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خدمات مربوط به محیط زیست
بانک انکشاف آسیایی کشورها را در زمینه دستیابی به “رشد پایدار محیط 

زیستی” یاری می نماید تا از این طریق کاهش درازمدت فقر و بهبود کیفیت 
زندگی تضمین گردد

رشد سریع آسیا طی دهه های گذشته میلیون ها نفر را از 
فقر بیرون کشیده است اما این دستاوردها و همچنین رشد 
آینده در معرض یک سلسله مخاطرات قرار دارند، زیرا 

بخش عمده انکشاف در منطقه براساس پایداری محیط 
زیست نمی باشد. 

منابع طبیعی در حالی فرسوده می شوند که شهرها 
به طور فزاینده ای در حال آلوده شدن می باشند. تأثیرات 
ناشی از تغییرات اقلیم یک تهدید برای مولدیت و انسجام 
سیستم های طبیعی می باشند. از طرف دیگر، این مسئله 
بیشترین آسیب را به مردم فقیر خواهد رساند، زیرا فقرا 

برای تأمین معیشت خود متکی به این منابع می باشند.
به منظور کمک به کشورهای در حال انکشاف جهت 

دستیابی به رشد پایدار محیط زیستی، بانک انکشاف 
آسیایی اقدامات گسترده ای را روی دست می گیرد.

شامل سازی مالحظات محیط زیستی در 
عملیات های بانک انکشاف آسیایی

بانک انکشاف آسیایی همچنان از پروژه هایی که پایدار بودن 
محیط زیست را مد نظر میگیرند، حمایت می کند. مقدار 

قرضه ها برای این نوع پروژه ها تنها در سال 2010 به 5 
ملیارد دالر می رسد که برابر به 31 فیصد مجموع قرضه ها 
می باشد. در مقایسه با سال های 2008 و 2010 که در آن 

“محیط زیست پایدار پیش شرط رشد اقتصادی در آسیا و اقیانوسیه می باشد. رشد، و پاکسازی محیط زیست باید 
به طور همزمان صورت گیرد.”

– نسیم احمد، مدیر بخش حفاظت از محیط زیست و مدیر عملیاتی

با وجود تغییرات اقلیمی، تأثیرات رشد سریع اقصادی بر محیط زیست و وجود فقر گسترده، چگونه بانک انکشاف  چالش 
آسیایی می تواند پروسه رشد را به گونه ای پایدار محیط زیستی در منطقه تداوم بخشد؟

چارچوب استراتیژیک درازمدت بانک انکشاف آسیایی برای سال 2020-2008 )استراتیژی 2020(، در راستای  استراتیژی 
انجام رسالت خویش مبنی بر کمک به کشورها در زمینه کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم، بر اهمیت مفهوم 

“رشد پایدار محیط زیستی” تأکید می نماید.

بانک انکشاف آسیایی سرمایه گذاری ها در زمینه مدیریت سالم محیط زیست و منابع طبیعی را ارتقا می بخشد و  پاسخ 
در عین زمان “رشد با کاربن کمتر )low-carbon growth( و سازگاری با تغییرات اقلیمی را ترویج می نماید. بانک 

انکشاف آسیایی به کشورها کمک می کند تا مالحظات محیط زیستی را در پالیسی ها و پروگرام های سرمایه گذاری 
خویش گنجانیده و چارچوب های قانونی و تنظیمی و همچنین ظرفیت های اجرایی خویش را تقویت نمایند. بانک 

انکشاف آسیایی از همکاری های منطقوی در زمینه اجناس عمومی محیط زیستی مشترک پشتیبانی نموده و انتقال 
دانش در مورد مدیریت محیطی زیست و تکنالوژی های جدید را تسهیل می بخشد. همچنین این بانک شامل سازی 

“مسائل محافظتی محیط زیستی” را در پروژه های خویش ضروری می داند.

اوسط قرضه ها برای این پروژه ها 29 فیصد بوده است، این 
رقم در فاصله بین سال های 2008 الی 2010 به 37 فیصد 
می رسد که در واقع باالترین میزان قرضه این بانک تاکنون 
بوده است که حتی از مقدار اوسط 25 فیصد برای دوره سه 

ساله 2010 الی 2012 نیز فراتر می رود.

