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  (EPSA) اجتماعي بعد از تطبيق پروژه  تفتيش

  براي 

 كيلومتر) ٤٤-(بخش تكميل شده شريف مزار -پايپ لاين گاز شبرغان

 

 :يخلاصه اجراي

ه تهي پتروليم) به منظور حمايت از تطبيق نقشه راه سكتور گاز كه اخيرا توسط وزارت معادن و AGASP( پروژه پيشنهادي گاز افغانستان

  .است گرديده حو ترتيب شده، طر

 نظارت مديريت، –ج جزء سكتور گاز؛ و  حكومتداري تقويت –ب جزء ؛ حفظ گازرساني –الف  جزءذيل است:  جزءاين پروژه داراي سه 

  .پروژه ارزيابي و

-شبرغان (با قطر كوچك)جديد  ن گازپايپ لايتجهيزات براي اعمار  همكاري هاي تخنيكي و تهيه و تداركشامل  ١-٢فرعي الف جرء

 كه تصدياست ارزيابي شده  زيرا ،مصارف كارگران و كار هاي ساختماني اعمار پايپ لاين به دوش تصدي افغان گاز است باشد. مزار مي

فرعي  جزءاين  پروژه توسط انجنير ناظر خود دارد. درست را با مديريت و نظارت نقشمهارت ها و منابع لازم براي اجراي اين  افغان گاز

پ پروژه فرعي پاي و تجهيزات تمركز خواهد كرد تا اطمينان حاصل شود كه ارتقاي ظرفيتتخنيكي،  همكاريبر ارائه نظارت مسلكي، 

و از آن  و به بهره برداري سپردهاعمار،  ،بين المللي ايمنيوسط تصدي در مطابقت با معيار هاي كيفي و ت مزار شريف-لاين گاز شبرغان

 فرعي فعاليت هاي ذيل را تمويل خواهد كرد: جزءاين  .حفظ و مراقبت مي گردد

كيلومتر در سمت مزار)  ٣٧كيلومتر در سمت شبرغان و  ٧كيلومتر ( ٤٤كيلومتر است كه از آن جمله  ٨٩,١ ،پايپ لاين گاز كليطول 

بصورت قسمي و اندك متأثر شده اند اما  خانواده ٨آغاز شد. مجموعا  ٢٠١٥. اعمار پايپ لاين در ماه آگست است آن از قبل تكميل شده

قبل از آغاز  خانواده ٨نياز بود به اين  فيصد زمين خود را از دست داده اند). ١٠كمتر از  خانواده ٨جابجايي فزيكي صورت نگرفته (تمامي 

اما متأسفانه اين كار انجام نشده و به اين دليل براي رفع اين  شود، خسارت پرداخت ،كيلومتر پايپ لاين و پاكسازي ساحه ٤٤كار اعمار 

سند اين  )تنظيم امور زمينداريقانون استملاك زمين، قانون ) و قوانين ملي (ESS٥بانك جهاني ( ٥ي در آينده و تطبيق معيار كمبود

أثر شده هاي مت خانوادهبا تفصيلات در مورد بوديجه براي تمويل تطبيق جهت پرداخت خساره به  تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژه

  تهيه شده است.

هاي متأثر شده قبل از  خانوادهدالر امريكايي) را براي جبران خساره  ٣،٥٣١افغاني =  ٢٧٤،٦٨٠مبلغ ( اًمجموع پتروليموزارت معادن و 

فورا براي خود يك  تا متأثر شده خواهد خواست خانوادهو از هر  دادخواهد  انتقالشخص ثالث تضميني  مذاكره به يك حسابانجام 

 باز كنند. ،حساب بانكي براي دريافت پول نقد

بصورت محلي در ولسوالي هاي مربوطه، دفتر شوراي انكشافي  پروژهتفتيش اجتماعي بعد از تطبيق نسخه ترجمه شده (نسخه چاپي) 

متأثر شده و ساير طرفين علاقمند  خانواده ٨موجود خواهد بود كه به آساني در دسترس  )، دفتر محلي تصدي افغان گازCDCولسوالي (

ي ب سايت هاي ولايتيب سايت وزارت و نيز بصورت محلي در ويدر و مذكور انگليسي و لسان محلي اسناد نسخه هاي. گرفتقرار خواهد 

در مورد پروسه نشر معلومات دخيل خواهد  يدر تهيه گزارش نظارت  – MSI –ثالث  شخصنظارت  باشد) نشر خواهد شد.موجود (اگر 

  بود.

، مقامات )PAP( كه متشكل از اشخاص متأثر شده از پروژهاند از قبل در سطوح جامعه و پروژه ايجاد شده كميته هاي رسيدگي به شكايات 

  محلي مي باشد. نهادهاي ذيدخلاراضي و ساير رياست ولسوالي، مقامات  متنفذين محلي، اعضاي مرتبط شورا هاي انكشافولسوالي، 
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  :مقدمه و پس منظر

 پتروليم) به منظور حمايت از تطبيق نقشه راه سكتور گاز كه اخيرا توسط وزارت معادن و AGASP( ستانافغان پروژه پيشنهادي گاز .١

ي و ساختار تنظيم در نقشه راه است كه تقويت اداري،است. پروژه شامل اولويت هاي تعيين شده  گرديده شده، طرح و ترتيب تهيه

دان و شهرون يزاين پروژه به طور قابل ملاحظه اي بر مشاركتد. سازدمهارت هاي تخنيكي براي انكشاف منابع را تسهيل مي  ارتقاي

 معلومات حاصله از سرمايه گذار تكيه مي كند.

 

در حاليكه تسهيلات  ساخته شده است. ٢٠٠١و  ١٩٦٧ين باجزاي لازم براي فعاليت سيستم گاز در شمال افغانستان در سال هاي  .٢

متاق اخيرا با حمايت قواي كار ايالات متحده براي يدوق و ياتو، جرقگوجرداقدر سه ميدان گازي فعال، خواجه توليد گاز طبيعي 

مناسب براي عرضه آسيايي در اين اواخر بازسازي شده و طبق ارزيابي ها در شرايط  ) و بانك انكشافTFBSOثبات و فعاليت تجارتي (

 در سال اقردجخواجه گو گازتهويه (كارخانه كهنه هستند ت مي باشد، تسهيلات پروسس گاز تا كنون يا از نظر تخنيكي اخدم

  سپرده شده)، در مجموع فرسوده شده اند، از استفاده بيرون شده يا به حال خود رها شده اند. بهره برداريبه  ١٩٦٧

 

 رفيتارتقاي ظبر انكشاف و مديريت بيشتر زنجيره ارزش سكتور استخراجي خصوصا اصلاحات در سكتور و  گاز افغانستانپروژه  .٣

