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خﻼﺻﻪ اجراﯾــﯽ
تفتیش محیط زیستی و اجتماعی ﻫذا و پﻼن عملیاتی مدیریت محیط زیستی و اجتماعی و پﻼن مدیریت جبران خساره؛ تاثیرات و خطرات محیط زیستی ،اجتماعی و ﺻحی و ایمنی ۴۴
کیلومتر پایپ ﻻین گاز از قبل ساخته شده شبرغان الی مزار شریف و تاسیسات گاز ٓامینه )از قبل موجود است( را ارزیابی کردند .طول کلی پایپ ﻻین گاز مذکور 89.1 ،کیلومتر است.
یک چارچوب پالیسی اسکان مجدد از قبل تهیه شده وجود دارد که از ٓان در قسمت  45.1کیلومتر باقیمانده از پایپ ﻻین گاز متذکره استفاده خواﻫد شد .این پروژه فرعی بخشی از پروژه
گاز افغانستان جهت تولید برق برای منطقه مزار می باشد.
ٔ
این تفتیش ،تاثیرات و خطرات محیط زیستی و اجتماعی  ۴۴کیلومتر پایپ ﻻین گاز از قبل ساخته شده شبرغان الی مزار شریف و تاسیسات گاز ٓامینه را ارزیابی کرد و مطالعه مذکور نشان
ٔ
داد که این خطرات و تاثیرات محدود می باشد طوریکه فقط  ۸شخص متاثر شده از پروژه در یک قریه وجود دارد که بخش کوچکی از زمین ﻫای خود را از دست داده اند .جبران خساره
به  ۸خانواده متاثر شده ،قبل از انجام مذاکره ،پرداخت خواﻫد شد .خطر اﺻلی در جریان ساخت  ۴۴کیلومتر ،خطر ﺻحی و ایمنی بود .خوشبختانه ﻫیﭻ حادثه ای در جریان ساخت و
ساز اتفاق نیفتده است .ﻫمچنان باید گـفت که خطر ﺻحی و ایمنی ،خطرات مهم در جریان کار امور پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف می باشند :خطر ٓاتش سوزی و انفجار در
جریان کار .فرونشست پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف نیز می تواند یک خطر بالقوه باشد .وضعیت امنیتی در ساحه پروژه یک نگرانی اساسی است.
قراردادی ﻫای عملیاتی و حفظ و مراقبت از پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف ملزم به تهیه و تطبیﻖ پﻼن عملیاتی مدیریت محیط زیستی و اجتماعی ،پﻼن ﺻحت و ایمنی شغلی و
پﻼن عملیاتی ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار خواﻫند بود و ﻫمچنان ملزم به استخدام کارمندان واجد شرایط و مجرب در بخش امور محیط زیستی و اجتماعی و کارشناسان ارزیابی
ﺻحت و ایمنی شغلی ) ،(OHSAS 18001: 2007بورد ملی ارزیابی ایمنی و ﺻحت شغلی ) (NEBOSHیا کارشناسان معتبر ﺻحت و ایمنی شغلی ) (OHSخواﻫند بود.
بودجه ابتدایــی پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی تهیه و ترتیب گردیده ،و مصارف امور ﺻحت و ایمنی شغلی و پﻼن ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار ) ،(EPRPکه
بیشترین بودیجه در قرارداد عملیاتی و حفظ و مراقبت گنجانیده شده است ،نیز تهیه و ترتیب گردیده است.
یک پﻼن مشارکت نهادﻫای ذیدخل و طرزالعمل ﻫای مدیریت کار از قبل تهیه شده و در مرحله عملیاتی و حفظ و مراقبت ،به شمول اقدامات ﻻزم برای کاﻫش میزان خشونت مبتنی بر
جنسیت ،استثمار و سوء استفاده ﻫای جنسی ،تعقیب و استفاده خواﻫد شد .یک سند طرز سلوک تهیه شده و قبل از شروع کار توسط تمام کارگران عملیاتی و حفظ و مراقبت امضا
خواﻫد شد.
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1

مﻘﺪمﻪ

1.1

شرح پروژه گاز افغانستان

 (1پروژه پیشنهادی گاز افغانستان ) (AGASPبه منظور ارائه ﻫمکاری ﻫای تخنیکی به وزارت معادن و پترولیم در ساحات کلیدی ذیل طراحی شده است:





1.2

کمک در اعمار پایپ ﻻین گاز شبرغان-مزار به شمول تهیه تجهیزات ،اطمینان از کیفیت/کنترول کیفیت ) ،(QA/QCطراحی و انجنیری ،نظارت بر قرارداد و تنظیم ٓان و
نظارت محیط زیستی و اجتماعی.
کمک در ایجاد و تقویت اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان )(AOGRA؛
انکشاف مهارت ﻫای مسلکی کارمندان وزارت؛
بهبود شفافیت و نظارت بر مدیریت منابع ﻫایدروکاربن ﻫا؛ و

اهﺪاف انکشافﯽ پروژه گاز افغانستان

 (2کمک به دولت افغانستان در تقویت مدیریت سکـتور معادن ،ارتقای ﻇرفیت اداری و تقویت زیربنای گاز.

ﺑﺨﺶ های پروژه

1.3

 (3پروژه از سه بخش اﺻلی ذیل تشکیل شده است:
ٔ
ﺑﺨﺶ الﻒ :ﺗامیﻦ گاز پاﯾﺪار :ﻫدف این بخش کمک به تهیه دوامدار گاز طبیعی با کیفیت تجارتی برای دستگاه تولید برق ﺻنعتی شبرغان و مزار و استفاده ﻫای ﺻنعتی از طروق )الف(
کمک تخنیکی ﻫدفمند و حمایت از معامﻼت مرتبط با ﻫایدروکاربن ﻫا در کوتاه مدت و میان مدت ،و )ب( حمایت در اعمار و نصب تجهیزات زیربنای گاز طبیعی به شمول پایپ ﻻین گاز
و تسهیﻼت پروسس گاز.
این پروژه فرعی تحت این بخش ،اعمار پایپ ﻻین گاز شبرغان به مزار را که تخمینا  89.1کیلومتر است تمویل مالی خواﻫد کرد .تصدی افغان گاز ) (AGEدر سال  2016ساخت پایپ
ﻻین گاز جدید را ٓاغاز کرد و تا کنون حدود  44کیلومتر ٓان )از  89.1کیلومتر پﻼن شده( در امتداد مسیر پایپ ﻻین قبلی ساخته شده است .این پروژه فرعی اعمار یک بخش جدید تولید
ٓامینه و دستگاه گلیکول دیهایدریشن گاز را نیز تمویل خواﻫد کرد.
ٔ
ﺑﺨﺶ ب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣکﻮمتﺪاری ﺳکـتﻮر :ﻫدف این فقره ،ارائه کمک ﻫای تخنیکی به وزارت معادن و پترولیم و تصدی افغان گاز است تا از تامین دوامدار گاز طبیعی به شمول انکشاف و
بهینه سازی تسهیﻼت در ساحه منبع گاز ،انتقال در مسیر و توزیع در محل مصرف در مطابقت با تعهدات در قسمت تهیه و عرضه گاز که توسط دولت از طریﻖ دستگاه ﻫای تولید برق
ﺻنعتی شبرغان و مزار سپرده و در نهایت استعمال گاز طبیعی داخلی برای مقاﺻد ﺻنعتی ،تجارتی ،رﻫایشی و حمل و نقل اطمینان حاﺻل شود.
ﺑﺨﺶ ج:

مدیریت پروژه ،نظارت و ارزیابی

ﺳاﺣﻪ کاری ﺗﻔتیﺶ مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ

1.4

ٔ
ٔ
 (4ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتماعی تهیه شده توسط متقاضی منحیث یک عنصر اﺻلی در مدیریت معطوف به گذشته تاثیرات شناسایــی شده محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی
ٔ
ٓ
در طول  44کیلومتر پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف و تاسیسات امینه که از قبل اعمار شده است .این ارزیابی ﻫمچنان باید تاثیرات بخش تکمیل شده پایپ ﻻین به طول 44
کیلومتر را بر زمین/دارایــی مردم به شمول رﻫنمود در مورد پﻼن مدیریت جبران خسارت ) (RMPبا جزئیات در مورد بودیجه برای تطبیﻖ ٓان ارزیابی نماید.
ٔ
 (5فعالیت ﻫای ذیل در زمینه تهیه این گزارش ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی انجام شده اند:







2

ارزیابی میادین تولید کننده گاز )جرقودوق ،خواجه گوجرداق و یاتیمتاق( و نیز ارزیابی مسیر عبور پایپ ﻻین گاز در جریان بازدید ساحوی توسط مشاور ارزیابی محیط
زیستی و اجتماعی؛
ارزیابی فعالیت ﻫای انجام شده توسط قراردادی تحت نظارت تصدی افغان گاز .به طول  44کیلو متر پایپ گاز از مجموع  89.1کیلو متر از قبل ولدینگ شده اما ﺻرف 19
کیلو متر مسیر کنده کاری شده دوباره توسط خاک پر کاری شده است .طول  25کیلو متر ﺻرف ولدینگ کاری شده و در روی زمین نزدیک به کانال باز رﻫا شده است؛
ارزیابی الزامات ملی برای تهیه و ترتیب ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی /پﻼن مدیریت جبران خساره؛
ارزیابی چارچوب محیط زیستی و اجتماعی بانک جهانی؛
تعیین/شناسایــی نهادﻫای ذیدخل و تحلیل ٓانها به شمول تهیه پﻼن مشارکت نهادﻫای ذیدخل؛
ٔ
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی که از قبل انجام شده و شامل موارد ذیل است (1) :تهیه پروفایل اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی ساحه )به شمول سروی
ٔ
ٔ
ابتدایــی اجتماعی و محیط زیستی( (2) ،معلومات احصائیوی در مورد جوامع متاثر شده؛ لست زمین ﻫا/دارایــی ﻫای متاثر شده (3) ،جزئیات مالکان زمین ،و ) (4ﺻد )(100
فیصد سروی احصائیوی.
پیشنهاد اقدامات کاﻫشی مناسب با پذیرش مسئولیت برای تطبیﻖ و نظارت از اقدامات کاﻫشی عطف به گذشته در قسمت مدیریت محیط زیستی و اجتماعی.
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1.5
(6
(7
(8
(9

1.6

ٔ
انجام مشوره ﻫای موثر با تمامی مردمان متاثر شده و نهادﻫای ذیدخل در مورد تهیه مسوده مطالعه ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی.
ایجاد میکانیزم رسیدگی به شکایات برای رسیدگی به شکایات مرتبط به فعالیت ﻫای پروژه.

پﺲ مﻨﻈر پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز از شبرغان الﯽ مزار شرﯾﻒ )(SMGP
ﻫدف اﺻلی پایپ ﻻین گاز ،تهیه گاز با کیفیت تجارتی بصورت قابل اطمینان و دوامدار به مشتریان در شبرغان و مزار شریف طبﻖ شرایط مندرج قرارداد می باشد .حکومت
افغانستان )“حکومت”( به وزارت ﻫای انرژی و ٓاب و معادن و پترولیم وﻇیفه داده تا ٓان ﻫدف را پوره کنند چون زیربنا ﻫای قدیمی موجود در اختیار تصدی افغان گاز به دﻻیل
متعدد قادر به رفع نیازمندی ﻫای در حال رشد مصرف نبوده است.
طبﻖ معلومات موجود ،ارزیابی علمی ذخایر گاز توسط کارشناسان اتحاد جماﻫیر شوروی بیشتر از  30سال قبل انجام شده است .بعد از ٓان زمان ،مطالعات بسیار محدود و غیر
سیستماتیک در مورد چندین میدان گازی انجام شده است .از سال 2004به اینطرف ،حداقل شش شرکت مشورتی برای ارزیابی قابلیت عرضه گاز مؤثر میدان ﻫای گازی در شمال
افغانستان تﻼش کرده اند .نتایج ارزیابی ﻫای مختلف بصورت قابل مﻼحظه ای از ﻫم متفاوت ﻫستند و نیاز به بحث دارند.
ٓ
ایجاد سیستم برای معلومات موجود و یک پﻼن جامع مطالعوی برای تمامی میادین کشف شده و فعال گاز برای رفع کمبودی گاز در اینده ﻻزم است .نتایج این کار در انکشاف
معلومات در مورد پروژه و تقسیم بندی ٓان به پروژه ﻫای عاجل ،کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت برای اطمینان از تولید دوامدار گاز برای  25سال ٓاینده کمک خواﻫد کرد که
این مقدار حداقل نیاز مصرف کنندگان گاز را ٓبراورده خواﻫد ساخت.
تصدی افغان گاز نیاز دارد تا تولید و انتقال گاز را از  330میلیون متر مکعب استندرد در روز فعلی به  1,130میلیون متر مکعب در روز افزایش دﻫد تا سوخت گازی برای تاسیسات
ٔ
مستقل تولید برق جدید شماره  ۱بیات و مزار شریف )که در حال اعمار ﻫستند و پﻼن شده که در سال  2019به بهره برداری سپرده شود( تامین کند .تصدی افغان گاز برای
پیشبرد مکلفیت ﻫای قراردادی خود نیاز دارد تا کار اعمار پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف را تسریع بخشیده و موانع بر سر راه پروسه را بردارد تا بتواند نیاز فزاینده به گاز با
کیفیت را طبﻖ قرارداد مشخصات کیفی گاز رفع کند .کارشناسان تصدی افغان گاز در کار ﻫای فزیکی )ولدینگ ،فعالیت ﻫای ساختمانی( مهارت بلند دارند .امآ ،انها دانش و
تجربه ﻻزم از نظر اطمینان از کیفیت و کنترول کیفیت ،ﺻحت ،ایمنی و محیط زیست ،سیستم مدیریت دیزاین و تهیه اسناد انجنیری ،طرزالعمل ﻫای ساختمانی ،روش ﻫا،
مقدار کار تکمیلی و نیز بازرسی دستگاه ﻫا/تجهیزات جدید )که معموﻻ توسط فروشندگان انجام می شود( را ندارند .ﻫمچنان تصدی افغان گاز از نبود ماشین ٓاﻻت ساختمانی،
تجهیزات ،مواد ،تجهیزات حفاﻇت شخصی ،مواد مصرفی و تجهیزات ٓازمایشی رنج می برد .نقاط ضعف فوق الذکر باید ﻫر چه سریع تر در مسیر کار طوریکه در ضمیمه  1ارائه شده
حل شوند.

مﻮﻗعیﺖ فعﻟﯽ میادﯾﻦ و پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز

 (aﺗاﺳیسات ٓامیﻨﻪ – میﺪان های گازی
 (10حوزه تولید گاز فعلی ٓامو دریا در داخل افغانستان قرار دارد .چهار میدان گازی یاتیمتاق ،جرقودوق ،شکرک و خواجه گوجرداق در فاﺻله  15الی  35کیلومتری شبرغان موقعیت
دارند .موقعیت ﻫای نسبتی شهر شبرغان و میادن گازی در ذیل در نقشه میادین گازی نشان داده شده اند.

