙ የተቆጠሩ በኮንትራት ለሚገዙ የሶስተኛ አካል
ድርጅቶች ይመለከታል። በተጨማሪም ብGF1 ፕሮጀክቶች እና በሌሎች የወደፊት ተቛማት ለሚፈጠሩ የአካባቢያዊ እና
ማህበራዊ አደጋዎች የማስተዳደር ስራም ያጠቃልላል።
2. ኃላፊነታዊ የኢንቨስትመንት መዋቅር
2.1 ኃላፊነታዊ የኢንቬስትመንት መመሪያ
ይህ ፋንድ ተቋም ኃላፊነታዊ ኢንቬስትመንቶች እና ሁሉም የኢንቬስትመንት ፕሮጀክቶች በ Good International Practice እንዲሆን
ለምሳሌ በ AfDB ISS እና IFC ፤ በዓለማዊ ባንክ የአከባቢ፡ የጤና እና የደህንነት ምሪቶች (EHSG) አምሳሌነት በተደረጉ ዓለም አቀፋዊ
ጥሩ ልምዶች ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል። ይህንን እውን ለማድረግ ደግሞ በሚከተሉ ሁለት መርሆዎች ምርኩዝ በማድረግ፡ የተቋሙ
ኃላፊነታዊ የኢንቬስትመንት መዋቅር ለሁሉም የኢንቬስትመንት ውሳኔዎች እና የአስተዳደር እንቅስቃሴዎች እንደ መመሪያ ሆኖ ያገለግላል።

‘ምንም ጉዳት አያስከትሉ’ (በ ESMS ሰነድ እንደ ተዘረዘረ እና በ IFC የብቃት ደረጃ ጥበቃ እንደ ተገለጸ)
(1}http://www.ifc.org/wps/wcm/connecUtopicsext_contenUifc_external_corporate_site/ifc+sustainabiIity/learning+and+adapting/k
nowledge+products/p
(1)http://www.ifc.org/wps/wcm/connectUtopic_ext_contenUifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/learning+and+adapting/k
nowledge+proudction/publications/publications _policy_interpretationnote

‘መልካም አድርግ’ (በ አከባብያዊ የልማት ሂዶቶች እና ለአካባቢያዊ የማህበረሰብ ልማት ድጋፍ ለሚሰጥ የተጽዕኖ
መዋቅር ላይ የእንደ ተዘረዘረ)
ኃላፊነታዊ የኢንቬስትመንት መመሪያ በዚህ ሰነድ ተጨማሪ ቅጥር 1 (Annex 1) ላይ ይገኛል። በአካባቢያዊ እና ማህበራዊ
ያአደጋዎች ቁጥጥር፡ የባለድርሻዎች ተሳታፊነት እና ጥቅም የማመንጨት ስራዎች ጋር በማዛመድ ተቋሙ ኃላፊነታዊ
ኢንቬስትመንት ክዉን ለማድረግ ላሉት ግዴታዎች ይዘረዝራል። ይህንን መመርያ በተቋሙ ዋና ስራ አስኪያጅ (CEO) የተደገፈ
እና የተፈረመ ነው። ከተቋሙ እንቅስቃሴዎች በሚገኝ ተመኩሮ መሰረት በማድረግ በአንስተኛ መልኩ በየዓመቱ ግምገማ
ሊደረግለት ነው። መመሪያው ለየተቋሙ እንቅስቃሼዎች መመሪያ እና መረጃ ሚሰጥ ሲሆን፡ ከሁለንትናዊ የእስተዳደር ግምገማ
ሂደት ጋር በየዓመቱ አስተያየት ይደረግለታል። ከንኡስ ፕሮጀክት ባህሪ እና ስፋት እንዲሁም ከንግድ ዓላማዎች ጋር ተስማምቶ
እየሄደ መሆኑ ለመረጋገጥ ደግሞ እንደ አስፈልጊነቱ በየግዜው ግምገማ ይካሄዳል። ለተቋሙ ስራ አስክያጅ በቀጥታ ወይም
በውክልና ሚሰሩ ኮንትራክተሮች እና ንኡስ ኮንትራክተሮች እንዲሁም ኢንቬስትመንት የተደረገላቸው እንቅስቃሴዎች በቀጥታ
ለመመሪያው ወይም ከ ዋናው መመሪያው ራዕይ፡ ዓላማ እና መስፈርቶች አብረው ሚሄዱ መመሪያዎች መከተል አለባቸው።
በተጨማሪም መመሪያው ለሁሉም የተቋሙ ሰራተኞች (በስልጠና ወቅት) እና ለሚፈልጉ አካላት ይፋ ይደረጋል።
2.2 ኃላፊነታዊ የኢንቬስትመንት ኮድ
ተቛሙ እና ተቋሙ ኢንቬስት ሚያደርግላቸው ሌሎች ተቋሞች፡ ለአካባቢያዊ እና ማህበራዊ ጉዳዮች የሚመለከቱ የማስተዳደር
ስራዎች እና በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ የኢንዱስትሪ ጥሩ ልምዶች ስራ ላይ በመዋል ቀጣይ የሆነ መሻሻል ማሳየት
ይገባቸዋል። ይህንን ለማስፈጸም ለአከባቢያዊ እና ማህበራዊ አደጋዎች ግምት ሚሰጥ እንዲሁም አከባቢያዊ እና ማህበራዊ
ዕድሎች ተጨባጭ ሚያደርግ የአስተዳደር ሥርዓት በሚከተሉ እርምጃዎች ተግባራዊ ማድረግ ይገባል።
በ GF1 ድጋፍ አመካይነት የአከባቢያዊ እና ማህባአራዊ የአስተዳደር ሥርዓት ተግባራዊ ማድረግ፡
አከባቢያዊ እና ማህበራዊ ግምገማዎች አንዱ የኢንቬስትመንት ውሳኔ-ሰጪ አካል በማድረግ ወደ ጥቅም ማዋል፡
ስለ ታዛዥነት፡ የአደጋ አስተዳደር እና ክስተቶች ሚመለከቱ ክትትል ማድረግ እና ጥቆማ ማቅረብ፡
የአከባቢያዊ እና ማህበራዊ እስተዳደር ሚምለከት ቁጥጥር ማድረግ እንዲሁም የአከባብያዊ እና ማህበራዊ
መሰፈርቶች ቁሳዊ ጥሰት ማስወገጃ ማቅረብ።
2.3. ህጋዊ እና ሌሎች መስፈርቶች ለኃላፊነታዊ ኢንቬስትመንት
ተቋሙ ሁሉም ህጋዊ ግዴታዎች በተጨማሪም የኢኩዌተር መርሆዎች (Equator Priniciples)፡ የ IFC ISS የብቃት መለክያዎች
እና ሌሎች ዓለም አቀፍ የአከባቢያዊ እና ማህበራዊ የአስተዳደር መለክያዎች የማስከበር ኃላፊነት አለው (1)። የዓላም አቀፍ የስራ
ድርጅት (ILO) ዋና የስራ ደረጃዎች፡ የ ILO መሰረታዊ የስራ የህግ መግለጫዎች እና የ UN በንግድ እና ሰበአዊ መብቶች ዘርያ
የመመርያ መርሆዎች ጭምርም ያካትታል። በተቋሙ የገንዘባዊ ድጋፍ ሚከናወኑ ኢንቬስትመንቶች፡ እነዚህ መለኪያዎች
ጠብቀው እንዲሔዱ ተቋሙ ይፈልጋል። ማንኛውም ፕሮጀክት ከመጀመሩ በፊት፡ በአገራዊ፡ ዓላም አቀፍ እና በ ESMS መሃከል
ሊፈጠር የሚችል የህጋዊ እና የመለክያዎች ክፍተት ሚዳስስ ጥናት ይካሄዳል። በጣም ጥብቅ የሆኑ መስፈርቶች ተግባራዊ
ይሆናሉ::

________________________________________________________
1
IFC የብቃት መለክያዎች በማህበራዊ እና አካባቢያዊ ዘላቂነት (በ ዓለም ባንክ የአከባቢ፡የጤና እና የደህንነት መመሪያዎች
ተብለው የሚታወቁ ቴክኒካል ማጣቀሻ ሰነዶች ጭምር)
3. አካባቢያዊ እና ማህበራዊ ተጽዕኖዎችና ማስተካከያዎች
3. አካባቢያዊ እና ማህበራዊ ተጽዕኖዎችና ማስተካከያዎች

ይህ ክፍል የጂኦተርማል ፕሮጀክቶች ሚኖራቸው ተጽዕኖዎች እና በ ESMS በኩል ሁሉም አከባቢያዊ እና ማህበራዊ
ተጽዕኖዎች ለማጥናት እና የማስተካከያ እርምጃዎች ለምዘጋጀት የሚደረጉ ክንውኖች የሚያብራራ ነው።

3.1 ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተጽእኖዎች መለየት
አካባቢያዊ ወይም ማህበራዊ ተጽዕኖ በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ በሚያስከትለው አሉታዊ ሆነ አዎንታዊ ለውጥ ይታወቃል።
ይህንንም ፕሮጀክቱ በቀትታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ በንብረት/ተቀባይ ላይ በሚያደርሰው ጉዳት ነው። ተጽእኖ በሁለት
ምክንያቶች ላይ የተምሰረተ ነው፡ የ አከባቢው ተነቃፊነት/አስፈላጊነት እና በፕሮጀክቱ ምክንያት የደርሰ ለውጥ መጠን።
የንብረት ወይም ተቀባይ ባህሪ፡ ተነቃፊነት እና አስፈላጊነት ከአንድ ፕሮጀክት ወደ ሌላ ፕሮጀክት ስለሚለያዩ፡ ሊያጋጥሙ
የሚችሉ ተጽዕኖዎች በ አካባቢያዊ እና ማህበራዊ የተጽዕኖ ጥናት (ESIA) ሂደት ይጣራሉ።
በሁሉም የፕሮጀክቱ የሕይወት ዕደት ደረጃዎች፡ ከቅድመ-ኢንቬስትመንት (ስምምነት ማጣሪያ) ጀምሮ በፕሮጀክቱ
ምክንያት ሊፈጠሩ ሚችሉ አከባቢያዊ እና ማህበራዊ ተጽዕኖዎች በግምት ውስጥ ይገባሉ። ይህ ደሞ ከቅድመ ኢንቨስትመንት ደረጃ
ጀምሮ በየደረጃው ይገምገማል። በዚ ደርጃ ላይ፡ ፕሮጀክቱሊፈጥራቸው በሚችለው ተጽዕኖዎች ተጣርቶ ይመደባል። ተቋሙ
በፕሮጀክቶቹ ምክንያት ጉዳት ላለማድረስ በሚያደርገው ጥረት፡ በጣም ጉልህ የሆነ ተጽዕኖ ያላቸው ፕሮጀክቶች (Category A)
ከጥብቅ ጥናት እና በቂ የሆነ የአዎንታዊ ተጽዕኖ ማስረጃ (ከ ‘መልካም አድርግ’ ሚል ፍልስፍናችን ሚስማማ) ከተገኘ በኋላ ነው
ግምት ውስጥ ሚገቡት። ይቀርባል። በጂኦተርማል ፕሮጀክቶች ምክንያት ጉዳት ወይ ተጽእኖ ሊፈጠርባቸው የሚችሉ የተቀባይ እና
የንብረት ዓይነቶች ቀጥሎ በሚገኝ ሰንጠረዥ፡
ተቀባዮች/ንብረቶች
ባዮሎጂካል

የተጠበቁ/ ተነቃፊ መኖርያዎች
እጽዋት (ውሃ ውስጥ/ መሬት ላይ)
እንስሳት (ውሃ ውስጥ/ መሬት ላይ)
መሬት ወይም መሬት-ተኮር ኑሮዎች (ለምሳሌ እርሻ፡መጋጥ፡ ዓሳ ማጥመድ)

መሬት ወይም ውሃ-ተኮር
ኑሮዎች

የባህል ቅርስ
ማህበረሰብ

አካላዊ

መዝናኛ እና ቱሪዝም
ኢኮኖሚ እና ሥራ
ተጨባጭ የባህል ቅርስ
የማይጨበጥ የባህል ቅርስ
ተጋላጭ የሆኑ ቡድኖች(ለምሳሌ አናሳ ጎሳዎች)
የአገሬው ተወላጆች
የመኖርያ / የግል ንብረት
የእያታ ምቹነት
ማህበራዊ ትስስር
የህዝብ መሰረተልማት (ለምሳሌ መንገድ፡ የጤና ጥበቃ፡ የቆሻሻ አስተዳደር)
የህዝብ ደህንነት
ጤና እና ደህንነት
መሬት (ለምሳሌ የመሬት ቅርጽ፡የመሬት ገጽታ)
አፈር (ለምሳሌ ጥራት)
ከመሬት በላይ ያለ ውሃ (ለምሳሌ ጥራት እና ተገኝነት)
የመሬት ውሃ (ለምሳሌ ጥራት እና ተገኝነት)
አየር (ለምሳሌ ጥራት)
የድምጽ አከባቢ (ለምሳሌ ጥራት)

ተጽዕኖዎች በተቀባዮች እና በንብረቶች ላይ በሚፈጥሩት ለውጥ ስለሚወሰኑት፡ የትኞቹ ተጽዕኖዎች ወሳኝ ናቸው ወይም
ምን ዓይነት የማስቀነስ ኣርምጃዎች ተገቢ ናቸው ለመለየት ሙሉ የሆነ መስፈርት (standard) ለማዘጋጀት አስፈላጊ ኣይደለም።
ምክንያቱም የያንዳንዱ ፕሮጀክት የሚካህይድባችው ቦታዎች የራሳቸው ይሆኑ ልዩነቶች ሊኖርዋቸው ይችላሉ።ይሁን እንጂ፡

ለብዙ ዘርፎች ሚወክሉ የተለመዱ/ጠቋሚ ተጽዕኖዎች ተለይተዋል (ለምሳሌ በ አፍሪካ ልማት ባንክ እና ሌሎች)። በሚቅጥሉ
ገጾች እንደሚገኝ የጂኦተርማል ዘርፍ ሰንጠረዥ ይታያሉ።

አንዳንድ ፕሮጀክቶች በሰንጠርዥ ውስጥ ከተገለጡት በላይ ማህበራዊ ትጽእኖ ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ፡ አንዳንድ
ፕሮጀክቶች አካላዊ ወይም ኢኮኖምያዊ የቦታ ዝውውር ሊያስከትሉ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ በተወላጆች ህዝብ ላይ ተጽዕኖ
ሊፈጥሩ ይችላሉ። ክፍል 5 ዝርዝራዊ በሆነ መልክ የፕሮጀክቶች ምደባ እና የተደረገው ተጨማሪ ጥናት ይገልጻል።
3.2 የተለመደው የተጽዕኖ መቀነሻ
ምንም እንኳን ዝርዝራዊ የሆነ መቀነሻ በ የተጽዕኖ ጥናት ሂደት ላይ ሚወሰን ቢሆን፡ እንደ ጥሩ የዓለም አቀፍ
ኢንዱስትሪያዊ ልምድ (GIIP) ሊቆጠር የምችል ጠቋሚ የሆኑ የመቀነሻ ዘዴዎች ያዘ ዓለመአቀፍ መመርያ አለ። አንዱ
በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥሩ ተቀባይነት ካላቸው የመመሪያ ምንጮች፡ IFC/የዓለም ባንክ EHS መመሪያዎች ነው። የፕሮጀክት
ዓይነቶች መሰረት በማድረግ፡ አጠቅላይ የ EHS መመሪያዎች እና ልዩ የጂኦተርማል(Geothermal) እና የማሰራጫ
(Transmission) ዘርፎች መመሪያዎች፡ በጣም ተዛማጅ የሆኑት መመሪያዎች ናቸው። ተጨማሪ መመሪያ በአፍሪካ ልማት
ባንክ በተዘጋጀ የዘርፉ ቅልፍ ደብተሮች ላይ ይገኛል። (Integrated Safeguards System Guidance Materials: Volume
3: Sector Keysheets, African Development Bank; 2015 (4).) እነዚህ ሰነዶች በተለያዩ ፕሮጀክቶች ሊከሰቱ የሚችሉ
ተጽዕኖዎች እና እነዚህን ተጽዕኖዎች ለመቆጣጠር የሚጠቅሙ የመቀነሻ እርምጃዎች በጀርባዎቻቸው የያዘ ናቸው።

ተፅእኖ

ማሻሻያዎች

ኣመልካች ተፅእኖ እና የጂኦተርማል ክፍል መሻሻል .
ጂኦሎጂ/ሃይድሮሎጂ
የጂኦተርማል ፈሳሾች፡ ማውጣት፡ መልሶ ማስገባት
እና ማውጣት ክምድር የሚፈልቀው የጠፈጥሮ
ፍሉ ዉሃ የመሳሰሉ የምድር የውሃ ምንጮች
ሊያቃውስ ይችላል። በህንፀት ግዜ የሚፈጠር
ድንገተኛ መፍሰስስ የሚያስከትለው የምድር ውሃ
መበከል።

የውሃ እና የኣፈር ብክለት
የእርሻ ቦታ የምድር ውሃ፡ እና ከምድር በታች
ያለው የውሃ ብክነት።
የባከኑ የጂኦተርማል ፈሳሾች መውጣት።
ውደ ከምድር በታች ያሉ ውሃዎች ወይም
ከምድር በላይ ያሉ ውሃዎች መበከል
የሚያስከትል የቧንቧ መስመሮች ብልሽት ወይም
መፈንዳት የሚያመጣው ድንገተኛ የድሪል ፈሳሾች
መፈንዳት።
በትቦ የሚፈስ እጣቢ “ግራጪ ውሃ”ፍሳሽ ።

ኣፈር፡ ወንዝ እና ጎርፍ
የግንባታ ፕሮጀክቶች በሚካሄዱበት ጊዜ
የሚፈጠር የኣፈር መሸርሸር/ ሰዲመንቶች እና
የውሃ ፈሳሾች መበከል፡ የውሃ መውረጃ መንገዶች
መዛባት።

የውሃ ማከማቻ ኣጠቃላይ ጂኦሎጂካዊ እና ሃድሮሎጂካዊ ሞዴል ማልማት።
በ ጂኦተርማል የማስወጣት እናን የማስገባት ነጥቦች መሃል እና ማንኛውን የሚጠጣ ውሃ
ምንጭ ወይም ከምድር በላይ ያለው የውሃ ምንጭ ሊኖሩ የሚችሉ የሃይድራውሊክ
መርበቦች ለመለየት የፕሮጀክቱ እቅድ በሚወጣበት ጊዜ የ ውሃ ምጣኔ እና የሃይድሮሎጂ
ጥናጦች ማጠናቀቅ።
ጥንቃቄ በተሞላበት የቦታ ኣመራረጥ እና በሚገባ የታቀዱ እና የተተገበሩ የውሃ ምንጮች
የንጹ ውሃ ምንጭ ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉ ጥልቀት የሌላቸው የውሃ ምንጮች የሆኑ
የሃድሮሎጂ ስፍራዎች፡ እንፍሎች ከሚያወጡ ምንጮች መለየት።
ከዚህ ወረድ ብለው ስለ ውሃ እና ኣፈር ብክለት ይመልከቱ።
በተቻለ መጠን ባስቸኳይ፡ የእፈር መዛባት እና የጠቆረጡ ኣትክልቶች፡
ኣከባቢው በተፈጥሮ በሚበቅሉ ኣትክልቶች መተካት።
በተቻለ መጠን፡ ጎርፍ ሊታይባቸው የሚችሉ ቦታዎችን፡ ቁልቁለቶች እና ውሃ
የሚተላለፍባቸው ቦታዎችን ማስወገድ።
በጥንቃቄ መንደፍ: ለምሳሌ፡ ኣሰላለፍ እና ኣቀማመጥ፡ ዝቅተኛ የወንዞች መንገድ መዛባት፡
የስራ ጊዜ (ኣተቃላይ ጊዜ እና ወቅታዊነት).
የነዳጅ የድሪሊንግ ፈሳሾች እና መሰንጠቅያዎች ተገቢ የማተረቃም ዘዴ።
ተገቢ የሆነ ኣያያዝ፡ ደግሞ መጠቀም እና/ወይም እንደየ ባህሪው ቆሻሻውን ማስወገድ
ከተቻለ የድሪሊንግ ፈሳሹ መልሶ በጥቅም ላይ ማዋል።
ከነዳጅ ጋ የሚያያዙ ለማስወገድ ጋኖች (ታንኮች) ወይም የቆሻሻ ማስወጫ ቀዳዳዎች
ማስወገድ።.
የመርዛምነት ጥናት ከመደረጉ ቡሃላ የውሃ ድሪሊንጎች ወደ ጉድጓድ ውስጥ መክተት።
የውሃ መሰንጠቅያዎች መርዛማ ካልሆኑ እንድገና መጠቀም እና (ለምሳሌ እንደ ህንጻ መሙያ)
ወይ በቆሻሻ መሰብሰብያ ውስጥ ማስገባት።
የውሃ ምንጮች ኣሲድ ስደረግላቸው፡ ከጂኦሎጂካል ኣቀማመጡ በሚመች መልኩ ያማያዞርቅ
ሽፋን መኖሩን ኣረጋግጥ።
ፋብሪካ ከመንጋባቱ በፊት የ ጂኦተርማል ፈሳሾት በኣካአባቢ ሊያደርሱት የሚችሉ ጉዳት
ኣስቀድሚ ሊታሰብበት ይገባል።

የኣየር ደረጃ
ከሃይል ማመንጫ የሚወጣ ሃይድሮጀን ሳልፋይድ
እና ሜርኩሪ (የፍላሽ እና የደረቀ የእንፋሎት
ተክኖሎጂዎች). በውሃ ምንጭ ፍንዳታ ወይም
በማስተላለፍያ ትቦ መበላሸት ሳብያ የሚከሰት
ድንገተኛ ከምድር በታች ካሉ ግንባቶዎች
የሚከሰት የሃይድሮጂን ሳልፋይድ መፍሰስ።

ድምጽ እና የምድር መንቀጥቀጥ
በስራ ግዜ ላይ የሚፈጠሩ ከ ፋብሪካዎች
የሚፈጠሩ ድማሶጭ እና የምድር መንቀጥቀጦች
የመስማትን ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ (በእንስሳት
እና በሰዎች ላይ).
የተፈጥሮ ሃብቶች እና ቆሻሻ
የውሃ ማቀዥቀዣ ሲስተሞች የሚያጠቃልል
ለተለያዩ ሂደቶች የሚያገለገል የውሃ ማውጣት
ስራ፡ የውሃ ምንጮች ቁፈራ እና የ ‘ኢንጀክቲቪቲ’
ሙከራዎች ማህበረሰቡን እና ኢኮሲስተሙን
ሊጎዱ ይችላሉ።
ከሃይል ማመንጫው ሂደት ምክንያት ሊፈተሩ
የሚችሉ ሳልፈር፡ ሲሊካ እና ካርቦኔት። በዚህ ቆሻሻ
ውስት ብክለትን የሚያስከትሉ ጥረነገሮች ብዛት
ታይቶ ይህ እንደ ኣደገኛ ቆሻሻ ሊታይ ይችላል።
በምድር እና በባህር እንስሳት እና ኣትክልቶች
የሚወርድ ቀጥተኛ ጉዳት
የኣትክልቶች መጥፋት ወደ ኣትክልት ዝርያዎች
መብረስ፡ እና የእንስሳት መፈናቀል ሊያስከትል
ይቻላል።

ፈሳሾች እንደገና ተመልሰው ካልገቡ፡ በዉሃ ማከማቻው ውስጥ ደረጃውን የጠበቀ ተገቢ ወደ
ሆነ የ ብረት ይዞታ እንዲኖርው ማድረግ።
በማስገብያ ግድግያዎች ፈሳሻ የማያሳልፍ ሽፋን በመጠቀም፡ ከምድር በታች የሚገኘው የውሃ
ብክለትን መከላከል ይቻላል።
የጂኦተርማል ፈሳሾች ዳግም የመጠቀም ሁኔታ ማመዛዘን ያስፈልጋል ለምሳሌ፡ እንደ ማሞቅ
የመሳሰሉ የዳውን ስትሪም ተክኖሎጂዎች እና የ ባይናሪ የሃይል ተክኖሎጂ ማመንጫ።
የብረት ዝገት ቁጥጥር እና ፍተሻ የሚያጠቃልል የጂኦተርማል ማስተላለፍያ ትቦዎች እና የውሃ
ምንጭ መዝጊያዎች በቀጣይ የማሻሻል ስራ። ድንተኛ የውህሃ ምንጭ ፍንዳታ እና
የማስተላፍያ ቱቦዎች መበላሸት እና የጂኦተርማል ፈሳሾች መፍሰስ የመቆጣጠር እርምጃዎች።
• ኣስፈላጊው ደረጃ ለመጠበቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ሲስተሞችን መገንባት
በሚቻልበት ጊዜ የጂኦተርማል ፈሳሾች እና ጋዞች ተመልሰው በጥቅም እንዲዉሉ የሚያስችል
ቴክኖሎጂ መጠቀም ተመራጭ ነው። ሙሉ በሙሉ መልሶ መጠቀም በማይቻልበት ጊዜ እና
ወደ ኣየር የሚወጡ ጥረነገሮች ለኣከባቢ፡ ለጤና እና ለድህንነት በማይጎዳ መጠን እስከሆነ
ድረስ፡ ሃይድሮጂን፡ ሳልፋይድ እና ሜርኩሪ በጢስ ማውጫ ትቦዎች እንዲወጡ ማድረግ
ይቻላል። ሃይድሮጂን ሳልፋይድ እና ሜርኩሪ ለማስወገድ ማስቆምያ ሲስተሞች ኣስፈልገው
ነበር ለምሳሌ ደረቅ ወይም እርጥብ የማጽጃ ሲስተሞች ወይም ለሃይድሮጂን ሳልፋይድ
የፈሳሾች ሪዳክሽን/ኦክሲደሽን ሲስተሞች፡ ለሜርኩሪ ደሞ የጋዝ ወደ ውሃ የመቀየር እና
በኣድሶፕሽን የሚሰሩ መለያያ ሲስተሞች። ቀጣይ የሆነ የውሃምንጮች እና የጂኦተርማል ፈሳሽ
ትቦዎች ጥገና፡ የብረት ዝገት ቁጥጥር እና ፍተሻ፡ ግፊት መቆጣጠር; እና እንደ መዝግያ
መቆጣጠርያ የመሳሰሉ ፈሳሾች ወደ ውች እንዳይ ወጡ የሚከላከሉ እቃዎች መጠቀም።
የውሃ ምንጭ ፍንዳታ እና የውሃ ትቦዎች መበላሸት በሚያጋጥምበት ጊዜ ኣፋጣኝ መልስ
ለመስጠት የሚያስችል ንድፍ መኖር።
ኣደገኛ የሆነ የግንባታ ተቋም የተደኮነበት ቦታ። ካስፈለገ ማስቆምያ ያላቸው ዘመናዊ እቃዎች
መጠቀም (ለምሳሌ፡ የድምጽ መቆጣጠርያ እና መዝግያ)።
ለግንባታ ስራ እና ለማሺነሪዎች ስራ የሚያገለገል ጥሩ የጥገና እቅድ።

እንደ ውሃ ምንጭ የሚያገለግሉ የተለያዩ ፈሳሾች ለመረዳት፡ ማንኛውም ውሳኔ ከመወሰኑ
በፊት የውሃ ጥናት እኒድካሄድ ማድረግ። የኣሳ መስተላለፍያ መንገድ ኣለመዝጋት እና ወይም
የባህር ስነሂወት ኣለመጉዳት እና፡ ዝቅተኛ የውሃ ፍስሰት በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ኣስፈላጊውን
የሃይድሮሎጂ ፍስሰትእንዲኖር ማረጋገጥ። በሁሉም ቦታ ከሚገኙ የሚመለከታቸው
ባለስጣናት ፍቃድ ሳይገኝ ውሳኔ መወሰን የለበትም። የህዋ ብቃት ከፍ ማድረግ (የውሃ ሰርጎ
መግባት፡ የመከላክያ ጥገናዎች) እና ውሃ መልሶ መጠቀም። ካሉ የደረጃ መለክያዎች ጋር
ለመሄድ በውሃ ማውጫ እና በውሃ ማስገብያ ያለውን የሙቐት ልዩነት መከታተልና
መቆጣጠር።
የቆሻሻ ተገቢ የሆነ የቆሻሻ ኣያያዝ፡ ማጠራቀም፣ መጓጓዝ እና የመጣል ኣስተዳደር።
እንዳስፈላጊነቱ የማይጎዱ ቆሻሻዎችን መልሶ ጥቅም ላይ ማስዋል (ለምሳሌ ሳልፈር ኬክ)።
ከ ባዮዳይቨርሲቲ እና ከ እንስሳ ዘገዳም ሞያተኞች ምክር በመውሰድ፡ ጥንቃቄ የተሞላው
የቦታ ኣመራረጥ እና የሁሉ ኣይነት ፕሮጀክቶች ኣቀማመጥ በሚመለከት ሃሳብ ማግኘት።
በጥንቃቄ የተሞላ የግንባታ ንጥፈቶች እቅድ ማውጣት።መተበቅ ያለባቸውን ቦታዎች
በሚመለከት ድንበሮችን መለየት እና መጠበቅ (በመጥፋት ላይ የሚገኙ ዝርያዎች፡ የመብላት
እና የመባዛት ቦታዎች፡ የፍልሰት መንገዶች ወ ዘ ተ) እንደሞያተኞች ምክር መሰረት በተቻለ

የውሃ ሲስተሞች ለማቀዝቀዝ ተብሎ ከውሃ
ምንጮች የሚወጣ ውሃ የውሃ እንስሳትን ሊጎዳና
የውሃ እንስሳት ከተፈጥሮ ጋ ያላቸውን ስነሂወታዊ
ትስስር ሊያዛባ ይችላል።