ف رصت هاي خاص انكشافمذكور از رشد پايدار اطمينان حاصل شود. برعلاوه، پروژه بدين ترتيب، كند تا  تمركز ميكارمندان وزارت 

ا تسهيل ، رمي گردد ي دولتكه منجر به افزايش دسترسي به انرژي مطمئن و افزايش عوايد دولت و نيز انكشاف دارايي هاتوليد گاز 

 ءجزسكتور گاز؛ و  حكومتداري تقويت –ب  جزءحفظ گازرساني؛  –الف  جزءذيل است:  جزءژه داراي سه بنابراين، پرو .مي بخشد

  .پروژه ارزيابي و نظارت مديريت، –ج 

 

الف حمايت هاي هدفمند مالي براي سكتور گاز را در آينده نزديك و ميان مدت تهيه خواهد كرد و نيازمندي هاي مالي دارايي  جزء .٤

 قرار دادن به شمولاين بخش همچنان از بازسازي و تجديد جايگاه سكتور گاز هاي گازي فعلي و غير فعال را معين خواهد ساخت. 

زيربناي ( ٢فرعي الف جزء كه ميتواند با سكتور خصوصي همكار شود، حمايت خواهد كرد. يتصدي افغان گاز منحيث يك شركت

افغان  و تصدي پتروليمو تصدي افغان گاز) حمايت تخنيكي را براي وزارت معادن و  پتروليم: وزارت معادن و مستفيدشوندگان( )گاز

ع در يه سازي تسهيلات ميدان هاي گاز، مسير انتقال و توزانكشاف و بهين به شمولاطمينان از عرضه پايدار گاز طبيعي  جهتگاز 

ت شبرغان و مزار و در نهاي مستقل توليد برق تاسيسات هدات عرضه سپرده شده توسط دولت در ابتدا به، در مطابقت با تعدصمق

فعاليت هاي مشخص مرتبط  .مي كندرف صنعتي، تجارتي، رهايشي و حمل و نقل فراهم ابراي استعمال گاز طبيعي داخلي جهت مص

 ي مفصلنيكتجهيزات و استخدام انجنير ناظر) و نيز يك تفتيش تخ تدارك و تهيه مانند( مزار –ديد شبرغان به اعمار  پايپ لاين ج

 محيط تاثيرات ارزيابييه مزار و نيز ته-لاين جديد شبرغان ار پايپتوسط تصدي افغان گاز در قسمت اعمانجام شده  هايكار از

شامل اين بخش  )RAPمجدد ( اسكان عمل ) و پلانESMPاجتماعي ( و زيستي محيطامور  مديريت پلان) / ESIA( اجتماعي و زيستي

 مي شود.

تاق از ميق و ياتودو، جرقجرداقتوليد گاز تصدي افغان گاز در خواجه گو تاسيساتپروژه به منظور پروسس و انتقال گاز طبيعي از  .٥

انچ) اجرا مي  ٠,٥) و ضخامت ١٢انچ (سايز پايپ  ١٢,٧٥الي مزار (قطر بيروني گوجرداق كيلومتر پايپ لاين از خواجه  ٨٩,١طريق 

يك  بار تخمين شده است. ١٥خواهد بود و فشار گاز در منبع در حدود ) ١٠barg(بار  ١٠ در مقصد فشار خروجي پايپ لاين شود.
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سر انجام/ و) ”٠١,١٧ ’٥٧ ٦٦ ,N ””٣٠,١٤ ’٣٨ ٣٦در ) (NFPP( شمال برقكود و ر تقويه كننده شمالي و دستگاه د سر پايپ لاينانجام/

دشت كه از طريق  خواهد بود)  E ”١٠,٥٤ ’٥٩ ٦٥ ,N ””٣١,٤١ ’٤١ ٣٦(در  گوجرداقسورخانه در خواجه وكمپر ديگر آن در نزديكي

 .مي كندكوه البرز عبور 

 

پايپ لاين جديد متر از نقطه وسط) مي باشد.  ٥متر ( ١٠عبور آن الكيلومتر است و عرض حق  ٨٩,١طول مجموعي پايپ لاين  .٦

متر به سمت جنوب) اعمار شود كه نظر به ديزاين نهايي و كار انجنيري تغييرات  ٢٠طوري پلان شده كه موازي با پايپ لاين موجود (

كيلومتر در سمت مزار)  ٣٧كيلومتر در سمت شبرغان و  ٧كيلومتر ( ٤٤كيلومتر تا هنوز  ٨٩,١ از اندك در مسير لازم خواهد شد.

كيلومتر را تحت پوشش قرار مي  ٤٤صرف بخش تكميل شده  سند( تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژهاين  ساخته شده است.

كمتر از  خانواده ٨و جابجايي فزيكي صورت نگرفته (تمامي قسما از آن متأثر شده اند (تأثيرات اندك وارد شده)  خانواده ٨دهد كه 

و جزئيات تأثيرات در ذيل آورده شده است. لازم است توجه كنيم كه قسمت باقيمانده  فيصد زمين خود را از دست داده اند) ١٠

كيلومتر) در  ٤٥,١قيمانده (مجدد براي بخش با اسكان عمل پلاندسترس نيست، بنابراين  يپ لاين گاز به دليل خطر امنيتي قابلپا

) ESMFاجتماعي ( و زيستي محيط امور مديريت چارچوبخواهد شد. و ترتيب جريان مرحله تطبيق بعد از تأمين امنيت ساحه تهيه 

ر پايپ لاين دبخش متباقي تطبيق خواهد شد.  براي در قسمت پروژه گاز افغانستانتهيه شده  چارچوب پاليسي اسكان مجددو 

تنظيم آن فرش خواهد شد.  زيرمتر ريگ  ٠,٢متر) خواهد بود و  ٠,٨متر (با عرض  ١,٨ كانالزيرزمين قرار داده خواهد شد و عمق 

 قرار دارد. دستگاه كود و برق شمال،فشار گاز و محل اندازه گيري در نزديكي 

 

حوزه فعلي توليد گاز در بستر آمو دريا از چهار ميدان گاز بنام هاي . مي كندمسير پايپ لاين از ميان ولايات بلخ و جوزجان عبور  .٧

نقشه به  كيلومتر از شهر شبرغان فاصله دارند. ٣٥الي  ١٥تشكيل شده كه بين  جرداقق، شكرك و خواجه گوودومتاق، جرقييات

  دهد. كه مسير پيشنهادي پايپ لاين را از شبرغان الي مزار نشان مي مراجعه كنيدذيل 
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) شبيه به پايپ لاين گاز موجود باشد و تصدي وهاي مسدودكننده (شش وال وكه مسير پايپ لاين و تعداد والاست يشنهاد شده پ .٨