نﻘشﻪ ذﯾﻞ چهار میﺪان گازی در وﻻﯾﺖ شبرغان را نشان مﯽ دهﺪ

(b

پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز

مسیر ﻫای قدیم و جدید پایپ گاز از طریﻖ وﻻیات ذیل عبور می کند:
 وﻻیت بلخ؛ و
3
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وﻻیت جوزجان

نﻘشﻪ ذﯾﻞ مسیر پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز را نشان مﯽ دهﺪ – ﺑﺨﺶ ﺗکمیﻞ شﺪه ) 44کیﻟﻮمتر( و ﺑﺨﺶ ﺑاﻗﯽ مانﺪه ) 45.1کیﻟﻮمتر(

4
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روش اجرای ارزﯾاﺑﯽ ﺗاﺛیرات مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ
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ٔ
 (11شناسایــی و ارزیابی خطرات و تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی )ﻫم مثبت و ﻫم منفی( و نیز خطرات ﺻحی و ایمنی مرتبط با اعمار  44کیلومتر پایپ ﻻین گاز و فعالیت ﻫای عملیاتی
ٔ
ٔ
و بازرسی ٓاینده پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف .به منظور شناسایــی و رتبه بندی خطرات و تاثیرات ،از یک جدول استفاده شده است تا اﻫمیت ﻫر خطر و تاثیر شناسایــی
شده را براساس مقیاس اﻫیمت پایین ،متوسط ،شدید و بلند نشان دﻫد .برای ارزیابی اﻫمیت خطرات شناسایــی شده محیط زیستی و اجتماعی طوریکه در ماتریکس ذیل نشان داده
ٔ
شده ،ﻻزم است ﻫم تاثیر احتمالی )مثﻼ عواقب اتفاق افتادن خطر( و احتمال وقوع )مثﻼ احتمال وقوع خطر( برای ﻫر خطر تخمین شود .خطرات شناسایــی شده ﺻرف برای مراحل
عملیاتی و بازرسی تخنیکی می باشند چون مرحله اعمار از قبل تکمیل شده است.

جﺪول  :1ﻃبﻘﻪ ﺑﻨﺪی خطرات
اهمیﺖ
پاﯾیﻦ
متﻮﺳﻂ

اﺳاﺳﯽ
ﺑﻟﻨﺪ

ٔﺗﻮﺻیﻒ
ﺗعرﯾﻒ ٔ
خطر ،تاثیر پایین )کوتاه مدت یا درازمدت( به مردم تاثیر قابل ﺻرف نظر یا بسیار خفیف بر جوامع ،اشخاص و/یا محیط زیست.
و محیط زیست دارد
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تاثیر کوتاه مدت است و باعث خطر محدود به تاثیرات محدود از نظر مقدار )مثﻼ ساحه کوچک متاثر می شود ،تعداد کم مردم متاثر می شوند( و
ٓ
کوتاه مدت  ،ممکن است بتواند به اسانی با تخنیک ﻫای شیوه ﻫای پسندیده جلوگیری ،مدیریت
اشخاص و محیط زیست می شود
شده یا کاﻫش داده شود.
ٔ
ٔ
تاثیرات ،باعث نگرانی اساسی می شود ،ممکن است تاثیرات منفی باﻻی مردم و/یا محیط زیست با مقدار قابل توجه ،میزان و مدت زیاد )اما ﻫنوز در
باعث مشکﻼت اجتماعی و محیط زیستی دراز مدت اغلب موارد موقتی و قابل جبران(.
شود
ٔ
ٔ
ٔ
تاثیر درازمدت ،در مقیاس بزرگ ،غیر قابل جبران ،تاثیرات منفی خیلی بلند باﻻی مردم و/یا محیط .تاثیرات منفی در مقدار بلند و /یا مقیاس گسترده
ٔ
ٔ
)مثﻼ ساحه جغرافیایــی وسیع ،تعداد زیاد مردم ،تاثیرات فراتر از مرز ،تاثیرات دسته جمعی( و با
متنوع و بی سابقه است
ٔ
مدت بلند )مثﻼ دراز مدت ،دایمی و/یا غیر قابل جبران(؛ ساحات متاثر شده شامل ساحاتی با ارزش
ٔ
و حساسیت بلند )مثﻼ ایکوسیستم ﻫای ارزشمند ،محل زیست حیاتی برای سایر مخلوقات(؛ تاثیرات
منفی به حقوق ،زمین ﻫا ،منابع و ساحات اشخاص محلی و اﺻلی منطقه؛ شامل جابجایــی عمده
)اقتصادی و/یا فزیکی(.

ٓ
روش جمﻊ اوری معﻟﻮمات

2.1

 (12در تهیه این گزارش ،معلومات با انجام مﻼقات ﻫا با نهادﻫای ذیدخل جمع ٓاوری شده و ٓانها معلومات مفصل را در مورد مسیر و نیز جزئیات ﻻزم مرتبط با پایپ ﻻین گاز ،میادین
گازی ،ساحه اعمار و فعالیت ﻫای عملیاتی ارائه کرده اند.
 (13سایر معلومات مشخص مرتبط به این پروژه توسط بازدید از ساحه بدست ٓامده که برای اطمینان از قابل استفاده بودن زمین در ساحات اطراف میادین گازی و مسیر ﻫای پایپ گاز
انجام شده بود .بازدید از ساحه عﻼوه بر مسیر پایپ گاز تعیین شده توسط تصدی افغان گاز/وزارت انرژی و ٓاب تا حد ممکن بیشتر مساحت ساحه را تحت پوشش قرار داده که این
کار از طریﻖ حرکت در مسیر سرک ﻫای مجاور مسیر پایپ گاز )در جا ﻫایــی که ممکن بوده( انجام شده است.
 (14مرور ابتدایــی نقشه ﻫای مسیر پایپ ﻻین گاز طراحی شده انجام شده بود تا موارد حساس احتمالی در مجاورت پروژه تعیین شود .تیم سروی در جریان بازدید از ساحه چندین بار
ٔ
توقف کرده و عکس ﻫای مهم را از موقعیت ﻫای نزدیک به پایپ ﻻین گاز پیشنهادی گرفته بودند و نیز انواع مختلف نباتات و حیوانات که میتوانند از اجرای این پروژه متاثر شوند
را شناسایــی کرده بودند .به دلیل فاﺻله خیلی زیاد از ساحه میادین گازی و نبود قریه جات در نزدیکی ساحه ،تیم مشورتی ﻻزم ندید تا در این وقت اندازه گیری ﻫای ابتدایــی/مبنایــی
)کیفیت ﻫوا و میزان سر و ﺻدا( را انجام دﻫد.

معﻟﻮمات و اﺳﻨاد مﻮجﻮده

2.2

ٔ
 (15ﻫنگام تهیه ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی ،مشاور در مورد اسناد و معلومات ذیل معلومات کسب کرده است که این معلومات در تهیه گزارش ارزیابی محیط زیستی و
اجتماعی کمک کرده است:





2.3

عکس ﻫای ستﻼیت و نقشه ﻫای توپوگرافیک از ساحه پروژه؛
معلومات سروی شده مرتبط به ساختار اجتماعی و ایکولوژی مبتنی بر بازدید ﻫای متعدد از ساحه؛
معلومات جمع ٓاوری شده از طریﻖ مشوره با کارمندان تصدی افغان گاز/وزارت انرژی و ٓاب و کارشناسان محلی در شبرغان؛ و
گزارش ﻫای مربوطه و نیز مطالعات در داخل حوزه تولید گاز.

ﻃبﻘﻪ ﺑﻨﺪی پروژه های فرعﯽ

 (16به دلیل طول این پایپ گاز ،موقعیت ٓان و شرایط محیط زیستی و اجتماعی محلی ،توقع می رود که حساسیت این پروژه فرعی پروژه گاز افغانستان در حد پایین الی متوسط باشد.
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خطر اﺻلی در ساحه پروژه عبارت از خطر حساسیت است .کل پروژه گاز افغانستان منحیث پروژه دارای خطر بلند طبقه بندی شده است.
ٔ
 (17مطابﻖ با مقرره ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی افغانستان ،پروژه به دﻻیل ذیل به طبقه  2طبقه بندی شده است:




اعمار ،بهسازی ،نصب و انکشاف تسهیﻼت تولید برق حرارتی کمتر از  200میگاوات؛
سیستم ﻫای انتقال نفت و گاز؛
ٓ
پروژه ﻫای استخراج نفت و گاز به شمول سیستم ﻫای اکـتشاف ،تولید ،جمع اوری ،تصفیه و ذخیره.

 (18این مقرره شامل این نکـته است که انکشاف دﻫنده ﻫای پروژه یک تصدیقنامه رعایت مقررات محیط زیستی را از اداره ملی حفاﻇت محیط زیست افغانستان )منحیث نهاد تنظیمی
برای مسایل محیط زیستی( بدست ٓاورد.
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3
3.1.1

ﺗرﺗیبات اداری
اداره پترولیم افغانستان /رﯾاﺳﺖ عمﻮمﯽ پترولیم و اداره معادن افغانستان

ٔ
 (19اداره پترولیم افغانستان /ریاست عمومی پترولیم در سال  2013تاسیس شده و مسئول حفاﻇت از منافع ملی افغانستان در رابطه به اکـتشاف ،یافتن ،انکشاف و عرضه منابع
پترولیم کشور می باشد .تحت نقشه راه جدید حکومت برای انکشاف سکـتور معادن ،این اداره در نهایت به یک نهاد مستقل تبدیل خواﻫد شد و ﻫمچنان اداره معادن افغانستان
) (AMAبرای اعمال نظارت بر فعالیت ﻫای معدنکاری ایجاد خواﻫد شد .در اﺻل ،انتظار می رود که اداره معادن افغانستان /اداره پترولیم افغانستان/ریاست عمومی پترولیم
چهار وﻇیفه اﺻلی را به پیش ببرند :نظارت بر قرارداد ﻫا ،تسهیل ،ترفیع و مدیریت معلومات برای سکـتور معدنکاری و پترولیم.

3.1.2

ﺗﺼﺪی افغان گاز )(AGE

 (20تصدی افغان گاز منحیث یک شرکت دولتی از جمله دارایــی ﻫای وزارت مالیه محسوب می شود .این تصدی در سال  1967برای اکـتشاف و انکشاف گاز طبیعی در افغانستان تشکیل
شده بود و در سال  1983به یک تصدی دولتی تبدیل شد .بعد از سال  ،2011حدودا  6،000نفر یا بصورت مستقیم به کار استخدام شده اند یا بصورت غیر مستقیم از سکـتور گاز
دولتی افغانستان مستفید می گردند .تصدی افغان گاز در حال حاضر حدود  950کارمند دارد؛ اکـثر کارمندان این تصدی را کارمندان ارشد با سن باﻻ تشکیل می دﻫد که دارای
بعضی ﻇرفیت ﻫای مدیریتی عمومی ﻫستند اما بصورت عمومی سطﺢ ﻇرفیت ﻫای رسمی و تخصص مرتبط با سکـتور در ٓانها پایین می باشد؛ اگر چه کارمندان تصدی دوره ﻫای
طوﻻنی خدمت را در این تصدی تجربه کرده اند .معاشات پرداخت شده به کارمندان تصدی افغان گاز نسبت به معاشات پرداختی به کارمندان تصدی در سکـتور ذغال سنگ
بصورت قابل توجهی پایین می باشد .معاشات و امتیازات براساس مقیاس معاشات خدمات ملکی ،قوانین کار و قانون تصدی محاسبه می شود .ﻫفت ٓامریت تحت مسئولیت رئیس
تصدی فعالیت میکنند و چنانچه توقع می رود اکـثر این ٓامریت ﻫا وﻇایف تخنیکی و عملیاتی را انجام می دﻫند.

3.1.3

اﺑتکار شﻔافیﺖ ﺻﻨاﯾﻊ اﺳتﺨراجﯽ افغانستان)(A-EITI

 (21ابتکار  A-EITIیک مرکز مشترک برای نهادﻫای ذیدخل کلیدی دخیل در ﺻنعت استخراجی است که وزارت معادن و پترولیم ریاست ٓانرا بر عهده دارد و ریاست دفتر ٓان در وزارت
مالیه موقعیت دارد .بانک جهانی از طریﻖ مشاورین اش حمایت تخنیکی را برای ابتکار شفافیت ﺻنایع استخراجی افغانستان فراﻫم می کند .ﻫدف اﺻلی برای ایجاد  Aابتکار
شفافیت ﺻنایع استخراجی افغانستان موارد ٓاتی است؛  (1ترویج گـفتگوی سازنده ﻫنگام اعﻼن قرارداد؛  (2مالکیت مفید و شفافیت در عواید (3 ،مشارکت شهروندان از طریﻖ
ٔ
ٔ
ارتقای ٓاگاﻫی و مشوره با عامه مردم و  (4تاسیس یک کادستر غیراختیاری معدنکاری .در این طرح بر سهیم سازی و نقش شهروندان در ﺻنعت استخراجی تاکید می شود که تا اندازه
ٔ
زیادی حکومتداری خوب ،شفافیت و حسابدﻫی را تامین می کند .ماﻫیت متعدد النهادی ابتکار شفافیت ﺻنایع استخراجی افغانستان نیز یک جایگاه ارزشمند را برای گـفتگو در
میان شرکای این بخش ،جامعه مدنی و سایر طرفین ایجاد کرده است.

3.1.4

کﻨﻮانسیﻮن های ﺑیﻦ المﻟﻟﯽ

 (22افغانستان چندین کنوانسیون بین المللی را امضاء کرده است که در پروژه گاز افغانستان قابل تطبیﻖ است .کشور افغانستان ﻫمچنان عضو "کنوانسیون محافظت میراث فرﻫنگی
و طبیعی جهان ) "(1972می باشد که از تمام کشور ﻫای عضو می خواﻫد در اطمینان از توازن مناسب و برابر میان حفظ ،پایداری و انکشاف ﻫمکاری کنند تا میراث ﻫای جهانی از
طریﻖ فعالیت ﻫای مناسب کمک کننده به رشد اجتماعی ،اقتصادی و کیفیت زندگی در جوامع محافظت شود.
 (23کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع بیولوژیکی/حیات ) ،(1992که افغانستان عضو ٓان است ،به این مسئله می پردازد که تنوع بیولوژیکی توسط فعالیت ﻫای معین بشری بصورت
قابل توجهی کاﻫش یافته و حافظت از تنوع بیولوژیکی و استفاده ٓان به روش پایدار مسئولیت دولت ﻫا است.
 (24در قسمت کنوانسیون ﻫای مرتبط به امور اجتماعی و اشتغال ،افغانستان امضاء کننده "کنوانسیون رخصتی ﻫفتگی )ﺻنعت استخراجی( –  1921می باشد که از دارندگان جواز در
این سکـتور در کشور ﻫای عضو میخواﻫد تا حداقل  24ساعت استراحت پـی ﻫم در ﻫر ﻫفت روز برای کارمندان خود در نظر بگیرند .افغانستان منحیث امضاء کننده "کنوانسیون
کار ﻫای زیرزمینی )برای زنان( –  " 1935از استخدام طبقه اناث در کار ﻫای معدنکاری زیرزمینی ﺻرفنظر از سن ٓانها باید جلوگیری کند ،اما طبقه اناث میتوانند بست ﻫای مدیریتی
که نیاز به کار دستی در معادن ندارند را اشغال نمایند یا در بخش عرضه خدمات ﺻحی و رفاﻫی کار کنند و بعضی اوقات میتوانند برای ٓاموزش دﻫی یا سایر کار ﻫای غیر دستی به
بخش ﻫای زیرزمینی معادن وارد شوند.
 (25عﻼوه بر این ،افغانستان کنوانسیون ﻫایــی مانند "کنوانسیون دستمزد ﻫای مناسب – " ،"1949کنوانسیون معاش برابر – " ،"1951کنوانسیون منع کار اجباری – ،"1957
"کنوانسیون منع تبعیض )در استخدام و نوع شغل( – " ،"1958کنوانسیون حداقل سن کاری )که برای کارگران در ﺻنعت استخراجی  14سال است( – " ،"1973کنوانسیون
سرطان شغلی – " ،"1974کنوانسیون بازتوانی مسلکی و استخدام )اشخاص معلول( – " ،"1983کنوانسیون ﺻحت و ایمنی در معادن –  "1995و "کنوانسیون بدترین اشکال کار
اطفال –  "1999ﻫمگی را تصویب کرده است.