ارتقای گذار به سوی زیربناهای پایدار
به منظور کمک به کشورهای عضو در حال انکشاف 
در زمینه حرکت به سوی پایدار ساختن محیط زیست 

و همچنین به منظور کمک به کاهش فقر و رشد جامع، 
بانک انکشاف آسیایی از طریق ابتکارات متعدد موارد 

ذیل را ارتقا بخشیده و حمایت می نماید: سرمایه 
گذاریهای زیربنایی در سیستم های انرژی پاک، کارآمد 

و سازگار با شرایط اقلیمی؛ حرکت ها به سوی ایجاد 
الگوهای کارآمد و پایدار ترانسپورت؛ افزایش دسترسی 

به آب و فاضالب مطمئن و اقتصادی؛ و سازگار 
سازی شهرها با شرایط اقلیمی. به عنوان نمونه، ابتکار 

ترانسپورت پایدار از سرمایه گذاری ها در زمینه 
الگوهای پایدار و کارآمد ترانسپورت که تمرکز آنها روی 

ایجاد سیستم های ترانسپورتی پاک، کم کاربن، سازگار 
با شرایط اقلیمی، مصئون، قابل دسترسی و کم مصرف 
باشد، حمایت کرده و از روش های پالن گذاری شهری 

استراتیژی سال 2020 
بانک انکشاف آسیایی 
نیازمندی های آسیا و 

اقیانوسیه را برآورده می 
سازد
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و روش های استفاده از زمین که سبب بهبود تحرک و 
کاهش میزان مسافرت می گردد، پشتیبانی می نماید.

بهبود مدیریت محیط زیست و حفظ استحکام 
اکوسیستم

بانک انکشاف آسیایی مجموعه ای از اقدامات مربوط به 
تقویت منابع ملی و استحکام محیط زیست حمایت می کند 
که تمرکز آنها باالی مدیریت پایدار اراضی و جنگالت، 

منابع ساحلی و بحری، مدیریت یکپارچه منابع آبی، و 
زراعت پایدار و تأمین غذایی می باشد.

بانک انکشاف آسیایی به منظور مدیریت اکوسیستم 
های مهم جهانی و منطقوی، مانند دهلیزهای تنوع 
زیست محیطی در منطقه میکانگ بزرگ و قلب 

بورنئو، از ابتکارات در راستای همکاری های منطقوی 
پشتیبانی می کند. 

نمونه دیگر عبارت از ابتکار سه ضلعی کورل 
)Coral Triangle Initiative( می باشد که در این ابتکار 
بانک انکشاف آسیایی در همکاری با ساختمان جهانی 

محیط زیست )Global Environment Facility( و از 
طریق بسیج منابع همکاران انکشافی، در زمینه حمایت 

از حفظ منابع بحری و ساحلی، انکشاف پالیسی، پروگرام 
های تقویت نهادها برای مثلث کورل )Coral Triangle( با 
اندونزیا، مالزیا، گینه نو، فلیپین، جزایر سلیمان و تیمور 

لست کار می نماید.

رسیدگی به تغییرات اقلیم: ارتقای رشد کم 
کاربن و سازگاری

تداوم کاهش فقر در آسیا و اقیانوسیه بدون مساعی در 
راستای تخفیف عوامل گرم شدن جهان و کمک به 

منطقه - بویژه باشندگان آسیب پذیر در مراکز شهری 
و روستایی: فقرا، زنان، اطفال و سالمندان - در زمینه 

سازگاری با تأثیرات ناشی از تغییر در آب و هوا امکان 
پذیر نخواهد بود. 

بانک انکشاف آسیایی، از طریق افزایش بودیجه 
ساالنه 1 ملیارد دالری به 2 ملیارد دالر الی سال 2013، 

حمایت خویش را از انرژی پاک، به شمول تولید مواد 
قابل تجدید، گسترش خواهد داد. 

بانک انکشاف آسیایی از طریق منابع دوجانبه و 
چندجانبه متعدد، به شمول صندوق تغییرات اقلیم پروگرام 

ها و پروژه های سازگارسازی و ظرفیت سازی برای 
انعطاف پذیری اقلیمی )climate resilience( را حمایت و 

تمویل می نماید. 
بانک انکشاف آسیایی به کشورها کمک می نماید 
که مولفه مدیریت مخاطرات را در استراتیژی ها و 

اقدامات انکشافی ملی شامل سازند؛ انعطاف پذیری اقلیمی 
سکتورهای آسیب پذیر و پروژه های مقاوم سازی در 

برابر تغییرات اقلیمی )climate-proof project( را افزایش 
دهند و ابعاد اجتماعی تغییرات اقلیمی را مورد رسیدگی 

قرار دهند.