عبور پايپ لاين پيشنهادي را از سر الحق ساحه افغان گاز از قبل چهار ساختمان شخصي و چهار قطعه زمين زراعتي واقع در داخل 

 .است شده آورده ذيل در ٣ جدول در جزئيات –راه برداشته است 

 

 .در نزديكي مزارشريف آغاز شدساحه دستگاه كود و برق شمال  توسط تيم تصدي افغان گاز از ٢٠١٥اعمار پايپ لاين در ماه آگست  .٩

مت در س جرداقخواجه گو توليد گازتاسيسات و يك تيم از  دستگاه كود و برق شمال تصدي افغان گاز دو تيم (يك تيم از سمت

كرده  نگيكيلومتر پايپ لاين را اعمار/ولد ٧گوجرداق تيم تصدي افغان گاز از سمت خواجه . است موظف نمودهرا  )شهر شبرغان

مهم است كرده است.  نگياعمار/ولد ٢٠١٩ي كيلومتر پايپ لاين را تا ماه جنور ٣٧ دستگاه كود و برق شمال،است و تيم از سمت 

 سروي تخنيكي، ديزاين و نقشه انجنيري براي به شمولبه دلايل امنيتي و نيز نبود جزئيات تخنيكي (توجه كنيم كه كار اعمار 

كيلومتر  ٤٤كيلومتر از  ١٧طبق گزارش تصدي افغان گاز صرف  كيلومتر بخش باقي مانده هنوز انجام نشده) متوقف شده است. ٤٥,١

سر  كانالگ شده و در سطح زمين نزديك يكيلومتر صرف ولدن ٢٧پر كاري شده و متباقي  توسط خاك بخش تكميل شده دوباره

 باز بدون محافظت رها شده است.

 

از خانه و زمين زراعتي خود را از دست داده  يمتأثر شده اند كه بخش كوچك خانواده ٨طبق گزارش تصدي افغان گاز، در مجموع  .١٠

مثمر و نه درخت  به شمول( زمين زراعتي خانوادهخانه هاي خود را از دست داده اند، چهار  بخشي از خانوادهاز اين جمله، سه  اند.

هاي متأثر  خانوادهجزئيات در مورد  ،ذيل ٣جدول  هم زمين زراعتي و هم خانه خود را از دست داده اند. خانوادهو يك  )غير مثمر

كيلومتر پايپ  ٤٤متأثر شده قبل از آغاز كار اعمار بخش  خانواده ٨كه به شده را با اندازه ضرر به زمين/خانه نشان مي دهد. لازم بود 

جبران خسارت پرداخت ميشد، اما متأسفانه اين كار به موقع انجام نشده و بنابراين، براي مقابله با اين  ،لاين گاز و آماده سازي ساحه

سند تفتيش ) اين زمين و قانون تنظيم امور زمينداريقانون استملاك بانك جهاني و قوانين ملي ( ٥و تطبيق معيار  يكمبود

جهت جبران خسارت  سندبوديجه براي تمويل تطبيق اين خسارت با جزئيات در مورد اجتماعي بعد از تطبيق پروژه نشان دهنده 

 هاي متأثر شده تهيه شده است. خانواده

 

هاي متأثر شده قبل  خانوادهدالر امريكايي) را براي جبران خساره  ٣،٥٢١افغاني =  ٢٧٤،٦٨٠مبلغ ( اً مجموع پتروليموزارت معادن و  .١١

فورا براي خود يك تا متأثر شده خواهد خواست  خانوادهو از هر  انتقال خواهد داد شخص ثالث از مذاكره به يك حساب تضميني

ده هاي متأثر ش خانوادها به هر يك از وزارت همچنان مصرف باز كردن حساب بانكي ر باز كنند. ،حساب بانكي براي دريافت پول نقد

 پرداخت خواهد كرد.

 

 انوادهخ اين كه ببينيد ذيل در را آبي دايره –متأثر شده در قريه ميرقاسم سكونت دارند  خانواده ٨نقشه ذيل نشان ميدهد كه تمامي  .١٢

كيلومتر) از ميان  ٤٤كميل شده (هاي متأثر شده در آن نقطه سكونت دارند. طبق گزارش/سروي تصدي افغان گاز متباقي بخش ت

  در آن زندگي نميكند. مردميكه هيچ گونه  مي كندعبور يا خشك بي حاصل  هاي زمين
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 اقتصادي-مالكيت زمين و معلومات اجتماعي

اس براس كه معمولا توسط مردمان محل براي مقاصد مالداري استفاده مي شود. مي كندها عبور  علفچرپايپ لاين گاز اكثرا از ميان  .١٣

تصفيه زمين، اسناد زمين متعلق به قريه جات متأثر شده در مسير پايپ لاين قرار ذيل اند: تيم معلومات ارائه شده توسط سروي 

سند مالكيت زمين (قباله شرعي)، ) ٥) سند مالكيت رسمي زمين، (٤) سند حق آبه، (٣) سند ماليه، (٢) سند رسمي محكمه، (١(

متأثر شده در پروژه اسناد فوق را ندارند. طبق  خانواده ٨اما، هيچ كدام از ) اضافه جريبي. ٧رفي) و () سند غير رسمي (سند ع٦(

 هاي متأثر شده زمين دولتي را اشغال كرده اند كه سندي در مقابل آن ندارند. خانوادهسال اخير،  ٢٥گزارش تيم تصفيه زمين در 

قريه ميرقاسم نشان ميدهد كه تنها قريه  ئيات در مورد اندازه نفوس و قوميتجدول ذيل معلومات در مورد مالكيت زمين را با جز .١٤

در  خانواده ٨٠٠معلومات اوليه نشان مي دهند كه حدود كيلومتر پايپ لاين قرار دارد.  ٤٤اي است كه در مسير بخش تكميل شده 

ت ند. طبق معلومات تصدي افغان گاز، اكثريتوسط پروژه متأثر شده ا خانواده ٨قريه ميرقاسم زندگي ميكنند كه از آن جمله 

 عرب هستند و اقليت تاجك و پشتون نيز در آن زندگي ميكنند. باشندگان قريه ميرقاسم از قوم

 

 

  متأثر شده در قريه ميرقاسم خانواده: جزئيات در مورد هشت ٠١جدول 

اسم 

 قريه

تعداد 

مجموع 

 خانواده

هاي  خانوادهتعداد 

 متأثر شده از پروژه 

گروپ هاي 

 قومي
 همراه با سند مالكيتزمين 

عرب، تاجك و  خانواده ٨ خانواده ٨٠٠ ميرقاسم

 اندكي پشتون

جايگاه حقوقي صاحبان زمين مختلف است. اما، طبق 

متأثر  خانواده ٨تصفيه زمين هيچ كدام از تيم معلومات 

 شده سند ملكيت ندارند.