4
4.1

معﻟﻮمات اﺑتﺪاﯾــﯽ مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ
مﻘﺪمﻪ

 (26این بخش به بررسی جنبه ﻫای موجود محیط زیستی و اجتماعی پروژه با درنظر داشت منابع ایکولوژیک و فزیکی ،فرﻫنگی/اجتماعی و انکشاف اقتصادی می پردازد .این توﺻیف
براساس تحلیل نقشه ﻫا ،مرور گزارش ﻫای موجود و بازدید مشاورین از میادین گازی ،سروی مقدماتی بخش اعمار شده  44کیلومتری پایپ گاز استوار است.
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4.2

نﻘشﻪ ﺑرداری و انﻮاع خاک ها

 (27پروژه در وﻻیات جوزجان و بلخ افغانستان موقعیت دارد .تقریبا یک چهارم این وﻻیات یا کوﻫستانی یا نیمه کوﻫستانی ﻫستند؛ زمین ﻫموار سه چهارم حصه متباقی را تشکیل می
دﻫد.
 (28نوعیت زمینی که ساحه این پروژه را احاطه کرده است بخشی از دشت ﻫایــی است که توسط وزش باد تپه ﻫای خاکی در ٓان تشکیل شده که در مجاورت تپه ﻫای جنوبی ﻫندوکش به
سمت مرز ازبکستان و ترکمنستان در شمال ادامه می یابد .این ساحه ﻫموار بلندی و پستی اندک دارد که ارتفاع ٓان از  350الی  550متر در حال تغییر است .باید توجه داشت که
بستر دریای سرپل این ساحه را در فاﺻله  15کیلومتری شبرغان و  3کیلومتری جرقودوق به دو بخش تقسیم می کند .خاک ٓ
باداورده رس خاک اﺻلی ساحه پروژه را تشکیل می دﻫد.
عموما ،خاک ﻫای ٓ
باداورده قابلیت نفوذپذیری خوب دارند و میتوانند ٓاب فراوانی را جذب کنند .در عین حال ،خاک ﻫای ﻫموار شمالی خاک ﻫای اﺻلی زراعت را تشکیل می دﻫند
که ساحه تولید مواد غذایــی اﺻلی مزار شریف را شکل می دﻫد.

4.3

جیﻮلﻮژی/زمیﻦ شﻨاﺳﯽ/زلزلﻪ شﻨاﺳﯽ

 (29ترکیب جیولوژیکی ساحه عبارت از مواد رسوبی نیوجین و کواترنری )پلیستون( است که متشکل از ﻻیه ﻫای بسیار ضخیم خاک ﻫای ٓ
باداورده می باشد و عﻼوه بر ٓان ﻻیه ﻫای
متناوب و روی ﻫم انباشته شده ریگ ،جغلِ ،گل و ِگل سفالی می باشد .این مواد رسوبی در نتیجه فرسوده شدن کوه ﻫا بوجود ٓامده اند .از طرف دیگر ،مواد رسوبی مدرن نیز در
امتداد بستر دریا دیده می شود .مواد رسوبی کواترنری دیده می شود که باﻻی ﻻیه ﻫای سنگ ﻫای به ﻫم جوش خورده میزوزوییک ،سنگ ٓاﻫک ،سنگ ﻫای رسوبی ،سنگ ریگی
و سنگ ﻫای رس با عمﻖ چندین کیلومتر قرار دارند .سنگ ﻫای دوره میزوزوییک که در بخش ﻫای جنوبی در دامنه ﻫای کوه ﻫای ﻫندوکش به وضوح دیده می شوند ،به تدریج
ذخایر و منابع گاز طبیعی ساحه را تشکیل داده اند .از ٓانجا که این ساحه در مجاورت قسمت جنوبی ﻫندوکش که در ٓان پروسه ﻫای اوروجینیک فعال ﻫستند ،قرار دارد ،ساحه از
نظر زلزله ساحه فعال شناخته می شود .منطقه در گذشته چندین زلزله قوی بیشتر از  5.8درجه ریشتر را تجربه کرده است.

4.4

وضعیﺖ اﻗﻟیمﯽ و کیﻔیﺖ هﻮا

 (30اقلیم ساحه شبرغان معموﻻ خشک است و در طول سال درجه حرارت روزانه ٓان زیاد تغییر می کند .زمستان )دسمبر الی فبروری( اکـثرا ابری و درجه حرارت معتدل است که به
ترتیب اوسط درجه حرارت اﺻغری از  -1.5به  1.5 °Cو اعظمی از  7به  10 °Cمی رسد .در عین حال ،باد ﻫای زمستانی سرد میتوانند درجه حرارت را تا  -22 °Cبرای مدت کوتاه
پایین ٓاورند .رطوبت/بارندگی در ﻫر ماه چهار الی شش روز وجود دارد چون باران و برف می بارد ،اگر چه برف به زودی ٓاب می شود .بهار )مارچ الی اپریل( عموما در جریان روز به
سرعت گرم می شود و بارندگی اندک در بعد از ﻇهر دیده می شود .در جریان ماه مارچ میزان باران در باﻻترین حد خود است که اوسط بارندگی ماﻫوار  54.6ملی متر است در حالیکه
اوسط بارندگی ساﻻنه  231ملی متر است .تابستان )می الی سپتمبر( معموﻻ گرم و خشک است که اوسط درجه حرارت ماﻫوار از  14الی  22 °Cو  30الی  39 °Cبه ترتیب می رسد.
درجه حرارت  45°Cدر جریان روز تجربه شده میتواند .در جریان تابستان ،رطوبت نسبتی روزانه از  25الی  %30بیشتر نیست و کمتر باران می بارد .خزان )اکـتوبر الی نوامبر( با
ﻫوای ﺻاف ٓاغاز می شود و باﻻخره ابری و بارانی می شود .در فصل خزان روز ﻫا گرم و شب ﻫا سرد است.
 (31در عین حال سمت اﺻلی وزش باد از جنوب به شرق است اما در ٓاغاز از شمال به غرب می وزد .باد ﻫای شرقی در فصول خزان و زمستان معمول است و باد با سرعت  2الی  3متر
فی ثانیه می وزد .باد ﻫای قوی )تا  20متر فی ثانیه( به ندرت می وزند و در اوایل تابستان یا ٓاخر بهار رخ می دﻫد و معموﻻ باعث طوفان ﻫای خاکی و کاﻫش دید به چندین متر می
گردد.
 (32در ساحه پروژه طبﻖ این خصوﺻیات ذیل ،توقع می رود تا کیفیت ﻫوای محیطی خوب باشد (1) :ساحات گازی در مناطﻖ نیمه ﺻحرایــی تخمینا  15الی  30کیلومتر از شبرغان
موقعیت دارند که فعالیت ﻫای ﺻنعتی مهم ترین عامل ٓالودگی ﻫوا می باشد؛ ) (2از نظر توپوگرافی این ساحات نسبتا باز ﻫستند و در مقابل تغییرات اتموسفیری غیرقابل نفوذ
نیستند .به دلیل باد ﻫای معمول و خصوﺻیات حرکت خاک ،تراکم بعضی مواد در ساحه نسبتا بلند است.
ٔ
 (33در شهر شبرغان ،کیفیت ﻫوا به احتمال زیاد توسط عبور و مرور وسایط نقلیه زیاد و نیز احتراق/سوختن بقایای تصفیه نفت میتواند بصورت منفی متاثر شود .در سرتاسر افغانستان،
تراکم وسایط رو به افزایش است و اکـثر وسایط نقلیه از تیل ﻫای دیزل بی کیفیت استفاده میکنند .طبﻖ ٓازمایش انجام شده توسط  UNEPشواﻫد وجود ﻫایدروکاربن ﻫای پولی
اروماتیک و گرد در مزار شریف و سایر شهر ﻫا پیدا شده است.

4.5

ٓ
مﻨاﺑﻊ اﺑﯽ

 (34میادین گازی در داخل بستر شمالی ٓابریز دریای سرپل موقعیت دارد .بستر دریای شمالی یکی از پنج بستر یافت شده در افغانستان است که جریان ساﻻنه ٓاب کوچکـترین دریا در
سال  1,883مترمکعب –  %2میزان مجموعی جریان ٓاب کشور می باشد .ساحه ٓابریز دریای سرپل دارای مساحت  16,743کیلومترمربع است که  %2.6مساحت کلی افغانستان را
تشکیل می دﻫد .دو دریای اﺻلی از این ٓابریز منبع می گیرند :دریابی ٓاب سیاه و نیز دریای سرپل که به فاﺻله  10کیلومتر در جنوب سرپل با ﻫم وﺻل می شوند .در مسیر جریان
این دریا به دو کانال – دریای سیاه )شرق( و دریای سفید )غرب( تقسیم می شود .قبﻼ از وﺻل شدن به ٓامو دریا ،این کانال ﻫا در ریگ ﻫای ﺻحرا یا کانال ﻫای ٓابیاری در شمال
شهر شبرغان به مصرف رسیده یا خشک می شوند.
ٔ
 (35میزان اعظمی خروج ٓاب از دریای سرپل در اپریل و می ﺻورت می گیرد که تاثیر ٓان سرریزی ٓاب ﻫای برف از دریای سرپل می باشد .در عین حال کمترین میزان خروج ٓاب در ماه
ٓاگست به مشاﻫده می رسد .میزان ساﻻنه اوسط جریان ٓاب تقریبا  6مترمکعب در ثانیه می باشد.
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تفتيش محيط زيستی و اجتماعی پايپ ﻻين گاز شبرغان الی مزار شريف ،پروژه گاز افغانستان ٢٨ ،اگست ٢٠١٩؛ نسخه ٢
اجتماع پاک ،گنجانيدن نظرات محيط زيستی و اجتماعی
ٓ (36اب زیرزمینی که توسط بارندگی تقویت می شود و نیز جریان مستقیم ٓان به ساحات پروژه احتماﻻ برای پروژه ﻫا کافی نیست .منابع ٓاب زیرزمینی )در جاییکه میسر است( احتماﻻ
فواره ﻫای ٓابی کواترنری اند که توسط دریا ﻫا و نیز جریان ﻫای ٓاب سرازیر شده از قله ﻫای بلند کوه ﻫا و ریختن به محل ﻫای مخروطی شکل تقویت می شود .عﻼوه براین ،احتمال
نفوذ ٓاب به فواره ﻫای ٓابی از طریﻖ دریای سرپل و نیز از کانال ﻫای ٓابیاری دره سرپل نیز وجود دارد .به این دلیل ،منابع ٓابی زیرزمینی احتماﻻ در ساحات نزدیک به دریای سرپل
محصور شده اند.

4.6

مﻨاﺑﻊ اﯾکﻮلﻮژﯾﮏ

 (37ساختار گیاﻫی/نباتی طبیعی ساحه اطراف پروژه به شکل نیمه ﺻحرایــی است .پوشش گیاﻫی وسیع زمین از علف ﻫایــی تشکیل شده که در مقابل کم ٓابی مقاوم ﻫستند مانند بوریای
گوسفندی ،نی ،زنبﻖ زرد و علف ﻫای ٓابی .در اواسط تابستان ،زمین به شکل ﺻحرا را به خود می گیرد چون عف ﻫا از بین می روند .در دره سرپل ،در زمین ﻫای قابل زرع که
تخمینا  25کیلومتر در بخش جنوبی ساحه پروژه قرار دارد ،جو ،گندم و جواری کشت می شود.
 (38ساحه منحیث محل سکونت چندین نوع مانند عقاب ﻫا ،موش خرمای زمینی ،پشک ﻫای ﺻحرایــی ،موش ﻫای دوپا و کـفتار ﻫای خط خطی می باشد.

4.7

انکشاف اﻗتﺼادی

 (39انکشاف اقتصادی ساحه این پرو ژه در چندین دﻫه گذشته به دلیل کشمکش ﻫای ملکی و جنگ ﻫا ﺻدمات متعددی دیده است .در این مدت ،منابع اقتصادی مهم بصورت فعاﻻنه
تخریب شدند و در نهایت به دلیل نبود حفظ و مراقبت از بین رفتند.
 (40ﻫمچنان تلفات انسانی وسیع در قالب تلفات نظامی و بیجاشدگان داخلی/بیرونی کارگران رخ داده است .در نتیجه ،ساحه شبرغان پر از کارخانه ﻫا و ورکشاپ ﻫای ﺻدمه دیده و نیز
زیربنای ناکافی و نیروی کاری بی مهارت برای سر پا کردن کارخانه ﻫا می باشد.
 (41اما ،رونﻖ اقتصادی منطقه بصورت تدریجی در حال رشد است که بخشی از ٓان به دلیل رشد ﺻنعت ساخت و ساز ،استقبال ﺻنایع خدماتی از پروژه ﻫای احیاء مجدد جهانی و نیز
بازپروری سکـتور زراعت می باشد .سکـتور ﻫایدروکاربن نیز در دﻫه گذشته در وﻻیت جوزجان رونﻖ یافته که خبر از رشد اقتصادی اجتماعی منطقه می دﻫد.
 (42شبرغان ﻫمچنان یک مرکز منطقوی مهم برای مناطﻖ ﻫمجوار می باشد که منحیث یک بازار منطقوی برای اجناسی مانند محصوﻻت زراعتی ،منحیث یک مرکز خدماتی برای تسهیﻼت
ٓاموزشی و ﺻحی و نیز طبﻖ میزان عبور و مرور در مسیر سرک حلقوی )به ترکمنستان ،ایران ،پاکستان و قزاقستان و برعکس( به وﻻیت سرپل منحیث یک مرکز حمل و نقل عمل
می کند .عﻼوه براین ،شبرغان یک میدان ﻫوایــی قابل استفاده دارد که به فاﺻله  10کیلومتری در شرق شهر قرار دارد.
ٔ
 (43منبع تامین ٓاب اکـثریت نفوس نسبتا فراوان شهر شبرغان را منابع ٓابی خانگی از چاه ﻫای سرپوشیده و چاه ﻫای بمبه دستی در کنار سرک ﻫا تشکیل میدﻫد که اشخاص زیادی در
مناطﻖ فقیرنشین از این چاه ﻫا مشترکا استفاده میکنند.
 (44اما شهر شبرغان فاید یک سیستم فاضﻼب در سرتاسر شهر می باشد؛ اگر چه مهمان خانه ﻫا و خانه ﻫای مسکونی بزرگ تانک ﻫای سپتیک دارند .اکـثریت باشندگان شهر از سیستم
فاضﻼب ابتدایــی استفاده می کنند که فاضﻼب از طریﻖ جوی ﻫای کنار سرک تخلیه می شود .سپس این مواد توسط کراچی ﻫا کشیده شده و منحیث کود کیمیاوی از ٓان استفاده می
شود .در عین حال چندین نهاد دولتی سطل ﻫای سرپوش دار دارند.
 (45ساحه شهر شبرغان بصورت فریبنده ای کوچک بوده و از زمین ﻫای باغستان در داخل بستر دریا بصورت زیادی استفاده می شود )اساسا گندم و سایر حبوبات( و نیز مالداری وسیع
در دشت ﻫا جریان دارد .پرورش ُبز و شتر بصورت محدود در علفچر ﻫای اطراف قبل از رسیدن به ﺻحرا انجام می شود که ﺻحرا ﻫا سپس مناطﻖ میان شبرغان و شهرک ﻫای اطراف
را در بر می گیرد .عﻼوه بر گاز طبیعی ،شبرغان دارای ذخایر نمک و ذغال سنگ نیز می باشد.
 (46کیفیت شبکه ارتباطی در شبرغان خوب است .ﻫر دو شبکه تلیفون افغانستان تمام شهر را زیر پوشش دارند در حالیکه ایستگاه محلی تلویزیون به زبان ﻫای پشتو ،اوزبیکی ،دری
و ترکمن از طریﻖ ٓانتن ﻫای موجود در قله کوه یاتیمتاق نشرات دارد.