ارتقای اداره و مدیریت محیط زیست 
بانک انکشاف آسیایی به کشورهای عضو درحال 

انکشاف کمک می کند تا مقاصد محیط زیستی را در 
پالیسی ها و پروگرام های خویش شامل سازند. این بانک 

در مذاکرات پالیسی شرکت می کند و در راه اندازی 

اصالحات نهادی کمک می نماید. بانک انکشاف آسیایی 
در زمینه تقویت چارچوب های نهادی و تنظیمی محلی 

کشورها کار میکند؛ سکتورها را در زمینه اتخاذ پالیسی 
های جدید جهت ترویج انکشاف پایدار حمایت می کند؛ 

و ظرفیت های مراجع محیط زیستی ملی و محلی و 
همچنین سایر نهادها را توسعه می دهد.

ایجاد همکاری و شراکت
واکنش به چالش های محیط زیستی آسیا نیازمند مشارکت 
و سهمگیری کامل تمامی همکاران انکشاف در سرتاسر 
منطقه می باشد، زیرا هر کدام از این همکاران ترکیبی 

از مهارت ها، منافع و مقاصد منحصر به فرد را در 
پروسه شامل ساخته می توانند. 

به منظور تکمیل ظرفیت های هسته ای خویش و 
دستیابی به نتایج مورد نظر، بانک انکشاف آسیایی همراه 

با سازمان های محیط زیستی غیردولتی، مانند صندوق 
جهانی طبیعت و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت؛ 

جامعه مدنی؛ سایر نهادهای انکشافی، مانند ملل متحد؛ و 
سکتور خصوصی کار می کند. همچنین بانک انکشاف 
آسیایی تشریک تجارب و شیوه های مفید را به شمول 

موارد مربوط به تقویت محیط زیست و مدیریت کیفیت 
هوا تسهیل می نماید. 

شامل سازی مسائل محافظتی محیط زیستی در 
پروژه ها

بانک انکشاف آسیایی مسائل محافظتی محیط زیست 
را به منظور جلوگیری، به حداقل رساندن، تخفیف و یا 

جبران کردن تأثیرات معکوس محیط زیست در پروژه ها 
شامل می سازد. 

بیانیه پالیسی مسائل محافظتی که ناظر بر مسائل 
محافظت محیط زیستی و اجتماعی عملیات های بانک 

انکشاف آسیایی می باشد، به تاریخ 20 جوالی 2009 توسط 
هیئت مدیره تصویب  و به تاریخ 20 جنوری 2010 نافذ 

گردید. این پالیسی خواهان تطبیق یک پروسه ساختارمند در 
مورد ارزیابی، پالن گذاری و مدیریت تأثیرات به منظور 

کنترول تأثیرات معکوس پروژه ها می باشد. 
بیانیه مذکور، اصول پالیسی حفاظت از محیط زیسِت 
بانک انکشاف آسیایی و الزامات قرض گیرندگان برای 

عرضه اقدامات محافظتی محیط زیستی را صورت بندی 
می کند. این بیانیه دامنه پوشش ارزیابی محیط زیستی 
را رسمی ساخته و موارد ذیل را در آن شامل می کند: 
حفاظت از تنوع محیط زیستی و مدیریت پایدار منابع 

طبیعی، جلوگیری و کاهش آلودگی، صحت و مصونیت 
شغلی و بشری، و منابع فزیکی فرهنگی. تدوین و 

تصدیق بیانیه پالیسی مسائل محافظتی نقطه اوج یک 
پروسه مشورتی فراگیر و گسترده می باشد. 

این بیانیه همچنین از طریق ملزم ساختن تأسیس 
میکانیزم های شکایات محلی، تقویت فعالیت های 

نظارتی بانک انکشاف آسیایی، و تعیین الزامات مشورتی 
و گفتگویی، باالی تطبیق مسائل محافظتی تأکید می 
نماید. بیانیه پالیسی مسائل محافظتی باالی ظرفیت 

سازی در کشورهای عضو درحال انکشاف تأکید کرده 
و یک سلسله احکام را برای تقویت و تطبیق سیستم های 

حفاظتی کشوری در مطابقت با بیانیه پاریس و اجندای 
عملی اکرا معرفی می کند.