 

فعاليت هاي اصلي اقتصادي را تشكيل ميدهد و به دنبال آن عوايد حاصل از معاش  ،پيشه زراعت و مالداري در مقياس كوچك .١٥

كارگري در ساير بخش هاي كشور مي باشد. در اين ساحه، كارخانه هاي گپ سلفر و بسته بندي مواد غذايي نيز وجود دارند كه 

متر دور تر از پايپ لاين  ٨٠يد گچ كوچك . بصورت محلي يك كارخانه تولمي كندفرصت هاي شغلي را براي اشخاص محلي فراهم 

 .مي كندفعاليت 
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مترمربع) است. اوسط  ٢٠٠٠جريب ( ٢ خانوادهقريه ميرقاسم زمين هاي آبي و للمي دارد. اندازه اوسط زمين آبي براي هر زراعت:  .١٦

 مترمربع است). ١٠،٠٠٠پنج جريب ( خانوادهاندازه للمي براي هر 

 

ها اسپ و  خانوادههاي شيري و شتر ها قرار دارند، بعضي از  را تشكيل ميدهد و بعد از آن گاو يمواشي اصل ،: گوسفندمالداري .١٧

مالداري اساسا به  خر/مركب را براي حمل و نقل استفاده ميكنند. رمه ها بيشترين و مهمترين نوع مالداري را تشكيل ميدهد.

  چراگاهي كه توسط پايپ لاين تخريب شده بستگي دارد. به شمول هاعلفچرموجوديت 

قريه جات به مركز ولايت توسط سرك قير وصل اند. منبع اصلي انرژي براي پخت و پز و تسخين سرگين حيواني و سپس چوب  .١٨

   است.

 :چهارچوب حقوقي

 

 ,LALتحليل مقايسوي ذيل ميان سيستم ملي (مقايسه قوانين ملي با معيارات بانك جهاني در مورد استملاك زمين و اسكان مجدد:  .١٩

LML و (ESS ) هاي بانك جهانيESS١, ESS٥ & ESSخلا هاي اساسي و پيشنهاد براي حل آنها را نشان مي دهد.٧ ( 

  نياز داريم؟پروژه  تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق چرا به 
 

خش جديد با پايپ لاين قديمي موازي است و از زمين هاي كيلومتر پايپ لاين جديد از قبل تكميل شده و چون اين ب ٤٤كار اعمار  .٢٠

 خانوادهكيلومتر) هشت  ٤٤، تأثيرات اجتماعي آن تا هنوز بسيار اندك بوده است. اما، در بخش تكميل شده (مي كندبي حاصل عبور 

 در ٣ جدول –در قريه ميرقاسم در ولسوالي چمتال ولايت بلخ شناسايي شده كه بخشي از زمين/دارايي خود را از دست داده اند 

 .ببينيد بيشتر جزئيات براي را ذيل

  

ده كار  ش براي ارزيابي مقياس تأثير بر مردمان متأثر شده از پروژه در بخش تكميل سند تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژهاين  .٢١

ل از قب سند تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژهو اطمينان از پرداخت جبران خساره مناسب و عادلانه به آنها طبيق شروط اين 

 تهيه شده است. مذاكره 

 :ها  ساختارتأثيرات پروژه بر زمين و 

 

ها هم خانه ها و هم زمين زراعتي خود  خانوادهتوسط بخش تكميل شده پروژه در قريه ميرقاسم متأثر شده اند. اين  خانوادههشت  .٢٢

  در ذيل آورده شده. ٤را از دست داده اند، جزئيات در جدول 

 

كيلومتر) توسط تصدي افغان گاز شناسايي شده بودند. تيم اجتماعي  ٤٤ها قبل از آغاز كار اعمار بخش تكميل شده ( خانوادهاين  .٢٣

اقتصادي) را قبل از نصب پايپ لاين انجام داده بودند. هدف اين -سروي اجتماعي شمولبه ( عمل بازديد از ساحهتصدي افغان گاز 

 بخشي از خانه ها و زمين خانوادهتأثيرات بر زمين) بود و مشخص شد كه صرف هشت  به شمولسروي شناسايي تأثيرات اجتماعي (

مستقل اراضي افغانستان شريك ساخته شد تا پروسه متأثر شده با اداره  خانوادهست هشت زراعتي خود را از دست ميدهند. ل هاي

، اداره اراضي پروسه تصفيه زمين را تكميل ٢٠١٨هاي متأثر شده انجام دهد. در جنوري  خانوادهتصفيه زمين را براي تعيين مالكيت 
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 ت تصدي افغان گازمتأثر شده سند ملكيت ندارند كه اين موضوع توسط معلوما خانوادهكرد و مشخص كرد كه هيچ كدام از هشت 

 سال اشغال كرده اند.  ٢٥ها زمين دولتي را براي  خانوادهنيز تصديق شد و گزارش دادند كه اين 

 

 خانوادهاما جبران خساره براي  است، كيلومتر پايپ لاين تكميل شده ٤٤، كار اعمار منظر تشريح گرديده استطوريكه در بخش پس  .٢٤

ان رشامل جزئيات در مورد پرداخت جب سند تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژههاي متأثر شده هنوز پرداخت نشده است. اين 

) مي باشد كه بايد قبل از مذاكره براي پروژه مشاهده كنيدبوديجه و جدول زماني جبران خساره را  ٥و  ٤خساره (جدول هاي 

      پرداخت شود.

هاي متأثر  خانوادهدالر امريكايي) را براي جبران خساره  ٣،٥٢١افغاني =  ٢٧٤،٦٨٠بصورت مجموع مبلغ ( وليمپتروزارت معادن و  .٢٥

فورا براي  تا متأثر شده خواهد خواست خانوادهو از هر  شخص ثالث انتقال خواهد داد شده قبل از مذاكره به يك حساب تضميني

 خانوادهباز كنند. وزارت همچنان مصرف باز كردن حساب بانكي را به هر يك از  ،خود يك حساب بانكي براي دريافت پول نقد

را در مورد پرداخت خسارات به  يثالث كار خواهند كرد تا گزارش نظارت شخصناظرين  هاي متأثر شده پرداخت خواهد كرد.