4.8

معﻟﻮمات اجتماعﯽ-اﻗتﺼادی ﺑﺨﺶ ﺗکمیﻞ شﺪه کار پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ

 (47طبﻖ سروی اجتماعی مقدماتی و گزارش اداره اراضی ،بخش اعمار شده  44کیلومتر پایپ ﻻین ﺻرف  ۸خانواده واقع در قریه میرقاسم را متاثر ساخته و متباقی بخش تکمیل شده از
زمین ﻫای بی حاﺻل میگذرد که ﻫیچگونه سکونت در ٓانجا نیست .جدول ذیل معلومات مالکیت زمین را با جزئیات در مورد تعداد نفوس و قومیت این قریه نشان می دﻫد .معلومات
مقدماتی نشان می دﻫند که در  800خانواده در قریه میرقاسم زندگی میکنند .طبﻖ معلومات تصدی افغان گاز ،اکـثریت باشندگان این قریه را عرب ﻫا تشکیل می دﻫند و اقلیت
ﻫای تاجک و پشتون نیز در ٓان سکونت دارند.
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ٓ
معﻟﻮمات در مﻮرد شغﻞ و امرار معاش :ﺳکـتﻮر های اﺻﻟﯽ اﻗتﺼادی ﻗرﯾﻪ عبارت از ﺣاﺻﻼت زراعتﯽ و مالﺪاری در مﻘیاس کﻮچﮏ اﺳﺖ و پﺲ از ان معاش ﺣاﺻﻟﻪ از کار در ﺳاﯾر ﺑﺨﺶ های
ٔ
ٓ
کشﻮر مﺼارف مالﯽ انها را ﺗامیﻦ مﯽ کﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳاﺣﻪ ،کارخانﻪ های ﺳﻨگ گچ و ﺳﻟﻔر و ﺑستﻪ ﺑﻨﺪی مﻮاد غﺬاﯾــﯽ نیز فعالیﺖ دارنﺪ کﻪ فرﺻﺖ های شغﻟﯽ را ﺑﻪ ﺑاشﻨﺪگان مﻨطﻘﻪ ارائﻪ

تفتيش محيط زيستی و اجتماعی پايپ ﻻين گاز شبرغان الی مزار شريف ،پروژه گاز افغانستان ٢٨ ،اگست ٢٠١٩؛ نسخه ٢
اجتماع پاک ،گنجانيدن نظرات محيط زيستی و اجتماعی





4.9

میکﻨﻨﺪ .ﺑﺼﻮرت مﺤﻟﯽ ،ﯾﮏ کارخانﻪ ﺗﻮلیﺪ گچ کﻮچﮏ در فاﺻﻟﻪ  80متر از پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز فعالیﺖ دارد؛ ﺑعضﯽ از ﺑاشﻨﺪگان اﯾﻦ ﻗرﯾﻪ در اﯾﻦ کارخانﻪ کار میکﻨﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮجﻪ داشتﻪ
ٔ
ﺑاشیم کﻪ فعالیﺖ های پروژه ﺑاﻻی کار اﯾﻦ کارخانﻪ ﺗاﺛیری نﺪاشتﻪ اﺳﺖ.
ٓ
ٓ
زراعﺖ :ﻗرﯾﻪ میرﻗاﺳم زمیﻦ های اﺑﯽ و لﻟمﯽ دارد کﻪ انﺪازه اوﺳﻂ زمیﻦ اﺑﯽ در مﻟکیﺖ ﯾﮏ خانﻮاده ،ﺣﺪود  2جرﯾﺐ ) 2,000مترمرﺑﻊ( اﺳﺖ .اوﺳﻂ انﺪازه زمیﻦ لﻟمﯽ در مﻟکیﺖ ﯾﮏ خانﻮاده،
پﻨﺞ جرﯾﺐ ) 10,000مترمرﺑﻊ( اﺳﺖ.
مالﺪاری :گﻮﺳﻔﻨﺪ مﻮاشﯽ اﺻﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳپﺲ گاو های شیری ،شتر ﻗرار دارنﺪ؛ ﺑعضﯽ از خانﻮاده ها اﺳﭗ و مرکﺐ/خر را ﺑرای مﻘاﺻﺪ ﺣمﻞ و نﻘﻞ نگهﺪاری میکﻨﻨﺪ .گاو/گﻮﺳالﻪ ها مهم ﺗرﯾﻦ
ﺑﺨﺶ مﻮاشﯽ را ﺗشکیﻞ مﯽ دهﻨﺪ؛ پرورش مﻮاشﯽ اﺳاﺳا ﺑﻪ میزان عﻟﻔﭽر نیاز دارد ﺑﻪ شمﻮل عﻟﻔﭽری کﻪ ﺗﻮﺳﻂ اعمار پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ از ﺑیﻦ رفتﻪ اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮجﻪ کﻨیﺪ کﻪ پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز
ٓ
ﺗکمیﻞ شﺪه در زﯾرزمیﻦ جاﺳازی خﻮاهﺪ شﺪ و عمق جﻮی ان  10متر ﺑا عرض  0.8متر اﺳﺖ .اما ،در ﺣال ﺣاضر ﺑرای جﻮامﻊ مﺤﻟﯽ دﺳترﺳﯽ کافﯽ ﺑﻪ زمیﻦ های عﻟﻔﭽر وجﻮد دارد.
قریه میرقاسم با مرکز وﻻیت از طریﻖ سرک قیر وﺻل است .منبع اﺻلی انرژی برای پخت و پز و تسخین سرگین حیوانات و سپس چوب می باشد.

ﺳروی مﻘﺪماﺗﯽ اجتماعﯽ-اﻗتﺼادی

 (48اداره انکشاف بین المللی ایاﻻت متحده امریکا ) (USAIDسروی اجتماعی-اقتصادی قریه جات در مسیر پایپ ﻻین گاز را در سال  2016از طریﻖ یک شرکت مشورتی انجام داد .در
مسیر پایپ ﻻین تکمیل شده و بخش باقیمانده ،پنج قریه )به شمول قریه میرقاسم( وجود دارد .جدول ذیل معلومات در مورد اندازه نفوس و قومیت قریه ﻫا را در بر دارد .سروی
اﺻلی خانوار توسط اداره انکشاف بین المللی ایاﻻت متحده امریکا مجموعا  140خانواده را از میان  170خانواده تحت پوشش قرار داد که  8فیصد مجموع نفوس در پنج قریه نامبرده
به شمول میرقاسم را تشکیل می دﻫد .این قریه یگانه قریه ای است که در داخل بخش تکمیل شده  44کیلومتری قرار دارد.

جﺪول  : 3معﻟﻮمات در مﻮرد نﻔﻮس و ﻗﻮمیﺖ در مسیر ﺗکمیﻞ شﺪه و ﺑﺨﺶ های ﺑاﻗیمانﺪه پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز
شماره
1

2
3
4
5

اسم قریه
میرقاسم

تعداد خانواده
 800خانواده

گروپ قومی
عرب ،تاجک و اقلیت پشتون

س ٓراسیه

 600خانواده

عرب

)پالیز  80خانواده

ﻫزاره

زاولی
حویلی(
ٓاسیای شرف

 150خانواده

تاجک

بارگاه

 80خانواده

معلوم نیست

مجموع

1710

زمین با دارنده قباله ٓان
اجاره زمین به انواع مختلف وجود
دارد .اما طبﻖ گـفته تیم تصفیه زمین
)تیم معلومات تصفیه( ﻫیﭻ کدام از
ٔ
 8خانواده متاثر شده مالک قانونی
زمین نیستند.

مﻼحظات

نخیر )ساحه مذکور ملکیت عامه
است(
نخیر )ساحه مذکور ملکیت عامه
است(
نخیر )ساحه مذکور ملکیت عامه
است(
نخیر )ساحه مذکور ملکیت عامه
است(

 (49طبﻖ سروی اداره انکشاف بین المللی ایاﻻت متحده امریکا ،حدود  %21جواب دﻫندگان سروی از طبقه اناث بوده اند و متباقی از طبقه ذکور .ﺻرف یک خانواده توسط یک زن
اداره میگردد .در میان کسانی که به این سروی جواب دادند ،ﺻرف  %35میتوانستند یک پیام ساده را بخوانند و بنویسند .از میان تمامی جواب دﻫندگان ،ﺻرف  %17حداقل
ﺻنف  12را فارغ شده اند .معمول ترین شغل رئیس خانواده کارمندی دولت یا کار رسمی بود ) .(%23کارمندان خصوﺻی ) (%22و دﻫاقین ) (%21جواب دﻫندگان را تشکیل
میداد .طبﻖ نظر  %14جواب دﻫندگانٓ ،انها ﻫیﭻ وﻇیفه نداشته اند .به ﻫمین ﺻورت %17 ،کارگر ،تاجران کوچک ،اشخاص متقاعد و مسلکی بوده اند.
 (50بیشتر از  %80مردم روزانه کمتر از  1دالر د ٓرامد دارند .طبﻖ سروی %96 ،جواب دﻫندگان در خانه ﻫای ساخته شده از خشت زندگی میکرده اند و  %92مردم مالک خانه خود
بوده اند.
 (51با وجود خانه ﻫای بزرگ ،حدود  %58.6خانوار ﻫا به یک منبع عاید )یک کارگر( وابسته ﻫستند .در عین حال %22 ،و  %18دو ،سه ،چهار یا پنج منبع عاید )پنج کارگر( داشته
اند .طبﻖ جواب  %10جواب دﻫندگان ،خانه ﻫای ٓانها یک نوع تجارت مانند ساختن ﺻنایع دستی داشته اند .در عین حال عاید اوسط ساﻻنه یک خانوار در حدود  1,465دالر بوده
که در ﻫر روز ﺻرف  4دالر امریکایــی عاید داشته اند .در عین حال %52 ،خانه ﻫای سروی شده قرضه پرداخت نشده داشته اند که قسمت اعظم ٓان ) (%71بخاطر خریداری مواد
غذایــی قرض گرفته اند.
 (52برعﻼوه این ،تصدی افغان گاز جلسات مشورتی را با جوامع از قریه میرقاسم )به شمول شوراﻫای انکشاف ولسوالی و اشخاص متاثرشده از پروژه در جریان سروی اجتماعی-اقتصادی
در سال  2018انجام داده است .در عین حال در جریان مشورت دﻫی عامه با شوراﻫای ولسوالی در قریه میرقاسم ،اعضای شورا در قسمت تهیه فرﺻت ﻫای اشتغال برای مردمات
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محلی پیشنهاداتی داشته اند .جزئیات این مشوره ﻫا در ضمیمه  2ارائه شده اند.

ٓ
مﻟکیﺖ زمیﻦ و اﺳتﻔاده از ان

4.10

 (53پایپ ﻻین گاز اکـثرا از داخل علفچر ﻫایــی عبور می کند که توسط مردم محلی برای مقاﺻد مالداری و تهیه علف استفاده می شود .نقشه ذیل میزان زمین استفاده شده در پروژه پایپ
ﻻین گاز را نشان می دﻫد .طبﻖ سروی اجتماعی مقدماتی و گزارش تصفیه زمین اداره اراضی ،بخش اعمار شده پایپ ﻻین به طول  44کیلومتر ﺻرف ﻫشت خانواده را در قریه
میرقاسم متضرر می سازد و متباقی بخش تکمیل شده از میان زمین ﻫای بی حاﺻل و خالی از سکنه عبور می کند.
ٓ
نﻘشﻪ ذﯾﻞ مسیر پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز – کﻪ ﻗرﯾﻪ میرﻗاﺳم را متضرر مﯽ ﺳازد )داﯾره اﺑﯽ( نشان میﺪهﺪ.

 (54در داخل میادین گازی ،نزدیکی ٓان و نیز در مسیر عبور پایپ ﻻین ،ساحات محافظت شده محیط زیستی/فرﻫنگی یافت نشده و در ٓاینده نیز پﻼن نشده است .طبﻖ گـفته ﻫای
ٔ
نماینده تصدی افغان گاز ،زمین متاثر شده ملکیت عامه بوده که توسط این مردم در حدود  27سال استفاده گردیده است .اسناد )قباله زمین( وجود ندارد .اما اﻫالی قریه گـفته اند
که ٓانها در این ساحه در  40سال گذشته زندگی کرده اند.
ٓ
 (55زمیﻦ عﻟﻔﭽر – در مسیر ﺗمامﯽ ﻃﻮل پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ عﻟﻔﭽر هاﯾــﯽ ﻗرار دارنﺪ کﻪ ﺑﻪ اﺳانﯽ در دﺳترس اهالﯽ ﻗرﯾﻪ جات هستﻨﺪ .گر چﻪ مساﺣﺖ عﻟﻔﭽر های ﺗﺨرﯾﺐ شﺪه زﯾاد نیسﺖ،
ٓ
اما مهم اﺳﺖ چﻮنکﻪ ﺑﻪ اﺳانﯽ ﻗاﺑﻞ دﺳترس مردم اﺳﺖ .در مسیر پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ ﺑﺼﻮرت اوﺳﻂ  7متر زمیﻦ عﻟﻔﭽری ﺗﺨرﯾﺐ شﺪه اﺳﺖ .و اکـثر اﯾﻦ ﺗﺨرﯾبات مﻮﻗتﯽ اﺳﺖ.
 (56در جریان مشوره با شورا ﻫای ولسوالی ،نمایندگان مردم نگرانی خود را در مورد دسترسی خود به علفچر ﻫای اطراف ابراز کرده اندٓ .انها اضافه کرده اند که فعالیت ﻫای پروژه پایپ
ﻻین بصورت موقت مانع دسترسی ٓانها به علفچر ﻫا شده است .اما ،در مشوره با مردمان محل ،دریافتیم که نقاط عبوری کافی برای مردمان محلی جهت رسیدن به علفچر ﻫا در نظر
گرفته شده و گله/رمه ﻫای ٓانها میتواند به راحتی به علفچر ﻫا بروند .ﻻزم است توجه کنیم که پایپ ﻻین گاز بعد از تکمیل شدن زیر زمین دفن خواﻫد شد و عمﻖ جویچه ٓان  1.8متر
) 0.8متر عریض( خواﻫد بود .بعد از تکمیل شدن فعالیت ﻫا ،دسترسی کامل به علفچر ﻫا مهیا خواﻫد شد.
 (57وضعیت کلی مالکیت زمین در ساحه اطرا پایپ ﻻین قرار ذیل است:








اسناد رسمی محکمه؛
اسناد مالیه؛
اسناد حﻖ ٓابه؛
اسناد مالکیت رسمی زمین؛
سند مالکیت زمین )قباله شرعی(؛
سند غیر رسمی )سند عرفی(؛ و
اضافه جریبی – زمین اضافی.