የዝርያዎች ወረራ
የኣትክልት እና የሰራተኞች ከኣንድ ቦታ ወደ ሌላ
መንቀሳቀስ፡ የእንስሳት፡ ኣትክልት፡ ኢኮሲስተሞች
እና የሰብል ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል።
ኢኮኖሚያዊ እድገት እና የስራ እድል
የኣከባቢው ማህበረሰብ በቀጥታ የስራ እድል
መፍጠር እና የኣከባቢው ቁጠባ በፍርያቶች እና
በኣገግሎቶች ዘርፍ ቁጠባ ላይ ማሳደግ
የኣከባቢው ኑሮ ሊያሻሻል የሚችል እንኳን ቢሆን፡
ከህብረተሰቡ ጋር የሚደረጉ ግንኝነቶች በደምብ
ካልተሰተዳደሩ ግን ይሄ ወዴ ሌላ ችግር ሊመራ
ይችላል።
የኣከባቢው ሃብቶች እና ኣገልግሎቶች ለፕሮጀክቱ
ተብለው ጥቅም ላይ በሚዉልበት ጊዜ
የኣከባቢው ጸጋዎች ቶሎ ሊያልቁ ይችላሉ።

ባህላዊ ቅርስ
የባህላዊ ቅርስ ቦታዎች በግንባታ ንጥፈቶች
ምክንያት መውደም፡ የሚገኙበት ቦታ መበላሸት፣
ወዘተ።
የማህበረሰቡ ጤና፡ ድህንነት እና ጸጥታ
ደካማ የህንጸት እና የስራ ኣስተዳደር በሰው ጤና
እና ምቾት ያለተፈለጉ ችግሮች ሊፈጥር ይችላል።
በድርጅቱ ሰራተኞች እና በህብረተሰሙ መሃል
የሚደረጉ ግንኑነቶች እንድ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ እና
ሊሎች ተላላፊ ህመሞች መሰራጨት ምክንያት
ሊሆን ይችላል። የጂዕተርማል ፈሳሾች ማስወጣት፡
መልሶ ማስገባት እና መፍሰስ ከመሬት በላይ እና
ከምድር በታች ያሉትን የውሃ ምንጮች ላይ
ተጽእኖ ሊፈጥር ይችላል።

መጠን እና እንደ ተገቢነቱ የበረሃ እንስሳት መከላከል እና ካኣንድ ቦታ ወደ ሌላ መጓጓዝ።.
በተጨማሪ የኣፈር እርማጃዎች፡ ወንዝ እና ጎርፍ፡ የውሃ እና የኣፈር ብክለት እና የወረራ
ዝርያዎች እና የውሃ እንስሳትን መከላከል የሚለውን መመልከት ይቻላል። ተገቢ ሆኖ
በሚገኝበት ግዜ (ኣሳ እና በጥበቃ ስር ያሉ ዝርያዎች ኣከባቢ) እንደ መርበብ እና ሌላ
የመከላክያ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በ እንስሳት ላይ ሊወርድ የሚችለውን ድንገተኛ ኣደጋን
መከላከል ትችላለህ።
ኣስፈላጊውን የውሃ መጠን መቀነስ፡ ለምሳሌ በመቀዥቀዣው የውሃ ሲስተም ውሃን እንደገና
መጠቀም፣ እና ማቀዥቀዣ ግምቦች እና ሃይቆች ወይም የቀዘቀዘ የኣየር ሲስተም በመጠቀም።
የሚገባውን የውሃ ፈሳሽ መቀነስ።
ከሚመለከታቸው ባለስልጣናት ጋር በመወያየት መደረግ ያለበት፣ የተለዩ ዝራይዎች የማጥፋት
እርማጃዎችን የሚያተቃልል፡ የወረራ ዝራያዎች የማስተዳደር እቅድ።
ሰራተኞች ማሰልጠን እና የህብረተሰብ ንቃት ከፍ ማድረግ።
በልዩ የመንግስት ፍቃድ ካልሆነ በስተቀር፡ ከውጭ ኣዲስ ዝርያዎች ኣለማስገባት (ለምሳሌ
ቦታዎች ወደነበሩበት ሁኔታ ለመለስ)
ለግንባታው ሰራተኞች የሚያገለግሉ ግልጽ የሆኑ የስራ መስፈርቶች እና የስራ ሂደቶች ያላቸው
የተቀጣሪነት እቅዶች ማርቀቅ።
ስርራእድሎችን በሚልአከት ከህብረስአቡ ጋር ግልጽና ተገቢ የሆነ ካባህሉ ጋር የሚስማማ
ግንኙነት መኖር። ምዛናዊ እና ግልጽ የሆኑ የስራ ኣቀጣጠር ኣግባቦች። ሰዎች ከፕሮጀክቱን
የሚጠበቅባቸውን ነገሮች ማሟላት እንዲችሉ፡ ከኣከባቢው ያሉ ኢንስቲትዩሽኖች ጋር መደረግ
ያለበት የስልተንናእና ስራ ላይ የመቀጠር መስፈርቶች ስምምነት። የ SME እድገቶች፡ በእቃዎች
ኣስተዳደር እና ጥገንናላይ ለተሰማርሩ ሰራተኞች ቀጣይ የስልጠና እድሎች፡ ሌላ ሞያ
ማስተማር እና ኣማራጭ የስራ እድል መፍጠር የሚያጠቃልል ግንባታውን ከተጨስአ ቡሃላ
ምወድ ያብኣቸው እርምጃዎች።
ከኣከባቢው ባለስልጣኖች እና መሪዎች ጋር በመነገር፡ ቀጣይ የሆነ በኣከባቢው መኖር ያለበት
የስራ እድል። ህብረስአቡ ራን እንዲችል የሚያግዙት የኣከባቢው ኣቅሞች መንባት።
የኣከባቢው ዋጋዎች ማስተዳደር እና ኣስፈላጊ የእርማት እርምጃዎች መፈለግ (ለምሳሌ
የኣከባቢው ግፊት ለመቀነስ ኣማራጭ ምንጮች መፈለግ) እንደ ኣስፈላጊነቱ።
የፕሮጀክቱ ቦታ እና የፕሮጀክቱ ክፋሎች ክህብረተሰብ ጥናት የሚያደርጉ ሞያተኞች እና
ስፐሽያስቶች በመወያየት መምረጥ። የሚጨበጡ እና የማይጨበጡ የባህል ቅርሶች
የሚያካትት የባህላዊ ቅርሶች የኣስተዳደር እቅድ (ለምሳሌ ኣካባቢያዊ ባህሎች እና ልምዶች).
ግንባው ግዜ የ “chance finds” ሂደት በተግባር ላይ መዋል።
የሚጨበጡ ባህላዊ ቅርሶች በሚል ርእስ የተጻፈውን ተመልከት።
ጥሩ “የቤት ኣያይዝ” እና የኣስተዳደር ሂደቶች።
የቆሸሸ ውሃ መድፈን፡ ጸረተባይ እርምጃዎች መውሰድ እና ውሃን መከላከል የመሰሳሰሉት
የጤና እርምጃዎች መውሰድ። በኣከባቢው ሊኖር የሚችል ተጽእኖ ለመገመት የኣደጋ እና
የእስቸኳይ ጊዜ ጥናቶች ማካሄድ። በተጨማሪ እላይ የተጠቀሰቱን በኣፈር፡ ወንዝ እና ጎርፍ፡
እና የውሃንና የኣፈር ብክለት በሚል ርእሶች የተጠቀሱትን መረጃዎች እይ። የስራ ሃይል
ለመፍጠር የሚያስችል የስራ ኣስተዳደር ሲስተም በመገንባት ለስራ የሚመች መሆኑን እና
ለኣከባቢው ማህበረብ ለህመም የማያጋልጥ መሆኑን ማረጋገጥ። ስአራተኞች እና ኣብሮዋቸው
ለሚነሩ ሰዎች ስለ ኤች ኣይቪ ኤድስ፡ የወባ በሽታ እና ሌላ ተላላፊ ህመሞች በሚመልከት
ትምህርት መስጠት። የባህርያዊ ሃብቶች እና ዎሻሻ እና የውሃ እና የኣፈር ብክለት የሚለውን
ርእስ ተመልከት።

ለሃይድሮጂን ሳልፋይድ ጋዝ በመጋለጥ ምክንያት
ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ችግሮች።
ኣንደ የተቆፈሩ የውሃ ምንጮች እና ሞቃት ነገሮች
ጋር የሚያያዙ ለህብረተሰቡ ኣደጋ ላይ የሚከቱ
ችግሮች።

ማህበራዊ መዋቅሮች እና የህብረተሰቡ ኑሮ
ግንባታ የስራ ሃይል ከመኖሩ የተነሳ የተለመደውን
የህብረተሰቡ የኣኗናር ዘዴ መቀየር ወይ እንደ
ተቀየረ ሆኖ የመምሰል ነገር።

ስራ እና የስራ ሁኔታዎች
ብቃታቸው ያልተተበቁ የስራ ጤና እና የድህንነት
ጥበቃዎች ኣደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ ። የኣይምሮ
የጤና ቭግሮች ከሰው ርቆ በመኖር እና በተዘጋ
ቤት ከምስራት ሊነሱ ይችላሉ። የዘር፡ ሃይማኖት
እና የዜግነት ልዩነቶች መለያየት፡ ጥቃት
ሊያስከትሉ የሚችሉ ሲሆኑ የስራ ሁኔታዎች
መለያየት ደሞ በሰራተኞች መሃል ጸብ ሊያነሳ
ይችላል።
የትእይንት ተጽእኖ
የትእይንት ተጽእኖዎች በተለይ ከመቀዥቀዣ
ግምቦች።
የእንስሳት የመኖርያ ቦታ መበታተን፡ መበላሸት
እና እንስሳት ከቦታ ወደ ቦታ የሚጓዙባቸው
መንገዶች መታገት።
ሃይል ማመንጫ እና ከሱጋ የሚያያዙ ክፍሎች
ለመገንባት ተብለው የሚቆረጡ ኣትክልቶች
በኣከባቢው የተፈጥሮ የጥበቃ ቦታዎች ሊከፋፍሉ
እና ሊያወድሙ ይችላሉ።
የግንባታ ንጥፈቶች በእንስሳት እና በመኖርያቸው

እቅድ በምታወጣት ጊዜ በኣከባቢው የሚገኙ ህብረተሰቦች ላይ ሊወርድ የሚችል ተጽእኖዎች
በግምስ ኣስገባ፡ ለምሳሌ ወደ ሃድሮጂን ሳልፋይድ ያለ ቅርበት እና የንፋስ መኣዝን።
የጋዞች መውጣት በሚመክአት ኣስቸኳይ ማስጠንቀቅያ መስተጥ የሚችሉ ሁሌ በስራ ላይ
መሆን ያለባቸው፡ የሃይድሮጂን ሳልፋይድ መቆጣጠሪያ መሳርያዎች መገንባት።.
ውጤታማ የሆነ ግብረመልስ መስጠት እንዲችል፡ ህብረተሰቡ በዚህ እቅድ ውስጥ መግባት
ኣለት።
ህብረተብኡ ወደ ሃይል ማመንቻው እንዳይ ገባ ምልክቶች ኣድርግ፡ ለምሳሌ ኣጥሮች እና
የስእል ምልክቶች ማድረግ።
የስተላልፍያ ትቦ መስመሮች ርዝመት ቀንስ።
ህብረተሰቡ ሙቀት ካለባቸው የቱቦ መስምሮች እንዳይነካ ትቦዎቹ ሽፋን በማድረግ ወይም
ክምድር ስር እንዲሄዱ በማድረግ ይህንን ችግር ለመከላከል ሞክር።
የቀረ ኣፈርን በመጥረግ፡ እንደገና ኣትክልቶች በመትከል፡ እቅዎችን ከቦታው በማንሳት፡
የተቆፈሩ የውሃ ምንጮች በመድፈን እና ኣስፈላጊ ሆኖ ከተገኘነ ደሞ የውሃ ምንጩን
በመዝጋት የስራ ኣከባቢው ሌላ ግዜ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚያስችል ተገቢ እርምጃ
መውሰድ።
የ ስቴክሆልደሮች የስራ እቅድ፡ማህበረሰቡን የሚያገለገል እንደ ቀጣይ የምክር ሂደት
መውሰድ።
ቅሬታ የማቅረብ ሂደት ማዘጋጀት (ቅሬታ የማቅረብ ሂደቶች እና ኣግባቦች የሚገልጽ መግለጫ
ጽሁፍ እይ።)
የስራ ስነስርኣት፡ ለሁሉ ሰራተኛ የሚመለከት የስራ መምሪያ መግለጽ።
ከህብረተሰቡ ጋር በሚኖራቸው ግኑኝነት በሚመለከት ሰራተኞች ተገቢውን ፀባይ
እንዲያንፀባርቁ ስልጠናዎች መስጠት።
የመቅጠር ሂደቶች እና የስራ ሁኔታዎች ከኣለማቀፍ የስራ ተቋም መለክያዎች ጋር የሚስማሙ
መሆን ኣለባቸው።
የሰራተኞች የእረፍት እና የመዝናኛ ቦይታዎች ሊኖሩ ይገባል፣ በ ኣልኮሆል እና በድራግ
ኣጠቃቀም ጉዳዮች በሚመለከት ደግሞ መረጃ ለሰራተኞት መሰጠት ኣለበት።
የመረጃ ኣሰጣት ኣግባብ እና የማስተናገድ መለክያዎች ለሁሉም በእኩልነት መሆን ኣለባቸው;
ለሰረተኞች በግልጽ መሰጠት እና መመዝገብ ኣለበት።
ግልጽ የሆነ የጤና፡ የድህንነት እና የቅሬታ ሪፖርት ማድረግያ ሂደት መቋቋም እና ለሁሉ ሰራተኛ
በግልጽ መነገር ኣለበት።

ከኣከባቢው ህብረተሰብ ጋር መመካከር የሚያተቃልል ጥንቃቄ የተሞላበት የስራ ቦታ ምርጫ።
ከባዮዳይቨርሲቲ ባለስልጣኖች ጋር በመወያየት ያሉትን የትራንስፖርት ኮሪደሮች በመጠቀም
የፕሮጀቱ ቦኣትዎች በትንቃቄ መምረጥ። በተቻለ መጠን፡ መታቀብ ባለባቸው ኣከባቢዎች
ውስጥ የ ግጭት መከላከያ (ባፈር ዞን)፡ የውሃ መንገዶች እና ሌሎች በኢኮሎጂያዊ ኣመለካከት
ጥንቃቄ የሚፈልጉ ቦታዎች ላይ የሚደረጉ ንጥፈቶች መገደብ ኣለባቸው።
እንደ ኣስፈኣጊነቱ ለረጂም ጊዜ የሚቆዩ የመሻሻያ ፕሮግራሞች እና የሞያተኞች ምክር
በመጠቀም የተቆረጡትን ዝርያዎች ቀድሞ በነበሩት የኣከባቢው የኣኣትክልት ዝርያዎች
በመተካት ኢኮሲስተሙ እና ኣከባቢው ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ።
በቀላሉ ሊጎዱ በሚችሉ ቦታዎች ውጪ ሌላ ቦታ ላይ ስራ መስራት የማይቻል ከሆነ
የሚከተሉትን መሻሻያዎች ሊደረጉ ይችላሉ፡
ጥቅም ላይ የሚውለውን ቦታ በተቻለ መጠን መቀነስ፡ የቀረውን እንስሳት የሚኖርቡት

የሚኖራቸው ተፅእኖ(ለምሳሌ በውሃ መውረጃ
ላይ የምደረጉ ለውጦች፡ የኣፈር መሸሸር፡ የኣፈር፡
የኣየር ወይም የውሃ ብክለት፡ የወረራ ዝርያዎች
መግባት እና ኣጠቃላይ ሰው ሰራሽ ችግሮች)).

የበረሃ እንስሳትኣድን
በገጠሮች የሚካሄዱ የግንባታ ስራዎች የኣድን
ንጥፈቶች በባሰ መልኩ እንዲከናወን ምክንያት
ሊሆኑ ይችላሉ (በሰራተኞች እና በኣከባቢው
ኖዋሪዎች), ይህ ደሞ የበረሃ እንስሳት ንግድ
ሊያበራታት ይችላል።

ኣከባቢ በድንበር መከለል እና በዚህ ቦታዎች ውስጥ የሚደረጉ ንጥፈቶች መገደብ፡ በተቻለ
መጠን በተላያዩ ቦታዎች ደግሞ የበረሃ እንስሳት ኮሪደሮች መጠገን።
ኣስቸጋሪ በሆኑ ጊዜዎች እና ወቅቶች ውስጥ የግንባታ ስራዎችን ኣለመስራት።
በደምብ የታቀደ የውሃ መውረጃ ሳይሰራለት፡ ኣስቸጋሪ የሆኑት ቦታዎች ገላጣ ቦታ ኣድርገህ
ኣለመተው። ለግንባታ ኣስፈላጊነታቸው የቆመ ስፍራዎች በኣስቸኳይ ውደነበሩበት
የኢኮሲስተም ሁኔታ መምለስ።የተነቃፊ መኖርያዎች ቦታ ማጥፋት የማይቀር ነገር ሆኖ ከተገኘ
ኣስቀድሞ እቅድ ሊያዝለት እና ሊሰራለት ይገባል። ከዚ በተጨማሪ፡ ከላይ የተጠቀሱት ፡ ኣፈር፡
ወንዝ እና ጎርፍ፡ የኣፈር እና የውሃ ብክለት የሚለውን እና ከዚህ ወረድ ብሎ
የወረርራዝርውኦች የሚለውን ርእስ ተልከት።
በመንግስት ባለስልጣናት ስምምነት ላይ የተደረሰ እና በጋራ የተተገበረ ፡የበረሃ እንስሳት ኣድን
እና የበረሃ እንስሳት ንግድ ኣስተዳደር እቅድ። ሰራተኞች የኣድን ንጥፈቶች፡ ንግዶች እና
መሸጫዎች ወይም ግዢ እንዳያደርጉ መከልከል እና ይህንን ማድረግ የሚያስችላቸውን
ስልተናዎች መስጠት። ሰራተኞች (ለጸጥታ ኣባሎች የማይመልከት) በስራ ቦታ ወይም መኖርያ
ቤት ውስጥ መሳርያ እንዳይዙ መከልከል።
ጸረ ኣድን እና ህብረተሰ ብውስጥ የሚደረጉ የኣድን ንግዶች በሚመለከት የትምህርት እና
የንቃት ዘመቻ ማካሄድ።

4. E&S አስተዳደርና ድርጅት
4.1 አጠቃላይ የ E&S አስተዳደርና ስምምነቶች
ፈንዱ (እና ኢንቨስትመንቱ) ስራውን እና ፖሊሲን ለመተግበር የሚውልና ለዚህም የሚመጥን አመራር፣ አሰፈላጊውን
ነገሮች የሚመድብ፤ ሀብትን በማደላደልና፤ ሊስተናገዱ የሚገባቸውን ድርጊቶች በመደገፍና የ E&S ብቃትና
ውጤታማነትን በተከታታይነት ለማሳደግ ይውላል፡፡ እንዲሁም ከሚያስፈልገው ፕሮጀክት ኩባንያዎች ጋር ተመሳሳይ
እንዲሆኑ ይጠይቃል። የተወሰኑት ሚናዎችና ሀላፊነቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡፡
ፈንዱ ለ E&S ተዛማጅ ክንውኖች እና አስተዳደርን ቀጥተኛ ሃላፊነት ይወስዳል።
የፈንድ አስተዳደር ቦርድ ( ‘ቦርዱ’): ቦርዱ በ ESMS እንደተገለጸው፣ የ GF1 ፈንድ በሙላ አካባቢያዎ
ማህበራዊ ተግባራነትና ሀላፊነቶች ላይ ፍጹም ባለቤት ነው፡፡ ቦርዱ ለ GF1 ፈንድና ለሁሉም ስራዎችና
እንቅስዋሴዎች እንዲሁም ከ EXCO አንዱ በሆነው ቦርድ የታጨ ሲሆን (ከታች ይመልከቱ) ይህም ለ
E&S ሀላፊነት እንዲወስድ የሚያስችለውና በ ESMS የተገለጹት በሙላ መተግበራቸውን ለማረጋገጥ
ያእችለዋል፡፡
የተረጋገጠ ህጋዊ አካል (AfDB): እንደተረጋገጠ ህጋዊ አካል፣ AfDB ፈንዱን ለማስተዳደር ወሳኝ ሚናን
ይጫወታል፡፡ በተለይ ከ E&S አስዳደር ጋር በተገናኘ GF1 የ AfDB ህጋዊ የተረጋገጠ አካል
የሚከተሉትን ማድረጉን ያረጋግጣል፡ (1) የ AFDB በሚፈልገው ደርጃ ESMS መፈጸም ይገባዋል፣ (2) የ ESG
ስፔሻሊስት አንድ ወይ ከዛ በላይ መጠቀም አለበት፣ (3) በ AFDB ደብዳቤ የተገለጸውን ለእቅድ 111 በሚጠይቀው
መተግበር መሰራት ፣ (4) የ AFDB አመታዊ ሪፖርት ዝርዝር የፈንድ E&S አፈጻጸም ማቅረብ፣ እንዲሁም የGF1
ኢንቨስትመንት የልማት ውጤቶች (ከተወሰኑ ቁልፍ አፈጻጸም አመላካቾች አንጻር መመልከት)፡፡ በተጨማሪም ፈንድ
ውስጥ የ "E&S’ እንቅስቃሴዎችን ለመገምገም በየሩብ ዓመታዊ ስብሰባዎች ከAfDB ጋር የሚካሄዱ ተግባራት
በሚከናወኑ ቀጣይ ተግባራት አማካይነት፤ እና ስለ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የ E&Sን ገጽታዎችን በተመለከተ
ድጋፍ እና ምክርን ያቀርባል።
የስራ አመራር ኮሜቴ ('EXCO'): ፈንድ ቦርድ በ GF1 ፈንድ እና በድርጅቶቹ ሁሉ ላይ ለ E&S
ማስተዳደር ኃላፊነትን ለመውሰድ ከ EXCO አባል አንዱን ያጫል፡፡
የ ESG ዋና: ፈንዱ አንድ ግለሰብ እንደ ESG (የሰራተኛ ወይም ልዩ
ባለሙያ ስፒሻሊስት ኮንትራክተር) ይህም በዚህ ESMS ውስጥ በተገለጸው መሠረት ሁሉንም የ E&S
ግዴታዎችና ኃላፊነቶች በድርጅቱ ደረጃ እና በፕሮጀክት ደረጃ የሚተገብርና የሚቆጣጠር ይቀጥራል። የ ESG
ሀላፊ ሀላፊነት ለተሰጠው የፈንድ ቦርድ አባል ከ E&S ሀላፊነት ጋር በቀጥታ ሪፖርት ያደርጋል፡፡
ፖርትፋይሎው በጊዜ ሂደት እየጨመረ ሲሄድ፣ የ ESG ሰራተኛ እየበዛ እየሰፋ የሚሄድ ሲሆን አስፈላጊ ከሆነ
የ E&S ብቃትን መገመትና መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡ በዚህ የ ESMS ውስጥ የ ESG ዋና እና ተጨማሪ የ ESG
ሰራተኞች መካከል የኃላፊነት ሚናዎችንና ክፍፍል መወሰን በየትኛውም ጊዜ ወደፊት ይገለጣል.። የESG
ሃላፊነት እና ሚና የሚሰጠው በቀድሞው E&S አለም ባንክ ሴፍጋርድ መሪ በነበረው ማርክ ኪንግ ነው፡፡
የኢንቨስትመንት ሰራተኛ: በ ESMS በተቀመጠው መስፈርት መሰረት የፕሮጀክት ማበልጸግና መተግበር
የኢንቨስትመንት ሰራተኞች ከ ESG ሀላፊው ጋር በመተባበር የሚኖራቸው ሀላፊነት ነው፡፡ ሁሉም ሰራኞች
በቂ E&S መረጃን ማግኘትና መቅረብ፣ የ E&S ትንተናና ክለሳ ሂደቱን መደገፍና የውሳኔ ሂደቱነ መደገፍና
ማጠናከርና ዝቅተኛ አፈጻጸም ያሳየ ፕሮጀክት ኩባንያ ላይ እርምጃ መውሰድ፡፡
E&S ውጫዊ አማካሪዎች: ለመስራት፣ ለመቆጣጠር እና/ወይም ከ GF1 ፈንዶች ጋር ለተገናኙ
የኢንቨስትመንት ምክሮች የፕሮጀክት ባለቤቶች GF1 ፈንዶችን እና/ወይም ፕሮጀክት ካንፓኒን ለመደገፍ
የውጭ አማካሪ መቅጠር ይችላሉ፡፡ ይህ ድጋፍ የሚወሰነው፣ የሚመቻቸውና ቁጥጥር የሚደረግበት በ
ESG ሀላፊ ነው፡፡ አሁን ለፈንዱ ራሱ የሚቀርበው ድጋፍ የሚሰጠው በኧርዝ አክቲቭ፣ በ ESG ልዩ
አማካሪ ባለሙያ ነው፡፡

E&S የውጪ አማካሪዎች: ለመስራት፣ ለመቆጣጠር እና/ወይም ከ GF1 ፈንዶች ጋር ለተገናኙ
የኢንቨስትመንት ምክሮች የፕሮጀክት ባለቤቶች GF1 ፈንዶችን እና/ወይም ፕሮጀክት ካንፓኒን ለመደገፍ
የውጭ አማካሪ መቅጠር ይችላሉ፡፡ ይህ ድጋፍ የሚወሰነው፣ የሚመቻቸውና ቁጥጥር ክትትል የሚያደርገው
ESG ሀላፊ ነው፡፡ አሁን ለፈንዱ ራሱ የሚቀርበው ድጋፍ በ Earth Active www.earth-active.com, በ ESG
ስፒሻሊስት አማካሪ ባለሙያ ነው።
4.2 የፕሮጀክት ደረጃ E&S አመራር ዝግጅት
የፕሮጀክቱ ባለቤቶች ለሁሉም ፕሮጀክቶች E&S በማስተዳደር ፈንዱ ጉልህ ሚና ይጫወታል፡፡ በዚህ
ESMS ጥያቄ መሰረት የፕሮጀክቱ ድርቶች የፕሮጀክታቸውን አካባቢያዊና ማህበራዊ ስጋቶች
የማስተዳደር ሀላፊነት አለባቸው፡፡ እያንዳንዱ የፕሮጀክት ኩባንያ በቂና ተወዳዳሪ ሰራተኞች፣ ፕሮጀክትን
መሰረት ያደረገ E&S እቅዶች፣ አካባቢያዊና ማህበራዊ እርምጃዎችን ለመቀነስ በአግባቡ ማቀድና
መተግበር ይኖርበታል፡፡
የ ESG ፈንድ ሀላፊ ከፕሮጀክት ኩባንያ አስተዳደር ጋር በአንድ ላይ በመሆን በእያንዳንዱ ፕሮጀክት ላይ
በተገቢው ሁኔታ የሰለጠኑና ብቁ E&S ሀላፊዎች መኖራቸውን ያረጋግጣል፡፡ የ ESG ሀላፊ በፕሮጀክት
ደረጃ የ E&S ሀላፊዎችን የሚቆጣጠርና ለ ESMS እና ለሌሎች E&S መስፈርቶችን ማሟላታቸውን
ያረጋግጣል፡፡ የ E&S ፕሮጀክት ሀላፊ ለ ESG ፈንድ ሀላፊ ተደራሽ መሆን ይኖርበታል፡፡ የተመለከተው
የድርጅት ቻርት E&S በፕሮጀክት ኩባያው ላይ ያሉትን ሀላፊነቶች ያሳያል፡፡