 هاي متأثر شده و تصديق پرداخت تهيه كنند. خانواده

 

اقتصادي را در  مورد قريه متأثر شده (بخش تكميل شده) -يك سروي مقدماتي اجتماعي UNICON دفتر مهم است توجه كنيم كه

 و بانك جهاني شريك ساخته شود. پتروليمانجام داد كه بايد با وزارت معادن و  ٢٠١٩در جنوري 

 

 تأثيرات عمده پروژه قرار ذيل اند: .٢٦

 

 مترمربع زمين بصورت دايمي از استفاده خارج شده است. پايپ لاين موازي  ٤٧٦٨جمعا  ،به دليل فعاليت هاي اعمار پايپ لاين

متر فاصله ميان پايپ لاين و سرك باقي ميماند كه اين زمين بصورت دايمي از استفاده خارج  ٣و  مي كندبا سرك حركت 

 است. تأثيرات دايمي اند و نيز شامل از دست رفتن حاصلات امسال زمين شده اند.

  مترمربع زمين رهايشي متأثر شده است. ١٨٩٤جمعا 

  مترمربع مساحت دارند. ١١١خانه رهايشي قسما متأثر شده كه  ٦جمعا 

  اند شده متأثر ارتفاع متر ٣ و طول ١٢٥ جمعا –دو ديوار احاطه 

  تخريب شده است.غيرمثمردرخت  ٦و  مثمردرخت  ٣درخت ( ٩جمعا (  

  

 ميرقاسم قريه در شده متأثر خانواده هشت مورد در جزئيات: ٠٢ جدول

 اسم  شماره

 نماينده

  فاميل

جزئيات زمين 

زراعتي /ساختمان 

  ها و درختان

تاثيرات بالقوه بالاي 

  متضررين

تعداد 

درختان 

ميوه دار 

  و زينتي

ارزش   زمين مالكيت وضعيت

تخميني 

زمين   )Afs( به 

زراعتي 

  M٢به 

زمين 

رهايشي 

 M٢به 
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 جزئي خسارات  الف  ١

 رهايشي ساختمانهاي

 ٣*  ٨ اتاق يك) الف(

 يك) ب( متر

 ٥( ساختمانيم كاره 

ساحه  و) متر ٣* 

 متر ٨٧٢ رهايشي

  مربع

  ميباشد دولتي زمين  ٠  ٨٧٢  ٠

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

 شده تصرف خانواده

  است

٣٦،٥٤٠  

: كل( رهايشي منطقه  ب  ٢

 شامل) مربع متر ٥٦٦

 و ٢*  ٣*  ٦ اتاق دو

 ٣*  ٦٠ احاطه  ديوار

  مربع متر

  ميباشد دولتي زمين  ٠  ٥٦٦  ٠

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

 شده تصرف خانواده

  است

٤٠،٣٢٠  

 ٢٨٨ رهايشي زمين  ج  ٣

 يك ، مربع متر

*  ٦٥ ديوار-تشناب 

 ٦*  ٣ گاراج يك و ٣

M٢  

  ميباشد دولتي زمين  ٠  ٢٨٨  ٠

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

 شده تصرف خانواده

  است

٣٤،٨٦٠  

 ٢٠٠( زراعتي زمين    د  ٤

مربع متر ) 

 زمين ، علاوه به

 متر ١٦٨( رهايشي

 (مربع

 M٢ ٦*  ٣ اتاق يك با

  

  ميباشد دولتي زمين  ٢  ١٦٨  ٢٠٠

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

 شده تصرف خانواده

  است

١٦،٧٦٠  

 ٦*  ٣ اتاق يك با  ه  ٥

M٢  

  ميباشد دولتي زمين  ٠  ٠  ١٦٨٠

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

٤٢،٠٠٠  
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 شده تصرف خانواده

  است

 ١٦٨٠ زراعتي زمين  و  ٦

  مربع متر

  ميباشد دولتي زمين  ٦  ٠  ١٢٠٨

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

 شده تصرف خانواده

  است

٣٠،٢٠٠  

 ١٢٠٨ زراعتي زمين  ز  ٧

  مربع متر

  ميباشد دولتي زمين  ١  ٠  ٨٤٠

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

 شده تصرف خانواده

  است

٢١،٠٠٠  

 ٨٤٠ زراعتي  زمين  ح  ٨

  مربع متر

  ميباشد دولتي زمين  ٠  ٠  ٨٤٠

 ، AGE معلومات طبق

 ٢٥ حدود زميني اين

 اين توسط پيش سال

 شدهتصرف  خانواده

  است

٢١،٠٠٠  

  ٢٤٢،٦٨٠    ٩  ١٨٩٤  ٤٧٦٨  مجموعه
 

 :جبران خساره و احياء مجدد

هاي متأثر شده در مقابل زمين زراعتي از دست رفته  خانوادهطبق مقررات افغانستان و معيارات بانك جهاني، جبران خساره به  .٢٧

هاي متأثر شده در مقابل خانه هاي از دست رفته،  خانوادهآنها پرداخت خواهد شد چون آنها سند رسمي زمين ندارند. اما، 

 مي دهد.بازار فعلي نشان  قيمتدر فوق مقدار خساره را به  ٣حاصلات و درختان خود مستحق جبران خسارت هستند. جدول 

  دمان متأثر شده از پروژه قبل از مذاكره براي پروژه پرداخت خواهد شد.خساره معوقه به مر

نهادهاي ذيدخل محلي به شكل اشخاص بيجا شده و  در اختيارقابل دسترس  محلدر  سند تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژه .٢٨

 سند تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژهمه شده (نسخه چاپي) و لسان قابل فهم به آنها قرار داده خواهد شد. نسخه ترج واضح

موجود خواهد بود  )، دفتر محلي تصدي افغان گازCDCنيز بصورت محلي در ولسوالي هاي مربوطه، دفتر شوراي انكشافي ولسوالي (

متأثر شده و ساير طرفين علاقمند قرار خواهد داشت. نسخه هاي انگليسي و لسان محلي اسناد  خانواده ٨كه به آساني در دسترس 
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 –ثالث  شخصباشد) نشر خواهد شد. نظارت  موجود هاي ولايتي (اگر ويب سايتوزارت و نيز بصورت محلي در  ويب سايتدر 

MSI –  د.در تهيه گزارش نظارت در مورد پروسه نشر معلومات دخيل خواهد بو 

از قبل در سطوح جامعه و پروژه ايجاد شده كه متشكل از اشخاص متأثر شده از پروژه، مقامات كميته هاي رسيدگي به شكايات  .٢٩

د محلي مي باش نهادهاي ذيدخلاراضي و ساير اداره ، اعضاي مرتبط شورا هاي انكشافي ولسوالي، مقامات متنفذين محليولسوالي، 

  .ابدارتقا يمؤثر به صورت به موقع و ، طبقه بندي و حل شكايات در مورد دريافت كميته رسيدگي به شكايات تا ظرفيت اعضاي

 

هاي تحت سرپرستي زنان) در بخش  خانواده به شمولمتأثر شده ( خانواده ٨تصدي افغان گاز مشوره هاي جداگانه را با تمامي  .٣٠

انجام داد.  ٢٠١٩-٢٠١٨اقتصادي خود در سال هاي -كيلومتر) در جريان سروي مقدماتي اجتماعي ٤٤تكميل شده پايپ لاين (

 به شمولمانند مقامات محلي و ولايتي ( نهادهاي ذيدخلهمچنان، مشوره هاي عامه با اعضاي شورا هاي انكشافي ولسوالي و ساير 

)) مرتبط به استملاك زمين و مسائل اجتماعي و NEPAمحيط زيست (از و مقامات اداره ملي حفاظت  مركزي اراضي مستقل اداره

 محيط زيست انجام شده است. جزئيات اين مشوره ها در ضميمه الف آورده شده است.