ٔ
ٔ
 (58مهم است توجه کنیم که اسناد ﻫیﭻ کدام از  8خانواده متاثر شده از پروژه شامل این طبقه بندی ﻫا نیستند .طبﻖ معلومات تصدی افغان گاز ،خانواده ﻫای متاثر شده زمین دولتی
را برای  27سال قبضه کرده بودند که در مقابل ٓان ٓانها ﻫیﭻ گونه مدرکی ندارند.
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ادغام جﻨﺪری

4.11

ٔ
 (59مشوره با شورا ﻫای ولسوالی زنان در جریان جمع ٓاوری معلومات مقدماتی به شمول مشوره جداگانه با زنان با خانواده ﻫای متاثر شده )مردان و زنان( انجام شده است .ﻫدف از
ٓ
مشوره ،جمع ٓاوری نظر زنان در مورد این پروژه پایپ ﻻین گاز بود .ﻫمچنان ،ﻫدف ٓان فهمیدن نگرانی ﻫای زنان در مورد این پروژه به شمول نظر انها در مورد خطرات خشونت
مبتنی بر جنسیت و ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی و مشکﻼت کارگران بود .خطر خشونت مبتنی بر جنسیت کلی برای پروژه گاز افغانستان خطر متوسط است .اما ،خطر و سایر
خطرات مرتبط با کارگران این پروژه پایپ ﻻین گاز احتماﻻ اندک خواﻫد بود چون قراردادی ﻫا اکـثرا کارگران را از قریه جات اطراف استخدام خواﻫند کرد – ﺻرف تعداد محدود کارگر
ﻫای ماﻫر/تخنیکی از بیرون از ساحه پروژه استخدام خواﻫند شد .پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی) (OESMPشامل اقدامات برای جلوگیری از خطر خشونت
مبتنی بر جنسیت است که تطبیﻖ خواﻫد شد .عﻼوه براین ،پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی حاوی سند طرز سلوک است که توسط ﻫر کارگر قبل از شامل کار
شدن امضاء خواﻫد شد.
 (60کارمندان طبقه اناث تصدی افغان گاز مشوره ﻫای بیشتر را با نفوس طبقه اناث در جریان تطبیﻖ پروژه انجام خواﻫند داد.
 (61در جریان است تا یک کارشناس جندر را شامل کار بسازد که برای تصدی افغان گاز و قراردادی )به شمول کمیته رسیدگی به شکایات پایپ ﻻین گاز( حمایت ﻫای مرتبط با جندر
فراﻫم خواﻫد کرد.
 (62یک کمیته رسیدگی به شکایات در پروژه فرعی نیز تشکیل شده که متشکل از اعضای اناث شورا ﻫای ولسوالی می باشد .اعضای اناث بصورت منظم با زنان عامه مﻼقات خواﻫند کرد
تا نظر و نگرانی ٓانها را در مورد فعالیت ﻫای مرتبط به پروژه جمع ٓاوری کنند .ارزیابی اجتماعی و محیط زیستی یک سیستم مکانیزم رسیدگی به شکایات را ﻫم برای طبقه اناث و ﻫم
ذکور تهیه می کند.

5

ٔ
خطرات و ﺗاﺛیرات مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ
ٔ
خطرات و ﺗاﺛیرات مﺤیﻂ زﯾستﯽ ،اجتماعﯽ ،عمﻟیاﺗﯽ ،ﺻﺤﯽ و اﯾمﻨﯽ

5.1

 (63در  19جنوری  ، 2019تیم مشوره گیری از میادین گازی در ﻫر پروژه و نیز بخش ﻫای اعمار شده پایپ ﻻین گاز که به فاﺻله حدود  7کیلومتر از ایستگاه کمپرسور خواجه گوجرداق
و نیز بخش ﻫای دیگر در داخل ساح ه شبرغان بازدید کردند تا بازرسی ﻫای محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی و جنبه ﻫای تخنیکی مرتبط با نصب دستگاه ﻫای حرارتی گاز
سوز و نیز خدمات انتقال را با اعمار و بازسازی زیربنای ﻻزم نهایــی کند .پایپ ﻻین گاز و تسهیﻼت مربوطه در یک فاﺻله دور از تمامی سهولت ﻫای محلی موقعیت دارند اگر چه
ٔ
پایپ ﻻین گاز در مجاورت یک قریه به فاﺻله  22کیلومتر از  IPPمزار امتداد می یابد .خطرات اﺻلی محیطی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی شغلی ) (OHSو تاثیرات فعالیت ﻫای
پایپ ﻻین گاز در ذیل خﻼﺻه شده اند.

ٔ
ﺗاﺛیرات اولیﻪ اعمار پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز

5.2

ٔ
 (64تاثیرات اولیه که در جریان اعمار  44کیلومتر پایپ ﻻین گاز شناخته شده قرار ذیل اند:
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انتشار گرد و خاک به دلیل کار ﻫای ساختمانی در ساحه ٓ)اماده سازی ساحه ،حفاری ،عبور و مرور و غیره(؛ شکایتی دریافت نشده؛
ٔ
محیط ٓابی میتواند احتماﻻ به دلیل انداختن نادرست زباله ﻫای ساختمانی در ٓابراه ﻫا )دریای بلخ( متاثر شود و انداختن نادرست فاضﻼب و جریان ٓاب از ٓازمایش ﻫای
ﻫایدرواستاتیک و یا ﻫم احتمال لیک شدن مخازن نفتی؛ حادثه اث رخ نداده؛
ٔ
در تمام ساحه پروژه تنوع حیات زمینی و ٓابی بسیار نادر است و تاثیرات بر تنوع حیات حداقل ارزیابی شده است؛
افزایش میزان سروﺻدا به اثر استعمال تجهیزات ساختمانی ،عبور و مرور ،حفاری و سایر کار ﻫای ساختمانی؛ شکایتی ثبت نشده؛
ٔ
ٔ
تاثیر احتمالی بر زیربنای موجود فعلی مانند شبکه ﻫا و پایپ ﻫای ٓاب/فاضﻼب؛ تاثیر مخربی شناسایــی نشده؛
مدیریت انواع مختلف فاضﻼب به شمول فاضﻼب خطرناک )مثﻼ تیل ﻫای اضافی( ،خانگی و نیز مواد اضافی ساختمانی به شمول کانکریت ،خاک ،قطعات ولدنگ ،که
از نقطه ذخیره الی نقطه دفع/دور اندازی ادامه می یابد؛ روش ﻫای مدیریت فاضﻼب میتوانند بهبود یابند؛
امور ﺻحی و ایمنی مرتبط با کار؛ حادثه جدی رخ نداده؛
ٔ
حوادث طبیعی که ممکن است تقسیم اوقات فعالیت ﻫای را با تاخیر مواجه سازد؛ مثﻼ زلزله؛
ٔ
تاثیرات عبور و مرور و خطر حوادث به دلیل افزایش در تعداد ﻻری ﻫای حامل مواد و تجهیزات ساختمانی به ساحه ساختمانی؛
ٔ
استمﻼک زمین 8 :خانواده متاثر شده از پروژه بخش کوچکی از زمین خود را از دست داده اند؛
مسدود شدن دسترسی مردم محلی به علفچر ﻫای شان :این مشکل رخ داده اما حل شده؛
ٔ
ٔ
میراث فرﻫنگی :باﻻی میراث فرﻫنگی تاثیر مخربی شناسایــی نشده است .درتمامی قرارداد ﻫای ٓاینده "طرزالعمل کشف احتمالی تاثیر مخرب بر میراث فرﻫنگی" شامل ساخته
خواﻫد شد؛
پروژه ﻫا در ساحات مورد منازعه :ساحات مورد منازعه در داخل پروژه قرار ندارد؛
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ٔ
خطرات خشونت مبتنی بر جنسیت و تاثیرات محیطی و اجتماعی :حادثه ای رخ نداده؛
خطر افزایش/ﻫجوم کارگران :تا ﻫنوز چنین خطری رخ نداده؛
خطرات مرتبط با کمپ کارگری :خطری وجود نداشته؛
خطرات ﺻحت عمومی و شیوع اچ ٓای وی/ایدز :خطری مشاﻫده نشده.

ٔ
ﺗاﺛیرات اولیﻪ عمﻟیاﺗﯽ پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز

5.3

ٔ
 (65پایپ ﻻین گاز جدید ﻫنوز فعال نشده چون ﺻرف  44کیلومتر ٓان تا امروز اعمار شده است .تاثیرات اولیه که در جریان عملیات توقع میرود و بعد از عملیاتی شدن پایپ ﻻین بصورت
کامل مشخص می شود قرار ذیل اند:








خرابی/لیکی پایپ ﻻین ﻫای گاز بصورت غیرعمدی ،در اثر فعالیت ﻫای حفظ و مراقبت یا عبور بدون اجازه میتواند باعث ٓازاد شدن حجم زیادی از گاز طبیعی شود و این
حادثه میتواند برای جوامع اطراف خطرناک باشد؛ این موضوع یک نگرانی ایمنی را به بار ٓاورده و به محیط در سطﺢ وسیع میتواند خطرناک باشد؛
ٔ
احتمال لیکی گاز یا ٓاتش سوزی/انفجار که میتواند افراد ساکن در ساحه را متاثر بسازد؛ این موضوع یک نگرانی ایمنی می باشد؛
ٔ
تاثیرات مرتبط به سهل شدن حﻖ العبور :حامیان و مسئولین پروژه خطر غصب را باید نظارت کنند؛ از افزایش/توسعه ساحه مسکونی در نزدیکی حﻖ العبور پایپ ﻻین گاز
ٔ
باید جلوگیری شود .زمین متعلﻖ به حﻖ العبور نباید برای مقاﺻد ساختمانی یا منحیث ساحه شهری استفاده شود .اما این موضوع برای مالکین زمین منحیث تاثیر منفی تلقی
خواﻫد شد؛
ﻫمچنان احتمال ایجاد ﺻدمات مواد بیکاره از اثر فعالیت ﻫای حفظ و مراقبت یا نظارت نیز وجود دارد؛
ٔ
حوادث طبیعی میتواند باعث خرابی پایپ ﻻین گاز شده و تاثیرات عمده ای بر جوامع محلی داشته باشد؛
ٔ
حادثه ای که از اثر استخراج گاز طبیعی رخ می دﻫد میتواند تاثیر عمده ای بر مردم محلی داشته باشد و ﺻحتمندی جوامع اطراف و نیز محیط را به مخاطره اندازد؛ و
ٔ
فعالیت ﻫای عملیاتی نیز احتمال تاثیرات موقتی بر زمین/دارایــی ﻫا را دارند  -پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی شامل اقداماتی برای جبران خسارت
ٔ
خانواده ﻫای متاثر شده خواﻫد بود.

 (66عﻼوه بر خطرات شناسایــی شده در فوق ،سایر اجزای پروژه قرار ذیل اند:



5.4

کوت ﻫای سرگین حیوانات و ساحات کناره ٓاب باید به درستی مدیریت شوند؛
در ساحات ساختمانی مرتبط با انجنیری ساختمانی مانند تقاطع ﻫا ،وال ﻫا و غیره ،نیازمندی ﻫای ﺻحی و ایمنی باید به ﺻورت کافی مدنظر گرفته شوند.

ٔ
ﺗاﺛیرات اﺑتﺪاﯾــﯽ ارزﯾاﺑﯽ ﺗﺨﻨیکﯽ پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز

ٔ
ٔ
ٔ
 (67تاثیرات اولیه ارزیابی تخنیکی مشابه به تاثیرات مرحله اعمار خواﻫد بود .تاثیرات ممکن است کمتر باشند چون معیار ﻫای دقیﻖ تر تطبیﻖ خواﻫند شد .احتماﻻ پایپ ﻻین موجود
گاز بعد از اینکه پایپ ﻻین پاک کاری شود ،گاز باقی مانده تخلیه شود و خطری را متوجه جوامع ﻫمسایه نسازد ،در زمین قرار داده خواﻫد شد.

13

تفتيش محيط زيستی و اجتماعی پايپ ﻻين گاز شبرغان الی مزار شريف ،پروژه گاز افغانستان ٢٨ ،اگست ٢٠١٩؛ نسخه ٢
اجتماع پاک ،گنجانيدن نظرات محيط زيستی و اجتماعی

ٔ
خطرات و ﺗاﺛیرات شﻨاﺳاﯾــﯽ شﺪه اجتماعﯽ در مرﺣﻟﻪ اعمار

5.5

 (68خطرات اجتماعی اﺻلی شناسایــی شده در جریان مرحله قبلی اعمار پایپ ﻻین شامل موارد ذیل بوده اند) :الف( ٔتاثیرات زمین/دارای و ٔتاثیرات بر محل سکونت 8 :خانواده متضرر
شده در بخش تکمیل شده پایپ ﻻین ) 44کیلومتر( شناسایــی شده اند؛ )ب( توقف موقت دسترسی به زمین علفچر برای مواشی مردمان محلی؛ )ج( خطرات افزایش کارگران بصورت
محدود ،چون تصدی افغان گاز تعداد کارگران مسلکی را از بیرون ساحه پروژه استخدام کرده بود؛ )د( خطرات خشونت مبتنی بر جنسیت )به شمول ٓازار و اذیت جنسی در محل
ٔ
کار و سوء استفاده و استثمار جنسی ) .((SEAپایپ ﻻین ﻫمچنان میتواند خطرات ایمنی را در جریان مرحله عملیاتی باعث شود .فعالیت ﻫای پروژه در بخش تکمیل شده تاسیسات
ٓابیاری یا سایر بنا ﻫای خصوﺻی یا دولتی را متضرر نکرده
است.
پایپ ﻻین گاز از عرض ﻫیﭻ سرک عمده عبور نمی کند .تا
تاریخ تهیه این گزارش ،تیم مشوره دﻫی روش اعمار عبور
از سرک را مشاﻫده نکرده است .روش عبور از سرک که
برای عبور از سرک ﻫای فرعی استعمال شده بود روش
کندن کاری باز بود که از پوش پایپ در داخل جوی حفاری
شده استفاده می کند.
 (69تفصیل مفصل مسیر عبور پایپ ﻻین گاز در گزارش ﻫای
سفر ضمیمه شده تهیه شده است .در بخش بعدی ،تفصل
از سابقه محیطی و اجتماعی ساحات پروژه نیز تهیه شده
است.