ፕሮጀክት ድርጅት

የዳይሬክተሮች ቦርድ

Project Manager

የ ESG ፈንድ ፕሮጀክት
ሀላፊ

E&S ፕሮጀክት ሀላፊ

የውጭ አካማሪዎች

4.3 አጠቃላይ አጠቃቀምና አተገባበር
የ ESMS አፈፃፀም, የፕሮጄክቶች መገምገምና ክትትልና እና ድጋፍ፤ ለኢንቨስትመንት ኮሚቴ በፕሮጀክት ተስማሚነት ላይ
የተመሰረተ የውሳኔ ሃሳብ የፈንዱ ኤጀንሲ አስተዳዳሪ ኃላፊነት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህ ሚና እና ሓላፊነት ለውጪ
የESG አማካሪዎች (በአሁኑ ጊዜ: Earth Active) የሚተላለፍ ይሆናል። ነገር ግን የስራው መጠን እና ተዛማጅ ስራዎች
ሲጨመሩ ይህ መርሃ ግብር እራሳችን ልናካሂደው ማምጣት ይበልጥ ተገቢ ሊሆን ስለሚችል በሂደት ይታያል።
የ ESG ሥራ አስኪያጅ የግል ፕሮጀክቶችን ለመደገፍ የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ የ ESG አማካሪዎች ለመቅጠር እና
ለማስተዳደር፤ እንዲሁም ለምሳሌ የፕሮጀክቶችን የትኩረት ስራ ለመከታተል፤ በድርጅቱ እና በማህበራዊ የድርጊት መርሃ
ግብሮች ላይ ያለውን ክፍተል ትንተና ማድረግ፤ የአካባቢ እና ማህበራዊ የድርጊት መርሃ ግብሮችን (Environmental and
Social Action Plans) ማዘጋጀት (ምንም እንኳን የ ESG አስተዳዳሪ ኃላፊነት ቢሆንም) እና / ወይም ተጨማሪ የ ESIA
ጥናቶች አስፈላጊ ሆነው እንዲካሄዱ ይደረጋል።
በአጠቃላይ ፋይናንሱ ላይ ዓመታዊ በጀት ላይ ለ ESG ድጋፍ የሚውል ፈንድ ተጠቃለዋል። ይህም በዓመት በጀት
ዓመታዊ ግምገማ በማድረግ ለFTE ስራው ሲጀምር ይጨመራል።
ለተወሰኑ ፕሮጀክቶች በተወሰኑ ፕሮጀክቶች መሰረት ተጨማሪ የበጀት መርጃዎች በኦንላይን (on-line) ሲገቡ እና
በድርጅቱ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ሰራተኞች በ ESG መርሆች ይሰለፋሉ. የፕሮጀክቱ ESMS ማሟላት በቂ በሆነ ሁኔታ
እንዲፈፀሙ ለማድረግ በፕሮጀክት ተቀባዮች ውስጥ ባሉ የኢንቨስትመንት ማካሄጃ ላይ ተገቢው ጥንቃቄ ESMS በተሟላ
መልኩ እንዲፈፀሙ ለማረጋገጥ ያስፈልጋል።
5. የሥነ አካባቢና ማህበራዊ ስጋት አያያዝ
“ጉዳት የለውም” በሚል አቀራረብ መሰረት ከእያንዳንዱ እምቅ ኢንቨስትመንት ተዛማጅ የሆነ የአካባቢና ማህበራዊ ስጋት
ተጽኖ መደበኛ ምዘና ይካሄዳል፡፡ ፈንዱም የአካባቢእና ማህበራዊ ስጋት፣ ተጽኖ የምዘና ፕሮጀክቶች ሁሉም ከውስጣዊ
የአሰራር ሂደት ጋር ከሞላ ጎደል የተቀናጁ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ይሆናል፡፡ ይህ ምእራፍ በስምምነት የማጣራት ወቅት
ከተሰጠው የሥጋት አመዳደብ አግባብነት ያለው በሁሉም ፕሮጀክት የህይወት ኡደት የሚከናወን የተለያዩ አካባቢእና
ማህበራዊ ስጋት አያያዝ ተግባራትን ይገልጻል፡፡
5.1 የስምምነት ማጣራትና አመዳደብ
ዓላማ፡ ሀሳብ የቀረበለት ኢንቨስትመንት በአካባቢእና ማህበራዊ ተጽኖ ምን እንደሚመስል የተፋጠነ ምዘና
ለማከናወን (አባሪ 2) የማረጋገጫ ዝርዝር (ቼክሊስት) በመጠቀም በዚሁ የስምምነት የመጀመሪያ እርከን ላይ ምዘና
የሚከናወን ይሆናል፡፡ ቼክሊስቱ የስምምነት ቡድን በኢንቨስትመንት የአካባቢና ማህበራዊ ተጽኖ የተፋጠነ ምዘና
በሚያከናውንበት ወቅት እንዲመራበት የተነደፈ ነው፡፡ ይህ ከፍተኛ የደረጃ ማጣራት በፈንድ ያልተካተተ ዝርዝር
(በአባሪ 3 እንደተቀመጠው) ውስጥ መካተት ያለበት ማንኛውም ተግባራ ካለ ለመለየት ይረዳል፡፡ ያልተካተተ
ማንኛውም ተግባር ሀሳብ ከቀረበለት ኢንቨስትመንት ከተካተተ የወደፊቱ ፕሮጀክት ኩባንያ ኢንቨስትመንቱ ከዚህ
በላይ ሊታሰብ እንደማይችል እንዲያውቅ ያደርጋል፡፡ የስራው ውጤት በፕሮጀክቱ ጠቅላላ ተፈላጊነት እና
በፕሮጀክቱ አማካይነት በጠቅላላው መሠረታዊ የአካባቢ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በመመርኮዝ ለኢንቨስትመንት
ኮሚቴ የፕሮጀክቱ ተስማሚነትና የቀረበውን አመዳደብን እና ፋይናንስ የመሰሉ የቀረበ ምክር ነው።
ሂደት፡ የ ESG ኃላፊ (ወይም ሌላ የተመደበ ኦፈሰር) ሥራን የሚያሰራ ማህበራዊ ፍቃድ ለማግኘት የፕሮጀክቱ
አለመቻልንየሚያመላክት ወይም የኢንቨስተሩ መልካም ስም/ዝና ሊጎዳ የሚችል በፕሮጀክቱ ወይም በፕሮጀክቱ
እስፖንሰር ተቀባይነት የሌለው የአካባቢና ማህበራዊ (E&S) ስጋት ተግባራትን የሚያሳይ ማንኛውም አሉታዊ
የማህበራዊ ሚዲያ፣ በሰነድ ወይም መረጃ የመሳሰሉት ስለመኖር አለመኖራቸው ለማረጋገጥ ለህዝብ ይፋ የሆኑ
መረጃዎችን የሚዳስስ ወይም የሚመለከት ይሆናል፡፡

ውጤት፡ በስምምነት ማጣራት መሰረት ኢንቨስትመንት ከዚህ በታች እንደቀረበው የራሱ መደብ ይኖረዋል፡፡
መደብ ሀ - የተለያየ፣ ማይመለስ ወይም የማይጠበቅ የአካባቢና ማህበራዊ ስጋት እና/ወይም ተጽኖ ያለባቸው
ፕሮጀክቶች፣ እነዚህ ቢያንስ የ ESIA ዝርዝር ወይም ፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት የሚውል ማናቸውንም ማመልከቻ
ተመጣጣኘ የሆነ ዝርዝር ነገሮች የሚያስፈልጉት የያዘ መቅረብ አለባቸው። ለዚህም ስምምነት አስቀድሞ
ያስፈልጋል።
መደብ ለ - በቁጥር ጥቂት የሆኑ በአጠቃላይ በሳይቱ ላይ የተወሰኑ፣ በአብዛኛው ሊመለሱ የሚችሉ እና በማቃለያ
እርምጃዎች በኩል ለመስተካከል ዝግጁ የሆኑ የተወሰነ ከባድ የአካባቢና ማህበራዊ ስጋት እና/ወይም ተጽኖ ያለባቸው
ፕሮጀክቶች፣ እነዚህም ቢያንስ አንድ የብሔራዊ EIA ወይም በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ የ ESIA ጥናቶች
ሊያስፈልግ ይችላል።
መደብ ሐ - አነስተኛ ወይም ምንም ጉዳት የሌለበት የአካባቢ እና ማህበራዊ ችግሮች እና / ወይም ተጽዕኖዎች
ያላቸው ፕሮጀክቶች. እነዚህ በ ESG አስተዳዳሪ መገምገም እና የአገር አቀፍ መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው።
ከዚህ ያለፈ አጠቃላይ ጥናት አያስፈልግም።
ሁሉም ምድቦች ከታች በቁጥር 5.2 እንደተገለጸው ከታች እንደተጠቀሰው ሞማላት አለበት።
በአጠቃላይ በዚህ ደረጃ የተገኙ ቁልፍ አካባቢያዊና ማህበራዊ ተጽዕኖዎች እና ሊያጋጠሙ የሚችሉ አደጋዎች
የኢንቨስትመንት ኮሚቴ ከመርጃዎቹ ጋር እና ተያያዥነት ያላቸው እነዚህን ተፅእኖዎች እና አደጋዎች ለመቆጣጠር
የሚያስችሉ ምክሮች ጋር ለኮሜቲው ይቀርባሉ።
5.2 የአካባቢና ማህበራዊ ቅድመ ጥናት ጥንቃቄ፤ ሪፖርትና ማሳወቅ
ዓላማ፡ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጥረት ማደረግ የሚያስፈልገው፤ ፐሮጀክቱ ሊያጋጥሙ ከሚችሉ ጉዳቶችን ለማስቀረትና
ለመቀልበስ ያስችላል። እና ከፕሮጀክት ESG ፖሊሲ ጋር ለማጣጣምና ለማንኛውም የፕሮጀክቱን ተጨማሪ መስፈርቶች
ማማላት ማተኮር እና ይህ ESMS ተገቢውን ደረጃዎች ጨምሮ ትኩረት እንዲሰጥው።
ሂደት፡ የቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ተግባራት የፕሮጀክት መገኛ ቦታ/ዎች በመጎብኘት እና ተገቢነት ያላቸው ባለድርሻዎችን እና
ቃለ መጠይቅ በማድረግ፤ ለተጨማሪ ስራ መስፈርቶች ከዴስክን መሰረት ያደረገ መረጃ በማሻሻል በኩል በስጋት የደረጃ
አመዳደብና ግምት ውስጥ የገባው የፈንድ አይነት መሰረት ይለያያል፡፡ የቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ተግባራትና ውጤታቸው
ከዚህ በታች ተገልጸዋል፡፡
ውጤት፡ የቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ውጤት የያዘ የሁሉም ኢንቨስትመንት አግባብነት ላለው የኢንቨስትመንት ኮሚቴ ሪፖርት
ይረደጋል፡፡ ይህም መስፈርት ለተወሰነ ፕሮጀክት በተከናወነው የቅደመ ጥናት ጥንቃቄ ተግባራት መጠን እንዲሁም በፈንድ
አይነት ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ የኢንቨስትመንት ኮሚቴው (IC) ኢንቨስትመንቱን በማጽደቅ እነዚህ ጉዳዮች በሙሉ ግምት
ውስጥ የሚያስገባ ይሆናል፡፡ ለኢንቨስትመንት ኮሚቴ በሚቀርበው ሪፖርት የሚካተት የመረጃ ርእስ በእዝላ 4 ቀርቧል፡፡
በዚሁ የESMS አንቀጽ አራት መሰረት እንደተወሰነው ተፈጻሚ የሆነ የአካባቢና ማህበራዊ መስፈርቶችን አስመልክቶ
ሰነዶቹን በሙሉ የሚያከብር አግባብነት ያለው የአካባቢና ማህበራዊ ቃል አገባብ የሚጠይቅ የኢንቨስትንመት ስምምነት
መሆን አለበት፡፡ በመደብ A እና B ላሉት የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በFP በማቅረብ ድምር ስምሪት በስተመጨረሻ
ውልከመፈጸም በፊት ባሉት እያንዳንዱ ደረጀዎች የቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ተግባራት ያስፈልጋል፡፡
የግምገማ ምድብ
የዚህ ባህሪ ያለው ፕሮጀክት ለኢንቨስትመንት ግምት ውስጥ ከገባ ሥራውን ከማስቀጠል አስቀድሞ በቅድመ ጥናት በኩል
የፕሮጀክቱን ደረጃ አመዳደብ ማከናወን አስፈላጊ ይሆናል፡፡የማጣራት ሂደት ተከትሎ፤ ፕሮጀከቱ አደጋ (risk) ደረጃ ‘A’
ከተመደበ ከፍተኛ ስጋት(High Risk) ከተመደበ የ ESIA የፕሮጀክቱ ባለድርሻ አካላት ቁርጠኝነት እና የፕሮጀክቱ
ፈቃደኝነት AfDB ISS እና IFC አፈፃፀም መስፈርቶች ጋር በተጣጣመ መልኩ ተካሂዷል. በተጨማሪም ፈንዱ የመዋዕለ
ነዋይ አወንታዊ ተፅእኖ ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ተፅእኖ ከመጠን በላይ ያመጣል።

እንቅስቃሴዎች

መግለጫ

የጠረጴዛ ዙሪያ ስጋት አዘል ትንተና

እንዲሁም ግጭትን፣ ተቃውሞን፣ አደጋን፣

አስተያየት

የፍርድ ቤት ጉዳይ፣ ወዘተ ያሉ ለህዝብ
ተደራሽ የሆኑ መረጃዎችንና አሉታዊ ሚዲያ
ወይም ሌላ የሶስተኛ ወገን ትኩረትና ጠቃሚ
የNGO አጀንዳዎችን ያጠቃልላል፡፡

E&S የስጋት ምደባ (ከፍተኛ የ E&S ስጋት

እንደ DF ፕሮጀክቶች፣ ቀዳሚ የስጋት ምድብ

ፈንዱ በምድብ ኤ ፕሮጀክቶች ላይ በተወሰነ

የመድረስ ከፍተኛ እድልን ጨምሮ)

ይሰራል እንዲሁም የፕሮጀክቱ ተተግባሪነት ‘A’

ማስተባበርና ኢንቨስት የሚደረግ ሲሆን

ምድብ ላይ (ከፍተኛ ወይም በጣም

ከፍተኛ ስጋት ባለባቸው የ DF ኢኩዊቲ

ከፍተኛ)ይደርሳል

ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት አይደረግም፡፡

የድርጅት ግንዛቤ፣ አቅምና ትጋት

ከፍተኛ ደረጃ ያለው ቀዳሚ የደንበኛ ትንታኔ
ስኬትን ሲሆን በሚጠበቁ ስጋቶች ላይ ይህም
ጥንካሬዎችንና ድክመቶች ላይ የሚኖር
ግንዛቤን ያጠቃልላል

የአካባቢ እና ማህበራዊ የድርጊት ፕላኖች
የሂደቱ ተግዳሮቶች የፕሮጀክት ወይም የኢንቬስትሜሽን አማራጮችን ከ Fonds ESG መስፈርቶች ጋር እንዲጣጣሙ
የሚያስፈልጉ ተጨማሪ መለኪያዎች ሲገኙ, የአካባቢ ማህበራዊ መርሃ ግብር እቅድ (ኢሳፕ) ይዘጋጃል። ይህ በተወሰነው
የጊዜ ማቅረቢያ ላይ ፕሮጀክቱ ከ ፈንድ ESG መስፈርቶች ጋር ለማሟላት እና ለማንኛውም የገንዘብ ድጋፍ ህጋዊ
መስፈርቶች ለማቅረብ የተወሰኑ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ይደረጋል። ለአካባቢያዊ ፕሮጀክቶች አንዳንድ መረጃ እና ሂደቶች
አስፈላጊነት እንደ ቅድመ ሁኔታ እና የ ESAP እቃዎች ከመጠቃለለ ይልቅ ከ FP አቀራረብ በፊት በቦታው ላይ መገኘት
አለባቸው። መስፈርቶች ለማሟላት ሲባል በ CP
እና በ ESAP እቃዎች ላይ ያለው አፈፃፀም በፈንዱ ማዕከላት ቁጥጥር ይደረግበታል።
ይፋ ማድረግ
ለፕሮጀክት ምደባ ርዕሰ-ጉዳዮች (ESIAs እና ተያያዥ የ ES ማስተዳደሪያ ዕቅዶች - ESMPs ጨምሮ) ፈንዱ ለስራ
ከመፈቀዱ በፊት እንዲረጋገጥ ከመደረጉ በፊት ቢያንስ ለ 30 ቀናት በ GCF, AfDB እና IFC መስፈርቶች መሠረት ለህዝብ
ግምገማና አስተያየት ክፍት ይሆናል። ይህ መረጃ በ GCF / AfDB / IFC መስፈርቶች መሰረት ማስታወቂያ የሚቀርብ ሲሆን
በዚህ ወቅት የተገኙ ማናቸውም አስተያየቶች በውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱ ግምት ውስጥ ይገባል::

ከፈንዱ መውጣት
ይህ በሚሆንበት ጊዜ ለማንኛውም ጉዳይ ወይም በማንኛውም ምክንያት ፈንዱ በእጅ ያለ ከሆነ የESG ሀላፊ የአካባቢና
ማህበራዊ አያያዝ ለአዲስ አባለቤቶቹ ሰላማዊ ሽግግር እንዲሆን በተቻለ መጠን ሁኔታዎች ያመቻቻል፡፡ ይህን ገንዘብ
በፕሮጀክት ኩባንያው የአካባቢና ማህበራዊ ስራ አፈጻጸም በአዲስ ባለቤቶቹ ላይ የግልጽነት ተጠያቂነትን የሚያስከትልና
ባለው የቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ሂደት ወቅት አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችን የሚያጋራ ይሆናል፡፡

5.3 የሥጋት ግምገማ
ሁሉም ፕሮጀክቶች ከእያንዳንዱ ፕሮጀክት ተዛማጅ የሆነ የአካባቢና ማህበራዊ ስጋት ምዘና እና አያያዝ
አደረጃጀት ለመተግበር ፈንድ ያስፈልጋቸዋል፡፡
የአደጋ ስጋቶች በተሳካ ሁኔታ ለማጥፋት ወይም ከተቻለ አደጋዎችን በማስወገድ በመቀነስ እና በመጨረሻም ለማካካስ
የሚያስችሉ አማራጮችን ይከተላል። ለፕሮጀክቱ ቡድኖች እንዲህ ዓይነቱ የተጋላጭነት መዝገብን ለማጠናቀር አካልነት
EHS እና ማህበራዊ አደጋዎች በንቃት እና በተገቢው ሁኔታ ለይቶ ለማወቅ, ለመመዘን, ለመገምገም እና ቁጥጥር ለማድረግ
ያረጋግጣቸዋል። ተጽኖን የማቃለል ደረጃ በተቻለ መጠን ስጋትን
የሚያስጥል እድል በማፈላለግ ወይም በመጠየቅ ኩረት በመስጠት የሚከተሉት ይሆናል፡፡ ተገቢነት
ያላቸው የቃለል እና የማያያዝ ስትራቴጂና እርምጃ በሚያቀረቡበት ወቅት በሁሉም ወገኖች ሊከበሩ
የሚገቡ ናቸው፡፡ ከግንባታ ምእራፍ ተዛማጅ የሆኑትን የESIA ጥናት እንዲሁም የE&S የጥናት ግኝቶችን
የሚያንጸባሪቅ የስጋት መዝገብ የሚዘጋጅ ይሆናል፡፡ የስጋት መዝጋቢ የፕሮጀክቱ አንድ አካል እንደ መሆኑ
መጠን የፕሮጅክቱ ቡድን አባላት EHS እና ማህበራዊ ስጋቶች አስቀድመው በዘዴ መለየታቸውን፣
መመዘኛቸውን፣ መገምገማቸውና ቁጥጥር የተደረገባው መሆኑን ያረጋግጣል፡፡
ስጋትን ለመለየት፣ ለመመዘንና ለመተንተን ጥቅም ላይ የምናውለው ዘዴ ስጋትን ለመለየት፣ ቅድሚያ
ለመስጠትን በሰነድ ለመያዝ ብሎም የቁጥጥር ተፈጻሚነት ለመሳሰሉት ድህረ ተግባራት ከመጠቀም ይልቅ
የጋስት ወሰን ባህሪና ጊዜውን ለማረጋገጥ ቅድመ ስጋት ዘዴ ናቸው፡፡ ጥቅም ላይ የሚውሉ
ሜትሮሎጂዎች ከአለም አቀፍ መልካም ተግባራት ለምሳሌ ISO 31000 ጎን ለጎን ይሆናል፡፡
ፈንዱን ወይም ፕሮጀክቱን ወክለው የሚሰሩ ሰራተኞች የዚሀ ስጋት ምዘና ሂደት እንደ አንድ አካል
የተለዩትን እና ለማስፈጸም የሚያስፈልገውን እርምጃ በአካባቢ፣ ጤና፣ ደህንነት እና ማህበራዊ ስጋት
ቁልፍ ግንዛቤ ያላቸው እንዲሆኑ ይፈለጋል፡፡ የሥጋት መዝገብ፣ የስጋት አያያዝ የስጋት ምዘና ደንብ
እንደአስፈላጊነቱ እንዲሻሻል ለፈንዱ ዝግጁ ይሆናል፡፡
5.4 ግዴታን ማክበር
ይህ ፈንድ ከቆይታ በኋላ በሚገለጸው የክትትል አደረጃጀት እንደ አነዱ አካል በሚሆነው ለዘሌቄታው
መሻሻሉን ሊቀጥል በሚችል ህግና ሌላ መስፈርት ለማክበር ተፈጻሚ ከሚሆነው አግባብነት ያለውን ህግና
ደንብ፣ ይህንኑ መስፈርት እንዲከበር ጥረት ያደርጋል፡፡ ይህ ፈንድ እና በራሱ ኢንቨስት ከሚያደርጋቸው
ፕሮጀክቶቹ ውስጥ ያሉትን ይህንን ህግና ለሌላ መስፈርትን የሚመለከተ ሰነድ በሙሉ ማክበር ያለበት
ሲሆን ለወደፊቱ ተገቢነት ሊኖረው የሚችልም የሚጠበቅ ወይም የሚታወቅ ማንኛውንም ድርጊት
ለመቆጣጠር ሚዛናዊ እርምጃ ይወስዳል፡፡ ከዚህ ESMS አግባብ ሌሎች ከIFC ISS; IFC የሥራ አፈጻጸም
ስታንዳርዳር መስፈርቶች የዘላቂነት ፖሊሲ እንዲሁም ሌሎች አግባብነት ያላቸው አለማቀፋዊ
ደንቦችና አለም አቀፍ ኢንዳስትሪ ህግ (GIIP)፡፡ ሁሉም ፕሮጀክቶች ከራሳቸው ተግባራት አያያዝ ወይም
አመራር ተገቢነት ያላቸው ሌሎች ስታንዳርዶች አስቀድመው እንዲለዩና እነዚህን በፕሮጀክት ሰራተኞች
ግንዛቤያቸውን ከፍ የሚያደርጉበትን እርምጃ/እቅድ እንዲያስቀምጡ ይጠየቃል፡፡ የሕግ እና ሌሎች
መስፈርቶች መዝገብ በፕሮጀክቱ መዘጋጀትና በአግባቡ የተቀመጡና ወቅታዊ ሆነው እንዳስፈላጊነቱ
ከፕሮጀክት ሰራተኞች ጋር ግንኙነት ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡
5.5 የለውጥ አያያዝ
ይህ ፈንድ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ኩባንያው ተግባራትና ሥራዎች ፈንዱንና ኢንቨስትመንቱን አስመልክቶ
በአካባቢ፣ ማህበረሰብ እንዲሁም በሰራተኞች ጤንነት እና ደህንነት ሊኖር የሚችል ተጽኖ ለውጥ ሊከሰት
እንደሚችል ይገነዘባል፡፡ እንደዚህ አይነት ለውጥ በሚከሰበት ወቅት በተቻለ መጠን በቅድሚያ ተለይቶ
በቁጥጥር ስር መዋል አለበት፡፡ ይህ ፈንድና ፕሮጀክት ኩባንያ አንደዚህ አይነት ለውጥ በአግባቡ የተለየ፣
የተመዘ፣ በቁጥጥር ስር መዋሉና በፕሮጀክት ውስጥ የተነጋገርንበት መሆኑን ለማረጋገጥ የውጥ አያያዝ ሂደት
የሚያዘጋጅ ይሆናል፡፡
5.6 የድንገተኛ ክስተት አያያዝ

በሁሉም ፕሮጀክቶች የሚተገበርና በየጊዜው የሚሞከር የደንገተኛ ምላሽና እና ዝግጁነት እቅድ ሁሉም ፕሮጀክት ኩባንያዎች
ያዘጋጃሉ፡፡ ተገቢ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች የዚሁ ሂደት (ለምሳሌ የማህበረሰብ፣ ጎረቤቶች የድንገተኛ አገልግሎት) ፍላጎት
ግምት ውስጥ የሚገባ ይሆናል፡፡ የመጀመሪያ እርዳታ አደረጃጀት/ማመቻቸት የመጀመሪያ የህክምና እርዳት የሚሰጥበት ክፍል
ጨመሮ ጊዚያዊ የመጀመሪያ ርዳታ ሰራተኞችን ማሰልጠንና የመጀመሪያ እርዳታ መሳሪያዎች ያካትታል፡፡ የድንገተኛ
ተሽከርካሪ ተደራሽነትን የሚመቻች ሲሆን አለማቀፍ ስንታንዳርድን ለማሟላት ከአስፈላጊ መሳሪያ ጋር የተሟሉ ይሆናል፡፡
ሁሉም ፕሮጀክቶችና ንብረት ለታለመው አላማ ብቁ ሆነው መቆየታቸውን ለማረጋገጥ የእነዚህ አገልግሎት መስጫ ይዘት ሥራ
አፈጻጸማቸው በየጊዜው የሚሻሻልና ትክክል የሚደረግ ይሆናል፡፡
5.7 የሰነድና መዝገብ ቁጥጥር
ሁሉም ሰነዶችና መዛግብት እንደ አግባብነቱ ከISO 9001 (የጥራት አያያዝ ስርዓት) እና/ወይም ሌሎች
አለም አቀፍ ስንታንዳርዶች (ለምሳሌ ISO 14001 እባ OHSAS 18001 (ሆኖ ISO 45001 የሚቆይ))
መስፈርቶች ጎን ለጎን መመራት አለበት፡፡ ሁሉም ፕሮጀክት ኩባንያዎች በዚሁ ሰነድ እንደተመለከተው
ሁሉንም መስፈርት ማሟላታቸውን ለማሳየት ተገቢ የሰነድ አያያዝ ደረጃ የሚኖራቸው ይሆናል፡፡
ይህ ፈንድ ሚዛናዊ በሆነ የጊዜ ማእቀፍ ውስጥ የE&S ፕሮጀክት ማንኛውም ገጽታ ማሻሻል ይችል ዘንድ
ለሁሉም E&S የሰነድ አያያዝ በሁሉም ፕሮጀክት ኩባንያዎች የግልጽ ፋይል ፖሊሲ ተግባራዊ ይሆናል፡፡
የE&S መረጃ ማሻሻያን፣ ማጽደቅን፣ ወቅታዊ ማድረግን፣ የጹሁፍ ቁጥጥርን፣ ሚጥራዊነትን፣
ስርጭትን፣ ክምችትን፣ ማስቀረትንና ማስወገድን አስመልክቶ ገዥ ደንቦች ተግባራዊ ይሆናሉ፡፡
6 የጥበቃ የተወሰነ አቀራረብ
6.1 ሰብሃዊ መብት
ሰባዊ መብቶች የሁሉም ስምምነት- ማጣራት አንድ አካል እንደሆነ (በእዝል 2 የተካተተውን ቼክ ሊስት ዋቢ
ያድርጉ) የሚቆጠርና በእያንዳንዱ ፕሮጀክት በሚከናወነው የአካባቢና ማህበራዊ ተጽኖ ምዘና ጋር የሚቀናጅ
ይሆናል፡፡ እንደአጠቃላይ መርህ ይህ ፈንድና ሁሉም ኢንቨስትመንቶች በአካባቢና ማህበራዊ ሁኔታ
በጹፍሃቸው፣ እድሜ፣ ብሔር፣ አካላዊ ጉዳት፣ ማህበራዊ/ኢኮኖሚያዊ ደረጃ እንዲሁም ሌላ ግለሰባዊ
ባህሪያት ምክንያት በተወሰኑ የሰዎች ቡድን ላይ ያልተመጣጠነ ተጽኖን ጨምሮ ለማስቀረት፣ ለመቀነስ
ወይም ማንኛውም ከባድ ተጽኖ ለማቃለል ብሎም ወይም ለማስቀረት ሚዛናዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚተጉ
ይሆናል፡፡ እንደዚሁም የሰባዊ መብቶችን የማክበር የሁኔታዎች መመቻቸት ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት
በተዘጋጀው በተለይ የፕሮጀክት ሰራተኞችና ንብረት ጥበቃን አስመልክቶ በዚሁ E&S በተዘጋጀው የአያያዝ
ስርዓት እንዲዋሃድ ይደረጋል፡፡ እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ጉዳት የደረሰባቸውን ማህበረሰብ
አባላት ስጋትን በሚያስቀር ወይም በሚቀንስ አኳኋን ተገቢ በሆነ የሰብአዊ መብቶች መርህ መሰረት
የሚዘጋጅና የሚፈጸም ይሆናል፡፡
6.2 ሰራተኛ እና የሥራ ሁኔታ
ይህ ፈንድና ሁሉም ኢንቨስትመንቶች በGF1 ፈንድ የሚውል/የሚተጋ ሰራተኛን እና የሥራ ሁኔታውን በIFC
የሥራ አፈጻጸም መስፈርትና ህጋዊ መስፈርት 2 እና ILO ዋና ስምምነት መሰረት ለመምራት ማስተካከያ

የሚያደርግ ይሆናል፡፡ ለምሳሌ ሁሉም ፕሮጀክቶች የሚከተሉትን የሚሰጡ ከሆኑ ይተገብራሉ፡
ከአካባቢ ለሚገኙ ሰራተኞች እንዲሁም የውጭ ሀገር ሰራተኞች የሥራ ቅጥር ስትራቴጂ፣ ፖሊሲና
ሂደት፣
ብሔራዊ የአሰሪና ሰራተኛና የሥራ ቅጥር ህግን ማክበር፣
የሠራተኛ ግንኙነት የሕብረት ስምምነት እና የሰራተኛ ማህበራት፣ የሠራተኛ አማካሪ፣ ግንኙነት እና
ተሳትፎን ጨምሮ የሚመራበትን ማስተካከያ ወይም አደረጃጀት፣
የሠራተኞች ግብረ መልስ፣ ቅሬታና አቤቱታ የሚያቀርቡበትን የቅሬታ አፈታት አሰራር፣
በሥራ ቦታ ከሥራ ቅጥር፣ ካሳ፣ ውል ማቋረጥ፣ ማሻሻያ እድገት እንዲሁም ሌሎች የሥራ ቅጥር
ህግና ደንቦች ጾታን ጨምሮ ካለ አድሎ በኩል እድል የተመሰረተ ግንኙነት የሰፈነበት አያያዝ፣
በአቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙ ልጆች፣ ስደተኛ ሰራተኞችና በሶስተኛ ወገን የተሰማሩ
ሰራተኞችን ጨምሮ ተጋላጭ የሆኑ ሰራተኞችን መጠበቅና በሃይል ጉልበታቸውን መጠቀም
ለማስቀረት አስፈላጊ እርምጃ ለመውሰድ እንዲሁም፣
ምቹ፣ ጤናማ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የሥራ አካባቢ እንዲኖር ማድረግ፡፡
6.3 የአካባቢአያያዝ
ይህ ፈንድ በIFC የሥራ አፈጻጸም መስፈርት በተለይ በPS3 እና PS6 ህጋዊ መስፈርቶች መሰረት ሁሉም
ፕሮጀክቶች የአካባቢአያያዝና የተፈጥሮ ምንጭ/ሀብት ጥበቃና ብክለት መከላከል እቅድና አደረጃጀት
እንዲኖራቸው ይፈልጋል፡፡ እንደዚህ አይነት አደረጃጀት በቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ሂደት እንዲሁም
ማንኛውም የአካባቢእና ማህበራዊ ተጽኖ ምዘና ወይም በሌላ ጥናት ወቅት ከተለየው ስጋትና ተጽኖ
ተገቢነት እና ተመጣጣኝነት ያለው ይሆናል፡፡ የነጠላ ፕሮጀክት ወይም ንብረት የተወሰነ አካባቢያዊ አግባብ
እንደተጠበቀ