 

هاي متأثر شده در قريه ميرقاسم در مورد پروسه تصفيه زمين توزيع شده بود. همچنان پوستر هاي  خانوادهآگاهي دهي عامه به  .٣١

عامه به جوامع متأثر شده در قريه ميرقاسم براي معلومات دهي به آنها در مورد فعاليت هاي اعمار بخش تكميل شده پايپ لاين 

  توزيع شده است.

 

اقتصادي -شافي ولسوالي ها و مردمان متأثر شده از پروژه) در جريان سروي اجتماعيشورا هاي انك به شمولهمچنان با جوامع ( .٣٢

  انجام گرفته است. ٢٠١٨توسط تصدي افغان گاز در سال 

 

مشوره عمومي با اعضا شوراي انكشافي ولسوالي در قريه ميرقاسم، اعضا در مورد ايجاد فرصت هاي شغلي براي انجام در زمان  .٣٣

 داشتند. اتيمردمان محلي پيشنهاد

   

ايت (اگر ول ويب سايت، پتروليموزارت معادن و   ويب سايتدر  تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژهبعد از تصويب، نسخه نهايي  .٣٤

تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق  هد شد. نسخه هاي ترجمه شده نهاييبانك جهاني نشر خوا ويب سايتموجود باشد) و نيز در 

در ساحه پروژه خصوصا در قريه ميرقاسم در دفتر مربوطه شوراي انكشافي، دفتر ولسوالي و دفتر محلي تصدي افغان گاز  پروژه

محلي به آن دسترسي به لسان هاي مي توانند هاي متأثر شده از پروژه و ساير طرفين علاقمند  خانواده خواهد شد كه قرار داده

    .پيدا كنند

 مسئوليت اداري

درصدي  ١٠٠مسئول انجام كامل و  پتروليمآمرين حفاظت محيط زيستي و اجتماعي در تصدي افغان گاز/وزارت معادن و  .٣٥

شناسايي مردمان متأثر شده از پروژه همراه با اقدامات لازم براي كاهش تأثير و از طريق وزارت زراعت، آبياري و مالداري ارزيابي 

 د بود.ارزش بازار محصولات صدمه ديده خواهن

 

جبران خساره بايد توسط چك بانكي به مردمان متأثر شده از پروژه يا از طريق حسابات بانكي آنها (اگر داشته باشند) پرداخت  .٣٦

 شود.
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 :مكانيزم هاي رسيدگي به شكايات

ن تصدي افغان ) متشكل از مردمان متأثر شده از پروژه، نمايندگان دولت در ولسوالي، كارمنداGRCكميته رسيدگي به شكايات ( .٣٧

اراضي خواهند بود. شكايات وارده در  اداره گاز (كارمندان تخنيكي و اجتماعي) اعضاي شوراي انكشافي ولسوالي و كارمندان

 –ساحات پروژه هاي فرعي اول از طريق مردمان محل/جامعه و كميته هاي رسيدگي به شكايات در سطح پروژه حل خواهد شد 

 .كرد خواهد شركت ولسوالي انكشافي هاي شوراي جلسات در نيز محلي سطح در پروژه زيستي محيط و اجتماعي حفاظت تيم

گر ارجاع خواهند شد. ا پتروليمدر سطح محلي يا پروژه حل نمي شوند به كميته رسيدگي به شكايات وزارت معادن و  كه شكاياتي

يت ميتواند از طريق سيستم قضايي به شكل قانوني شكايت در زمان معينه در سطح وزارت نيز حل نشده باقي بماند، سپس شكا

  حل شود.

  مزار سطوح ذيل را دارد:-ساختار كميته هاي رسيدگي به شكايات براي پروژه پايپ لاين شبرغان .٣٨

) نمايندگان جامعه/اعضاي شورا هاي انكشافي ١اعضاي كميته شامل: ( كميته رسيدگي به شكايات در سطح محلي:  .أ

) قراردادي (قراردادي نماينده خود را بعد از ٣) نمايندگان ولسوالي، (٢ولسوالي، نمايندگان محلي تصدي افغان گاز،  (

  كيلومتر تعيين خواهد كرد). ٤٥,١برنده شدن قرارداد در بخش باقيمانده 

، پتروليم) وزارت معادن و ١اعضاي كميته شامل: ( كميته رسيدگي به شكايات در سطح پروژه (پايپ لاين گاز):  .ب

، شعبه مديريت پروژه ها) آمر رسيدگي به شكايات محلي/٤سه جامعه مدني، () نماينده مؤس٣) نماينده ولسوال/والي؛ (٢(

 اداره ) نماينده٦) جوامع محلي/مردمان متأثر شده، (٥(

 ) قراردادي. ٧؛ و (وزارت انكشاف شهري و اراضي اراضي

) معين ١( كميته رسيدگي به شكايات در سطح وزارت:  .ج

) كميسيون دولتي (مثلا ٢(رئيس)، ( پتروليموزارت معادن و 

شعبه مديريت ) مدير ٣كميسيون تطبيق اسكان مجدد)، (

 ) نماينده جامعه.٥) آمر مسئول شكايات، (٤، (پروژه ها

در تمامي دفاتر ولايتي ميسر  فورم هاي مكانيزم رسيدگي به شكايات .٣٩

خواهند بود و صندوق هاي شكايات در موقعيت هاي مناسب (به 

آساني قابل دسترس) در اختيار اشخاص شاكي قرار خواهد گرفت. 

اشخاص شاكي ميتوانند شكايات خود را به طريقه هاي مختلف به 

كميته رسيدگي به شكايات به شكل كتبي، از طريق تليفون، پيام هاي 

ات مكانيزم رسيدگي به شكاي شعبهتاه يا ايميل ارائه كرده ميتوانند. كو

از قبل پوستر هايي را نشر كرده كه حاوي  گاز افغانستاندر پروژه 

شماره تليفون و آدرس ايميل است كه از طريق آنها اشخاص شاكي 

 ميتوانند با نمايندگان پروژه به تماس شوند.