ٔ
ﺗاﺛیرات مﻮﻗتﯽ و داﯾمﯽ اﺳتمﻼک زمیﻦ

5.6

ٔ
 (70در این بخش ،توﺻیف مختصر تاثیرات استمﻼک زمین
ٔ
ٔ
ٓ
ﻫم تاثیرات موقتی و ﻫم دایمی در جریان اعمار  44کیلومتر پایپ ﻻین گاز ارائه شده است .تصویر مشرح تر این تاثیرات در ذیل می ایند.
ٔ
ﺗاﺛیرات داﯾمﯽ






ٔ
مجموع  4768مترمربع زمین متاثر شده و به دلیل فعالیت ﻫای اعمار پایپ ﻻین و حﻖ عبور پایپ ﻻین بصورت دایمی قابل استفاده نیست .پایپ ﻻین بصورت موازی با سرک
ٔ
در زمین خوابانده شده و  3متر فاﺻله میان پایپ ﻻین و سرک وجود دارد که این زمین بصورت دایم از استفاده خارج است .تاثیرات دایمی ﻫستند و شامل از دست رفتن
حاﺻﻼت امسال زمین نیز شده اند.
ٔ
مجموعا  1894مترمربع زمین رﻫایشی متاثر شده اند.
ٔ
مجموعا  6خانه رﻫایشی بصورت قسمی متاثر شده اند که مساحت ٓانها  111مترمربع است.
ٔ
دو دیوار احاطه با طول مجموعی  125متر و ارتفاع  3متر متاثر شده اند.
ٔ
جمعا  9عدد/اﺻله درخت ) 3درخت میوه دار و  6درخت بی میوه( متاثر شده اند.

ٔ
ﺗاﺛیرات مﻮﻗتﯽ :هیچ
 (71برای بخش تکمیل شده  44کیلومتر پایپ ﻻین یک پﻼن جداگانه مدیریت جبران خساره وجود دارد که شامل معلومات مفصل در مورد تمامی خانواده ﻫای متضرر شده بامعلومات
ٔ
ٔ
در مورد زمین و خانه ﻫای متاثر شده می باشد .ضمیه  4نیز معلومات مختطر در مورد تاثیرات بر زمین/دارایــی در ساحه  44کیلومتر تکمیل شده ارائه می کند.
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ﺗﺼاوﯾر ذﯾﻞ مسیر عبﻮر پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ از مﻟکیﺖ

خﺼﻮﺻﯽ را نشان میﺪهﺪ
 (72پروژه ،ساحه اطراف را از نظر از بین بردن علف
ٔ
ﻫای سطﺢ زمین متاثر ساخته است .بصورت اوسط ،علف ﻫای  7متر سطﺢ زمین توسط کار بولدوزر ﻫا در جریان پر کاری دوباره جویچه ﻫا از بین رفته است .طبﻖ گـفته مقامات
ٔ
ٔ
ٔ
محلی عﻼوه بر تاثیرات محیطی ،تاثیرات اقتصادی بر ساکنان محل نیز وجود خواﻫد داشت .اگر چه تاثیرات شاید مهم نباشند اما یک بخش از علفچر را از بین برده است .از
ٓ
مشاﻫدات بر می اید که علفچر ﻫا در چندین نقطه بصورت دایمی از بین رفته اند .قطع شدن علف ﻫا بصورت عمیﻖ امکان روییدن دوباره علف را کاﻫش داده چون مواد سطحی
جدید مخلوطی از جغل ،ریگ و فیصدی کم خاک می باشد.
ٔ
 (73طبﻖ گـفته ﻫای مردم محل ،جویچه برای خواباندن پایپ ﻻین تاثیرات موقتی بر زندگی جوامع اطراف داشته چون مسیر عبور مواشی ٓانها را برای رسیدن به علفچر مسدود کرده بود.
ٔ
اما این تاثیر با پر کاری دوباره جویچه حل شده است .برای اطمینان از عبور ٓاسان انسان ﻫا و حیوانات در جریان مرحله اعمار ،توافقی میان شورای انکشافی ولسوالی ) (CDCو
سایر نمایندگان محل ﺻورت گرفته بود تا نقاط دسترسی کافی در مسیر بخش تکمیل شده فراﻫم شود.
 (74متوجه شدیم که در موقعیتی با مشخصات ) (latitude N 36 38 11.364 (36.636490) longitude E 66 55 27.846001 (66.924402در نزدیکی پایپ ﻻین گاز ،یک پایپ ٓاب
در عرض کانال ٓاب محلی منحیث پل استفاده شده بود .حدس میزنیم که این پل توسط کارگران محلی مشغول ٓاب دادن گﭻ استفاده شده است.
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5.7

ٓ
مردمان اﺳیﺐ پﺬﯾر و مﺤروم در ﺑﺨﺶ ﺗکمیﻞ شﺪه پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ

ٔ
 (75گروپ ﻫای اﺻلی ٓاسیب پذیر در بخش تکمیل شده پایپ ﻻین شامل اند بر (1) :خانوار ﻫای تحت سرپرستی زنان – یکی از این نوع خانواده ﻫا توسط پروژه متاثر شده است(2) ،
اشخاص معلول (3) ،عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی ،بعضی از خانواده ﻫا به دلیل بی امنی و خشکسالی بیجا شده اند و ) (4جوانان بیکار.
 (76مشوره ﻫای جداگانه با اعضای شورا ﻫای محلی به شمول جوانان و خانوار ﻫای تحت سرپرستی زنان انجام شده است .یکی از خواسته ﻫای اﺻلی ٓانها فراﻫم سازی زمینه کاری بیشتر
در پروژه بود .پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و
اجتماعی شامل شرطی است که طبﻖ ٓان گروپ ﻫای ٓاسیب
پذیر ﻫنگام ایجاد فرﺻت ﻫای شغلی در پروژه اولویت داده
می شوند .در سرتاسر کار تطبیﻖ پروژه و کار ﻫای ساختمانی
باید با گروپ ﻫای ٓاسیب پذیر مشوره ﺻورت گیرد .ﻫمچنان
مکانیزم ﻫای رسیدگی به شکایات وجود دارد که برای رسیدگی
به نگرانی ﻫای گروپ ﻫای ٓاسیب پذیر استفاده می شود.
فرﺳﻮدگﯽ خاک مﺤﻞ دفﻦ پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ :ﺗیم
(77
مشﻮره نمﻮنﻪ هاﯾــﯽ از ﺑﺨﺶ های فرﺳﻮده پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ را ﺑﻪ
دلیﻞ زنگ زدگﯽ مشاهﺪه کرده اﺳﺖ ﻃﻮرﯾکﻪ در ﺗﺼﻮﯾر زﯾر
مﯽ ﺑیﻨیﺪ .تحت شرایط طبیعی ،فرسودگی توسط علف ﻫا
کاﻫش می یابد ،به دلیل اینکه عموما خاک را محکم
نگهمیدارد و ٓانرا از فرسودگی بیشتر و باران مستقیم محافظت
می کند .استفاده نادرست از زمین و فشرده شدن خاک به اثر
عبور مواشی اغلبا به این معنی است که خاک نمیتواند ٓاب
اضافی را جذب کند .فرسودگی خاک محل دفن پایپ ﻻین
ٔ
میتواند تاثیرات منفی ناخواسته در جریان مرحله عملیاتی
پایپ ﻻین داشته باشد و اقدامات کاﻫشی مناسب منحیث بخشی از پﻼن
عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی نیاز است.

5.8

ٔ
درجﻪ ﺑﻨﺪی خطرات و ﺗاﺛیرات مﺤیﻂ

زﯾستﯽ ،اجتماعﯽ ،ﺻﺤﯽ و اﯾمﻨﯽ
ٔ
ٔ
 (78ماتریکس ذیل تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم احتمالی را نشان می دﻫد .تاثیرات جمعی اندک ﻫستند یا نیستند ،مثﻼ سروﺻدا ﻫنگام اعمار پایپ ﻻین ،خط ٓاﻫن و عبور و مرور از
سرک و کیفیت ﻫوا توسط عبور ﻻری ﻫا در جریان پروسه اعمار قبلی پایپ ﻻین و عبور و مرور از سرک.
ٔ
ٔ
 (79برعﻼوه ،تاثیرات گذشته اعمار پایپ ﻻین موقتی بوده اند .تمامی تاثیرات محیطی و اجتماعی از اثر کار ﻫای ساختمانی قبلی از پایین الی متوسط درجه بندی شده اند به جز در مورد
حادثه طبیعی در جریان مرحله عملیاتی که خطرش بلند درجه بندی شده است.
ٔ
جﺪول  :04درجﻪ ﺑﻨﺪی ﺗاﺛیرات و خطرات مﺤیطﯽ ،اجتماعﯽ ،ﺻﺤﯽ و اﯾمﻨﯽ
مرحله

ٔ
طبقه بندی تاثیر

اعمار

کیفیت ﻫوا
سروﺻدا
سیستم ﻫای ایکولوژیکی
استعمال زمین
خاک )فرسودگی خاک محل دفن پایپ ﻻین(
ترافیک
سایت ﻫای باستان شناسی
حوادث طبیعی
خطرات
خالی کردن زباله
ﺻحت عامه
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پایین

ٔ
درجه تاثیر
متوسط
X

x
x
X
X
X
x
x
x
x
x

بلند
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عملیات

ﺻحت و ایمنی
ﺻدمه از اثر مواد خرده
کیفیت ﻫوا
سروﺻدا
سیستم ﻫای ایکولوژیکی
استعمال زمین
خاک )فرسودگی خندقی(
ترافیک
سایت ﻫای باستان شناسی
حوادث طبیعی
خطرات
خالی کردن زباله
ﺻحت عامه
ﺻحت و ایمنی
ﺻدمه از اثر مواد خرده

X
X
X
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
X
x

ٔ
 (80تاثیرات و خطرات محیط زیستی احتمالی پیش بینی شده از کار اعمار قبلی و کار اعمار بخش باقی مانده در ٓاینده در دو مرحله معین ذیل ٓاشکار می شود (1) :مرحله اعمار قبلی –
ٔ
ٔ
که ﻫم خطرات و ﻫم تاثیرات به روش پیش برد و مدیریت فعالیت ﻫای اعمار و نیز مدیریت تجهیزات و کارمندان مانند تاثیرات تولید گرد ،سروﺻدا ،نگرانی ﻫا در مورد ﺻحت و
ٔ
ایمنی جوامع ﻫمسایه مرتبط بودند؛ و ) (2مرحله عملیاتی – خطرات و تاثیرات به نگرانی ﻫا در مورد ﺻحت و ایمنی در اطراف نقاط لیکی گاز از نظر کیفیت ﻫوا و خطرات انفجار و
ٓاتش سوزی و انتشار گاز در ﻫوا و نیز خطرات زنگ زدگی مربوط است.
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مشﻮره ﺑا نهادهای ذﯾﺪخﻞ

ٔ
 (81تصدی افغان گاز و  PIUمشوره ﻫای جداگانه را با تمامی خانواده ﻫای متاثر شده در قریه میرقاسم )به شمول خانواده تحت سرپرستی زنان( در بخش تکمیل شده پایپ ﻻین )44
کیلومتر( در مرحله ابتدایــی سروری اجتماعی-اقتصادی در سال ﻫای  2019-2018انجام داده است .ﻫمچنان ،با عموم مردم از طریﻖ شورا ﻫای انکشاف ولسوالی و سایر نهادﻫای
ذیدخل مانند مقامات محلی و وﻻیتی )به شمول اداره مرکزی اراضی جمهوری اسﻼمی افغانستان و مقامات اداره ملی حفاﻇت از محیط زیست افغانستان( مرتبط به استمﻼک زمین،
مشکﻼت اجتماعی و محیطی مشوره ﺻورت گرفته است.
ٔ
 (82در قریه میرقاسم در مورد پروسه تصفیه زمین یادداشت ﻫای معلومات دﻫی ارسال شده بود .ﻫمچنان پوستر ﻫای عمومی به جوامع متاثر شده در قریه میرقاسم برای معلومات دﻫی
به ٓانها در مورد فعالیت ﻫای اعمار بخش تکمیل شده پایپ ﻻین توزیع شده بود.
ٔ
 (83ﻫمچنان با جوامع )به شمول شورا ﻫای انکشاف ولسوالی و مردم متاثر شده از پروژه( در جریان سروی اجتماعی-اقتصادی توسط تصدی افغان گاز مشوره ﺻورت گرفته بود که در
سال  2018انجام شده بود.
ٔ
 (84کمیته رسدگی به شکایات اجتماعی نیز در سطوح اجتماع و پروژه ایجاد شده بود .اعضای کمیته از مردمان متاثر شده از پروژه ،کارمندان ولسوالی ،رﻫبران جامعه ،مقامات اراضی و
نهادﻫای ذیدخل محلی ترکیب شده بود.
 (85در جریان مشوره با شورا ﻫای انکشافی ولسوالی در قریه میرقاسم ،اعضاء پیشنهاداتی در مورد فرﺻت ﻫای شغلی برای مردمان محلی داشتند.
ٔ
 (86در جریان جلسه مشورتی معلومات ذیل با مردم محلی ،مردمان متاثر شده ،اعضای شورای انکشافی ولسوالی و سایر گروپ ﻫای ٓاسیب پذیر شریک گردید.
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مقصد و نوعیت پروژه پایپ ﻻین گاز و مدت ٓان
ٔ
ٔ
ٓ
خطرات و تاثیرات احتمالی پروژه بر مردم محلی ،استراتیژی ﻫا برای کاﻫش تاثیرات و شناسایــی گروپ ﻫای محروم و اسیب پذیر
مکانیزم برای سهیم سازی نهادﻫای ذیدخل و جستجوی راه ﻫای ممکن برای سهم گیری نهادﻫای ذیدخل
زمان و مکان مشوره دﻫی عامه و نحوه انعکاس نظر ٓانها در پروسه ﻫای تصمیم گیری مرتبط به پروژه و پروسه رسیدگی به شکایان و مکان مشوره دﻫی عامه و نحوه انعکاس
نظر ٓانها در پروسه ﻫای تصمیم گیری مرتبط به پروژه و پروسه رسیدگی به شکایات.
ٓ
ارائه توضیحات به مردم عامه در مورد جنبه ﻫای برجسته پروژه و مکانیزم ﻫای جبرانی برای از دست رفتن زمین ،درختان و ملکیت ﻫای انها
ٔ
جمع ٓاوری معلومات کیفی و کمی در مورد اقدامات ممکن برای تولید عاید و امرار معاش که مردمان متاثر شده میتوانند از ٓانها استفاده کنند تا بتوانند منابع عاید و امرار معاش
ٔ
خود را به روش پایدار و خودکـفا تامین کنند.
ٔ
معلومات دﻫی به مقامات محلی در مورد تاثیرات پروژه و تاریخ ٓاغاز کار ،پرسیدن نظر ٓانها در مورد پروژه و بحث در مورد مسئولیت ٓانها برای پیشبرد نورمال پروژه و عملیات
پروژه.