ሆኖ

ይህ

ፈንድ ሁሉም ፕሮጀክቶች

አደረጃጀት/ማስተካከያ እንዲተገብሩ ይፈልጋል፡፡
የአየር ጥራት አያያዝ፣
የኢነርጂና ግሪን ሀውስ ጋዝ ልቀት አያያዝ፣
የውሃ ሀብትና የውሃ ተረፈ ምርት አያያዝ፣
የብክለት መከላከያ እና ቁጥጥር አያያዝ፣
የጎጂ ቁሳቁሶች ቁጥጥር፣
የተረፈ ምርትአያያዝ፣ እና

የሚከተሉትን

የሚሰጥ/የሚያመቻች

የብዝሃ ህይወት እና የተፈጥሮ ሀብት ከለላ እና ጥበቃ፡፡
ይህ ፈንድ ሁሉም ፕሮጀክቶች ከመጀመሪያው የንድፍ ደረጃ ጀምሮ ግንባታ፣ ኦፕሬሽንና በሥራ ሙከራ
ጀምሮ በፕሮጀክቱ አጠቃላይ የቆይታ ኡደት ጊዜ የፕሮጀክቱን አካባቢያዊ አግባብና ሊኖር የሚችል ተጽኖ
የገመቱትን ወይም ያሰቡትን በሙሉ እንዲያካትቱ ይፈልጋል፡፡ የፕሮጀክቶች አካባቢያዊ ተጽኖ በመጠኑ
ማህበራዊ ገጽታ የሚኖረው በመሆኑ ምክንያት የፕሮጀክት ኩባንያዎች የተቀናጀ አቀራረብ ወይም ዘዴ
ተሞክሮ እንዲቀስሙና ይህንን እንዲያሳዩ ይጠየቃሉ፡፡ የአካባቢያዊና ማህበራዊ እቅድ በግንባታ ወቅት
የግንባታ፣ ኦፕሬሽንና የተሰራውን በሚሞክሩበት እርከን የተወሰነ የአካባቢያዊና ማህበራዊ ገጽታ እና ተጽኖ
ለመምራጽና ለመቆጣጠር (በESIA ወይም በሌላ ጥናት እንደተወሰነው) ከተጨማሪ የሥራ አመራር እቅድ
በጋራ ሁሉም ፕሮጀክቶች በዚሁ የግንባታ ወቅት የአካባቢእና ማህበራዊ አያያዝ እቅድ እንዲኖራቸው
ያስፈልጋል፡፡ የአያያዝና ማቅለያ እርምጃ በሚዘጋጁበትና በሚፈጸሙበት ወቅት ፕሮጀክት ኩባንያዎችን
የጠቅላላ እና ዘርፍ ተኮር የአለም ባንክ የEHS ዋቢ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል፡፡
6.4 ማህበራዊ አያያዝ
ይህ ፈንድ ሁሉም ፕሮጀክቶች በIFC PS 4፣ 5፣ 6 እና 8 ህጋዊ መስፈርት ሀብታቸውን
ያፈሰሱበት/ኢንቨስት ያደረጉበት የፕሮጀክት እና ንብረት ማህበራዊ ተጽኖም ለመምራት የሚያስችል
አደረጃጀት/እቅድ እንዲኖራቸው ይፈልጋል፡፡ በፕሮጀክት ወይም ንብረት የተወሰነ አግባብ ወይም ገጽታ
የሚወሰን አደረጃጀትን የሚከተሉትን የሚሰጥ መልኩ መተግበር አለበት፡፡
የባለድርሻ ተሳትፎና ግንኙነት
ሰብአዊ መብትን በሚያከብር አኳኋን ንብረትና ሰራተኞችን መጠበቅ እንዲሁም በIFC PS4 (ከዚህ
በታች ክፍል xii ይመልከቱ) መሰረት ጉዳት በደረሰባቸው ማህበረሰቦች ስጋትን የማያስከትልና
የማህበረሰቡን ጤናና ደህንነት መጠበቅ፣
በተቻለ መጠን በIFC PSS የዳግም ሰፈራ አያያዝ መስፈርት መሰረት ማንኛውም አካላዊ እና/ወይም
ኢኮኖሚያዊ መፈናቅልን ማስወገድ፣
የካባቢ ተወላጅ የሆኑትን ማህበረሰቦች በIFC PS7 መስፈርት መሰረት ሰብአዊ መብታቸውን
ክብራቸውን መጠበቅ፣
በIFC PSS መስፈርት መሰረት የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ወይም የሚዳሰስና የማይዳሰስ ባህላዊ
ቅርስ መጠበቅ፣
የአስተናጋጅ ማህበረሰብ አወንታዊ የልማት ጥቅሞችን ለማሳካት የሥራ ቅጥር፣ አቅርቦት/ግዥና
ማህበራዊ ኢንቨስትመንት መርሃ ግብሮች ሃላፊነት መውሰድ፡፡
6.5 የባለ ድርሻ ተሳትፎና ግንኙነት
ውጤታማ የማህበረሰብ ተሳትፎ በፕሮጀክቱ በተጎዱ ማህበረሰቦች ዙሪያ የስጋትና ተጽኖ አያያዝ ስኬታማነት

ማእከላዊ/ወሳኝ ጉዳይ ሲሆን እንዲሁም ተሻሻለ የማህበረሰብን ጥቅም ለማሳካት ማእከል ይሆናል፡፡ ይህ
ፈንድ ከባለድርሻዎች ያገኘውን ቅሬታ ምላሽ ለመስጠት በአግባቡ ለመምራት የቅሬታ አፈታት ስርዓት
ይተገብራል፡፡ ይህም በESMS እዝል 11 ቀርቧል፡፡ ይህ በመልካም አለም አቀፍ የኢንድስትሪ ተሞክሮ ደንብ
መሰረት የተነደፈና የተፈጸመ ነው፡፡
ፈንዱ ያደረጉ ሁሉ ባለድርሻ ካምፓኒዎች በSEP በማቋቋም ለመተግበር በAfDB ISS IFC PS ኢንቨስት ያደረጉት
በመሰረት የተነደፈውንና የሚከተሉትን አኳር ነጥቦች ማካተትን ያረጋግጣል፡
የባለድርሻ ተሳትፎን የሚገዛ አለማቀፋዊና ብሄራዊ ደንብና ምርጥ ተሞክሮ መለየት፣
ለፕሮጀክቱ ተገቢነት ያላቸውን ባለድርሻዎች መለየትና መተንተን፣
በግንባታ ሂደት ወቅት የሜትዴሎጂ እና የተሳትፎ ፕሮግራም ዝግጅት፣
በመልካም አለም አቀፍና ኢንደስትሪ ደንብ መሰረት የቅሬታ አፈታት ስርዓት ማዋቀር እንዲሁም፣
እና
የክትትልና ሪፖርት ውጤታማ የአሰራር ስርዓት ማዋቀር፡፡
ለፕሮጀክት የሚያስፈልግ የባለድርሻ አካላት የተሳትፎ ደረጃ በፕሮጀክቱ የE&S የስጋ ደረጃ አመዳደብ
(አንዲሁም ተፈጻሚ ህጋዊ መስፈርቶች) ከዚህ በታች በሰንጠረዡ በተመለከተው መሰረት የሚወሰን
ይሆናል፡፡ በፕሮጀክቱ እነዚህን መስፈርቶች ማሳካት አቅም ላላቸው ኢንቨስትመንቶች በሙሉ አስገዳጅ
ይሆናል፡፡ ይህ ፈንድ ከፈንድና የራሱ ንብረት ተዛማጅ በመሆኑ ውጫዊ ተሳትፎ በሙሉ ብቻኛ ኃላፊነት
አለበት፡፡

ስጋት/ተጽእኖ ደረጃ

የሚተገበር ፕሮጀክት

ተጽእኖ ያረፈባቸው ባለድርሻ

የደንበኛ ሀላፊነት

አካላት
ደረጃቸው በመጨመር ላይ ያሉ

በክፍል 5 እንደተገለጸው በጣም

IPS በዚህ ሁኔታ፡ 1)

ነጻ፣ ቀዳሚና መረጃ ሰጪ

በጣም ከፍተኛ የ E&S ስጋት

ከፍተኛ የ E&S ስጋት

በመሬት/ተፈጥሮ ሀብቶች ላይ

ስምምነት (FPIC) መልካም

ፕሮጀክቶች

ፕሮጀክቶች

የሚኖር ተጽእኖ፣ 2) የ IPS

የመተማመን ስምምነት (GFN)

መልሶ ማስፈር፣ 3) ባህላዊ

መኖር ያለበት ሲሆን የደንበኛው

ቅርስን ለንግድ ማዋልን ጨምሮ

ሰነዶች በጋራ ተቀባይነት ያለው

በባህላዊ ቅርስ ላይ የሚኖር

ሂደትና ለስምምነቱም ማስረጃ

ተጽእኖ (FPIC በሚያስፈልግ

ነው፡፡*

ግዜ ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት
IFC PS 7 ይመልከቱ)
በክፍል 5 እንደተገለጸው በጣም

IP ያልሆኑ ማህበረሰቦች ላይ

የታወቀ ማከርና ተሳትፎ (ICP)+

ከፍተኛ የ E&S ስጋት

ተጽእኖ ማድረግን ጨምሮ

(GFN) ደንበኞች በ ICP (ከታች

ፕሮጀክቶች

በባህላዊ ቅርስ ላይ የሚኖር

እንደተገለጸው) የተሰራ ሂደትን

ተጽእኖ፡፡

ይቀበላሉ እንዲሁም ተቀጣሪ
በመልካም መተማመን
የሚደርገው ስምምነት የሰነዱ
ውጤት ነው፡፡

በክፍል 5 እንደተገለጸው በጣም

1) IP ላይ አሉታዊ ተጽእኖ

ICP፡ ICP ደረጃዎቹን በማማከር

ከፍተኛ የ E&S ስጋት

ያለው፣ 2) ማህበረሰቡ ላይ

ይገነባል (ይህም በመግለጫ፣

ፕሮጀክቶች

በጉልህ አሉታዊ ተጽእኖ

በሁለትዮች ውይይት በማካሄድ፣

ሊያመጣ የሚችል

የባለድርሻ አካላት ተሳታፊነት
እቅድ፣ ጠቃሚ የደንበኞች
የድርጊት እቅዶች ላይ በሂደት
ላይ ያለ የማህበረሰብ ሪፖርት)
እና በውሳኔ መስጠቱና በሰነድ
ሂደቱ ተጽእኖ የሚርፍባቸው
ማህበረሰቦች ላይ ደንበኞች
የሚኖራቸው ተሳትፎና
አተያየት፡፡*

የካት A እና B+ ንኡስ ስብስብ

ማህበረሰቡና ባለ ድርሻ አካላት
ላይ በጉልህ አሉታዊ ተጽእኖ

ማማከሩ የሁለትዮሽ ንግግር

ሊያመጣ የሚችል

ማካሄድ፡፡ የባለድርሻ አካላት
ተሳታፊነት እቅድ፣ ጠቃሚ
የደንበኞች የድርጊት እቅዶች፡፡*

በE&S ተጽኖ እና ስጋት ደረጃ መሰረት የባለድርሻ ተሳትፎ ተፈላጊ ደረጃ

ምንጭ፡ IFC አካባቢያዊና ማህበራዊ ማሻሻያ ደንብ መመሪያ ላይ የተወሰደ

6.6 የማህበረሰብ ጤና፣ ደህንነትና ጸጥታ
ፈንዱ ማህበረሰቡ ፕሮጀክት ተዛማጅ በሆኑ ተግባራት ሁሉቱም ከሳይት ውስጥና ከሳይት ውጭ ከበዳት
ጉዳት ሊደርስባቸው እንደሚችል ይገነዘባል፡፡ በIFCPS4 እንዲሁም የአለም አባንክ EHS መምሪያ ዋቢነት
መሰረት ይህ ፈንድ ሁሉም ፕሮጀክቶች እንዲፈጽሙ የሚፈልገው፡
በኢንቨስትመንት ቆይታ ወቅት ከሁለቱም ኡደታዊ እና ወይም ኡደታዊ ካልሆኑ ክህሰተቶች ጉዳት
በደረሰበት ማህበረሰብ ጤና እና ደህንነት ላይ አሉታዊ ተጽኖን ማስወገድ ወይም ማስቀረት፣ እና
ተገቢነት ባለው የሰብአዊ መብት መርህ z1 መሰረት ጉዳት በደረሰበት ማህበረሰብ ሰጋትን በሚቀንስ
ወይም በሚያስቀር አኳኋን የፕሮጀክት ሰራተኛ እና ንብረት መጠበቅ፡፡
በፕሮጀክት ጉዳት የደረሰበት ማህበረሰብ ጤና፣ ደህንነት እና ጸጥታን አስመልክቶ ሊኖር የሚችል ተጽኖ እና
ስጋት መለየት በኢንቨስትመንት ሂደት እንዲሁም በቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ወቅት በተቻለ ፍጥነት
በቅድሚያእንደተገመተ ይቆጠራል፡፡ አስፈላጊ ሲሆን ማንንኛውም ወሳኝ አቅም ያላቸው ገጽታ የዚሁ ESIA
እንደ አንድ አካል በተጨማሪ የሚዳሰስና ለተጨማሪ ትንተና እንደቀኝ መስመር የሚጎላ ገጽታ ይሆናል፡፡
ከማህበረሰብ ጤንነት ደህንነትና ጽታ ተዛማጅ የሆነ የተለ ዝርዝር ጉዳይ ካለ ይህንን አስፈላጊነቱ
የታመነበትን የሰባዊ መብት ስጋት ምዘና እና/ወይም የጤና ተጽኖ ምዘናን ለማካተት የESIA ወሰን
ስታንዳዳርድ (እዝል 8 ዋቢ ያድርጉ) ይዘቱን ለመለጠጥ ሊመራ ይችላል፡፡ በESIA ሁሉም ፕሮጀክቶች
የተገለጸውን ለሁሉም ፕሮጀክት በመለስተኛነት መከናወን ያለባቸውን የከሚከተሉት ደንቦች በተጨማሪ
የስራ አያያዝ እቅድ እንዲያዘጋጁና እንዲተገቡሩ ይፈለጋል፡
የማህበረሰብ ጤና እና ደህንነት ስጋት ግምት ውስጥ ያስገባ የመሰረት ልማት ፕሮጀክት ተገቢ
ንድፍና ግንባታ፣
የትራፊክ ፍሰት አያያዝ ህዝብ በሚተላለፍበት መንገድ ያልተለመደ የጭነት እንቅስቃሴ እንዲሁም
የተሽከርካሪና ሹፌር ጨምሮ የትራፊክ አያያዝ፣
ማህበረሰብ ተዛማጅ ስጋቶችና መቼት ግምት ውስጥ ማስገባቱን ጨምሮ የደንገትኛ ክስተት አያያዝ
እቅድ፣
የስጋት ተጋላጭነትን የሚቀንሱ ጎጂ ንጥረ ነገሮችና የወዳደቁ ወይም ቆሻሻ ማቴሪያሎች መሰብሰብ፣
ማከማቸው፣ ማጓጓዝና ማስወገድ፣
ለአካባቢ-ስነምህዳር አገልግሎት ቅድሚያ የሚሰጥ አሉታዊ ተጽኖን ማስቀረት ወይም ማቃለል፣
በንኪኪ ከሚተላለፍ በሽታ እና በንኪኪ የማይተላለፍ በሽታ አምጪ ተዋህሲያን መቆጣጠር እና

ማጥፋት፣ እና
በአለም አቀፍ መመሪያ ሁለት እንዲሁም በተመጣጣኝነት መርህ መሰረት የጥበቃ ሰራተኞች
መምረጥና አያያዝ፡፡
6.7 የመሬት መያዝና ካለፍላጎት ሰፈራ
ፈንዱ በተቻለ ሁሉ በፕሮጀክት ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች ሳይፈልጉ አካላዊ እና/ወይም ኢኮኖሚያዊ
ተፈናቃይነት የሚያስቀር ድርጊት ለማስቀረት ጥረት ያደርጋ፡፡ በፕሮጀክት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በአካል
እና/ወይም በኢኮኖሚ ቦታቸውን እንዲለቁ ወይም እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ኢንቨስትመንት
በቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ሂደት ውስጥ በተቻለ ፍጥነት በቅድሚያ መለየት ያለበት ጉዳይ ነው፡፡ የግል ንብረት
የሆኑ (በባህላዊ ወይም በልማዳዊ መብትና ስርዓት የሚተዳደሩ/የሚመሩ ጨምሮ) የጋራ ሀብትና የተፈጥሮ
ምንጭ የመሳሰሉት የተለየ ትኩርት የሚሰጥበት ይሆናል፡፡
አካላዊ ሆነ ሌላ የተወሳሰብ የዳግም ሰፈራ አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ እንዲህ አይነት ኢንቨስትመንት የደረጃ
እርከኑን "A" (በጣም ከፍተኛ) የስጋት ተመን (ክፍል 5 ዋቢ ያድርጉ) የሚሰጠው ይሆናል፡፡ በኢኮኖሚያዊ
ዳግም ሰፈራ ወይም ባህሪ ይዘት የሚወሰን አንድ ኢንቨስትመንት "A" ወይም "B+" ሊመደብ ይችላል፡፡
አካላዊ እና/ወይም ኢኮኖሚያዊ ዳግም ሰፈራ ማስቀረት በማይቻልበት ጊዜ እንዲሁም ሁሉም ፕሮጀክቶች
በGF1 ፈንድ በተሳተፉበት በIFC PSS አላማ መሰረት ኢንቨስት የሚያደረጉት
አማራጭ የፕሮጀክት ንድፍ በማፈላለግ መፈናቀልን መቀነስ፣
በግዳጅ ማስወጣትን ማስቀረት፣
ማፈናቀልን ማስቀረት የማይቻልበት አካባቢ በሚሆንበት ጊዜ (i) በመተኪያ ዋጋ ለተወሰደባቸው
መሬት ካሳ መስተትና (ii) የዳግም ሰፈራ ተግባራት ተገቢ መረጃ፣ ምክር እንዲሁም ጉዳት
የደረሰባውን ሰዎች በተሳትፎ ባገኙት መረጃ ግንዛቤ አግኝተው መፈጸሙን በሚያረጋግጥ መልኩ
የመሬት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽኖና ወይም መሬት መጠቀምን የሚከለክል አሉታዊ ተጽኖ
መቀነስ፣
የተፈናቀሉ ግለሰቦች የአኗኗር ደረጃቸውን እንዲያሻሽሉ ወይም ወደነበረበት እንዲመለሱ ማድረግ፣
እና
ዳግም በሚሰፍሩበት ሳይት የባለቤትነት መብትን በሚሰጥ በቂ ቤት በማቅረብ በኩል በአካል
በተፈናቀሉ ግለሰቦች መካከል የአኗኗር ሁኔታቸውን ማሻሻል፡፡
ፕሮጀክቱ አካላዊ ማፈናቀልን እንደሚያስከትል በESIA ከታየ ይህ ፈንድ መዘጋጀት ያለበት የ(RAP) የዳግም
ሰፈራ የተግባር እቅድ ይፈልጋል፡፡ እዝል 9 በ (ToR) የዋቢነት እንደሚያመለክተው የRAP ከዚሁ የIFC
PSS መስፈርት ጎን ለጎን ዝግጅት እንደሚያስፈልገው ነው፡፡ ይህ ToR በዚሁ የRAP ዝግጅት መወሰድ እና
የቅሬታ ማስተካከያ ወይም አደረጃጀት ዝርዝር IFC ማካተት ያለበትእንደመለስተኛ አስታንዳደር ጥቅም ላይ

መዋል አለበት፡፡
ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች የካሳና የዳግም ሰፈራ ድጋፍ ብቁነት የሚወሰንበት ማቀፍ፣
ሊከተሉት የሚችል ያጡትን1 ዋጋና ካሳ አካሄድ፣
የመብት ማእከፍ (ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች የተለያየ መደብ)፣
የተፈናቀሉ ግለሰቦች መሬትን መሰረት ያደረገ፣ ጉልበት መሰረት ያደረገ፣ የአኗኗር ስርዓታቸውን
የሚያሻሽሉበት እርምጃ፣
ዳግም የሚሰፍሩበት መረጣና አማራጭ ሳይት መውሰድ፣
ከባለቤትነት ጎን ለጎን የመረጡትን ቤት፣ መልሶ የሚሰፍሩበትን ድጋፍ መስጠት፣
የቤቶች መሰረተ ልማት (ለምሳሌ የውሃ ተፋሰስ) እንዲሁም ማብራዊ አገልግሎት፣ (ጤና ጣቢያ
ትምህርት ቤት፣ መንገድ) የመሳሰሉትን የልማት አቅርቦት እቅድ ዝርዝር፣
የማህበረሰብ ተሳትፎ (በIFC PSl እና በIFC PS7 የአካባቢ ተወላጅ ሰዎች፣ ከዚህ በታች
ይመልከቱ) መሰረት የቅሬታ አቀራረብ ሂደት፣
የዳግም ሰፈራ ሂደት ለመምራት ድርጅታዊ እቅድ፣
የRAP ደንብ መከበሩን ለማረጋገጥ የዳግም ሰፈራ ሂደት አስመልክቶ የዘላቂ ክትትል እና ሪፖርት
ደንብ ዝርዝር፣ እና
በዚሁ RAP የተዘረዘሩት ተግባራት በሙሉ በአጥጋቢ ሁኔታ መዳሰሳቸውን የኦዲት ማጠናቀቂያ
ዝግጅት፡፡
ኢኮኖሚያዊ ማፈናቀል ማስቀረት በማይቻልበት ቦታ (LRP) የአኗኗር መልሶ ማቋቋሚ እቅድ መዘጋጀት
አለበት፡፡ በዚሁ IFC PSl መሰረት የልማት እቅዱ መከተል የሚገባን በማወቅ ምክክርና (ICP) ተሳትፎ
ሂደት ማካተትን ይፈልጋል፡፡ ይህም ፐብሮጀክት የተጎዱ ግለሰቦች፣ አባወራዎች እና ማብህበረሰቡ በዳግም
ሰፈራ እቅድና አፈጻጸም ሂደት የሚየሳትፍ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም ከዚህ ከአካባቢው ተወላጅ ሰዎች (IPs)
(ከታች ክፍል xiv ይመልከቱ) ተዛማጅ የሆነውን ተጋላጭነት እውቅና ለመስጠት በዚሁ ሲቀርቡና በከበዳድ
ሁኔታ የሚጎዱ በሚሆኑበት ገዜ IFC PS7 መሰረት ለምክክር ተጨማሪ ማስተካከያ መወሰድ አለበት፡፡
እዲሁም የቅሬታ አፈታት አሰራር ስርዓት ሁሉም በፕሮጀክት ለተጎዱ ሰዎች እንዲጠቀሙበት መገኘት
አለበት፡፡
6.8 ቀደምት ነዋሪዎች
ይህ ፈንድ ፕሮጀክቶች ኢንቨስት በሚያደርጉበት ተጋላጭና የተጎዱ ሰዎች ሊገኙ በሚችሉበት አካባቢ ያለ
ተጽኖ አንደዚሁ የአካባቢውን ሰዎች ሊያካትት እንደሚችል ይገነሰባል (IPs)፡፡ ስለሆነም በዚሁ IFC PS
ለእቃና አገልግሎት ጥገኛ ሊሆኑ በሚችሉበት በተፈጥሮዊ አካባቢ የፕሮጀክቱን ተጽኖ መሬጽ ከመያዝ፣

ምክር፣ ተሳትፎ ተዛማጅ የሆኑ መተግበር ያለባቸው ለተጨማሪ እርምጃዎች የተለየ ግምት ተሰጥቶታል፡፡
በዚህ መሰረት ይህ ፈንድ ሁሉም አቅም ያላቸው ኢንቨስትመንቶች በተቻለ መጠን አስቀድመውIPs
መቅረባቸውን ማረጋገጥና መቅረባቸውም በIFC PS7 ስር የተገለጸ መስፈርትና ሂደት ለመከለት
የሚያረጋግጥ እንዲሆን ይፈልጋል፡፡ በዚሁ IFC PS7 አላማ መሰረት የGF1 ፈንድ ኢንቨስት ያደረገበት
ፕሮጀክት በሙሉ ይህ ፈንድ፡
የአካባቢ ተወላጅ ሰዎች ሰብአዊ መብትን፣ ክብር፣ ባህል፣ የተፈጥሮ ሀብት መሰረት ያደረገ ኑሮ
በሁሉም የልማት ተግባር ወይም ከሞላ ጎደል ማክበር፣
በአካባቢ ተወላጅ ሰዎች በፕሮጀክቱ በማህበረሰብ የሚየስከትለውን አሉታዊ ተጽኖ ማስቀረት
ወይም ይህ ማስቀረት ካልተቻለ ይህንን ተጽኖ በተቻለ መጠን መቀነስ ወይም ማካካስ፣
የIPs በባህላዊ ተገቢነት ባለው አኳኋን ዘላቀ የልማት ጥቅምና እድል ማሳደግ፣
በዚሁ የሂደት ቆይታ ውስጥ በIPs ፕሮጀክት የተጎዱን ሰዎች ዘላቂ እና በማወቅ የተመሰረት ምክርና
ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችል መዋቅር መጠበቅ፣
በዚሁ ICP ተለይቶ በሚያስፈልግበት የ IPs ጉዳት የደረሰባቸው ማህበረሰቦች ለነጻ፣ ቅድሚያ
በማወቅ የተመሰረት ፍቃድ (FPIC) ሂደትን ማሳተፍ፣ እና
የIPs ባህል፣ እውቀትና ልምድ ማክበርና መጠበቅ፡፡
በIPs ከባድ ተጽኖ ምክንያት ሊሆን የሚችል አቅም ያለው ኢንቨስትመንት በቅድመ ጥናት ጥንቃቄ ሂደት
በተቻለ መጠን ቀድሞ ምልክት የሚሆንና መሰል ኢንቨስትመንት ቢያንስ በ"B" ደረጃ እንዲሰጠው
ምክንያት ይሆናል ይህ የFPIC እንደሚጠይቅ በሚፈለግበት ጊዜ ፕሮጀክቱ "A" የሥጋት እርከን (ክፍል 5
ዋቢ አድርጉ) የሚሰጠው ይሆናል፡፡
በIPs የተጽኖ ምዘና እንደ ESIA አንድ አካል ውጤት መሰረት እንዲሁም ከፕሮጀክቱ የተወሰነ አግባብ ከባድ
ተጽኖ ለወገድ እንደማይችል በሚያሳይበት ወቅት IPP አብሮ ከሚያዘጋጀው ጋር ተቀናጅቶ ማዘጋጀት
አለበት፡፡ IPP አላማ በባህሉ ተገቢነት ባለው አኳኋን በአካባቢው ተወላጅ ሰዎች የሚደርስም ከባድ ተጽኖ
የሚቀነስበትን እና/ወይም ካሳ የሚያገኙበትን እርምጃ የሚደነገግ ነው፡፡ እዝል 10 ዝርዝር የIPP ማጣቀሻ
ደንብ የፈንድ መለስተኛ መስፈርት እና በዚሁ IFC PS7 እዝል 1 መመሪያ መሰረት ነው፡፡
6.9 ባህላዊ ቅርስ
በIFC PS ይህ ፈንድ ፕሮጀክት ኩባንያዎች በሙሉ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ/የሚንቀሳቀስና የማንቀሳቀስ
ባህላዊ ቅርሶች እንዲከባከቡና እንዲጠብቁ እንዲሁም የዚሁ ባህላዊ ቅርሶች የመለየትና ከዚሁ ፕሮጀክት
ተዛማጅ የሆነ ተጽኖ ምዘና የዚሁ የተጽኖ ምዘና ሂደት መሰረታዊ አካል ይሆናል፡፡ አንደዚሁም የተለዩ
ባህላዊ ቅርሶች መጠበቅና መንከባከብ የፕሮጀክቱ ስነ አከባቢያዊ እና ማህበራዊ አያያዝ ስርዓት አንድ አካል
ሆኖ ለዘላቀ አመራር ተገዥ ይሆናል፡፡ የማንቀሳቀስ ቅርስ መንቀል ፍጹሁም መቅረት አለበት ይህ ካልተቻለ
በ IFC PS8 መመሪያ ስር በቀረበው የማቃለያ ደረጃ መሰረት መከናወን አለበት፡፡
የድል ያግኙ ደንብ ወይም ሂደት ከዚህ በፈት የፕሮጀክት ግንባታ፣ የሙከራና የሥራ ክንውን በሚደረግበት
ወቅት ያልታወቁ ወይም ያልተዳደሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ተመሳሳይ ችግር ሲገጥማቸው ሁኔታውን በወዳጅነት
ለመፍታት የሚየስችል መዘጋጀትና መተግበር አለበት፡፡ የመለየት፣ የትጽኖ ምዘና እና ዘላቂ አያያዝ በዚሁ
ፕሮጀክት ባህላዊ ቅርሶች ሳይት ተደራሽ በሚሆንበት ጉዳት ከደረሰበት ባህበረሰብ በመመካከር መከናወን
ያለበት ሲሆን ይህም በዚሁ ተመሳሳይ ሳይት ዘላቂ ትውስታ የሚጠቀም ማንነት እና ማን እንደተጠቀመበት
በቀጣይ ጊዜ ምቹ ተደራሽነት ለመስጠት ጠቃሚ ይሆናል፡፡
7 ስንጠናና ብቃት

የESMS እና E&SR ስለ GF1F ውጤታማ ትግበራ መስፈርት ኃላፊነት የጣለባቸው ሰራተኞች በእነዚህ
መስፈርቶች በቂ ግንዛቤና እውቀት የሰነቁ መሆን አለባቸው፡፡ ስለሆነም ይህ ፈንድ፡
የE&S ወሳኝ ሚና እና ኃላፊት በግልጽ ማስቀመጥ፣
የE&S የወሰነ ሚና የE&S ብቃትና ስልጠና ፍላጎት መግለጽ፣
የአዲስ ሰራተኞች ቅጥርና እና አዲስ አማካሪ የመሰየም ጠንካራ የቃለ መጠይቅና የመረጣ ሂደት
ማዘጋጀት፣
ሁሉም አዲስ ሰራተኞች የዚሁESM አንድ አካል ስለመሆናቸው ማረጋገጥ፣
በፕሮጀክቱ እያንዳንዱ እርከን በየጊዜው በESMS የታህድሶ ስልጠና መስጠት፣
ሰራተኞችን ስለ ESMS ማንኛውም ጠቃሚ ወቅተዊነት እንዲሁም የE&S አያያዝ ገጽታ ማሳወቅ፣
እና
እንደ