 ١٤-٧به هر شكايت در جريان كميته هاي محلي رسيدگي به شكايات  .٤٠

روز  ١٤روز از دريافت شكايت رسيدگي خواهد كرد. اگر در جريان 

تصميمي گرفته نشود، شخص شاكي ميتواند با نماينده مسئول در 

 اگر نشد

شداگر ن  

 اگر نشد

 فيصله

 

 فيصله

 مکانیزم رسیدگی به شکایات

اقدامات برای حل شکایت در سطح 
 محلی

 ١٤-٧حل شد (
 روز)

کميته رسيدگی به شکایات (در 
 سطح پروژه)

روز  ١٠در 
 حل شد؟

وزارت –وزارت معادن و پطروليم 
 اطالعات و فرهنگ

روز حل  ٢٠در 
 شد؟

 فيصله

 

حل نشده، مردمات متأثر شده از پروژه ميتوانند انتخاب  اگر هنوز
کنند طبق قوانين افغانستان از حق خود با مراجعه به محکمه دفاع 

 کنند.
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روز به شكايت رسيدگي  ٢٠تماس بگيرد كه اين نماينده در جريان  پتروليم/وزارت معادن و پروژه گاز افغانستاندفتر مركزي 

كرد. تصويري از فعاليت ها و چوكات زماني در رابطه به طرزالعمل مكانيزم هاي رسيدگي به شكايات در شكل ذيل ديده  خواهد

 مي شود.

يادداشت هاي رهنماي مكانيزم هاي رسيدگي به شكايات توسط وزارت به كمك معلومات از اعضاي كميته هاي رسيدگي به  .٤١

يزم هاي رسيدگي به شكايات به صورت منظم آموزش خواهد ديد تا طرزالعمل هاي شكايات تهيه شده است. كارمند مربوطه مكان

) ESSUاجتماعي ( و زيستي محيط حفاظت شعبهمكانيزم هاي رسيدگي به شكايات بصورت كامل در پروژه رعايت شوند. كارمندان 

در مورد مكانيزم هاي رسيدگي به شكايات  همراه با نمايندگي حكومت محلي بايد نمايندگان جامعه را پتروليمدر وزارت معادن و 

شعبه آگاهي داده و راه هاي مختلف براي دسترسي به اين مكانيزم را در جريان ملاقات هاي اوليه تشريح كرده اند. كارمندان 

بايد توضيح دهند كه يك محدوده براي اقدامات كاهشي جهت كاستن از تأثيرات محيط  حفاظت محيط زيستي و اجتماعي

 ي و اجتماعي منفي فعاليت هاي پروژه بر جوامع وجود دارد.زيست

  

 : نظارت

  ذيلا انجام خواهد شد: شعبه تطبيق پروژه هامديريت پروژه از طريق  شعبهتوسط  انهعمل نظارت بصورت روز .٤٢

 وضعيت استملاك زمين و پرداختي هاي جبران خساره زمين؛ 

 آسيب ديده؛ جبران خساره در مقابل خانه ها و ساير دارايي هاي 

 اسكان مجدد احتمالي مردمان متأثر شده از پروژه؛ 

 پرداختي ها در مقابل از دست رفتن منبع عايد؛ 

 

وضعيت پيشرفت در موارد فوق به بانك جهاني از طريق گزارش هاي منظم تطبيق پروژه ارسال خواهد شد.  اين معلومات مستقيما  .٤٣

مديريت پروژه بصورت ماهوار گزارش داده خواهد شد. گزارش هاي ماهوار هر فصل يك بار در  شعبهاز ساحه جمع آوري شده و به 

 قالب گزارش هاي نظارت معياري توحيد شده و به بانك جهاني ارسال خواهند شد. معيار هاي نظارت معين قرار ذيل خواهند بود:

  :بوديجه و جدول زماني

متأثر شده در قريه ميرقاسم طبق جدول ذيل جبران خساره دريافت خواهند كرد.  دولت افغانستان براي پرداخت خساره  خانواده ٨ .٤٤

اطمينان حاصل خواهد  پتروليممتأثر شده قبل از مذاكرات پروژه بوديجه لازم را تأمين خواهد كرد. وزارت معادن و  خانواده ٨به 

صورت درست جبران خساره شده و بعد از تكميل موفقانه پروسه جبران خسارت، يك گزارش متأثر شده ب خانواده ٨كرد كه تمامي 

 تفتيش تهيه شده و به بانك جهاني ارسال مي شود. 

يك  پتروليممتأثر شده، وزارت معادن و  خانواده ٨و تكميل پرداخت خساره به  تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژهبعد از تطبيق  .٤٥

مؤظف خواهد كرد و گزارش/يافته هاي نهايي با بانك جهاني شريك ساخته  سندي تفتيش پروسه تطبيق اين برا مفتش خارجي را

  خواهد شد.

 ميرقاسم: قريه در شده متأثر خانواده بوديجه جبران خساره هشت مورد در جزئيات: ٠٣جدول 
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جبران خساره به  

 افغاني 

 شماره اسم متضرر قريه

 يك كمپني سومي مستقل

معادن و  وزارت توسط

 خواهد پتروليم استخدام 

از پروسه نظارت نمايد    شد

  . 

و نتايج از اين روند  با بانك 

گزاشته  جهاني به اشتراك

  شود.

 ١ الف مير قاسم ولسوالي چمتال  ٣٦،٥٤٠

چمتال ولسوالي قاسم مير ٤٠،٣٢٠  ٢ ب  

چمتال ولسوالي قاسم مير ٣٤،٨٦٠  ٣ ج  

چمتال ولسوالي قاسم مير ١٦،٧٦٠  ٤ د  

چمتال ولسوالي قاسم مير ٤٢،٠٠٠  ٥ ه  

چمتال ولسوالي قاسم مير ٣٠،٢٠٠  ٦ و  

چمتال ولسوالي قاسم مير ٢١،٠٠٠  ٧ ي  

چمتال ولسوالي قاسم مير ٢١،٠٠٠  ٨ ح  

افغاني    مجموعه ٢٤٢،٦٨٠
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 ضميمه الف: جلسات مشورتي عامه

  براي پايپ لاين گاز تكميل شده نهادهاي ذيدخلجلسات مشوره با مردمان متأثر شده از پروژه و ساير 

   مزار-پايپ لاين شبرغان  اسم موقعيت پروژه

 ميرقاسم                                                                            اسم قريه: 

 چمتال                                                                       اسم ولسوالي: 

 بلخ                                                                          اسم ولايت: 

 ٢٠١٩فبروري -٢٠١٨جنوري                                                                     جلسات مشوره: 

  

 (ديدگاه ها و پيشنهادات اعضاي شوراي انكشافي ولسوالي و جامعه) نهادهاي ذيدخل  مسائل بحث شده

برداشت عمومي در مورد پروژه و 

آگاهي در مورد پايپ لاين گاز 

 پيشنهادي

  قبل از مشوره، مردم معلومات محدود در مورد اين پروژه پايپ لاين گاز داشتند.