تفتيش محيط زيستی و اجتماعی پايپ ﻻين گاز شبرغان الی مزار شريف ،پروژه گاز افغانستان ٢٨ ،اگست ٢٠١٩؛ نسخه ٢
اجتماع پاک ،گنجانيدن نظرات محيط زيستی و اجتماعی
 (87در جریان پروسه مشوره ٓاشکار شد که اکـثریت مردمان محلی مایل ﻫستند چنین پروژه ﻫای انکشافی در مناطﻖ شان اجرا شودٓ .انها از حمایت کامل خود از پروژه وعده دادند و از
وزارت معادن و پترولیم/قراردادی خواستند فرﺻت ﻫای کاری را برای مردمان محلی فراﻫم کنند .بنابراین ،براساس توافﻖ دوجانبه با جوامع محلی ،وزارت معادن و پترولیم و شرکت
قراردادی توافﻖ کردند که اکـثریت کارگران غیر مسلکی خود را از جوامع محلی استخدام کنند .ﻫمچنان ،شرط ﻫایــی در پﻼن مدیریت محیط زیستی و اجتماعی گنجانیده شد که
کارگران غیر مسلکی از جوامع محلی استخدام شود.
ٔ
 (88جلسات جداگانه با زنان متاثر شده از پروژه در مسیر پروژه پایپ ﻻین گاز تدویر شد .در جریان مشوره ،معاون جندر پروژه در مورد جنبه ﻫای برجسته پروژه ،استمﻼک زمین،
اسکان مجدد ،پروسه جبران خساره و منافع پروژه توضیحات ارائه کرد .در جلسات ،از زنان خواسته شد نظرات و نگرانی ﻫای خود را در مورد پروژه ابراز نمایند .تیم نظرات،
پیشنهادات ارزشمند ،نیازمندی ﻫا ،نگرانی ﻫا و رضایت ٓانها را دریافت کرده و ثبت کرده است.
 (89مشوره ﻫای عامه با نهادﻫای ذیدخل از قبل انجام شده و مشوره ﻫای بیشتر در ﺻورت امن بودن شرایط پﻼن گذاری شده است .مشوره ﻫای عامه بیشتر با نهادﻫای ذیدخل و جوامع
ٔ
متاثر شده در موقعیت ﻫای قابل عملی انجام خواﻫد شد و ﻫر جلسه به تعداد  12الی  20نفر حضور خواﻫد داشت که از این جمله حداقل پنج نفر ٓانها زنان خواﻫند بود .برعﻼوه،
برگه ﻫای معلوماتی تهیه شده و در جریان ﻫر جلسه مشوره عامه توزیع خواﻫد شد تا از اشتراک ﻫر نوع اشخاص اطمینان حاﺻل شود.
ٔ
 (90مشوره ﻫای عامه به منظور معلومات دﻫی به اشخاص و جوامع متاثر شده در مورد سیستم ﻫای طراحی ،اعمار ،عملیات ،حفظ و مراقبت ،اقدامات کاﻫش خطر ،اسکان مجدد،
ٔ
تاثیرات استمﻼک زمین ،جبران خسارت زمین ،مکانیزم رسیدگی به شکایات و نیز منافع احتمالی نه تنها برای مردمان محلی بلکه برای اقتصاد کشور را شامل خواﻫد بود .برای
محتوای مشوره با نهادﻫای ذیدخل لطفا به ضمیمه  2مراجعه کنید.
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7

پﻼن عمﻟیاﺗﯽ مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ )(OESMP

7.1

مﻘﺪمﻪ

 (91پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی برای تهیه طرح کلی انواع اقدامات کنترولی که برای کاﻫش خطرات محیط زیستی و اجتماعی در جریان ارزیابی تخنیکی پایپ ﻻین گاز باید تطبیﻖ
شود ،تهیه شده است .خطرات احتمالی در جریان پروسه ارزیابی خطر شناسایــی شده است .اقدامات کاﻫشی شناسایــی شده در جریان ٓان پروسه منحیث تعهدات معین لیست شده اند تا خصوﺻیات
عملکرد در جریان پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی را ﻫدایت کند .ﻫدف پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی حصول اطمینان از این امر است که تمامی خطرات
شناسایــی شده محیطی و اجتماعی پیش بینی شده در جریان مراحل عملیاتی به سطﺢ قابل قبولی کاﻫش یابند .این ﻫدف از طریﻖ سهیم سازی تمامی نهادﻫای ذیدخل در مدیریت محیط زیست و
اجتماع انجام تحقﻖ خواﻫد یافت .الزامات این پﻼن بر تمامی کار ﻫای انجام شده در ساحه قابل تطبیﻖ است .قراردادی ﻫای عملیات حفظ و مراقبت ملزم خواﻫند بود با الزامات این پﻼن تا حدی
که این الزامات بر این نوع کار قابل تطبیﻖ است باید خود را عیار کنند.
 (92تیم شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫا در تصدی افغان گاز/وزارت معادن و پترولیم ﻫمراه با قراردادی ﻫا مسئول اطمینان از تطبیﻖ پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی خواﻫند بود .ناﻇر
ساحوی تصدی افغان گاز مسئول اطمینان از انجام اقدامات اﺻﻼحی مناسب توسط قراردادی در مقابل ﻫر نوع کوتاﻫی در تطبیﻖ اقدامات کاﻫشی در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی
خواﻫد بود .در حاﻻتی که توافقات قراردادی برای انجام کار ﻫای پروژه عقد می شود ،شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫای وزارت معادن و پترولیم:
 پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی را در اسناد قرارداد برای تمامی کار ﻫایــی که قراردادی باید انجام دﻫد ،شامل خواﻫد ساخت.
 اطمینان حاﺻل خواﻫد کرد که قراردادی ﻫا با الزامات پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی خود را عیار خواﻫند کرد.
 (93موفقیت پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی بستگی به ٓاگاه/خبره بودن تمامی اشخاص مسئول تطبیﻖ و مرور این پﻼن از محتویات ٓان ،تعبیر و اندازه گیری اقدامات دارد .تیم PIU
وزارت معادن و پترولیم و قراردادی مسئول اطمینان از این امر خواﻫد بود که پرسونل پروژه دانش کافی و ٓاگاﻫی ﻻزم برای شناسایــی مشکﻼت محیطی و اجتماعی احتمالی را دارند و اینکه برای انجام
اقدامات اﺻﻼحی مناسب ٓاموزش دیده اند .نکـته مهم اینست که تمامی پرسونل وزارت با طرزالعمل ﻫای گزارش دﻫی در مورد مسائلی که میتوانند منجر به افزایش خطرات محیطی و اجتماعی گردند،
ٓاشنا باشند .این ٓاموزش ﻫا شامل معلومات دﻫی به پرسونل اﺻلی در تصدی افغان گاز و شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫای وزارت معادن و پترولیم می باشد.

7.2

مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ

 (94این مطالعه خطرات محیط زیستی و اجتماعی احتمالی در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی کار ﻫای پایپ ﻻین گاز را شناسایــی می کند .جدول ذیل به طرفین مربوطه در تطبیﻖ اقدامات
کاﻫشی پروژه رﻫنمود ارائه می کند.
ٔ
جﺪول  – 5ﺗطبیق اﻗﺪامات کاهشﯽ – ﺗاﺛیرات اجتماعﯽ
ٔ
اﻗﺪامات کاهشﯽ
ﺗاﺛیرات اﺣتمالﯽ
استمﻼک زمین – فعالیت ﻫا زمین/دارایــی پﻼن مدیریت جبران خسارت تهیه شده که حاوی جزئیات برنامه
ٔ
ٔ
جبرانی برای خانواده ﻫای متاثر شده می باشد.
ﻫای شخصی را متاثر ساخته است؛

مسئﻮل ﺗطبیق
حکومت افغانستان مسئول پرداخت خسارت به خانواده
ٔ
ﻫای متاثر شده خواﻫد بود .پرداخت خسارات قبل از انجام
مذاکرات برای پروژه گاز افغانستان انجام خواﻫد شد.
ٔ
مسدود شدن دسترسی به علفچر ﻫا برای این تاثیر با پر کاری دوباره جویچه ﻫای پایپ ﻻین گاز به زودترین قراردادی/تصدی افغان گاز
فرﺻت ممکن حل شده است.
مواشی مردمان محلی؛
برای اطمینان از عبور نورمال انسان ﻫا و حیوانات در جریان مرحله
اعمار ،باید نقاط عبوری کافی در مسیر بخش تکمیل شده ساخته
شود.
ٔ
ٔ
قراردادی باید پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و
تاثیر بر میراث فرﻫنگی شناسایــی نشده است .در پﻼن عملیاتی
تاثیرات بر میراث فرﻫنگی؛
مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی شرط "طرزالعمل برای پیدا اجتماعی را تهیه کند که مشروط به مرور توسط تصدی افغان
گاز/وزارت معادن و پترولیم و بانک جهانی خواﻫد بود.
شدن احتمالی میراث فرﻫنگی" شامل خواﻫد شد.
وزارت معادن و پترولیم و قراردادی
خشونت مبتنی بر جنسیت;
 تصدی افغان گاز/وزارت معادن و پترولیم جوامع را در مورد
جنسی
استفاده
خطر استثمار و سوء
فعالیت ﻫای پروژه و مشکﻼت مرتبط با خشونت مبتنی بر
جنسیت مطلع نگه خواﻫد داشت.
 از موجودیت مکانیزم رسیدگی به شکایات مؤثر جهت ثبت
شکایات از طریﻖ چندین کانال اطمینان حاﺻل کنید.
 الزاماتی را که باید در شرطنامه شامل گردد و خشونت مبتنی بر
جنسیت رسیدگی می کند ،تعریف کنید.
 اسناد تدارکات باید بصورت واضﺢ بیان کند که مصارف کافی
برای مقابله با مشکل خشونت مبتنی بر جنسیت در قرارداد
چگونه پرداخت خواﻫد شد؛
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 در جریان تطبیﻖ پروژه ،اطمینان حاﺻل شود که کود ﻫای
عمل توسط تمامی کارمندان قراردادی و شرکت مشوره امضاء و
فهمیده شده اند .برنامه ﻫای ٓاموزشی باید اجرا شود.
 در جریان کار ﻫا ،سهولت ﻫای جداگانه برای زنان و مردان و
عﻼمت گذاری برای تعیین ساحه عاری از خشونت مبتنی بر
جنسیت.
 کارشناس امور اجتماعی در مورد نظارت بر خطر خشونت
مبتنی بر جنسیت ٓاموزش داده خواﻫد شد؛
 پروپوزل قراردادی برای جواب به خطر خشونت مبتنی بر
جنسیت را در پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و
اجتماعی را قبل از نهایــی سازی قرارداد و ارزیابی توانایــی
قراردادی برای پوره کردن الزامات خشونت مبتنی بر جنسیت
پروژه ارزیابی و تصدیﻖ کنید.
خطر ﻫجوم/افزایش کارگر )به شمول پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی شامل کود
خطرات مرتبط به کمپ کارگران(؛ چون عملکرد خواﻫد بود که توسط ﻫر کارگر قبل از ورود به ساحه کار
قراردادی بعضی از کارگران مسلکی و ساختمانی امضاء خواﻫد شد.
کارمندان تخنیکی را از بیرون ساحه پروژه به
کار می گیرد که در کمپ کارگران زندگی
خواﻫند کرد؛

وزارت معادن و پترولیم/تصدی افغان گاز

 (95بخش ﻫای ذیل برای طرفین مربوطه در مورد تطبیﻖ اقدامات کاﻫشی محیط زیستی در پروژه در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی رﻫنمود خواﻫد داد:
(a



(b


مرﺣﻟﻪ عمﻟیاﺗﯽ

بخش حفظ و مراقبت یک پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی و پﻼن ﺻحت و ایمنی شغلی ) (OHSرا در مطابقت با معیار ﻫای بین المللی تهیه و تطبیﻖ
خواﻫد کرد .بخش حفظ و مراقبت کارشناسان  E & Sو  OHSAS 18001:2007, NEBOSHیا کارشناسان واجد شرایط مشابه را استخدام خواﻫد کرد.
مشکﻼت محیطی که باید مدیریت شوند شامل محافظت از غصب حﻖ عبور ،نظارت بر فرسودگی خاک ،نظارت بر حمله نباتات و حیوانات بیگانه ،نظارت بر کیفیت ﻫوا ،نظارت بر ﻫوای
محیطی ،کنترول لیکی گاز ،مدیریت فاضﻼب/ضایعات ،نظارت بر کیفیت ٓاب ﻫای روی زمین و زیرزمینی و نظارت بر امور ﺻحی و ایمنی می باشد.
واقعه تلف شدگی یا حادثه جدی باید در جریان  24ساعت به بانک جهانی گزارش داده شود.
مرﺣﻟﻪ ارزﯾاﺑﯽ ﺗﺨﻨیکﯽ

قراردادی مسئول ارزیابی تخنیکی ،یک پﻼن مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی و یک پﻼن ﺻحت و ایمنی شغلی را براساس معیار ﻫای بین المللی و با رعایت چارچوب محیط زیستی
و اجتماعی بانک جهانی و قوانین افغانستان تهیه و تطبیﻖ خواﻫد کرد.

جدول  : 6پﻼن ﻫای مدیریت و نظارت بر امور محیط زیستی ،مسلکی ،ﺻحی و ایمنی برای مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی

اقدامات ﻻزم برای کاﻫش خطرات و ٔتاثیرات محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی پروژه
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چوکات زمانی

مسئولیت

1

ارایه گزارش ﻫای منظم به بانک جهانی :گزارش ﻫای نظارتی منظم را در مورد تطبیﻖ پﻼن عملیاتی مدیریت امور
محیط زیستی و اجتماعی و پﻼن ﺻحی و ایمنی شغلی تهیه و ارائه کنید.

شش ماه یک بار

2

شرطنامه و قرارداد :تصدی افغان گاز پﻼن مدیریت محیط زیستی و اجتماعی را در شرطنامه و در قرارداد حفظ و
مراقبت و قرارداد ﻫای انجنیران مالک پروژه شامل می سازد.