አግባብነቱ

ለኢንቨስትመንት

ኮሚቴ

ኢንቨስትመንት

ዳይሬክተር/

ፕሮጀክት

ዳይሬክተር/ሀላፊ እንዲሁም የፕሮጀክት ኩባንያ ሰራተኛ አባላት በE&S ተጽኖ አያያዝ የተወሰነ
እና ተገቢ ስልጠና መስጠት፡፡
ይህ ፈንድ ለፕሮጀክት ውጤማ ስራ አመራር ስኬት ማንኛውም ተጨማሪ ስልጠና ማስፈለጉን
ለማረጋገጥ ከፕሮጀክት ኩባንያ ጋር ይሰራል፡፡ ሰራተኞች በH&S ደንብ በሳይ ላይ ጠቅላላ ስልጠና
እንዲሁም በሳምንታዊ የታህድሶ ክፍለ ጊዜ ከመሳሪያ አጠቃቀም በሚሰጥ ግንዛቤ በኩል እንዲሰለጥኑ
ይደረጋል፡፡
8. የE&S ስራ አፈጻጸም ክትትልና ማሻሻያ
የድህረ ፋይናንስ አንቀጽ በሚከተሉት የክትትልና ማሻሻያ ተግባራ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡
ከA ወይም B መደብ በኋላ የኢንቨስትመንት ስምምነት የሚፈረምና የአካባቢአና ማህበራዊ ሀላፊ (ወይም ሌላ
የተመደበ ሽሙ) ከጊዜ ወደ ጊዜ የፕሮጀክት ኩባንያው የተስማሚነት ወይም የማክበር ግዴተውን ተፈጻሚ ከሆነ
የአካባቢና ማህበራዊ መስፈርት ጋር እየተወጣ መሆኑን ለማረጋገጥ ከፕሮጀክት ኩባንያው ጋር ይገኛል፡፡
የመደብ A እና B+ የኢንቨስትመንት ተሳታፊ ፕሮጀክቶች በግንባታ ላይ ያሉ እና የአካባቢያዊና ማህበራዊ ሀላፊ
(ወይም ሌላ የተመደበ ሽሙ) ይህንን ESMS የፕሮጀክት ኩባንያው የተስማሚነት ወይም የማክበር ግዴተውን
ተፈጻሚ ከሆነ የአካባቢና ማህበራዊ መስፈርት አፈጻጸም አመታዊ ኦዲት ለማድረግ ጋር እየተወጣ መሆኑን
ለማረጋገጥ ከፕሮጀክት መሰረት ያደረገ ሰነድ አያያዝ (ለምሳሌ የአካባቢዊ እና ማህበራዊ የትግበራ እቅድ)
መከበሩን ለማየት የሳይት ላይ ጉብኚት ያደርጋል፡፡ ይህ ፈንድ ውስጣዊ ኦዲት ለማከናወን ውጫዊ ኦዲተር
ሊሰይም ይችላል፡፡
በመገንባት ላይ ያለው ፕሮጀክት በሙሉ በየእሩ አመት ሪፖርት መደረግ ያለበትን ስምምነት የተደረሰበት የፈንድ አጠቃቀም
ቁልፍ አፈጻጸም አመላካች (KPIs) የሆነውን እንዲቆጣጠርና አፈጻጸሙን እንዲዘግብ ይጠበቅበታል፡
በፕሮጀክት ሳይት የተሰማራ ማንኛውም ስራ ተቋረጭ የሥራ አፈጻጸሙን መቆጣጠርና ማሻሻል እንዲሁም የዚሁ
ተግባር ውጤት ሪፈንድ ማድረግ፡፡
አጠቃላይ የE& ስራ አፈጻጸም ለማሻሻል ፈንዱ በስራ ላይ በቆየበት ጊዜ በየጊዜው በራሱ በፈንድ በሚካሄደው
የስራ አመራር ማሻሻያ እንዲሳተፍ ያስፈልጋል፡፡

ይህ ፈንድ በአካባቢያዊ እና ማህበራዊ መስፈርቶች እና/ወይም የእርምጅት ተግባር እቅድ (ካለ) የፕሮጀክቱን
ትግበራና ተስማሚነት ለመቆጣጠር ውጫዊ አማካሪ ሊሰይሙ ይችላል፡፡
ቀደም ሲል ባለው የአገልገሎት ወይም ሌላ የሥራ ተግባራት ላይ የተሳተፉ ፋሲሊቲዎች A እና B+ መደብ
ያሉት ኢንቨስትመንቶች ከፕሮጀክቱ ስጋት/ተጽኖ አግባብነት ባለው ድግግሞሽ በሚሰሩበት ሳይት
የሚከናወን E&S የሥራ አፈጻጸም ኦዲት ዳግም ገንዘብ በመስጠት ድጋፍ፡፡
ዝቅተኛ የስጋት መደብ ላላቸው ኢንቨስትመንቶች ይህንን ዴስክ መሰረት ያደረገ የE&S ዘላቂ የሥራ አፈጻጸም
ፕሮግራም የሚከናወን ሲሆን ነገር ግን የሚሰራበትን ሳይት በመጎብኘት በሂደት ተደግፎ የሚከናወን ሊሆን
ይችላል፡፡
የሚሰራባቸው ሳይቶች በየአመቱ ሪፖርት መደረግ ያለበት (CO2 የተገኘ ግድፈትና የተወገደን ጨምሮ) በሙሉ
ስምምነት በተደረሰበት ለKPIs ፈንድ አፈጻጸሙን እንዲቆጣጠሩና ሪፖርት እንዲያደርጉ ይፈለጋል፡፡
እንደዚሁም ሁሉም ኩባንያዎች በዘላቂ ሂደት በፕሮጀክት ሳይ የማንኛውም ስራ ተቋራጭ ስራ አፈጻጸም
ይቆጣጠራሉ፡፡ የዚሁ ተግባር ውጤት ለፈንድ ሪፖርት ይደረጋል፡፡
ሁሉም ኩባንያዎች አጠቃላይ E&S ስራ አፈጻጸም ለመገምገም በፈንዱ የሥራ ላይ ቆይታ ወቅት
በየጊዜው በፈንዱ ሊከናወን በሚችል የሥራ አመራር ግምገማ እንዲሳተፉ

ቅጥያ 9፡ የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብር የድርጊት ማከናወኛ መመሪያ ዝርዝር (መማመ)
በአካባቢ እና ማህበራዊ ተፅዕኖ ግምገማ (አማተግ) ሂደት ውሰጥ በሚለዩት ሊደር የሚችሉ ተፅዕኖዎች መሰረት እንዲህ ያለ መርሃ
ግብር አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ይህ ቅጥያ የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብር የድርጊት ማከናወኛ መመሪያ ዝርዝር ያቀርባል፡፡
መልሶ ማቋቋም በሚፈልግ ማንኛውም ፕሮጀክት ፈንዱ የመልሶ መቋቋም መርሃ ግብር (መማመ) ከተባባሪ አልሚው ጋር በመሆን
ያዘጋጃል፡፡ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ለመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብር የድርጊት ማከናወኛ መመሪያ ዝቅተኛ መመዘኛዎች ናቸው።
1. መግቢያ እና ዳራ እስካሁን ድረስ የፕሮጀክቱ እና የልማት አውድ መግለጫ፤ የተካሄዱት የተፅዕኖ ጥናት ሥራዎች ዳሰሳ
እንዲሁም የመልሶ ማቋቋም ጉዳዮች ተለይተዋል። የአካባቢ እና ማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ (አ ማ ተ ግ) ተዘጋጅቶ ከሆነ መቅረብ
አለበት። የተሟላ አ ማ ተ ግ እስካሁን ካልቀረበ አሁን ያሉበትን የኑሮ ሁኔታ እና ምናልባትም ሊከሰቱ የሚችሉትን ተፅዕኖዎች
ጨምሮ ለመልሶ ማቋቋም መስፈርቶች ብቁ የሆኑትን ወገኖች በቂ ዝርዝር መረጃ መቅረብ አለበት።
2. የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብር መስፈርት ይህ መስፈርት ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ኮርፖሬ ን (አፋኮ) አፈጻጸም መስፈርት ቁ5
ከመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብር ማዘጋጃ መመሪያ መጽ ፍ እንዲሁም አግባብነት ካላቸው ማንኛውም የአካባቢው ፖለሲና ህግ
ጋር የተገናዘበ መሆን አለበት፡፡ መስፈርቱ አስቀድሞ ካልተዘጋጀ የድርጊት ማከናወኛ መመሪያው በአፋኮ የአፈፃፀም ደረጃዎች
እና በአካባቢ ደረጃዎች መስፈርቶች መካከል የሚደረገውን የልዩነት ትንታኔ ያካትታል። እጅግ በጣም ጥብቅ የሆኑት መስፈርቶች
የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብሩ ላይ ይተገበራሉ። ፈንዱ እና ተባባሪ አልሚው ፕሮ ክቱ ከከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ኮርፖሬ ን
አፈፃፀም ደረጃ 5 ወይም ከአካባቢ ደረጃዎች በላይ እንዲያድግ በሚፈልጉበት ጊዜ ጉዳዩ በግልጽ ሊታይ ይገባል።
3. የአገልግሎቶች ወሰን ይህ ክፍል የምደባውን አጠቃላይ ወሰን ይገልፃል። በአፈፃፀም ደረጃ 5 እና በመመሪያ ማስታወሻ 5
መሠረት እነዚህ ተግባራት መካተት አለባቸው
የመልሶ ማቋቋም ዝግጅት
ተግባር 1 የፕሮጀክቱ መግለጫ ስለ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ መግለጫ እና የፕሮጀክቱን አካባቢ ያቅርቡ።
ተግባር 2 ሊከተሉ የሚችሉ ተጽእኖዎች
የሚከተሉትን ይግለ
ሀ) መልሶ ማስፈርን ሊያስከትሉ የሚችሉ የፕሮጀክቱ አካል ወይም እንቅስቃሴዎችና የተጽዕኖ አካባቢዎች
ለ) የመልሶ ማስፈርን ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ ተብለው የሚታሰቡ አማራጮች እና
ሐ) በፕሮጀክቱ አፈፃፀም ወቅት በተቻለ መጠን መልሶ ማስፈርን ለመቀነስ የተንደፉ ዘዴዎች
ተግባር 3 የተከናወኑ ዓላማዎች እና ጥናቶች የመልሶ ማቋቋሚያ መርሃ ግብር ዋና ዓላማዎችን እና የመልሶ ማልማት ዕቅድን ወይም
ትግበራን በተመለከተ የተደረጉ ደጋፊ ጥናቶች ማጠቃለያ ይዘርዝሩ። ለምሳሌ የሕዝብ ቆጠራ ጥናቶች soGF1 ኢኮኖሚ ጥናቶች
ስብሰባዎች የጣቢያ ምርጫ ጥናቶች።
ተግባር 4 የቁጥጥር ማዕቀፍ አግባብነት ያላቸው የአስተናጋጅ ሀገር ህግጋት የደንበኛ ፖሊሲዎችና ሥነሥርዓቶች እንዲሁም
የአፈጻጸም ደረጃዎችን ያብራሩ።
ተግባር 5 ተቋማዊ ማዕቀፍ የፖለ ካ መዋቅር እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ያብራሩ
ተግባር 6 የባለድርሻ ተሳትፎ የመልሶ ማስፈር ዕቅዱን በተመለከተ ከተጎጂ አባወራዎች ከአካባቢ እና/ወይም ከአገርአቀፍ
ባለስልጣናት አግባብነት ካላቸው የማሕበረሰብ ድርጅቶች (CBOs) መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና አስተናጋጁን ህብረተሰብ
ጨምሮ ሌሎች የተለዩ ባለድርሻ አካላት የተካተቱበት የሕዝብ ማማከርና ይፋ ማድረግ ሥራን አጠቃልል። ይህም ቢያንስ በፕሮጀክቱ
ተለይተው የታወቁትን ቁልፍ ተዋናዮች የተከተሉት ሂዴት (ለምሳሌ ስብሰባዎች የትኩረት ቡድኖች) የቀረቡ ጉዳዮች የተሰጡ
ምላ ች ከፍተኛ የሆኑ ቅሬታዎች (ካሉ) እና በአጠቃላይ የመልሶ ማስፈር ሂደት ውስጥ ቀጣይ የተሳትፎ ዕቅድ።
ተግባር 7 SoGF1-ኢኮኖሚያዊ ባህሪያት በፕሮጀክት ዝግጅት የመጀመሪያ ምዕራፍ ፕሮጀክቱ ያፈናቀላቸውን ሰዎች በማሳተፍ
የቤተሰብ እና የሕዝብ ቆጠራ የጥናት ውጤቶች የተጋለጡ ቡድኖች መረጃ የኑሮ ሁኔታ እና የኑሮ ደረጃዎች የመሬት ይዞታና
ዝውውር ሥርዓቶች የተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም የማህበራዊ ግንኙነት ንድፎች ማህበራዊ አገልግሎቶች እና የህዝብ መሰረተ
ልማት መረጃዎችን በማካተት የ SoGF1-ኢኮኖሚያዊ ጥናቶች ውጤት ዘርዝር።
ተግባር 8 ብቁነት ተፈናቃዮችንና ለካሳ እና ለሌሎች የመልሶ ማቋቋሚያ እርዳታ ብቁነታቸውን ለመወሰን የሚያበቁ መስፈርቶች
እና ተገቢ የትግበራ ቀናትን ጭምር ግለፅ።

ተግባር 9 ለንብረት ኪሳራ እና የካሳ ክፍያ ትመና ለንብረት ኪሳራ እና የመተኪያ ዋጋን ለመወሰን ሥራ ላይ የዋለውን ዘዴ
በአካባቢያዊ ህግ መሰረት ስለታቀደው የካሳ ዓይነቶችና ደረጃዎች እንዲሁም ለጠፋ ንብረት ዋጋ ምትክ ለማስመለስ የሚያስፈልጉ
ተጨማሪ እርምጃዎች ግለጽ።
ተግባር 10 የመፈናቀል መጠን በፕሮጀክቱ ምክንያት ሊጎዱ የሚችሉ ሰዎችን ቤተሰቦችን መዋቅሮችን የሕዝብ ሕንፃዎችን
የንግድ ድርጅቶችን የእርሻ ማሳዎችን ቤተ እምነቶችን ወዘተ ዘርዝር።
ተግባር 11 የይገባኛል ማዕቀፍ የተ ዱትን ሰዎች ሁሉ እንዲሁም የቀረቡላቸውን/ እየቀረበላቸው ያሉትን አማራጮች የሚያሳይ
ማዕቀፍ በማዘጋጀት ቢቻል በሰንጠረዥ አቅርብ።
ተግባር 12 የኑሮ መልሶ ማቋቋም እርምጃዎች
እርምጃዎች ለይ።

የተፈናቀሉ ሰዎችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ወይም ለማደስ የሚውሉትን የተለያዩ

ተግባር 13 የመልሶ ማቋቋሚያ ጣቢያዎች የጣቢያ ምርጫ ዝርዝሮችን የቦታ ዝግጅት የታሰቡ እና የተመረጡ ማዛወሪያ ቦታዎች
ተለዋጭ ማስተላለፊያ ጣቢያዎችና በአስተናጋጅ ማህበረሰቦች ላይ ሊከተሉ የሚችሉ ተጽእኖዎችን ማብራሪያ አካትት።
ተግባር 14 የመኖሪያ ቤት መሰረተ-ልማትና የህብረተሰብ አገልግሎቶች ለመልሶ ተቋቋሚዎች ለቤቶች ለመሠረተ ልማት (ለምሳሌ
የውሃ አቅርቦት መጋቢ መንገዶች) እና ለማኅበራዊ አገልግሎቶች (ለምሳሌ ት/ቤቶች የጤና አገልግሎቶች) ለአስተናጋጅ ሕዝብ
ተመሳሳይነት ያላቸውን አገልግሎቶች ለማቅረብ (ወይም በፋይናንስ ለመደገፍ) የተያዙ ዕቅዶች ማንኛውም አስፈላጊ የጣቢያ ልማት
ለነዚህም የምህንድስና እና የህንፃ ዲዛይን ንድፍ ዘርዝር።
ተግባር 15 የቅሬታ አቀራረብ አሰራሮች ከመልሶ ማቋቋም ጋር በተያያዘ የሚነ ክርክሮችን የሶስተኛ ወገን አካላት መፍትሄ
እንዲስጡ ተመጣጣኝና ተደራ የሆነ ዘዴ መፍጠር እንደዚህ ዓይነቱ የአቤቱታ አቀራረብ ስልት የፍትህ ችሎት መገኘት
የማህበረሰብ እና ባህላዊ የግጭት አፈታት ስልቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት።
ተግባር 16 ድርጅታዊ ኃላፊነቶች የመልሶ ማቋቋም እርምጃዎች እና የአገልግሎቶች አቅርቦት ኃላፊነት ያለባቸውን ተቋማት መለየት
ጨምሮ የመልሶ ማስፈር ተግባሮችን ለማከናወን ድርጅታዊ ማዕቀፍ ማዘጋጀት በአፈፃፀም ላይ በተሰማሩ ኤጀንሲዎች እና ስልጣኖች
መካከል አግባብነት ያለው ትብብር መኖሩን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ዝግጅቶች እንዲሁም የትግበራ ተቋማትን የመልሶ ማስፈር
ተግባራትን ለመንደፍና ለመተግበር ያላቸውን አቅም ለማጠናከር የሚያስፈልጉ እርምጃዎች (የቴክኒክ ድጋፍን ጨምሮ) በፕሮጀክቱ
ሥር የተሠሩ ተቋማትና አገልግሎቶች የማስተዳደር ሃላፊነትን ለአካባቢው ባለስልጣናት ወይም ለተቋቋሚዎቹ ራሳቸው እንደ
አስፈላጊነቱ ለማዛወር የተደነገጉ ድንጋ ዎች እና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ከመልሶ አቋቋሚ ተቋማት ሌሎች እነዚህን የመሳሰሉ
ኃላፊነቶችን ለማስተላለፍ የሚያስችል ድርጅታዊ ማዕቀፍ ማዘጋጀት።

9. የአካባቢያዊ እና የማህበራዊ የብቃት ሪፖርት
ፈንዱ ለጋ ድርጅቶች / ባለሀብቶች የ E & S አደጋዎች እና ጉዳቶች ተጠያቂነት ባለው መልኩ ማቀናበር አስፈላጊ
መሆኑን እውቅና ይሰጣል። ከ E & S ብቃት አንጻር የሚከተለው የሪፖርት ደረጃዎች ይቀርባሉ።
•

የፈንድ E & S ሪፖርት ማድረግ፤

•

የፕሮጀክት ደረጃ E & S ሪፖርት፤ እና

•

ክስተቶች/አደጋዎች ሪፖርት ማድረግ።

ሪፖርት

የማድረግ

ይዘት

እና

ድግግሞ

ለተለያዩ

ፕሮጀክቶች

ይለያያል።

9.1 የፈንድ ደረጃ የ E & S ሪፖርቱ
• ፈንዱ በእያንዳንዱ የፋይናንስ ዓመት መጨረሻ በዘጠና (90) ቀናት ውስጥ እና ከዓመታዊ
ለጋ /ኢንቨስተሮች ስብሰባዎች ከመደረጉ በፊት ከአሥራ አምስት (15) ቀናት በፊት ለ GF1 ፈንዶች
ለጋ ች/ኢንቬስተሮች
የ
E&S
አመታዊ
ሪፖርት
ቅጂዎችን
ማቅረብ
አለበት።
ሪፖርቱ ፈንዱ ከአካባቢ እና ማህበራዊ መስፈርቶች ጋር የሚጣጣም መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ
መያዝ አለበት። የሪፖርቱ ሃሳብ የቀረበው ዝርዝር በአባሪ 5 ውስጥ ይገኛል። ሪፖርቱ ለለጋ ች/ባለሀብቶች
የቀረበው ሪፖርት በሚቀጥለው ለጋ /ባለሀብቶች ስብሰባ ስለ ፈንዱ በየአመቱ በየአካባቢው እና
ማህበራዊ
ዓመታዊ
ሪፖርት
ላይ
ይወያያል።
የፈንዱ ሪፖርት በሶስቱም ፈንዶች ውስጥ ለፕሮጀክቶች የ E & S መረጃን ያዋህዳል።
9.2 የፕሮጀክት ደረጃ E&S ሪፖርት ማድረግ
አመታዊ የፕሮጀክት ዘገባዎች
የሁሉም ፕሮጀክት ኩባንያዎች አካባቢያዊ እና ማህበራዊ ክንውን አፈጻጸም በየዓመቱ ይገመገማል። የአፈፃፀም
መለኪያ መስፈርት ተፈጻሚነት ያላቸውን የአካባቢ እና ማህበራዊ መስፈርቶች በተከታታይ መከበር ነው።
ፈንዱ የፕሮጀክት ኩባንያው በየአመቱ የአካባቢ እና ማህበራዊ ቁጥጥር ክትትል ሪፖርት (የተጠቆመ የዚህ ክፍል
ርፖርቶች ለፈንዱ በአባሪ ክፍል 5 ውስጥ እና ለግል ፕሮጀክቱ በአባሪ ክፍል 6 ውስጥ ኩባንያዎች) መኖሩን
ያረጋግጣል እና የፕሮጀክት ኩባያውን በአካባቢያዊ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን አፈጻጸም ውጤት
ይገመግማል።
ዓመታዊ የፕሮጀክት ሪፖርቱ በተለዩ ተፅዕኖዎች አመልካ ች/ባለሀብቶች በተገለጸው መሰረት በሁሉም
የፕሮጀክት ደረጃዎች ላይ በፕሮጀክቱ ደረጃ መረጃን ያካትታል።
የሩብ ዓመት ፕሮጀክት የክትትልና ግምገማ ሪፖርቶች:
በግንባታ ላይ ለሚገኙ ፕሮጀክቶች የ E & S የአደጋ ስጋቶች እና ተጽዕኖዎች በአጠቃላይ በጣም ጠቃሚ ናቸው።
ስለዚህ በግንባታው ፈንድ ውስጥ ለሚሰሩ ሁሉም ፕሮጀክቶች ግልጽ እና ዝርዝር መረጃ ያለው ከ 1 2 ገጽ ያለው
የሩብ አመት ሪፖርት ለኢንቬስተሮች ይቀርባል። (እንደነዚህ ያሉ ሪፖርቶች በቸ ክፍል 7 ውስጥ ቀር ል)
ሪፖርቱ የእነዚህን ፕሮጀክቶች ማህበራዊ እና አካባቢያዊ አፈፃፀም ይዘረዝራል እና ከአፈጻጸም ጋር ተዛማጅ የሆኑ
ሰነዶችን ከአፈጻጸም ማሳያ ነጥብ ጋር አንድ ላይ በማድረግ በክፍል 6 በዚህ ESMS ውስጥ ያካትታል።
ሪፖርቱ ከአስተዳዳሪው እና / ወይም በአስተማማኝ የፍርድ ሂደት ውስጥ ለሚነ የቁሳቁሶች የ E & S አስተዳደር
አደጋዎች
ማጠቃለያ
ይኖረዋል።
እነዚህ ሪፖርቶች በእያንዳንዱ የቀን መቁጠሪያ ሩብ አመት መጨረሻ በ 30 ቀናት ውስጥ ለሁሉም ባለሀብቶች
ይላካሉ (ማለትም 31 ማርች 30 ጁን 30
ሴፕቴምበር
30 እና ዲሴምበር 31)።

9.3 ክስተት / አደጋ ሪፖርት ማድረግ
ክስተቶች / አደጋዎች 1ኛ ማሳወቂያ ዘገባ፡
ፈንዱ በተቻለ መጠን በተቻለ ፍጥነት እና በማንኛውም ሁኔታ በአምስት (5) ቀናት ውስጥ የተፈጠረውን ክስተት ማወቅ አለበት
በማንኛውም ሁኔታ ለባለሃብቶች ስለ ማንኛውም ማህበራዊ የጉልበት የጤና እና የደህንነት ወይም አካባቢያዊ ክስተት ወይም አደጋ
ለማንኛውም የፕሮጀክት ኩባንያ ወይም ስለ ማንኛውም የፕሮጀክቱ ኩባንያ ተግባራቶችን በተመለከተ ለባለሃብቶች ማሳወቅ አለበት።
በክስተት/ በአደጋ ወቅት ሁኔታው ከፕሮጀክቱ ኩባንያ አሠራሮች እና አካባቢያዊ እና ማህበራዊ መስፈርቶች ጋር በሚጣጣም መልኩ
የቁሳቁታዊ ተፅዕኖ ላይ ተፅዕኖ ሊያስከትል እንደሚችል ይጠበቃል።
እነዚህም ለምሳሌ ማንኛውም የአካባቢ እና ማህበራዊ የይገባኛል ጥያቄዎች አደጋዎች የህይወት መጥፋት የቁሳቁሶች ህግ መጣስ ወይም
ማህበራዊ ወይም ተፈጥ ዊ አካባቢ ላይ ያለ የቁሳቁሶች ተጽእኖዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
ክስተት/አደጋ ዝርዝር ሪፖርት፡
ከዚያ በኋላ በተቻለ መጠን በተቻለ ፍጥነት መጀመሪያ ጊዜ ለኢንቬስተሮች ከቀረበ የማስታወቅ ሪፖርት በሰላሳ (30) ቀናት ውስጥ
ፈንዱ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የተከሰተውን ክስተት/ አደጋ ወይም ሁኔታ እና ተፅዕኖ ወይም የሚፈጠሩ ወይም ሊፈጠሩ የሚችሉ
ተፅዕኖዎች እና የሚወሰዱት እርምጃዎች ወይም ለማድረግ የታቀዱ እና ወደ ፊት ከሚመጣ ተመሳሳይ ክስተት መከላከል እቅድ
ይዘጋጃል።
ክስተት/አደጋ ሂደት ሪፖርት፡
በከባድ ሁኔታዎች ውስጥ ፈንዱ በክስተቱ/አደጋው ዙሪያ ስለሚካሄደው እና ስለሚተገበረው ጉዳይ እና ስለሚወሰዱት እርምጃዎች
የሩብ አመት ተከታታይነት ያለው ማሳወቂያ ሪፖርት ለኢንቬስተሮቹ ያቀርባል።

አባሪ 1: ኃላፊነት ያለው የኢንቨስትመንት ፖሊሲ
ፈንዱ ኢንቨስትመንቱ በኩል ገንቢ ዘላቂ የሆነ የልማት ውጤት ለማምጣት ይጥራል እና የሚከለተሉትን ማድረግ
ይተጋል፡
•

የኢንቨስትመንት ተፅእኖዎቹን በአካባቢ ማህበረሰቦች ላይ ማስወገድ እና መቀነስ፤

•

የአካባቢን ደህንነት መጠበቅና የተፈጥሮ ሀብቶችን በዘላቂነት ማስተዳደር፤

•

በስራዎች እና በታዳ ኃይል ኢንቨስትመንት አማካይነት ፈንዱ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ሊያበረክት
የሚችለውን አስተዋጽኦ መቀነስ፤

•

ፈንዱ በሚሰራባቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ የሚሰሩትን ሁሉ ጤንነት እና ደህንነት መጠበቅ እና

•

ተፈጥ ዊ የአካባቢ እና ማህበራዊ ጥቅሞችን ለማስገኘት እድሎችን ማስፋት።

እነዚህን ግዴታዎች ለመፈጸም ፈንዱ ለሁሉም የመዋለ ንዋይ ፍጆታዎች ሁሉንም ሕግ እና ተገቢ የአካባቢ እና
ማህበራዊ መስፈርቶችን ለማሟላት ዝግጁ ነው። ለአካባቢ እና ማህበራዊ ማኔጅመንት ጥሩ የአለም አቀፍ
ኢንዱስትሪ ልምዶች እና ደረጃዎች የአስተዳደር ማዕቀፍ ለማቅረብ ተገቢ ሆኖ ይጠቀሳል።
ከሁሉም የኢንቨስትመንት ውሳኔዎች በፊት የሁሉንም ተጽእኖዎች እና አደጋዎች አጠቃላይ ግምገማ ይካሄዳል።
ሁሉም ተጽእኖዎች እና አደጋዎች በ ፈንዱ የውስጥ አደገኛ ስጋት አስተዳደር ሂደት እና በእያንዳንዱ ፈንድ የሥራ
ሂደት ውስጥ የተካተቱ ይሆናሉ።
ፈንዱ ወደ ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው ሊቀረጽ ሊገነባ ሊሠራ እና ከሚጠበቀው የአካባቢ እና
ማህበራዊ መስፈርቶች ጋር በሚስማማ መልኩ በሚገጠም ፕሮጀክቶች ላይ ብቻ ነው። የኢንቨስትመንት ውሳኔ
በሚያደርጉበት ጊዜ ፕሮጀክቱ የአካባቢያዊ እና ማህበራዊ አያያዝ አሰራሮች ላይ ችግር በመፍጠር ምክንያት
ለፈንዱ ወይም ለኢንቨስተሮቹ መልካም ስም ሊያሳጣ የሚችል ከሆነ ውድቅ ይደረጋል። የአካባቢ እና ማህበራዊ
ጥቅሞችን የሚያበረታቱ የኢንቨስትመንት አማራጮች ይበረታታሉ።
ፈንዱ ሁሉም ፕሮጀክቶች ሁሉንም የአካባቢ እና ማህበራዊ መስፈርቶች በአግባቡ ለማስተዳደር እና ለመተግበር
በቂ የሆነ የሰው ኃይል አስተዳደር የአስተዳደር እቅዶች እና ንብረቶችን እንዲያሟሉ ይጠይቃል። ሁሉም ፈንዶች
በአግባቡ ተጠያቂነትና ግልጽነት ባለው ሁኔታ እንዲደራጁ ለማድረግ ፈንድ ቦርድ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና
የኢንቨስትመንት ባለሙያዎች የአሁኑን የአስተዳደር መዋቅር ይጠቀማሉ።
ተነሳ ነትና ምክክር በፋይናንሶች ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር እና ሁሉም ኢንቨስትመንቶች በአካባቢ ጥበቃ
እና ማህበራዊ አያያዝ ላይ በግልጽ ይነጋገራሉ። ሁሉም የኢንቨስትመንት ሰራተኞች ከአካባቢ እና ማህበራዊ
አደጋዎች አስተዳደር ጋር በተገናኘ መልኩ በሁሉም እንቅስቃሴዎች ላይ ወደ ፈንዱ ሪፖርት ያደርጋሉ። ፈንዱ
በተለመደው መንገድ ከአካባቢያዊ እና ማህበራዊ አፈጻጸም ጋር የተዛመደ መረጃን ይፋ ያደርጋል።
ፈንዱ ሁሉም የኢንቨስትሜንት ባለሙያዎች የሥራ አፈፃፀም ግቦችን እና ግብሮችን ለመከታተልና ለቀጣይ ማሻሻያ
ለማቅረብ በሂደት እና በሂደቱ ላይ በ E&S አፈጻጸም ላይ ሪፖርት ለማድረግ እና ተከታታይነት ያለው ማሻሻል
እነዲኖር እና የ E&S ስጋቶችን ለተቀመጠው የኢንቨስትመንት ደት ማቀናጀትን ለማረጋገጥ ቀጣይ መሻሻል
ይጠይቃል።
ይህ መመሪያ እየተተገበረ መሆኑን ለማረጋገጥ የፈንዱ ቦርድ ሃላፊነት ነው። ይህ ፖሊሲ
ለሁሉም የ ፈንድ ሰራተኞች ይገለፃል።
ፊርማ፡