 به شمولاجتماعي تصدي افغان گاز معلومات كافي در مورد اين پروژه پايپ لاين گاز (تيم 

 معلومات در مورد تأثير پروژه بر زمين و سروي تصفيه زمين توسط اداره اراضي) ارائه كرد.

حمايت مردمان محلي از پروژه 

 پيشنهادي

ا، آنها پيشنهاد كردند كه تمامي اشتراك كنندگان وعده دادند از اين پروژه حمايت كنند. ام

 تصدي افغان گاز فرصت هاي شغلي را براي مردم محلي فراهم كند.

شناسايي موقعيت هاي حساس محيط 

 زيستي و اجتماعي

، هيچ موقعيت حساس از نظر محيط مردم محلبا  مشاهدات فزيكي ساحه همراه در جريان

ل لاين گاز در بخش تكميزيستي و اجتماعي در مسير پايپ لاين شناسايي نشد. چون پايپ 

  .دعبور ميكنو خشك قريه ميرقاسم) از ميان زمين هاي بي حاصل  غير ازشده (

 نظرات و پيشنهادات مردمان متأثر شده از پروژه  مسائل مورد بحث

متأثر شده قبول كردند كه آنها زمين دولتي را اشغال كرده اند اما خواستند  خانواده ٨تمامي  زمينتأثيرات استملاك 

 ساير و حاصلات شده، متأثر هاي خانه مقابل در خصوصا –بعضي كمك ها را دريافت كنند 

  ).ميوه بي و دار ميوه درختان( ها دارايي

  مهم است توجه كنيم كه مشوره جداگانه با هر شخص متأثر شده از پروژه انجام شده است. 

جبران خساره براي دارايي هاي از دست رفته (حاصلات، خانه  ها و درختان) محاسبه شده و 

 شامل شده است. تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژه ٤و  ٣در جدول هاي 

كميته رسيدگي به شكايات در سطح پروژه تشكيل شده كه نمايندگان مردمان متأثر شده از  )GRCكميته رسيدگي به شكايات (

پروژه، نمايندگان ولسوالي، رهبران جامعه/اعضاي شورا هاي انكشافي ولسوالي، مقامات اراضي 

 و ساير طرفين دخل در آن شامل بوده است.

  شناسايي شده كه بايد بيرون كشيده مي شدند. رمثمرغيو  مثمراصله درخت  ٩تعداد  درختان يا قطع بيرون كشيدن 

شامل ساخته  تفتيش اجتماعي بعد از تطبيق پروژه ٤و  ٣هاي جبران خساره آنها در جدول 

 شده كه در سال مالي آينده پرداخت خواهند شد.



  افغانستان گاز پروژه شريف مزار الی شبرغان گاز الين پايپ فرعی پروژه تطبيق از بعد اجتماعی تفتيش
)EPSA(Ex post Social audit  

 ١٥

ي، زراعت (زمين آبفعاليت اقتصادي اصلي در بخش تكميل شده پايپ لاين (قريه ميرقاسم)  اقتصادي-تأثير اجتماعي

للمي و مالداري) مي باشد. دهاقين در كشت گندم، سبزيجات مصروف هستند. بعضي 

اشخاص در تجارت هاي كوچك و فرصت هاي كاري در ولسوالي چمتال مشغول كار هستند 

 اما اكثر مردم در مقابل دستمزد روزانه به ساير نقاط مانند شهر مزار شريف مي روند.

 

 ٢٠١٩مارچ  ٤تاريخ دور دوم مشوره 

  مزار-پايپ لاين گاز شبرغان                                                            اسم موقعيت پروژه: 

 ميرقاسم                                                                        اسم قريه: 

 تالمچ                                                                   اسم ولسوالي: 

 بلخ                                                                      اسم ولايت: 

 ٢٠١٩مارچ  ٤                                                                      تاريخ مشوره:

هاي متأثر شده، نمايندگان مربوطه شوراي انكشافي، نمايندگان  خانوادهمرد از  ٨زن و  ٣ به شمولنفر  ١٥تعداد اشتراك كنندگان: 

  پتروليمكارمندان تصدي افغان گاز و وزارت معادن و  ٢حكومت محلي، 

 

 كنندگانمردمان متأثر شده از پروژه و اشتراك پيشنهادات و نظرات   مسائل مورد بحث

متأثر شده در مورد خساره براي دارايي هاي از دست رفته خود در پروژه  خانواده ٨تمامي  تأخير در پرداخت خساره

اظهار نگراني كردند. آنها تأكيد كردند كه دولت بايد ضرر هاي آنها را به زودترين فرصت 

ت هاي شغلي را جبران خسارت كند. آنها همچنان از حكومت محلي خواستند به آنها فرص

 كيلومتر پايپ لاين گاز فراهم كنند. ٤٥,١هنگام آغاز كار بخش متباقي 

هاي متأثر  خانوادهبه  پتروليمحكومت محلي و نمايندگان تصدي افغان گاز/وزارت معادن و  جواب دولت

براي بخش باقي مانده پايپ  محيط زيستي و اجتماعي شده وعده دادند كه قبل از مطالعات

/ تصدي افغان گاز تمامي خسارت هاي آنها  پتروليمكيلومتر) وزارت معادن و  ٤٥,١لاين گاز (

را پرداخت ميكند و نيز آنها را در هنگام ايجاد فرصت هاي شغلي در كار هاي آينده در پروژه 

  در اولويت قرار خواهند داد.

نيزم رسيدگي به شكايات در ساحه پروژه موجود روي اين موضوع بحث شده كه سيستم مكا

است و اگر هر شخص در مورد فعاليت هاي پروژه شكايتي داشت، اعضاي كميته رسيدگي به 

شكايات براي ثبت شكايات موجود است؛ اگر اين شكايات در سطح محلي حل نشود، شكايات 

  شريك ساخته خواهد شد. پتروليمبا مديريت ارشد در وزارت معادن و 

 هاي متأثر شده قبل از مذاكره در مورد پروژه پرداخت خواهد شد. خانوادهخسارات به  اقدام بعدي:

 
 