ስራ:« [ዋና ሥራ አስፈፃሚ]
ቀን፡

1

ተጓዳኝ መርሆዎች III የአለምአቀፍ የፋይናንስ ኮርፖሬ ን (IFC) የአካባቢያዊ እና ማህበራዊ ዘላቂነት የአፈጻጸም ደረጃዎች 2012 የ

ILO የአለም አቀፍ የስራ ድርጅት ስምምነት የ ILO መሠረታዊ የሥራ ሁኔታ እና የቅጥር ሁኔታ፤ የ UN መመሪያ መርሆች

አባሪ 2 ለአዳዲስ ፕሮጀክት የአካባቢ እና ማህበራዊ መጠይቆች የውል የማረጋገጫ ዝርዝር
ይህ የማረጋገጫ ዝርዝር ለሁሉም ሊፈጠሩ የሚችሉትን የ E&S ጉዳዮች እንደ መጀመሪያው ተጋላጭነት ማያ ስሌት አካል ሆኖ ለመነሻ
ማረጋገጫ ልምምድ ጥቅም ላይ ይውላል። የአደጋው ማጣሪያ ሙከራ ወሰን እና ጥልቀት በፕሮጀክቶቹ ባህሪያት, ዘርፎች እና አካባቢዎች
ላይ ይመረኮዛል ነገር ግን ቀጥለው በሚከተሉት ቁልፍ K&S ላይ የሚከሰቱ የአደጋ ስጋቶች እና ግምቶች ማረጋገጫ ሂደት ላይ መካተት
አለባቸው።
የተጠናቀቀበት ቀን፡
ዋና ፀሀፊ፡
የተረጋገጠው በ፡
የፕሮጀክት ምደባ:
የማይካተቱ ተግባሮች ውስጥ የአጋር ማረጋገጫ (አባሪ 3 ESMS):
በአደጋ ስጋት ምድቦች ላይ ማስታወሻ
A በጣም ከፍተኛ ስጋት ያላቸው ፕሮጀክቶች ማናቸውንም የIFC PS 5 6 7 ወይም 8 ን የሚያስነ ወይም ለፕሮጀክቱ
አደጋ ሊያስከትል የሚችል የማህበራዊ/ፖለ ካዊ ግጭት ወይም ለፕሮጀክቱ ከፍተኛ የደህንት ስጋት የሚያመጡትን ያሳያል።
ከዚህ በፊት ተሰርቶ የማያውቅ መቀልበስ የማይችል ማንኛውንም አይነት ማህበራዊ ወይም አካባቢያዊ ተጽእኖ የሚያመጡ
ከፍተና ስጋት ያላቸው ፕሮጀክቶች።
B በአጠቃላይ ከቦታ ወሰኖች ባሻገር በአብዛኛው ተለዋዋጭ እና በአግባብ የተወሰኑ እርምጃዎች ሊወገዱ የሚችሉት
አሉታዊ ማህበራዊ ወይም አካባቢያዊ ተጽእኖዎች ያላቸው ፕሮጀክቶች።
B በቁጥር አነስተኛ የሆኑ በማህበራዊ ወይም አካባቢ ላይ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ ተጽእኖ ያላቸው በሳይት ቦታዎች ብቻ ላይ
የተወሰኑ መቀልበስ የሚችሉ እና የጉዳት መጠናቸውን ለመቀነስ እርምጃ መወሰድ ለሚቻሉ ፕሮጀክቶች
C ዝቅተኛ ወይም ጎጂ ማሕበራዊ ወይም አካባቢያዊ ተጽዕኖዎች የሌላቸው ፕሮጀክቶች
(1) በዚህ ቅንፍ ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች PS 5 6 7 እና 8 የሚቀሰቅ ጠባብ ከፍተኛ ስጋት ን ስ አካል ናቸው። የሚከተሉትን
ተጽዕኖዎች ያስከትላሉ፡ ውስብስብ የሆነ መልሶ ማደራጀት (የ PS5 ን ስ አካል)፤ ወሳኝ በሆነ አካባቢ ላይ ተጽእኖዎች (PS 6 አንቀጾች
16 19)፤ የ FPIC መስፈርቶችን የሚቀሰቅ ሁሉም ፕሮጀክቶች የ PS 7 (PS 7 አንቀጽ 13 17)፤ እና ወሳኝ በሆኑ ባህላዊ ቅርስ ላይ
ተጽዕኖዎች (PS 8 አንቀጾች 13 15)።

የ EHSS የ የስጋት ጭብጥ

1. የሰው ኃይል አቅራቦት
መኖር

2. የተፈጥሮ አደጋዎች

3. የአፈር እና የጉድጓድ ውሃ
ብክለት

4. የውሃ አስተዳደረ
5. የተከለሉ ስፍራዎች

6. የመሬት ግ
7. መልሶ ሰፈራ

8. የአካባቢው ተወላጅ
ሕዝቦች

ቁልፍ ምልከታዎች

በፕሮጀክቱ እና በፕሮጀክቱ ተግባራት
ላይ እንደ (ለምሳሌ ውሃ ምግብ እና
ኃይል) ያሉ የተፈጥሮ ሃብቶችን ደረጃ
ወይም ዓይነት ሊጎዱ የሚችሉ ስጋት
ይኖራልን?
የፕሮጀክት አካባቢው በጎርፍ የከርሰ
ምድር ክስተቶች አውሎነፋስ ወይም
በሌሎች የተፈጥሮ አደጋዎች ሊጎዳ
የሚችልበት ስፍራ ላይ ነው?
የፕሮጀክት አካባቢው የሚታወቅ
የብክለት ሁኔታ እና/ወይም ምናልባት
ሊከሰት የሚችል የአፈር እና የጉድጓድ
ውሃ ጉዳዮች ወይም (ማለትም
ከታሪካዊ ወይም ከነባር የፕሮጀክት
አካባቢ እንቅስቃሴዎች ጋር የተገናኘ)
ሌሎች አደገኛ የአካባቢያዊ ውድመቶች
ያለበት ስፍራ ላይ ነው?
በአካባቢው ነባራዊ የውሃ አቅራቦት
አለ? ቆሻሻ ውሃ በምን ዓይነት መንገድ
ይወገዳል?
የፕሮጀክቱ አድራሻ አካባቢያዊ
ባሕላዊ ወይም ማሕበራዊ ሚና
ያላቸው ለምሳሌ፤ UNESCO የአለም
መስሕብ ስፍራ RAMSAR የታለመ
እርጥብ ምድር ነው። ፕሮጀክቱ
የተከለሉ ስፍራዎችን የመጉዳት
አዝማሚያ ሊኖረው ይችላል?
እንደ ፕሮጀክቱ አካል (ጊዜያዊም ሆነ
ዘላቂ) የመሬት ግ ፍላጎት ሊነሳ
የሚችልበት አዝማሚያ ይኖራል)?
ከፕሮጀክት ተግባራት የተነሳ
የቤተሰቦች የመኖሪያ ስፍራ ለውጥ
ሊያስፈልግ የሚችልበት አዝማሚያ
አለ? (ለምሳሌ፤ ለእርሻ የሚሆን መሬት
እ ት የስራ ስፍራን ለጊዜያዊ ወይም
ለዘላቂ ጊዜ መጠቀም አለመቻል)
የመሳሰሉ የኢኮኖሚያዊ ለውጥ ሊኖር
የሚችልበት አዝማሚያ አለ?
በታሰበው የፕሮጀክት የተፅዕኖ አካበቢ
የስፍራው ተወላጅ የሆኑ ሰዎች አሉ?
ፕሮጀክቱ የአካባቢው ተወላጆች ላይ
ተፅዕኖ ሊፈጥር የሚችልበት ስጋት
አለ?
ፕሮጀክቱ ከአካባቢው ተወላጅ
ሕዝቦች ጋር ለምሳሌ፤ ቀጥተኛ እና

በአሁኑ
ጊዜ ያለ
ዕውቀት
እና
መረጃ

የተግባር
ዕቅድ/ሊከሰት
የሚችሉ
ስጋቶችን
ለመቆጣጠር
የሚጠየቅ
ትጋት

የመጀመሪያ ደረጃ

9. የባህል መስህብ እና
ዕውቀት
10. የሰብዓዊ መብቶች

ተዘዋዋሪ (የባሕል መስህቦችን ጨምሮ)
የኢኮኖሚ ማሕበራዊ ባሕላዊ እና
አካባቢያዊ) መስተጋብር ወይም ተፅዕኖ
ሊፈጥር የሚችልበት አዝማሚያ አለ?
በፕሮጀክት አካባቢው አቅራቢያ
በፕሮጀክቱ ሊጎዳ የሚችል ሌላ
የሚታወቅ የባሕላዊ መስሕብ(ቦች)
አለ?
በሃገሪ የሚታወቅ ወይም ምናልባት
ሊከሰት የሚችል የሰብዓዊ መብቶች
ጉዳይ አለ?
መንግስት የሰብዓዊ መብቶችን
ያከብራል? ተግባራዊ የሆነ የሕጋዊ
አሰራር በስፍራው አለ? ከገ ው
መንግስት ጋር የሚደረግ የትኛውም
ስምምነት ድርድር ወይም ሌላ ር
ከ ር ዎች የሰብዓዊ መብት ጋር
ተጋጭቶ በፕሮጀክቱ ሊጎዳ
የሚችልበት ስጋት አለ?
የሚታወቁ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ
ከአጋር-አዘጋጁ ጋር የሚገናኙ (ለምሳሌ
አጠቃላይ ወይም ስርዓታዊ የሰብዓዊ
መብቶች ጥሰቶች የነፃነት መነፈግ
የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ ወይም
አጠቃላይ ወይም ሲስተማዊ የመስራት
መብቶች ጥሰቶች) እና በአሰራሮቻቸው
ውስጥ የሰብዓዊ መብቶች ጉዳዮች
አሉ?

11. የማዕእከላዊ ማሕበረሰቦች

12. ስደተኛ ሰራተኞች

13. የትራፊክ እና የመጓጓ
መንገዶች

14. ተላላፊ በ ታዎች

ከታቀደው የፕሮጀክት አድራሻ አካባቢ
ማዕከላዊ ማሕበረሰቦች አሉ?
በፕሮጀክቱ ግንባታ እና አሰራር ጊዜ
ሊጎዱ ይችላሉ? እንዴት ሊጎዱ
ይችላሉ? ለምሳሌ ድምፅ ንዝረት
አ ራ አየር ብክለት እና ሌላ ረብሻ።
ስደተኛ ሰራተኞች ሊኖሩ የሚችሉበት
ሁኔታ አለ? የስደተኛ ሰራተኞች መኖር
ለጤና ደሕንነት እና የማዕከላዊ
ማሕበረሰብ አባላት ደሕንነት ላይ
ሰጋት ሊያስከትል ይችላል?
ለግንባታ ድለላ እና በአዲ ተቋም
ከፍተኛ የስራ እንቅእስቃሴ ጊዜ
ሊከሰት በሚችለው ከፍተኛ እና
ተጨማሪ የመኪና እንቅስቃሴዎች
የማዕከላዊ ማሕበረሰቦች የትራፊክ
ደረጃ ሊጎዳ ይችላል?
የአካባቢው የበ ታ ሁኔታ በፕሮጀክቱ
ሊጎዳ የሚችልበት ስጋት አለ?
ፕሮጀክቱ እና የሰራተኞች ወደ
አካባቢው መፍለስ አዳዲስ በ ታዎችን
ሊያመጣ የሚችልበት ሁኔታ አለ?
የስራ ግብረሃይሉን ሊጎዳ የሚችል
ለምሳሌ ዚካ ይረስ ኢቦላ ወባ እና
የወፍ ጉንፋን ዓይነት የተዛማች በ ታ

15. የጤና እንክብካቤ
አገልግሎቶች

16. የሃብቶች አቅርቦት

17. የንብረት ጥበቃ

18. አስተዳደር

ስጋት አለ?
በአካባቢው ያለው ነባራዊ የጤና
እንክብካቤ ፋን ሁኔታ ምን
ይመስላል? ከፕሮጀክቱ ልማት የተነሳ
የጨመረው የሕብዝ ብዛት
የአገልግሎቶች አሰጣጥ ላይ ጫና
በመፍጠር የመክበድ ስጋት ላይ
ናቸው?
ፕሮጀክቱ ለምሳሌ የሕዝብ ብዛት
ከመጨመሩ የተነሳ (ለምሳሌ ቤቶች
ትምሕርት ቤቶች የምግብ አቅራቦት)
የሕዝብ አገልግሎቶች አቅራቦት ላይ
ሊያስከትለው የሚችለው ጉዳት ሊኖር
ይችላል?
በፕሮጀክቱ አካባቢ የደሕንነት ስጋቶች
አሉ? ለንብረት እና ለሰራተኞች
ደሕንነት ሲባል ደሕንነት ጥበቃ
አስፈላጊ ነው? ባሉት የደሕንነት ጥበቃ
አማራጮች ከደሕንነት እና የሰብዓዊ
መብቶች ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሚነ
ጉዳዮች አሉ?
በገ ው መንግስት አስተዳደር ውስጥ
የጉቦ እና የሙስና ጉዳዮች አሉ? ይህ
ለፕሮጀክቱ እና ለ CFM ፀረ ሙስና
ፖሊሲዎች ስጋት ያመጣል?
አጋር-አዘጋጁ ከየትኛውም ጠቅላላ
የሙስና ወይም ከአጠቃላይ የንግድ
ስነ-ምግባራዊ የመርሆች ጥሰቶች ጋር
የተያያዙ ጉዳዮችን አስመልክቶ
ኃላፊነት ይወስዳል?

19. የድንጋ መስፈርቶች

20. መብት እና ፍቃድ

21. ዝና

22. ማዕከላዊ የ EHSS
ሃብቶች

በተቋማዊ አስተዳደር እና የንግድ
ታማኝነት ላይ ያሉ የ FMO
መተግበሪያ ምላ ችን ይመልከቱ።
ፕሮጀክቱ ለአካባቢ ጤና እና ደሕንነት
አስተዳደር ጥልቀት ባላቸው ሕጋዊ
የአድራሻ ማዕቀፎች ነው የሚገኘው?
በፕሮጀክት አድራሻው አካባቢ
ለፕሮጀክቱ ተግዳሮት የሚፈጥሩ ሕጎች
አሉ?
ለማስፈቀድ እና ለፍቃድ የሚሆኑ
መስፈርቶች ከቋሚ የጊዜ ገደቦች ጋር
በበቂ ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ
ገብተዋል?
ከደንበኛው የወደፊት ወሳኝ አጋሮች
ጣምራ ጥቅም አጋሮች
ኮንትራክተሮች የፕሮጀክት ስፖንሰሮች
ወይም ባለሃብቶች ጋር የተገናኘ
የሚታወቅ የዝና ጉዳዮች አሉ?
ለየትኛውም ከባድ አካባቢያዊ ጉዳት
ወይም በተባባሪነት ኃላፊነት ወስደዋል?
በአካባቢው ለ E&S አስተዳደራዊ
ጉዳዮች ለቅጥር የተዘጋጀ በቂ የስራ
ኃይል ጥርቅም አለ? የትምሕርት እና

የስልጠና የመለኪያ መስፈርት ምንድን
ነው? የአቅም ግንባታ አስፈላጊ ነው?

አባሪ 3 የማይካተቱ ተግባራት ዝርዝሮች
ፈንዱ የሚከተሉትን ነገሮች የሚያካትት ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ምርት እና ጥቅም

ያጭ ስርጭትን ድጋፍ አይሰጥም፡

የግዴታ የጉልበት ብዝበዛ1 ወይም የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ2
1. በአስተናጋጅ አገር ህግ ወይም ደንብ ወይም ዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት ህገ ወጥነት ያላቸው ቁሳቁሶች ወይም በዓለም
አቀፍ ደረጃዎች ላይ እገዳ ወይም ማዕቀብ የሚከተሉት ናቸው፡
a. የኦዞን የሚበ ንጥረ ነገሮችን PCBS (ፖሊክሎሪናትድ ቢ ንይልስ) እና ሌሎች የተለዩ አደገኛ መድሃኒቶች ፀረ
ተባይ መድሃኒቶች ወይም ኬሚካሎች፤
b. በዓለም አቀፍ በተደነግገው ኮንቬን ን መሰረት በአደጋ ላይ ለመጥፋት የተቃረቡ ዝርያዎችን ወይም የዱር
እንስሳትንና ዕፅዋት የዱር እንስሳ እና እጸዋት (ከተማዎች)፤ ወይም
c. የማይታወቁ የዓ ማጥመጃ ዘዴዎች (ለምሳሌ: ከ 2.5 ኪ.ሜ በላይ ርዝመትን ተጠቅመው በባህር ጠለቅ ያለ ዓ
ማጥመድ)።
2. ለባሴል ስምምነት እና ለትርጉም ደንቦች ካላዘዘ በስተቀር ሃገር ተሻጋሪ የድንገተኛ አደጋ ቆሻሻ እና የውሃ ምርቶች ንግድ።
3. ጥፋት3 ከፍተኛ የጥበቃ ቦታ አካባቢዎች
4. ሬዲዮአክ
ቁሶች5 እና ያልተገደቡ የአስቤስቶስ ፋይበሮች
5. የብልግና ምስል እና ዝሙት አዳሪነት
6. ዘረኛ እና/ወይም ፀረ ዲሞክራሲያዊ ሚዲያ
7. እነ ህ የሚከተሉት ምርቶች የፕሮጀክቱ ዋና ፋይናንስ ነክ ለሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ሚና ሲጫወቱ6
a. የአልኮል መጠ ች (ከቢራ እና ወይን በስተቀር)
b. ቶባኮ
c. መሳሪያዎች እና የ ር መሳሪያዎች፤ ወይም
d. ቁማር ካሲኖዎች እና ተባባሪ ድርጅቶች
8. ኩባንያዎች ተግባራቶች ወይም የ UN ወይም EU ንጽህና አካል የሆኑ ሰዎች
9. በስራ ላይ የተሳተፉ ወይም በሙስና እንደተሳተፉ የሚጠረሩ መሰረታዊ የስነምግባር ደንቦች ወይም ሌላ የሥነ ምግባር የንግድ
መርሆዎች ጥሰው የተገኙ ኩባንያዎች።

1

የግዳጅ ስራ ማለት ማንኛውንም ስራ ወይም አገልግሎት በፈቃደኝነት ያልተከናወነ ሲሆን ይህም በአለም አቀፍ የስራ ድርጅት ስምምነት ውስጥ
በተገለጸው መሰረት እንደ አንድ ሀይል ወይም ቅጣት ይሰወዳል።

2

የውስጥ ሕግ አስገዳጅ የትምሕርት ቤት መገኛ ወይም የስራ ዝቅተኛ ዕድሜን ካልጠቀሰ በስተቀር በ ILO ወሳኝ የሰዎች መብቶች ስምምነት መሰረት
(ዝቅተኛው የዕድሜ ስምምነት C138, Art.2) ሰዎች መቀጠር የሚችሉት 15 ዓመት ከሞላቸው ብቻ ነው። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ትልቁ ዕድሜ
ጥቅም ላይ ይውላል።

3

ውድመት ማለት (1) ውገዳው ወይም በዓይነተኛ የረዥም ጊዜ የመሬት ወይም የውሃ አጠቃቀም ለውጥ የተከሰተው ከባድ የአካባቢ የማንነት ጥፋት
ወይም (2) አካባቢው ሚናውን እስኪያጣ ድረስ የሆነ መለወጥ ማለት ነው።

4

ከፍተኛ የጥበቃ ዋጋ (HCV) አካባቢዎች ማለት በጣም ትልቅ ዋጋ ወይም ወሳኝ የጥቅም እሴት ያላቸው የተፈጠሮ አካባቢዎች ተብለው ሊብራሩ ይችላሉ
(ይህንን ይመልከቱ http://www.hcvnetwork.org)።

5

ይህ በህክምና መሳሪያዎች የጥራት መመዘኛ (መለኪያ) ወይም ማንኛውም ጥቅም ዓልባ እና/ወይም በበቂ ሁኔታ የተሸፈኑ የራዲዮአክ
ግ ዎች ላይ ተግባራዊ አይሆንም።

6

ለኩባንያዎች “ወሳኝ” ማለት የተጣራ መጠን ወይም ገቢ ላይ 10% በላይ የሆነው መጠን ነው። ለፋይናንስ ተቋማት እና ኢንቨስትመነት ፈንድ “ወሳኝ”
ማለት ካላቸው ፖርትፎሊዮ መጠን 10% በላይ ማለት ነው።

መሳሪያ

አባሪ 4 በሪፖርቱ ውስጥ የተካተተ የአካባቢያዊ እና የማሕበራዊ መረጃ ማውጫ
የኢንቨስትመንት ኮሚቴ
ከታች የቀረበው ፈንዱን አስመልክቶ ለሚመለከታቸው የኢንቨስትመንት ኮሚቴዎች በሪፖርት ውስጥ ሊካተቱ የተገባቸው የቁልፍ
ምልከታዎች እጣሬ ናቸው።
በእነዚህ በሚከተሉት የተለዩት ቁልፍ የአካባቢያዊ እና የማሕበራዊ ስጋቶች እጣሬዎችእ እነዚህ ናቸው፡
በትጋት መለኪያ የቀይ ምልክት ሪፖርቶች ወይም ሌላ የ E&S ሪፖርቶች ቁልፍ የአካባቢያዊ እና የማሕበራዊ ስጋቶች
እጣሬዎች እገኛሉ
የፕሮጀክት ድርጅቶች ለ E&S ያላቸው መሰጠት (ከፍተኛ ደረጃ E&S የአስተዳደር አቀማመ ች እንደ የ E&S ሚናዎችና
ኃላፊነቶች የፖሊሲ መግለጫዎች የመተዳደሪያ ደንብ ተግባራዊ የሆነ የሕግ ጉዳዮችን መረዳት እና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን
የሚያጠቃልል)
ቁልፍ የሆኑ በስፍራ ያሉ የ E&S ስጋቶችን ለማስተዳደር የተገኙ የ ESIA ESAP እና የትኛውም ሌላ የ E&S ሪፖርቶች እና
ማረጋገጫዎች ዕቅድ(ዶች) ናቸው
የፕሮጀክት ደረጃ ESMS መመስረቱን የሚያሳዩ ፕሮጀክቱ ሁሉንም ተግባራዊ IFC PS ሁሉም ፈቃዶች እና ሰነዶች ግንባታው
ከመጀመሩ በፊት መገኘቱን ማረጋገጫ

አባሪ 5 አካባቢያዊ እና ማሕበራዊ አመታዊ የሪፖርት ፈንድእ ደረጃ
የስራ ሂደት ሪፖርቱ ቢያንስ ለፈንዱ ከታች የሚያስፈልገውን መረጃ ማካተት አለበት።
o

የ E&S አስተዳደር ኃላፊው ስም፤

o

የ E&S የአመራር ሲስተም ውስጥ ያሉ ለው ች/ሁኔታ

o

ከ E&S የአመራር ሲስተም ትግበራ ጋር የተገናኙ ግዴታዎች እና/ወይም ተግዳሮቶች;

o

የጊዜያው የስራ ሂደት ምልከታ ሁኔታ እና የተጠበቀ አመዳደብ፤

o

በዚህ ESMS ክፍል 8 ላይ እንደተጠቆመው በመሪ እና በኋላቀር የስራ ሂደቶች ላይ ያለ ተግዳሮት፤

o

የተካሄዱ/የታቀዱ የ E&S ስልጠናዎች፤ እና

o

የሚወገዱ ዝርዝር፡ በሚወገዱ ዝርዝር ውስጥ ምንም ዓይነት ኢንቨስትመንቶች እየተካሄዱ እንዳልሆነ ማረጋገጫ (ወይም
የፕሮጀክት ኩባንያ በሚወገዱ ዝርዝር ተግባሮች ውስጥ በመጠኑ ተሳትፎ ቢገኝ እንደዚህ ዓይነት ተግባሮችን ለማጠናቀቅ
ዕቅድ ያስረክቡ)

በተጨማሪም ለኢንቨስተሮቹ የሚሰጠው የፈንዱ ዓመታዊ ሪፖርት፤ በፕሮጀክት ደረጃ በ አባሪ 6 እና በአባሪ 7 እንደ ተቀመጠው ዓይነት
ያሉ መረጃዎችን ያጠቃልላል

አባሪ 6 አካባቢያዊ እና ማሕበራዊ አመታዊ የክትትል ሪፖርት የፕሮጀክት ደረጃ
የስራ ሂደት ሪፖርቱ ቢያንስ ከታች ያለውን መረጃ ማጠቃለል አለበት።
ለእያንዳንዱ የፕሮጀክት ኩባንያ፡
o

የእያንዳንዱ ኢንቨስትመንት እና ከአመዳደቡ በስተጀርባ ያለው ምክንያት ምድባ፤

o

የተለያዩ የ E&S ስጋቶች የዳሰሳ ጭብጥ፡

o

ለከፍተኛ ስጋት ተግባራት (ምድብ A እና B+) የተረጋገጡ በብቃት የተከናወኑ የውጭ የ E&S ዳሰሳዎች እና የውጭ ባለሙያ
የዳሰሳ ክንውኖች ጭብጥ፤

o

(የዚህን ESMS ክፍል 8 የ መሪ እና ኋላቀር የስራ ሂደት ተግዳሮት ጠቋሚዎችን ጨምሮ) የእስከዛሬ የ E&S ብቃት የ E&S
የአመራር ሲስተም እና የስምምነት የ E&S ተግባር ዕቅድ ትግበራ (ተግባራዊ ከሆነ)፤

o

(በ IFC ብቃት መለኪያ 3 መስፈርቶች መሰረት) ዓመታዊ የ CO2 ተመጣጣኝ ብክለቶች መረጨት

o

የቅጥር መረጃ እንደሚከተለው፡
o

አጠቃላይ ድምር እና የተቀጠሩ ሰራተኞች ዝርዝር፡
ቀጥተኛ ቅጥር (አጠቃላይ ድምር)፤
ቋሚ የወንዶች ቁጥር
ቋሚ የሴቶች ቁጥር

o
o

በተጎዱ የቅጥርኞች ቁጥር ብዛት እና በቅነሳ ዕቅድ መሰረት ያለ የሪፖርት ማድረጊያ ጊዜ ያለ የትኛውም የቅጥረኞች
ቅነሳ ዝርዝር (ቅጂው ከሪፖርቱ ጋር መቅረብ አለበት)

ለ E&S አላማዎች የመጨረሻ ስፍራው ጉብኝት ቀን

ለእያንዳንዱ የፕሮጀክት ኩባንያ የአማራጭ መረጃ፡
o

የትኛውም የብቃት ማሻሻያዎች ከግልፅ አካባቢያዊ ጥቅማ ጥቅም ጋር እና፤

o

የትኛውም የብቃት ማሻሻያዎች ከግልፅ ማሕበራዊ ጥቅማ ጥቅም ጋር

አባሪ 7 አካባቢያዊ እና ማሕበራዊ የሩብ ዓመት የምዘና ሪፖርት– የፕሮጀክት ደረጃ
(የግንባታ ፕሮጀክቶች ብቻ)
ለእያንዳንዱ የፕሮጀክት ኩባንያ፡
ከጠቋሚዎቹ በተቃራኒ ያለ ብቃት (በክፍል 6 እብደ ተብራራው መሰረት)።
የፕሮጀክት ሂደት (የደማቅ ክስተቶች እና ክንውኖች ጭብጥ የምልመላ እና ቁልፍ ሚናዎችን የመሙላት ጭብጥ የ 3 ወራት
ቀና ብሎ የማየት እና የተያያዘ የጊዜ ገደብ እና የተገናኘ የ E&S ፍርሃት እና ስጋቶች።
የቅጥር መረጃ እንደሚከተለው፡
አጠቃላይ ድምር እና የተቀጠሩ ሰራተኞች ዝርዝር፡
ቀጥተኛ ቅጥር (አጠቃላይ ድምር)።
ቋሚ የወንዶች ቁጥር።
ቋሚ የሴቶች ቁጥር።
በእየንዳንዳኡ የፕሮጀክት ኩባንያ ላይ ያለ አማራጭ መረጃ፡
የትኛውም የብቃት ማሻሻያዎች ከግልፅ አካባቢያዊ ጥቅማ ጥቅም ጋር።
የትኛውም የብቃት ማሻሻያዎች ከግልፅ ማሕበራዊ ጥቅማ ጥቅም ጋር።

አባሪ 8 ለአካባቢያዊ እና ማሕበራዊ ተፅዕኖ ዳሰሳ የሚሰጡ የመጠሪያ ስሞች ዝርዝር
(ESIA)
ይህ አባሪ ለፕሮጀክቶች በምደባቸው አኳያ (ማለትም ምድብ A ወይም B) ለየትኛውም አካባቢያዊ እና
ማሕበራዊ ተፅዕእኖ ዳሰሳዎች (ESIA) የሚፈለጉ የመጠሪያ ስሞች ዝርዝር (ToR) ያቀርባል።
ESIA ለሚፈልግ ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት ፈንዱ የ ESIA የሚፈለጉ የመጠሪያ ስሞች ዝርዝር ከ አጋር
አዘጋጁ ጋር በመሆን ያዘጋጃል። ከታች የተቀመጠው ለ ESIA ToR ዝቅተኛው መስፈርት ነው።
1.

መግቢያ & ታሪካዊ ጥናት የፕሮጀክቱ እና የልማቱ ይዘት ማብራሪያ

2. የፕሮጀክቱ ስፍራ እና አድራሻ ማብራሪያ ይህ የፕሮጀክቱን የአካላዊ አቀማመጥ የሁሉንም
የፕሮጀክቱን ንጥረ ነገሮች ዝርዝር የፕሮጀክቱን ተግባራት እና ሊተገበሩ የሚገባቸውን
ተግባራት እና መርሃ ግብር ማብራሪያ ማጠቃለል አለበት። እህ ክፍል የፕሮጀክቱን
ካርታዎችን እና የፕሮጀክቱን አድራሻ እና ጂኦግራፊያዊ ድንበር እንደ ዝውውር መስመሮች
ጣቢያዎች እና የስራ መንገዶችን ጨምሮ የፕሮጀክቱን ምስሎችን ማጠቃለል አለበት።
የሚገኝ ከሆነ ፈንዱ በፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ጊዜያት ላይ የተከናወኑ የቀይ ምልክት
ሪፖርቶችንም ጭምር ያጋራል። ከጤና እና ደሕንነትም እይታ ሆነ ከመሬት ክልል አካባቢ
ወይም ከስፍራው ክልል አካባቢ ያሉ የትኛውም ውስንነቶች መለየት አለባቸው።
3. ለ ESIA ያሉ መለኪያዎች ይህ ለ IFC ብቃት መለኪያዎች/EHS መመሪያዎች እና የማዕከላዊ
ፖሊሲ እና ሕግ አውጪ ያሉ ተጠሪዎችን ማጠቃለል አለበት። ቀድሞ የተዘጋጀ ካልሆነ በ
IFC ብቃት መለኪያዎች እና ማዕከላዊ መለኪያዎች የሚከናወን መስፈርእት ለጋፕ አናሊሰት
ለመጠሪያ ስሞቹ ያጠቃልላል። ከመስፈርቶቹ ውስጥ በጣም ጥብቁ የሚተገበረው በ ESIA
ላይ ነው። ፈንዱ እና አጋር አዘጋጁ ፕሮጀክቱ ከ IFC የብቃት መለኪያ ወይም ማዕከላዊ
መለኪያዎች እንዲያልፉ ከፈለጉ ይህ በግልፅ መጠቀስ አለበት።
4. የአገልግሎት አድማስ ይህ ክፍል አጠቃላይ የስራውን ዓላማ እና አድማስ ያብራራል።
እነዚህ የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ ላይወሰኑ ይችላሉ፡
•

ተግባር 1: የፕሮጀክት አስተዳደር

•

ተግባር 2: የፕሮጀክት ማብራሪያ ዝግጅት

•

ተግባር 3: የ ESIA አተገባበር ማብራራት

•

ተግባር 4: የፕሮጀክት መለኪያዎችን እና የደንብ ግምገማዎችን ማብራራት

•

ተግባር 5: ሊፈጠሩ የሚችሉ ተፅዕኖዎችን ማየት

•

ተግባር 6: የባለድርሻ አካል ተሳትፎ (ማዕከላዊ ክልላዊ)

•

ተግባር 7: የደንብ ተሳትፎ

•

ተግባር 8: የመለኪያ ሁኔታዎች ምዘና

•

ተግባር 9: የተለዋጮች ምዘና

•

ተግባር 10: የዕይታ ተፅዕኖዎች ዳሰሳ

•

ተግባር 11: የዕይታ ድምር ተፅዕኖዎች ዳሰሳ

•

ተግባር 12: የአካባቢያዊ እና ማሕበራዊ አስተዳደር ዕቅድ ዝግጅት (ESMP)

•

ተግባር 13: የ ESIA ሪፖርት ጥንቅር

የመጠሪያ ስሞቹ ከተመሳሳይ የፕሮጀክት ባህርያት ጋር ትስስር ያላቸውን የአካባቢያዊ እና
ማሕበራዊ ርዕሰ ጉዳዮች ይዘረዝራል የ ESIA ቴክኒካዊ አድማስን ከግምት ማስገባት በ
ESIA የአድማስ ሂደት ላይ ይረጋገጣል።
አማካሪው እንደ EPC ኮንትራክተሮች ወይም ሌሎች የአገልግሎቶች አቅራቢዎ ያሉ

ር ዎች

ጋር እንደሚሻረክ ከተጠረጠረ ይህ እዚህ መቀመጥ አለበተ።
መጠሪያ ስሞች እንደሚጠቅሰው የሰዎች መብቶች በነበሩነት ስፍራ ወይም እንደ ግምታዊ
ጉዳይ በተለየበት ቦታ የሰዎች መብቶች በ ESIA ውስ\ጥ ይዋሃዳል።
የቁልፍ ተፅዕኖው ወይም ትክክለኛ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች እነዚህ ዙሪያ ያሉ ዝርዝሮች
መለየት አለባቸው። በ ESIA ሂደት ውስጥ ፊት ቀዳሚ መሆን ያለባቸው ጥናቶች ካሉ
በግልፅነት እዚህ መጠቀስ አለባቸው።
5. ተረካቢዎች የሚገመተው የ ESIA ተረካቢዎች መጠቀስ አለበት። እነ ህን ቢያጠቃልሉም
በእነዚህ ብቻ አይወሰኑም:
•

መጠን 1: ተቴክኒካዊ ያለሆነ እጣሬ

•

መጠን 2: ዋና ESIA ሪፖርት

•

መጠን 3: የ ESIA ቴክኒካዊ አባሪ (በእያንዳንዱ የቴክኒከ ዳሰሳ አንድ አባሪ)

•

የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ዕቅድ (SEP)

•

የአካባቢያዊ እና ማሕበራዎ አስተዳደር ዕቅድ (ESMP)

በ ESIA ላይ በተጠቀሰው ምናልባት ሊፈጠር በሚችለው ተፅዕኖ ተመስርቶ (ለምሳሌ መልሶ
ማስፈር የተግባር ዕቅድ ቤተሰብ የመልሶ የማቋቋም ዕቅድ ባዮዳይቨርሲ የአስተዳደር እና
የማዕከላዊ ሰዎች ዕቅድ) ተጨማሪ ርዕስ ተኮር እቅዶች ሊያስፈልጉ ይችላሉ።
የመፍትሔ ሐሳብ ፍላጎቶች ይህ ክፍል የሚፈለገውን የስራ መርሃ ግብር ለማውጣት ነው የተዘጋጀው የትኛውም
የፋይናነስ ፍላጎቶች (ለምሳሌ የጣሪያ በጀት የጨረታ ዋጋ ለዋጋ ዝርዝር ማብራሪያ የተለየ የፋይናነስ እና የንግድ
የመፍትሔ ሐሳቦች) የድርጅቱ ልምድ እንደተጠበቀ የፕሮጀከት ምድብ ውቅር እና ልምምድ እና በማዕከላዊ ጉዳይ
ላይ መረጃ/ ማዕከላዊ ሰብኮንትራክተር ፍላጎቶች በሚተገበሩበት ቦታ ይህ ቦታ ያሳይል።

ተግባር 17: የስራ መርሃ ግብር፡ ለተመላሾዎች እና ለተቀባዩ ነዎሪዎች የሚጠበቁ ጥቅሞች እና የተለያየ
የእርዳታ ዓይነቶችን መተግበርን ለማመላከት የታቀደበት ቀንን ጨምሮ ከመዘጋጀት ዝግጅት ጀምሮ
በአጠቃላይ የመልሶ ማቃቃም እንቅስቃሴዎች የመተግበር መርሃ ግብርን ማዘጋጀት። መርሃ ግብሩ የመልሶ
ማስፈር እንቅስቃሴዎች ከጠቅላላው ፕሮጀክት አፈፃፀም ጋር እንዴት እንደሚገናኙ ማሳየት አለበት።
ተግባር 18 ዋጋዎች እና በጀት፡ የግዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት፤በጠቅላላው የመልሶ ማስፈር እንቅስቃሴዎች ላይ የዋጋ
ግሽበትን: የህዝብ እድገት እና ሌሎች ጉዳዮችን ጨምሮ የዝርዝር ግምት ያቀርባል፤ የጊዜ ሠሌዳዎች
ለወጪዎች፤ የገንዘብ ምንጮች፤ መጠባበቅያ ገንዘብ፤ የገንዘብ ፍሰት ዝግጅቶች እና ለመልሶ ማቋቋም የገንዘብ
ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ያጠቃልላል፡ ምናልባትም ከዚህ ውጭ ኤጀንሲዎች ወይም ሌሎች አስፈጻሚዎች
ካሉ
ተግባር 19 ክትትል: ግምገማ እና ሪፖርት፡ ስራውን በማከናወን ባለው ኤጄንሲ የመልሶ
ማስፈር ተግባራትን ቁጥጥር ማድረግ እንዲሁም: ይህን ለማረጋገጥ በነፃ ተቆጣጣሪዎች
ማረጋገጥ አለበት፤ የተፈጸሙት እንቅስቃሴዎች ግብዓቶችን: ውጤቶችን እና ውጤቶችን
ለመለካት የአፈፃፀም ክትትል አመላካቾች እንዲሆኑ፤ በኘሮግራሙ ሂደት ውስጥ የተፈናቀሉ
ነዋሪዎች ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ፤ ሁሉም የመልሶ ማቋቋሚያና ተያያዥ የልማት
እንቅስቃሴዎች ተሠርተው ከተጠናቀቁ በኋላ፤ በክትትል እና ግምገማ በሰፈርው ውጤት
መሰረት እንደ መርህ ተይዞ ቀጣዩ ስራ እንዴ ሰራ።
የኦዲት ፕሮግራም ማዘጋጃ ሰነድ
ተግባረ 1፡ የአፈጻጸም ማጠቃለያ፡
ጠቀለል ባለ መልኩ እስከ አሁን የተደረጉ መልሶ ማስፍር፤ ቀጣይ የመልሶ ማስፈር አስፈላጊነት፤ የተፈናቃዮች
መጠን፤ የተፈጸሙ ስራዎች፤ የነበሩ ቀሪታዎች እና የተፈቱ ቁልፍ ችግሮች፤ ቅሬታዎች እና ዋና የተፈቱ ጉዳዮች
እና ቀጣይ ክትትል እና የግምገማ ሂደቶችና እና ዋና ዋና ተብለው ለ አፈጻጸም የተስጡ ምክሮች።
ተግባር 2፡ መነሻ፡
የስራ ክትትሉ ምን ይመስል እንደነበር፤ ፕሮጀክቱ እና የተጎዱትን ማህበረሰቦች፤ የተፈናቃዮች መጠን ፤ የኑሮ
ውድመት፤ሰፈራ እና በሰፋሪዎች ላየ ያስከተለው ተጽእኖ፤ የህግ ማዕቀፍ: የብቁነት መስፈርቶችና የአገለግሎት
ማዕቀፍ: የተለያዩ የአካልና ኢኮኖሚያዊ መፈናቀሎች ሁኔታዎችን: የኑሮ መሠረቱን እና / የመልሶ ማቋቋም
ስራዎች እና ካሳዎች እና በዋና ወይም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ወይም ቅሬታዎች አጠር ባለ መንገድ እስከ ዛሬ
የነበረውን ይገለጽ
ተግባር 3 የመገምገሚያ ዓላማዎች፡ የመልሶ ማስፈርያ እና / ወይም የኑሮ ማደጎ ዕቅድ ዋና ዓላማዎች እና
የማስፈር አፈፃፀም ድጋፍ እና የኑሮ መሰረትን ለመደገፍ የተደረጉ ጥናቶችና ተግባራት ማጠቃለያዎች
(ለምሳሌ: የመጀመሪያ እና ቀጣይ ምክክር/ውይይት: ስቲክ ሆልደሮች (ብስራው ላይ በቀጥታ ወይ በሌላ
የሚሳተፍፉ) soGF1-ኢኮኖሚያዊ መነሻ ጥናቶች: አሳታፊ የእቅድ ስብሰባዎች፡ የቦታ መረጣ መሰረታዊ
ጥናቶች: የአደረጃጀት ቅርጽ እና አተገባበር፤ እና አሳታፊ የክትትልና ግምገማ ዘዴዎች
-

ተግባር 4: ቁልፍ ግኝቶች: ሌሎች ነገሮችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ተመልከትየመሬት እስከሚሆንበት
ጊዜ የሕዝብ መረጃና ምክክር ወዘተ፤ እንዲሁም ቀጣይነት ያለው ምክክር በቂ መሆኑ

-

የማካካሻ ዋጋን: የአዲሱ የመልሶ ማቋቋሚያ ቦታዎችን እና የኑሮ መሰረትን በተመለከተ በሚደረጉ
ውሳኔዎች ላይ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ተሳትፎ መጠን

-

የመኖሪያ ቤቶችን በተመጣጣኝ መሰረትና ቅርፅ: በቦታ እና ተጠቃሚነት እና የአገልግሎት አቅርቦት
(እንደ ጤና: ትምህርት: ውሃ እና መፀዳጃ: የትራንስፖርት፤ ማህበራዊ እና የሕክምና ደህንነት፤ የግብርና
እና የአርብቶ አደር መሬት፤ የስራ ዕድሎች እና ስልጠና እና የማህበረሰብ ልማት ጥረቶች)

-

ወደ ነበረበት መልሶ ማቋቋም እና ውጤታማነት

-

ከአካባቢው ማህበረሰቦች ጋር ውህደት

-

በባህላዊ ንብረት ላይ ተጽእኖ ማሳየት

-

ለተጎዱ ግለሰቦች እና ቡድኖች ለመጠበቅ የተወሰዱ እርምጃዎች

-

የአቤቱታ ማሻሻያ ሂደት እና ውጤቶች

-

የክትትልና ግምገማ ሂደት እና ውጤቶች

ተግባር 5፡ መደምደሚያ እና ቁልፍ ምክሮች / የማስተካከያ እርምጃዎች
ለማጠቃለል እና ምክሮችን እና ለማንኛውም ክፍተቶች ወይም ያልተለመዱ ጉዳዮች በበቂ ሁኔታ ማጠቃለያ
ቁልፍ እርምጃዎች: የተቀናጁ ሰብአዊ ሀብቶች: የታቀደው የጊዜ ሰሌዳ እና የበጀት ዝግጅትን ያቀርባል።
ተግባር 6፡ ውጤቶች ማቅረብ - የሚጠበቁ የRAP ውጤቶች ማስተላለፍ አለባቸው። እነዚህም የሚከተሉትን
ያካትታሉ ነገር ግን በነዚህ ብቻ ግን አይወሰኑም
-

የመልሶ ማቋቋም ዕቅዶች

-

የኑሮ መተዳደሪያ ዕቅድ

-

የኦዲት ፕሮግራም ሰነዶች

- የአቤቱታ አፈፃፀም ሂደቶች
ተግባር 7፡ የዕቅድ መስፈርቶች - ይህ ክፍል የሚፈለገው የሥራ መርሃ ግብር: ማንኛውም የፋይናንስ
መስፈርቶች (ለምሣሌ- የበጀት ወሰን: የውጪ ምንዛሬ ዋጋ: የዋጋ/የውጪ ክፍፍል ዝርዝሮች: የተለያዩ
የፋይናንስ እና የንግድ እቅዶች): የተቋሙን የሥራ ልምድ: የታቀደው የፕሮጀክት ቡድን ስብጥር እና ተሞክሮ፡
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የአካባቢያዊ ይዘት / አካባቢያዊ ንዑስ ኮንትራክተር መስፈርቶች መረጃ።
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ዕቅድ የአሠራር መመሪያ ለአካባቢው ተወላጆች

ይህ አባሪ ለአካባቢያዊ ማህበራዊ ተጽእኖ ግምገማ (ToR) ሂደት አንድ አካል ተብለው በተጠቀሱት
ተፅእኖዎች ላይ በመመርኮዝ እንደዚህ ዓይነቱ ዕቅድ የሚፈለግበት ለአገሬው ተወላጅ ህዝብ ዕቅድ (IPP)
የአቀራረብ ውል (ToR) ያቀርባል።
የአይ.ፒ.ፒ IPP የሚፈልጉት ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት: ፈንዱ ከጋራ አዘጋጅ ጋር በመተባበር IPP ToR
ያዘጋጃል። የአይ.ፒ.ፒ (IPP) ተለዋዋጭ እና በተጨባጭ መንገድ መዘጋጀት እና ከፕሮጀክቱ ልዩነቶች እና
ከተፈጥሯቸው ባህሪያት ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት። የአይ.ፒ.ፒ (IPP) አላማ ለተጋላጭ ተፅዕኖዎች
የተጋለጡ ተወላጅ ህብረተሰብ ባህላዊ አግባብ መጎዳትን ለመቀነስ እና / ወይም ለማካካስ ነው።:: በ IFC
መመሪያ 7 መሠረት በአካባቢው ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ቋሚውን አይ.ፒ.ፒ. (IPP) ሊዘጋጅ ይችል ይሆናል
ወይም ተመሳሳይ የአካባቢ ማህበረሰብ የልማት ዕቅዶች አካል ከሆኑ ሰዎች ጋር በተመሳሳይ አካባቢ መኖር
አለባቸው። የአገሬው ተወላጆች በአደጋው ከተጠቃው ሰፊ የሆነ ህብረተሰብ ውስጥ ሲኖሩ፤ ከዚህ በታች
ከተቀምጡት ለ IPP ToR ዝቅተኛ መስፈርቶች ናቸው።
1. መነሻ እና መግብያ - የፕሮጀክቱ መግለጫ፤ እስካሁን ምን ተፅዕኖ ግምገማ ጥናት እስካሁን
ተከናውኗል እና የተወላጅ ማህበረሰቦች ልዩ ችግር ተለይቶ የታወቀ ምን አለ። የተጠናቀቀው
ኢኤስኤአይዝ ESIA ተዘጋጅቶ ከሆነ ይህ መቅረብ አለበት:: ሙሉ የሆነ ኢሳአይአይ (ESIA) ገና
ካልተደረገ፤ የተጎዱትን ማህበረሰቦች (ACs) ዝርዝር ማብራርያ የሆነ ሁኔታውን መግለጽ ያስፈልጋል፤
የኑሮ ሁኔታዎቻቸው እና ሁኔታዎችዎ በአይፒ ላይ የተመሰረቱትን የተፈጥሮ ሀብቶች ምን እንደሆኑ
ይገልጻሉ እና ይለካሉ፤ ሊሆኑ/ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተጽእኖዎች
2. የIPP ዓቀፍ ደረጃዎች - ይህ በ IFC የአፈፃፀም ደረጃዎች ቁ።7 እና መመሪያ ማስታወሻ ቁ። 7
እንዲሁም በአካባቢዎ ፖሊሲ እና ሕግ ላይ ማጣቀሻ ማካተት አለበት። ቀድሞውኑ የማይገኝ ከሆነ
የToR ኤፍኤፍሲ IFC የጋፕ አናሊስስ መስፈርቶች ተጠቀሞ ከባቢው መመዘኛዎች በሚፈለገው I
በሮች መካከል ላለው የጂታ ትንታኔ መስፈርት አስፈላጊ ነው:: እጅግ በጣም ጥብቅ ከሆኑት መስፈርቶች
ወደ IPP ይተገበራሉ። ፈንዱ እና የጋራ የሰራው ከ IFC አፈፃፀም ደረጃ 7 በላይ ወይም ከአካባቢ
ደረጃዎች በላይ እንዲሄዱ የሚያስፈልጋቸው ማናቸውም ጉዳዮች ላይ ይህን በግልጽ ማሳየት አለባቸው።
3. የአገልግሎት ስፋት - ይህ ክፍል የሥራውን አጠቃላይ ዓላማ እና ስፋት ያብራራል። በአፈፃፀም ደረጃ
7 / መመሪያ ማስታወሻ 7 መሠረት እነኝህ ተግባራት ማካተት አለባቸው
- የመነሻ ሁኔታን ማጠቃለል በኢ.ኤስ.አይ.ኤ በተቀመጠው መሰረት ለፕሮጀክቱ ተወላጅ ሕዝቦችን
የሚመለከት መሰረታዊ መረጃዎችን ያጠቃልላል፡ ይህ የተጎዱትን ማህበረሰቦች (ACs) ግልጽ የሆነ
መገለጫ መስጠት አለበት: የኑሮ ሁኔታዎቻቸው እና ሁኔታዎ በአይፒ ላይ የተመሰረቱትን የተፈጥሮ
ሀብቶች ሁሉ ይግለጹ።
- የአገሬው ተወላጆችን ስፔስቶች ያካተተ ግኝት ማጠቃል ከ ኢ.ኤስ.አይ.ኤ ጋር ያለውን ተፅእኖ
ለማስወገድ: ተፅእኖዎችን ለማርካት እና ዘላቂ ማህበረሰብ ልማት ለመድረስ ለተወሰኑ እርምጃዎች
የመፍትሄ ሃሳቦችን ያጠቃልላል።
• ባለድርሻ አካላትን ማማከር እና የወደፊት ተሳትፎ፡ መረጃን ይፋ ማድረግ, ምክክር እና መረጃን
በተመለከተ ተሳትፎ ሂዯት ያመሇክታሌ እንዱሁም አግባብነት ያለው የ FPIC (አስቀድሞ ማሳወቅና
ፍቃደኝነትን ማግኘት) ይህም በሰነድ የተሰነደ መሆን አለበት፤ ሂደቱ በጥሩ መንፈስ የሚደረግ ስምምነት
(GFN) ሆኖ የተጎዱ ወገኖችን ያካተተ እና እንደ ችግር ቀረበው የነበሩ ነገሮች እንዲት እንደተፈቱ፤
ለወደፊቱ ተሳትፎ የስብሰባ ማዕቀፍ ለቀጣይ ምክክር እና በአገሬው ተወላጆች (ሴቶችንና ወንዶችን
ጨምሮ) ፕሮጀክቱን በመተግበርና በመተግበር ሂደት ውስጥ በግልጽ መሳተፍ አለበት።
4. የተዛባ ተጽእኖዎችን ለማስወገድ፤ ለማጥፋት፤ እና አሉታዊ ተፅዕኖዎችን ለማስወገድ እና የተሻሉ
ተፅእኖዎችን ለማጎልበት የሚረዱ እርምጃዎች መለኪያዎች፤ ተወላጅ ሕዝቦች ላይ ሊያስከትሉ
የሚችሉ አሉታዊ ተፅእኖዎችን ለማስወገድ፤ ለመቀነስ እና ለማቃለል፤ እና በአወንታዊ ተፅእኖ ላይ
የተመሰረቱ መረጃዎችን ለመግለጽ፤ ተጽእኖዎች የሚወሰዱ እርምጃዎችን፤ ኃላፊነቶችን እና
የተስማሙበትን መርሐ-ግብሮችን እና የትግበራ (ማን እንዴት፤ የት እና መቼ) (የእርምጃ እቅድ ዝርዝር
ይዘትን ይመልከቱ)። በተቻለ ጊዜ ሁሉ የመከላከያ ወይም የማካካሻ እርምጃዎች ቅድሚያ መስጠት
አለባቸው።
•

በማህበረሰብ የተመሰረተ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ክፍል፡ ሲተገበር ከተቻለ ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ
ምስራት ለማረጋገጥ ቀጣይ መንገዶች ላይ ያተኩሩ

5. የእነዚህ ማህበረሰቦች የኑሮ መተዳደሪያ ስራዎች ባህላዊ እና ባህላዊ ልምዶች ቀጣይነትና፡ ይህ በተጎጂዎች
ማህበረሰቦች ላይ የተመሰረተ የተፈጥሮ ሀብቶች እና በተፈጥሯቸው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጦች እና
መኖርያዎች ውስጥ እንዴት በተፈጥሮ ዘላቂነት እንደሚጠበቁ እና እንደሚተዳደሩ በግልጽ ማሳየት
አለበት።
• ዕድሎችን ለማበልፀግ አስፈላጊ እርምጃዎች፡ የአገሬውን ተወላጆች በፕሮጀክቱ ውስጥ የተገኙትን እድሎች
እንዲጠቀሙባቸው እና ዘላቂነት ባለው መሠረት የተፈጥሮ ሀብትን መሰረት አድርጎ ለመጠቀም እና
ለማስተዳደር እንዲቻል የሚወሰዱ እርምጃዎችን ግልፅ።. እነዚህ እድሎች ባህላዊ ተቀባይነት
እንዲኖራቸው አስፈላጊ ነው።
• የስነ ስርዓት እርምጃዎች፡ አስፈላጊ ከሆነ አስፈላጊ ለሆኑ ለተጎዱ ሰዎች ወይ ቡድኖች ልዩ ማመቻቻዎችን
ጨምሮ ያለምንም ወጪ ቅሬታው ግልጽነት እና ግዜ ሳይወስድ ቅሬታው መታየት አለበት። ይህ ደግሞ
የ ACIP ዎች ቅሬታዎችን ለመመለስ ስለተወሰደው እርምጃ እና የአፈጻጸሙ ቅደም ተከተል መግለጫ
ማቅረብ አለበት። ፈንዱ በፍትህ አፈጻጸም ሂደቶችና የአሰራር ዘይቤውን እና ባህላዊ የችግሮች አፈታትን
ጭምር ከግምት ያስገባል። መረጃዎቻቸውን እና ማንኛውንም ህጋዊ መብቶቻቸው ለአቅመ አዳም
የደረሱ ACs (ሴቶችና ወንዶች)በተመለከተ ኢንፎርሚሽን መሰጠት አለበት።
• ወጪዎች በጀት የጊዜ ሰንጠረዥ የድርጅታዊ ኃላፊነቶች፡ ስራውን ለመተግበር የሚደረጉ ወጪዎችን
የበጀት እና ሃላፊነት የጊዜ መርሃግብር እና የፕሮጀክት ገንዘብ እና ወጪዎች አስተዳደር እና አሰራርን
በተመለከተ በአግባቡ መጠቀምን ያካትታል።

አባሪ 11. አቤቱታ የሚሰማበት አገባብ
መነሻ
ፈንዱ የውጭ ባለድርሻ አካላት አስተያየቶችን ጥያቄዎችን አሳሳቢ ጉዳዮችን ቅሬታዎችን እና ግብረመልስን ያለምንም
ችግር ያስተናግዳል እናም በግዜ ሰሌዳው ምላሽ ይሰጣል። ቅሬታዎች ጥቃቅን ስጋቶችን እንዲሁም ከባድ ወይም ረጅም
ጊዜ ጉዳዮችን ሊያካትቱ ይችላሉ። ስራዎች ላይ ስጋት ወይም የኩባንያው መልካም ስም (ብሄራዊ ወይም አለም አቀፍ)
በአገባብ ከተሰራበት ጉዳት አያደርስም። ማናቸውንም ቅሬታዎች በሚገባ ለመቆጣጠር እና ለመፍታት ጠንካራ እና
ተአማኒ የሆነ ስልት መኖር በጣም አስፈላጊ ነው። በስነ ስርዓት የተያዘ አቤቱታ ውጤታማ የሆነ የአቤቱታ ማቅረቢያ
ዘዴ መልካም ግንኙነቶች እንዲኖር እና በባለድርሻ አካላት ላይ እምነት እንዲኖረን ይረዳል።
መርሆዎች
GM በሚከተሉት መሰረቶች ላይ የተመሠረተ ነው፡
•
ግልጽነት እና መፍትሔው፡ ላይ ያተኮረ ለመረዳት ቀላል እና ግልጽ ከሆነ ያለምንም ኪሳራ ለመስራት ምቹ
ይሆናል
•
ከአካባቢው ባህላዊ አገባብነት፡ ተስማሚነት ሁሉም ባለድርሻ አካላት እና ለቅሬታ አቀራቢዎች በቀለለ መንገድ
የተዘጋጀ ነው። አቤቱታ አቀራቢዎች ቅሬታችውን ለማቅረብ ክፈት ሆኖ ቅሬታ ማሰማት ይችላሉ። ቅሬታው በፈለጉት
ቋንቋዎች ማቅረብ ይችላሉ። ለግለሰቦች እና ለቡድኖች ቅሬታ ለማቅረብ በመረጡት መንገድ ማቅረብ ይችላሉ።
•

ሚዛናዊነት፡ የአቤቱታ አቀራረብ አገባቡ ለፋንዱ ፐሮጀክት የሚመጥን ነው

•
መሰነድ፡ ሁሉንም ቅሬታዎች በቅሬታ መዝገብ ላይ መመዝገብ አለባቸው። የቀረበው ቅሬታ መፍትሄ
እስኪያገኝ ክትትል ተደርጎበት፤ ሙሉ በሙሉ ሲፈታ ፋይሉ ይዘጋል።
•
የውይይት እና የጣቢያ ጉብኝቶች፡ ተገቢ በሚሆንበት ጊዜ አቤቱታ አቀራቢዎችን በጣብያው ጉብኝት
በማድረግ ስለ ስራው ባህሪና ተፈጥሮዊ ሁኔታው ማስጎብኘት በቅርብ ችግሩን እንዲረዱ ያደርጋል።
•

ጊዜያዊ መፍትሄ፡ የፕሮጀክቱ ዓላማ በ20 ቀናት ውስጥ ሁሉንም ቅሬታዎች አይቶ በሙሉ ሙሉ ይፈጸማል።

‘ምክንያትና ዓላማዎች
የዚህ ሂደት ዓላማ የገንዘብ ምንጭ (ፋንድ)፣ በፋንዱ ተግባራት እንደዚሁም በኮንትራከተሮቹ ድርጊቶች ምክንያት የቀረቡ ቅሬታዎችን
በሚመለክት ጉዳዮችን የመቀበል፣ የመመርመር፣ መፍትሔ የመፍጠርና የመከታተል አሰራርን ለመንደፍ ነው። ለፋንዱ ተሳታፊዎች
ግንኙነት ከሚደረገው ዝግጅት ጎን ለጎን ሆኖ ሲታይ በነዚህ ሁለት ድርጊቶች ባለው ውስጣዊ ግንኙነት ምክንያት ነው።

የ ጂ ኤም ዓላማዎች እንደሚከተል ይሆናል፡
ቅሬታ ላቀረቡ አግባብ ያለው፣ ውጤታማና ዘለቄታ ያለው መፍትሔ ለመፍጠር
ለወደፊቱ ምን እንደሚሆን የሚታወቅ፣ ግልጽ የሆነ እና ታማኝ የሆነ ሂደት ለሁሉም
የሚመለከታቸው አካሎች ለመስጠት ነው፡
•

ታማኝነትን ከሰፊው ማሕበረሰብ ያለው ግንኙነት ድርጊቶች አንድ ውስጣዊ ክፍል
አድርጎ መገንባት፣ እንደዚሁም
•

ችግሮችና ዝንባሌዎች በሚመለከት ተግባራዊ የሆነ ለይቶ የማወቅ ዘዴ ለማስቻል
ይህ ደግሞ የማስተካከል እርምጃዎችንና በቅድሚያ ግንኙነት የማካሄድን ተግባሮች
ለማፋጠን። ይህ ጂ ኤም የተነደፈው ይህንን የሚመለከቱ መሟላት ያለባቸው ሕጋዊ
ነጥቦችን እንደዚሁም የአለም አቀፍ ገንዘብ ኮርፖሬሽን (አይ ኤፍ ሲ) የውጤታማነት
መለኪያ ደረጃ ለአካባቢና ማሕበረሰባዊ ዘላቂነት (አይ ኤፍ ሲ ፒ ኤስ) መምሪያዎች
መሰረት ነው።
•

ስፋት

ይህ ጂ ኤም ተግባራዊ የሚሆነው በፋንዱ የፋንዱና ፕሮጄክቶች ደረጃ ሲሆን በመላ የፋንድ ሂደት ደረጃ (ንድፍ፣
እድገት፣ ግንባታ፣ ተግባራዊ እንቅስቃሴና በመውጫ ደረጃዎች የሚያካትት) ነው። የተነደፈው ከማሕበረሰቡ
የሚቀርቡ የቅሬታ ጥያቄዎችን ወይም ከፋንዱ ድርጊቶች የተነሳ የቀረቡ ቅሬታዎችን በሚመለከት የሚነሱ
ጥያቄዎችን ለመስማት ነው። የሰራተኞች ቅሬታዎችን የሚሰማ የተለየ ስርዓት ይነደፋል።
ሐላፊነቶች
የቅሬታዎች ስርዓትን ውጤታማ በሆነ መልክ ለማተግበር፣ የሚከተሉት ሚናዎችና ሐላፊነቶችን ማሟላት
ያስፈልገዋል፡’

የሓላፊነት / ተጠያቂነት
-

ሁሉም ሰራተኞች በዚህ አሰራር የተዘረዘሩትን መስፈርቶች መከተላቸውን ማረጋግጥ
በጥልቀት መመርመር እና የእርምት እርምጃዎች በቂ ትኩረት እና አስፈላጊነት መኖሩን ያረጋግጣል.

በመካከለኛ ወይም በከፍተኛ ደረጃ ለሚሰፍሩ ቅሬታዎች በአቤቱታ መፍትሄ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ተካፋይ በመሆን ፤ ይህ
የሚሆነው የአቤቱታ ሰሚው ሓላፊ መፍትሒ ማምጣት ካልቻለ

ESG አስተዳዳሪ

ቅሬታው እውቅና ከተሰጠው በ 5 ቀናት ውስጥ
-

ቅሬታ ወይም አቤቱታ የደርሰው ሰው

-

ቅሬታ የተቀበለው ሰው ለአቤቱታው ሰሜ ሓላፊ (ቅሬታ በደረሰው በ 24 ሰዓት ውስጥ ማቅረብ አለበት).

ቅሬታ ተቀባይ

የአቤቱታ ጉዳይ ሓላፊ በአጠቃላይ የቅሬታ ጉዳይ አስተዳደር ሓላፊ ነው። ቅሬታ አሰጣጥ ስርዓት አጠቃላይ አስተዳደር ሃላፊ ነው
(ማለትም ተቀብሎ፤ ምርመሮ፤ መዝገቦ፤ ክትትል፤ መፍታት፤ ዘገባ እና ትንተና ማቅረብ)
-

የአቤቱታውን ሂደት ክትትል እና ግምገማ ያካሂዳል

-

ሂደቱን በሚገባ ለማስተዳደር በቂ ይዞታና አቅርቦት (ሰዎች፤ ስርዓቶች፤ ቅደም ተከተሎች፤ በጀትን) ያቀርባል

-

አሰራሩ ግልጽነትና ባህላዊ ተገቢነት እና ግልጽ በሆነ መንገድ የሚስተናገድ ማረጋገጥ

-

በአቤቱታ አስተዳደር ሂደቱን በአጠቃላይ ግብረመልስ መስጠት፤ ማስተዳደር፤ ለጠቅላላ አፈፃፀም ተጠያቂ ነው

የይሁንታ አስተዳዳሪ

-

ይህ ሚና በተለምዶ በ HR (የሰው ዓቅም ግንባታ) አስተዳዳሪ ይሞላል.

ባለድርሻዎች

-

የተጎዳበት አካል (ዎች)

- በዚህ ስራ ላይ የአካባቢው ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በዚህ ፈንድ እንቅስቃሴዎች በአወንታዊ ወይ በአሉታዊ የሆኑ፤ በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ ተጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ

ግንኙነት

- በ ፈንዱ እና በተጎዱ ወይም ፍላጎት ባላቸው ወገኖች መካከል የሚደረግ ውይይት፤ ግንኙነት ማለት መረጃን መለዋወጥ እና መቀበል
ነው። የመረጃ ልውውጡ፤ ክንውኖችን እና እድሎቻቸውን ያቀርባል። እንዲሁም ከተለያዩ ባለድርሻዎች ፍላጎቶች፤ ጥያቄዎች እና ሀሳቦች
ውስጥ ምላሽ ለመስጠት እንዲረዳ ያስችለዋል።

ማህበረሰብን መሰረት
ድርጅቶች (CBOs)

ያደረጉ

ቅሬታ ማቅረቢያውን በመጠቀም ሁሉንም አስተያየቶችን እና ቅሬታዎችን ሪፖርት ያድርጉ

- ለትርፍ ያልቆመ እና መደበኛ ወይም መደበኛ ያልሆነ ሊሆን የሚችል የአካባቢ ማህበረሰብ ወይም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት፤
ብዙውን ጊዜ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ወይም በአብዛኛ ማህበረሰቦች ውስጥ በአነስተኛ የጂኦግራፊ ክልል ውስጥ ይሰራሉ

የክብር ጥሪ

- የኩባንያ ከፍተኛ አስተዳዳሪ ጉብኝት ወደ ባህላዊ መሪዎች ጉብኝት ያደርጋሉ፤ መደበኛ ስብሰባዎች ያደርጋሉ፤ ተቀባይነት ያላቸው
የጥሪው ማከናወኛ ወጪዎች በኩባንያው ይከፈላሉ

የተቀበሉት ቅሬታዎች

- በፕሮጀክቶች ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ በሆነ መንገድ ተዛማጅ የሆኑትን ሁሉ እና በዚህ ሰነድ ውስጥ በተገለጸው መሰረት በአቤቱታ
መፍትሔ አሰጣጥ ስርዓት ውስጥ የተካተቱትን ሁሉ ይጨምራል

GM

- ቅሬታ አቀራረብ ዘይቤ

ቅሬታ

- በድርጅቶች ውስጥ የተንሰራፋ ወይም በድርጅታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ፍላጎት ያለው ማንኛውም የባለድርሻ አካል ያነሳሳ ጉዳይ፤ ቅሬታ
ወይም ግብረመልስ. ሁለቱም አሳሳቢ ጉዳዮች እና ቅሬታዎች ከድርጅቱ አሠራር በተጨባጩም ሆነ በተገቢው ውጤት ሊያስከትሉ ይችላሉ

ብቁ ያልሆኑ አቤቱታዎች

- ከፋንዱ ወይ ኮንትራቶሮች ውጭ ያሉ አካል ወይም ተቋማት ፕሮጀክቶች ጋር በግልጽ የማይዛመዱ፤ እኒህ ጉዳዮች ከ GM ተቀጥለው
ወሰን ወይም ሌላ ፈንድ ወይም የማህበረሰብ አሰራሮች አቤቱታውን ለማቅረብ ይበልጥ ተገቢነት ያላቸው

ክስተት

- በአካል ጉዳት, ህመም, ንብረት መውደም ወይም በእውነተኛ ግንኙነት ወይም በመልካም ሁኔታ ላይ የደረሰ ጉዳት ወይም መንስኤ ሊሆን
ይችላል ወይም ክስተቶች
- በገንዘብ ወይም በማንቀሳቀ ላይ ባይጎዳውም እንኳን፤ በፍላጎቱ እና በድርጅቶቹ ላይ ፍላጎት ያላቸው ወይም በእነርሱ ላይ ተጽዕኖ ያሳደሩ
ግለሰቦች ወይም ቡድኖች. ይህም የማህበራዊ ደህንነት ድርጅቶችን፤ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን፤ የአከባቢን ንግዶችን እና የፖለቲካ
ቡድኖችን ሊያካትት ይችላል.

ፍላጎት ያለው ፓርቲ
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
የመገናኛ / ምክር መዝገቦችን
የባለድርሻ
የባለድርሻ ተሳትፎ
የባለድርሻ እቅዶች እና
ትንታኔ

- መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት
- የምልከታዎች የመግባቢያ ሰነዶች ሊያካትቱ የሚችሏቸው ቁልፍ ኢሜል ደብዳቤዎች ጋዜጣዎች ማስታወሻዎች ቅሬታዎች የማሻሻያ
እድሎች የስርጭት / ክትትል ምዝገባዎች መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ ስብሰባዎች ዘገባዎችን እና የተደረጉ ግዳጅ መዛግብትን
ሊያጠቃልሉ ይችላሉ
- በንዲሁም በፕሮጀክቱ ውስጥ ሊጠቀሙ የሚችሉ እና / ወይም ውጤቱን የመተንተን ችሎታ በአላማ ወይም በአሉታዊነት። ይህ
ሊያካትት የሚችለው የአክሲዮን ባለቤቶች አበዳሪዎች ሰራተኞች ማህበረሰቦች ኢንዱስትሪ መንግሥታት እና ዓለም አቀፍ ሶስተኛ ወገኖች
ነውቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በፕሮጀክቱ የተጠቁ ግለሰቦችን ወይም ቡድኖችን እ
- ግልጽነት ተጠያቂነት አወንታዊ እና እርስ በርስ በሚጠቅም ጠቃሚ የስራ ግንኙነቶች ለማራመድ የተተለሙ የፕሮጀክቶች ህይወትን
በድርጅቱ እና ባለድርሻ አካላት (የሁለትዮሽ መገናኛ) መካከል የተለያዩ ተግባራትን እና ግንኙነቶችን የሚያጠቃልል የጅምላ ዘይቤ.
- ከባለድርሻ አካላት ጋር በፕሮጀክት ግንኙነት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመቅረፅ የተቀረፀበት ሂደት ለመሳተፍ እና ለማማከር ዕቅድ
ለማውጣት ይረዳል.

ተጋላጭ የሆኑ ቡድኖች

- በፕሮጀክቱ አካባቢ ውስጥ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ተፅእኖ በበዛበት ወይም በተጎጂው ሁኔታ ላይ በመመርኮዝ ከሌሎች የከፋ
ተጽእኖዎች ሊደርስባቸው ይችላል. ይህ ተጋላጭነቱ በግለሰብ ወይም በቡድን ዘር, ፆታ, ቋንቋ, ሃይማኖት, ፖለቲካ, አመለካከት, ብሔራዊ
ወይም ማህበራዊ መነሻ, ንብረት, የትውልድ ወይም ሌላ ሁኔታ ምክንያት ሊሆን ይችላል

ቅሬታ አቀራረብ መስፈርቶች እና ሂደት አጠቃላይመስፈርቶች




ጠቅላላ ሜካኒዝም ማሞገስ እና ያጠናክራል የበጀት ድርሻ ሰፊ ድርሻ ያለው የተሳትፎ እንቅስቃሴዎች. ንቁ
ተሳትፎ ለጥሩ ግንኙነት አስፈላጊ ነው ከማህበረሰቦች እና ከባለ ድርሻ አካላት ጋር. የአቤቱታ ማቅረቢያ ዘዴ
በተናጠል መተግበር የለበትም.
በመጀመሪያ ደረጃ እና ለማስወገድ እና ለመከላከል በተቻለ መጠን , ቅሬታ በሚፈጠርበት ሁኔታ. ፈንዱ ዋስትና
ይሰጣል የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ድርጊቶች በዓለም አቀፍ ምርጥ ልምዶች መሠረት.

•
ቅሬታዎች በተጎጂዎች ሊቀርቡ ይችላሉ. ይህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጎጂዎችን ይጨምራል በገንዘብ እቅዶች
እና እንቅስቃሴዎች, የሲቪል ማህበረሰብ, የአካባቢ እና ባህላዊ ባለስልጣናት ናቸው, የአካባቢ ወይም ብሄራዊ መንግስት,
አነስተኛ የንግድ ሥራ ባለቤቶች, ማህበራት, የሕክምና እና የትምህርት ባለሙያዎች, መንግስታዊ ያልሆኑ እና ዓለም አቀፍ
ሶስተኛ ወገኖች.
•
ፈንዱ በሁለቱም ላይ ስጋቶችን ይቀበላል እና መልስ ይሰጣል ትክክለኛ እና የተገመቱ ተጽዕኖዎች በተመሳሳይ ሁኔታ
እና በተመሳሳይ ደረጃ ወይም እንክብካቤ
•
አጠቃላይ የሆነ መፍትሔ አነስተኛ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ የታሰበ ነው,መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ, ወደ ከፍተኛ
ቅሬታዎች እንዳይደርሱ ለመከላከል.
•
ከህብረተሰቡ ቅሬታዎችን ለመሰብሰብ እና ለማቀድ ብዙ ሰርጦች ቀደም ብሎ ይቋቋማሉ በ በተቻለ መጠን
በፕሮጀክት / የገንዘብ ድጋፍ ሂደቱ ውስጥ.
ለባለድርሻ አካላት ማሳወቅ
•

ተጠቂዎች እና ሰፊ ባለድርሻ አካላት ስለ ቅሬታ አቀራረብ ዘዴ ዝርዝር መረጃ ይሰጣቸዋል.

• ይህ መረጃ በስፋት እና በየጊዜው ይታተማል, በማንኛውም ፕሮጀክት ጊዜ ውስጥ, ዋና ቦታዎችን በፖስተሮች በኩል
(እንደ ውጭ መንደር የከተማው ማዘጋጃ), በአካባቢያዊ ወረቀቶች ላይ ማስታወቂያዎች / በሬዲዮ እና በቃላት ነበር
(ለምሳሌ.በባለድርሻ ተሳትፎ ላይ ተግባራት).

•
መረጃው መቅረብ አለበት በፋይሎች እና ቋንቋዎችን በመጠቀም (አካባቢያዊ ቋንቋዎችን ጨምሮ) ይህም
በአካባቢው ነዋሪዎች በቀላሉ ሊረዳ የሚችል ነው እና / ወይም የቋንቋ ደረጃዎች ዝቅተኛ በሚሆኑባቸው አካባቢዎች
ውስጥ በተደጋጋሚ የባለድርሻ ተሳትፎ በሚካሄድበት ጊዜ.

ህጋዊ እና ሌሎች መስፈርቶች
•
ዝግጅቶች ብዙዎቹ ይፈጠራል, ተተግብሯል እና ተከሳሹን ለማረጋገጥ ይጠበቃል በሁሉም አግባብነት ባለው
አካባቢያዊ, ክልላዊ እና ብሄራዊ ሕግ ነው..

•
አጠቃላዩ የሰውነት አሰጣጥ ስልጣንን የፍትህ ተደራሽነት አይከለክልም ወይም አስተዳደራዊ መፍትሄዎች ወይም
እነዚህን ለመተካት ይጥራሉ, እና ምንም አይነት ቅጣት አይዳርገውም.
•

አጠቃላይ ዘዴዎች ስልቶችን አይደርሳቸውም ወይም ይተካሉ የቀረበው በ ወይም የህብረት ስምምነቶች መብቶችን

አቤቱታዎችን ለመለየት ሂደት
በስእል 1 ውስጥ የቀረበው ሂደት አቤቱታዎችን ለማስተዳደር መከታተል አለበት. ቁልፍ ደረጃዎች ዝርዝሮች ከዚህ በታች
ተዘርዝረዋል

3 ቀናት

ደረጃ 1

ችግሩን ለይቶ ማወቅ

ደረጃ 2

ቅሬታዎች በመቅረጽ ቅሬታዎች
መቅዳት

ደረጃ 3

ቅሬታውን ለተቀበሉት በ 3 ቀን
ውስጥ ማሳወቅ

ደረጃ 4

ብቁነትን እና አስፈላጊነትን
ለመወሰን የቅሬታዎች
ግምገማዎች

ደረጃ 5

የማስተካከያ
እርምጃ/ተቀባይነት ካገኘ እና
በውስጥ የተፈረመ ምላሽ

ደረጃ 6

ለአቤቱታ ምላሽ በተቀባይ አቤቱታዎች በ
7 ቀናት ውስጥ ጉዳዩን ለመመለስ
የእርምት እርምጃ እና የጊዜ ሰሌዳን
መጥቀስ

ደረጃ 7

የእርምት እርምጃ ለተገቢው
ቡድን ይመደባልለትግበራ

ደረጃ 8

አንዴ የአራሚ እርምጃው ከተጠናቀቀ በኋላ
የአቤቱታ እርምጃ ይዘጋል

7 ቀናት

20 ቀኖች

ደረጃ 9

ቅሬታ ከተቀበሉ በ 20 ቀኖች
ውስጥ ቅሬታዎችን ይዘጋል.
ለማረም ተጨማሪ አስፈላጊ

የተወካይ ደብዳቤ
ተልኳል ተቀባይነት
አላገኘም

አቤቱታ ይግባኝ
ማለትምላሽ አጥጋቢ
ካልሆነ

ወደ ገለልተኛ ፓነል
ይግባኝ ማለት አሁንም
መፍትሄው አጥጋቢ
ካልሆነ

የቅሬታ አመዳደብና አቀራረብ እና ምዝገባ ደረጃ 1 2
ሁሉም ቅሬታዎች, ስጋቶች ወይም አቤቱታዎች በቀጥታ በስልክ, በደብዳቤ, በኢሜል ወይም ወደ ፈንዱ ዊብሳይት
በቀጥታ ይላካል። አቤቱታ ሰሜው ማናጀር በቅሬታ መመዝገብያ መዝገብ ይመዘገባሉ።
ቅሬታና አቤቱታ በቀረቡ ብ24 ሰዓት አቤቱታዎችን ለአቤቱታ ሰሚው ሥራ አስኪያጅ መቅረብ አለባቸው። ቀሬታ
እና አቤቱታ ስማቸውን ሳይገል የተላኩም ቢሆኑ በተመሳሳይ በ24 ሰዓቶች ውስጥ ይመዘገባሉ.። ቅሬታው
መጀመሪያ የተቀበለው ግለሰብ ቅሬታው በደረሰው በ24 ሰዓት ውስጥ ለቅሬታ ሰሚ ማስታወቅ አለበት። የአቤቱታ
ሥራ አስኪያጅ የቀረበላቸውን ሃሳቦች ስጋቶች ወይም ቅሬታዎች እንዴት መፈተ እንደሚቻል ጉዳይ በጉዳይ
እየለዩ ያጣራሉ።
ቅሬታ እንደረስ እውቅና መስጠት ደረጃ 3
ለቅሬታው አቅራቢው አቤቱታውን ለማጣራት እና ጉዳዩ እየተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ በሶስት ቀናት ጊዜ ውስጥ ማረጋገጫ
መሰጠት አለበት።.

የቅሬታ ዳሰሳ - ቅሬታ የብቁነት መለክያ እና የቅሬታ የደረጃ ክፍፍል - ደረጃ 4
የቀረበው ቅሬታው ለመታየት ብቁ መሆን አለመሆኑን ለመወሰን ጉዳዩ ይታያል። ቅሬታው በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ
ከሚንቀሳቀሱ ፕሮጀክቶች እና ክንዋኔዎች ጋር የተያያዘ በመመዘኛው መሰረት ይታያል። ቅሬታዎች ከማህበረሰቡ ፕሮጀክቶች ጋር
የማይተሳሰር ከሆነ ቅሬታዎች 'ኣይታዮም' ተብለው መመደብ አለባቸው። ጉዳዩ ከዚህ GM ፍሰት ውጭ ከሆነ፤ ተቀባይነት
የሌላቸው ቅሬታዎች ውድቅ ይደረጋሉ፤ ለቅሬታ አቅራቢውም ይነገራል።.
ቅሬታው በ"ፈንዱ" ተቀባይነት ያገኛል ወይም ውድቅ ይደረጋል። ውድቅ ከተደረገ ቅሬታው ውድቅነትን በተመለከተ ዝርዝር
መረጃዎችን ለቅሬታ አቅራቢው ይሰጣል። ቅሬታው ተቀባይነት ካገኘ፤ ችግሩን ለመፍታት አማራጮችን ለመገምገም የቀረበው
አቤቱታ ወደሚመለከተው ክፍል ይመራል። ቅሬታውን የተቀበለው የቅሬታ ሰሚው ሃላፊ በደብዳቤ ወይ በስልክ ወይ በአካል
ለቅሬታ አቅራቢው ቅሬታው ለመሰማት ተቀባይነት እንዳገኘ ያሳውቃል። እንዲሁም ሂደቱ በፋይል በጽሁፍ በመደበኛ መዝገብ
ይመዘገባል።

ሥዕል 2 የአቤቱታ ደረጃ ምደባ

የአቤቱታው ምርመራ

- የአቤቱታው ተቀባይነት ማግኘት

ናቴ እና የደረጃ ምደባ - ደረጃ 5

ዝቅተኛ ተብለው የተፈረጁ ቅሬታዎች የቀረበውን አቤቱታ/ቅሬታ/የጥቆማ ሐሳብ መርምሮ ከ5 እስከ 7 ቀናት ባለው
ጊዜ ውስጥ መፍትሔ በሚሰጠው የአቤቱታና ቅሬታ ሰሚ ሥራ አስኪያጅ አማካይነት በቀጥታ የሚስተናገዱ ይሆናሉ።
መካከለኛ ወይም በከፍተኛ ደረጃ አሳሳቢ ተብለው የተፈረጁ ቅሬታዎች መወሰድ ያለበትን ትክክለኛ ተገቢነት ያለው
እርምጃ ለይቶ ለማወቅ እንዲቻል ተጨማሪ የአስተዳደር ክፍል ኃላፊዎች በጉዳዩ ውስጥ እንዲገቡበት ሊያስገድድ
ይችል ይሆናል።
አንድ ጊዜ መውሰድ ያለበት የመፍትሔ እርምጃ ምን መሆን እንዳለበት በሚመለከታቸው አካላት ከውሳኔ ላይ
ከተደረሰ በኋላ አስፈላጊ ከሆነ በአቤቱታና ቅሬታ ሰሚ ሹሙ ጸድቆ ማረጋገጫ ፊርማ ይፈረምበታል።
መፍትሔ እርምጃ እና ጉዳዩን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዕልባት መስጠት - ደረጃ 6-9
ችግሩን ለመፍታት የሚወሰደውን ማስተካከያ እርምጃ ምን እንደሆነ የሚያብራራ የመፍትሔ እርምጃ ዝርዝር አቤቱታ
አቅራቢው አቤቱታውን ባቀረበ በ7 ቀናት ውስጥ ማረጋገጫ ሰነድ ይደርሰዋል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት
በመቀጠል መወሰድ ያለበትን የመፍትሔ እርምጃ በውሳኔው መሠረት ተፈጻሚ ያደርጋሉ። መፍትሔ እርምጃውን
ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዕልባት ለመስጠት የሚወስደው ጊዜ ገደብ በተቻለ መጠን አጭር መሆን ያለበት ሲሆን
አቤቱታው ለመጀመሪያ ጊዜ በቀረበ በ20 ቀናት ውስጥ ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው። ማናቸውም ዓይነት የአፈጻጸም
መዘግይቶች ካሉ አቤቱታ አቅራቢው እንዲያውቀው ይደረጋል። ላቀረበው አቤቱታ የተሰጠው መፍትሔ በቂ ነው
ብሎ ካላመነ እንደ ጠበቃ የፕሮ ክት ወኪሎች የመንግሥት እና የማኅበረሰብ መሪዎች ያሉ ቁልፎ ባለ ድርሻ
አካላትን በሚያካትተው ገለልተኛ በሆነ ናል በኩል ጉዳዩ እንደገና እንዲታይለት ይግባኝ የመጠየቅ መብት አለው።
ሥልጠና እና ብቃት
ውጤታማ የ ነ የአቤቱታ መፍትሔ አፈጻጸምን በተግባር ላይ ማዋል ሂደት መፍትሔ ሐሳቡን የሚሰጡት ወገኖች
እጅግ ድንቅ የሚባል የፕሮ ክት ክትትል አስተዳደር እና ሎጅስትክ የማናበብ ክኅሎት እንዲሁም ንኡስ-ሥራ
ተቋራጮችን በሙሉ የማስተባበር ጥብቅ የሆነ የጥራት ጥጥር ማድረግ ችሎታን ወዘተ ይጠይቃል።
በመደበኛ ሁኔታ የቀረቡና ኢመደኛ አቤቱታዎችን በብቃት ለማስተዳደር የሚያስችሉት አስፈላጊ ክኅሎቶችና ተሞክሮ
ሊኖራቸውም ይገባል። ለሚቀርቡ አቤቱታዎች ምላ እንዲሰጡ ኃላፊነቱ የተጣለባቸው ወገኖች የአቤቱታ መፍትሔ
አሰጣጥ እንዴት እንደሆነ እና የዕለት ተዕለት አቤቱታዎችን በራሳቸው መፍትሔ መስጠት እንዲችሉ የሚያደርጋቸው
የአካባቢው ጠለቅ ያለ ዕውቀት ይኖራቸዋል።

1. የ E&S የኦዲት ሂደት - እንደ ESMS አካል፣ ዋና ተግባራትን እና አካሄዶችን የሚያሰፍረው
በሁሉም የውስጥ ኦዲቶች ውስጥ የሚከናወነው ሂደት ይዘጋጅና ይተገበራል። አዲቶችን
ማከናወን የሚችሉ ኃላፊነት ያለባቸው አካላት በሙሉ በዚህ ሂደት እያንዳንዱ ከፍል ውስጥ
ይሰለጥናሉ።
2. የ E&S የኦዲትእ ውጤቶች - የኦዲት ውጤቶች በአነስተኛ ሪፖርት መልክ በኦዲት ቡድኑ
ይዘጋጃል። የእነዚህን ኦዲት ግኝቶች ለማስተካከል እና ቀጣይነት ያለው ለውጥ ለማምጣት፣
የእርምት እርምጃዎች ተለይተው ይተገበራሉ። ሪፖርቱ የሚከተሉትን ያቀርባል:
የኦዲቱ አድማስ (ለኦዲቱ የሚተገበሩ የአካባቢያዊ፣ የጤና የደሕንነት ማሕበራዊ ጥበቃዎች)።
የአካባቢው ቁልፍ ዝርዝሮች፣ ተግባራት፣ ወይም ኦዲት የሚደረገው ኮንትራክተር፣ ኦዲቱን
የሚያከናውነው ቡድን፣ የኦዲቱ ቀን እና ዋና ግኝቶች ማጠቃለያ።
የኦዲት ግኝቱ ዝርዝሮች እና ከአድማሱ ጋር በተዛመደ መልኩ ያሉ ምልከታዎች፡ የማስተካከያ የተግባር
አዕቅድ።
8. ግንኙነት – የፕሮግራም ኦዲቱ ውጤቶች፣ የተግባር ዕቅዱን እና ግኝቶችን ጨምሮ፣ ለሚመለከተው
ሰራተኛ፣ እንዲሁም እንደ አስፈላጊነቱም፣ በኦዲቱ ግኝቶች ሊጎዱ ለሚችሉ የውጭ ባለድርሻ አካላት
ይነገራል።
9. የኦዲተር ብቃትና ኃይል – ሁሉም የኦዲት ቡድኑ አባላት የ ውስጣዊ E&S ኦዲቶችን ለመምራት/ለማገዝ
የሚጠየቀው ክህሎት፣ ዕውቀት እና ስልጠና ሊኖራቸው ያስፈልጋል። ኦዲተሮች የ ESMS ኦዲቶችን
ሊያግዙ የሚችሉ የውስጥ ሰራተኛ እና/ወይም የውጭ ባለሙያዎች ሊኖሩት ይችላል።

አባሪ 13 የ ESMS ማሳወቂያ እና አስተያየት
ይህ ቅጂ በፈንድ ድረ ገፅ ላይ ይለጠፋል። አስተያየቶች በሚመጡበት ጊዜ፣ እንደ አስፈላጊነታቸው ይመዘገቡና ይቀመጣሉ።
የመጡት አስተያየቶች ማጠቃለያ፣ እና ምላሾቻቸው ከታች ባለው በመመዝገቢያ ውስጥ ለወደፉት የ ESMS ቅጂዎች
ይሰበሰባሉ።

የመመለሻ ቀን