قبل از توزیع شرطنامه و قبل از امضاء
قرارداد

3
4

قراردادی حفظ و مراقبت به واحد حافظت محیط زیستی و اجتماعی تصدی افغان گاز گزارش می دﻫد
اﻃﻼع رﺳانﯽ در مﻮرد ﺣﻮادث و ﺗﺼادفات :ﺑﺼﻮرت فﻮری هر نﻮع ﺣادﺛﻪ ﯾا ﺗﺼادف مرﺑﻮﻃﻪ ﯾا ﺣادﺛﻪ کﻪ ﺑر
ٔ
ٔ
ٔ
پروژه ﺗاﺛیر داشتﻪ و اﺣتماﻻ ﺗاﺛیرات مﺨرب ﺑر مﺤیﻂ زﯾسﺖ ،جﻮامﻊ متاﺛر شﺪه ،مردم عامﻪ ﯾا کارگران ﺑﻪ
شمﻮل ﺑﺨﺶ های مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ نیازمﻨﺪ ارزﯾاﺑﯽ را گزارش دهیﺪ .جزئیات کافﯽ در مﻮرد ﺣادﺛﻪ ﯾا
ٓ
ﺗﺼادف ﺑا گزارش در مﻮرد اﻗﺪامات عاجﻞ انﺠام شﺪه ﺑرای رﺳیﺪگﯽ ﺑﻪ ان ارائﻪ کﻨیﺪ و نیز معﻟﻮمات ارائﻪ
شﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗراردادی و نهاد نﻈارﺗﯽ را ﻃبق ضرورت شامﻞ ﺳازﯾﺪ.

ماﻫانه
فورا در جریان  24ساعت بعد از مطلع
شدن از حادثه یا تصادف

تصدی افغان گاز/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی/وزارت
مالیه/وزارت معادن و
پترولیم
تصدی افغان گاز/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی/وزارت
مالیه/وزارت معادن و
پترولیم
قراردادی حفظ و مراقبت
قراردادی حفظ و
مراقبت/تصدی افغان
گاز/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و
اجتماعی/بخش حفظ و
مراقبت/وزارت

اقدامات ﻻزم برای کاﻫش خطرات و ٔتاثیرات محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی پروژه

چوکات زمانی

مسئولیت
مالیه/وزارت معادن و
پترولیم

5

گزارش های مﺤیﻂ زﯾستﯽ ،اجتماعﯽ ،ﺻﺤﯽ و اﯾمﻨﯽ :خﻟص اﯾﻦ گزارش را ﺗهیﻪ و ارائﻪ کﻨیﺪ.

6

تشکیﻼت :تصدی افغان گاز یک بخش محیط زیستی و اجتماعی را با کارمندان واجد شرایط و مجرب محیط
زیستی و اجتماعی و  OHSAS 8001:2007, NEBOSHیا  OHSمشابه را برای حمایت از تهیه و تطبیﻖ
پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی ،پﻼن ارزیابی تخنیکی ) (DESMPو پﻼن ﻫای عملیات و
ارزیابی تخنیکی و نیز پﻼن ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار ایجاد خواﻫد کرد.
قراردادی حفظ و مراقبت کارمندان واجدشرایط و مجرب  E&Sو  OHSAS 18001:2007t NEBOSHیا
پرسونل مشابه  OHSرا استخدام خواﻫد کرد :قراردادی حفظ و مراقبت پﻼن ﻫای  OESMPو  OHSرا تهیه و
تطبیﻖ خواﻫد کرد.

8

اسباب و لوازم مدیریتی :چوکات زمانی برای نهایــی سازی پﻼن ﻫای جداگانه مدیریتی در پﻼن عملیاتی
مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی و پﻼن تخنیکی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی براساس
مجموعه فعالیت ﻫای پﻼن شده عملیاتی و ارزیابی تخنیکی تهیه کنید .پﻼن ﻫای مدیریتی جداگانه را طبﻖ
ٔ
چوکات زمانی تایید شده تهیه و طبﻖ نیاز تجدید کنید .پﻼن ﻫای ذیل تهیه خواﻫند شد:
 پﻼن مدیریت کمپ کارگران و تحویلدار خانه
 پﻼن ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار
 پﻼن بازسازی سایت
ٓ
 پﻼن ﻫای مدیریت کیفیت ﻫوا ،خاک و اب به شمول پﻼن مدیریت زنگ زدگی وسایل
 پﻼن مدیریت مواد ضایعات و خطرناک
 پﻼن مدیریت ترانسپورت
 پﻼن مدیریت سروﺻدا و لرزش
 پﻼن سروی تنوع حیاتی
ﺻحت و ایمنی شغلی ) :(OHSطرزالعمل ﻫا برای مدیریت عملکرد محیط زیستی و اجتماعی و ایمنی و ﺻحت
کاری در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی را تهیه و تطبیﻖ کنید.

10

مﺠﻮز ها ،رضاﯾﺖ و ﺻﻼﺣیﺖ ها :مﺠﻮز های عمﻟیات ﯾا ﺻﻼﺣیﺖ را از مﻘامات مرﺑﻮﻃﻪ درﯾافﺖ کﻨیﺪ ﺗا
 عمﻟیات پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز را انﺠام دهیﺪ؛
ٓ
 ضاﯾعات خطرناک را دور انﺪاختﻪ و انرا مﺪﯾرﯾﺖ کﻨیﺪ.

11

نﻈارت از جانﺐ ﻃرفیﻦ ﺛالث :ﻃبق پﻼن مشارکﺖ نهادهای ذﯾﺪخﻞ ،ﺗﻮافق ﺻﻮرت گرفتﻪ اﺳﺖ کﻪ ﯾکﯽ
از نهادهای ذﯾﺪخﻞ ﯾا ﻃرف های ﺛالث در ﺗکمیﻞ و ﺗﺼﺪﯾق عمﻞ نﻈارت مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و نیز
ٔ
خطرات و ﺗاﺛیرات ﺻﺤﯽ و اﯾمﻨﯽ پروژه در جرﯾان مراﺣﻞ عمﻟیاﺗﯽ و ارزﯾاﺑﯽ ﺗﺨﻨیکﯽ دخیﻞ خﻮاهﺪ ﺑﻮد:
 ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ کارمﻨﺪان و جامعﻪ؛
ٓ
 مﺪﯾرﯾﺖ الﻮدگﯽ ﺻﻮﺗﯽ؛
ٓ
 مﺪﯾرﯾﺖ کیﻔیﺖ هﻮا و اب؛
 ﺗﻨﻮع ﺣیاﺗﯽ؛
 مﺪﯾرﯾﺖ مﻮاد ضاﯾﻊ و خطرناک
ﺗهیﻪ و ﺗطبیق ﻃرزالعمﻞ ها ﺑرای ﻗراردادی فرعﯽ :ﻃرزالعمﻞ های ذﯾﻞ را ﺗهیﻪ و ﺗطبیق کﻨیﺪ:
 ﺑرای مﺪﯾرﯾﺖ ﻗراردادی های فرعﯽ ﺑﻪ شمﻮل الزامات جهﺖ شامﻞ ﺳازی پﻼن عمﻟیاﺗﯽ مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر
مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ و ارزﯾاﺑﯽ ﺗﺨﻨیکﯽ در ﻗرارداد ها و ﻗرارداد های
فرعﯽ
 ﺑرای مﺪﯾرﯾﺖ ﺳازگاری ﻗراردادی ها ﺑا ﺗعهﺪات مﻨﺪرج در ﻗرارداد
 ﺑرای نﻈارت ﺑر ﺗطبیق الزامات مرﺑﻮﻃﻪ پﻼن عمﻟیاﺗﯽ مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و ﺻﺤﺖ
و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ

7

9

12

21

ساﻻنه
قبل ازٓ اغاز عملیات و قبل ازٓ اغاز ارزیابی
تخنیکی
قبل ازٓ اغاز کار اعمار

قبل از عملیات و قبل از ارزیابی تخنیکی

تصدی افغان گاز/وزارت
معادن و پترولیم/وزارت
مالیه
تصدی افغان گاز

قراردادی/انجنیران مالک
پروژه/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز
قراردادی/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز

قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی

قراردادی/انجنیران مالک
پروژه/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز
بخش حفظ و
مراقبت/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز

بصورت ساﻻنه در جریان فعالیت ﻫای
عملیاتی و ارزیابی تخنیکی

طرف ثالث که باید یک
مفتش ٔتایید شده
باشد/تصدی افغان
گاز/حفظ و مراقبت

در قرارداد ﻫای قراردادی ﻫای فرعی شامل
سازید.

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز/بخش حفظ و
مراقبت

 3ماه قبل ازٓ اغاز فعالیت ﻫای عملیاتی

اقدامات ﻻزم برای کاﻫش خطرات و ٔتاثیرات محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی پروژه

چوکات زمانی

مسئولیت

13

پﻼن مدیریت کارگر :پﻼن مدیریت کارگر را در ﻫماﻫنگی با قوانین ملی و استندرد شماره  ۲محیط زیستی و
اجتماعی تهیه کنید و اطمینان حاﺻل کنید این پﻼن ﻫا در دسترس تمامی کارگران پروژه قرار داشته باشند .پﻼن
مدیریت کارگر باید تمامی مسایل شناسایــی شده در استندرد شماره  ۲محیط زیستی و اجتماعی را به شمول
الزامات قابل تطبیﻖ در مورد عدم تبعیض و فرﺻت ﻫای برابر به تمامی اقشار جامعه را مورد رسیدگی قرار دﻫد.

قبل از اجرای کار

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز/وزارت مالیه

14

مکانیزم رسیدگی به شکایات کارگران پروژه :مکانیزم رسیدگی به شکایات را برای کارگران پروژه تهیه ،تطبیﻖ و
نظارت کنید.

قبل از ٓاغاز کار ﻫا

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز/وزارت مالیه
قراردادی/انجنیران مالک
پروژه/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز/وزارت
مالیه

15

اقدامات ﺻحت و ایمنی شغلی :اقدامات ﺻحت و ایمنی شغلی را تهیه و تطبیﻖ کرده و کارمندان واجدشرایط
را استخدام کنید.
قراردادی ﻫا مکلف اند پﻼن ﻫای ﺻحت و ایمنی شغلی را تهیه و تطبیﻖ کنند یا با پﻼن اﺻلی ﺻحت و ایمنی
شغلی پروژه خود را عیار سازند.
پﻼن ﻫای ضروری که باید شامل شوند )اما محدود به این پﻼن ﻫا نیست(:
ٓ اموزش ﻫای ایمنی برای تمامی پرسونل به زبان خود شان ،در مورد خطرات و پروتوکول ﻫای
ایمنی وﻇایف شان معلومات دﻫید.
 تحلیل خطرات خاص یک وﻇیفه و اقدامات کنترولی برای تمامی فعالیت ﻫا
 عﻼمت گذاری کافی ساحه ساختمانی
ٓ
 تهیه تجهیزات محافظت شخصی ،الزامات استعمال ان و تشویﻖ به استعمال این تجهیزات
 ثبت معلومات در مورد حوادث به شمول مجموع ساعات کاری ،ضیاع وقت ،جراحات جدی
و تلفات
 نظارت بر تطبیﻖ ﺻحت و ایمنی شغلی به شمول گزارش دﻫی الزامی.

قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی
پﻼن ﻫای مربوطه ﺻحت و ایمنی شغلی را
تهیه و تطبیﻖ کنید.

16

عکس العمل ﻫنگام اضطرار :منحیث بخشی از اقدامات ﺻحت و ایمنی شغلی معین شده در  ،2.3شامل سازی
اقدامات در مورد ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار برای:

 دوران عملیاتی؛ و
 دوران ارزیابی تخنیکی

 3ماه قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی
تخنیکی پﻼن گذاری کنید .کارگران قبل از
شروع کار پروژه ٓاموزش داده خواﻫند شد.

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز

ٓاموزش ﻫای انجام شده قبل از ٓاغاز عملیات
و ارزیابی تخنیکی با برنامه ﻫای ٓاموزشی
منظم تجدید کننده معلومات

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز/حفظ و مراقبت
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز

17

اطمینان حاﺻل کنید که کارگران و قراردادی ﻫا ٓاموزش می بینند .پﻼن را طبﻖ ضرورت عملی کنید.
ٓاموزش دﻫی به کارگران پروژه :تطبیﻖ ٓاموزش دﻫی به کارگران پروژه به منظور بلند بردن ٓاگاﻫی ٓانها در مورد
ٔ
خطرات و کاﻫش تاثیرات بر جوامع محلی.

18

شرایط و ضوابط استخدام :تهیه معلومات در مورد شرایط و ضوابط استخدام که باید در ٓاغاز برنامه کاری به
کارگران پروژه داده شود و اطمینان حاﺻل شود که کارگران این معلومات را درک میکنند.

تهیه و توزیع قبل از ٓاغاز کار کارگران پروژه

19

مدیریت مواد ضایعه و خطرناک :اقدامات ﻻزم برای مدیریت مواد ضایعه و خطرناک را تهیه و تطبیﻖ کنید؛
ٔ
تمامی مواد ضایعه و خطرناک را طبﻖ پﻼن ﻫای تایید شده مدیریت کنید؛ تمامی ساحه کندن کاری شده را به
حالت اولی برگردانید و علف کشت کنید تا بتوانید فرسودگی دایمی را کنترول کنید.
پﻼن ﻫای جبرانی برای رسیدگی به ٓالودگی و سایر مشکﻼت شناسایــی شده در تفتیش فعالیت ﻫا و ساحه
ساختمانی موجود و پﻼن برای بهبود مدیریت روش ﻫای رسیدگی به مواد ضایعه را تطبیﻖ کنید.

پﻼن را قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی
تخنیکی تهیه و پﻼن ﻫا را از طریﻖ بخش
ﻫای عملیاتی و ارزیابی تخنیکی تطبیﻖ
کنیند؛ تمامی ساحه پاکسازی ،احیاء مجدد
شده و شبزه کشت می شود.

22

اقدامات ﻻزم برای کاﻫش خطرات و ٔتاثیرات محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی پروژه
20

21

22

 کنترول فرسودگی و پﻼن ﻫای استحکام بخشی ساحه :پﻼن ﻫای کنترول فرسودگی و استحکام بخشی
ساحه را برای تطبیﻖ توسط قراردادی ﻫای حفظ و مراقبت و ارزیابی تخنیکی طور ذیل ٓاماده کنید:
 برداشتن ،ذخیره و استعمال دوباره از خاک سطحی برای برگرداندن ساحه به حالت اولی
 ذخیره و دور انداختن درست مواد کنده شده یا مواد پر کردنی
 کنترول کانال ﻫای تخلیه طراحی شده برای سرک ﻫا و سایر بنا ﻫای دایمی
 بازگرداندن تمامی ساحه به حالت اولی با کشت سبزه و غیره برای کنترول دایمی فرسودگی؛ ترجیحا با
پوشش نباتی
 پﻼن ﻫای مدیریت کیفیت ﻫوا برای پایپ ﻻین گاز :پﻼن ﻫای مدیریت کیفیت ﻫوا برای مراحل
عملیاتی و ارزیابی تخنیکی به شمول کنترول )و کنترول توسط قراردادی( انتشار گرد و سایر
ٓاﻻینده ﻫا از طریﻖ:
ٓ اب پاشی یا سایر وسایل برای کاﻫش تولید گرد در ﻫوای خشک
 مراقبت از وسایط نقلیه و تجهیزات
 بازگرداندن ساحه به حالت اولی به زودترین فرﺻت بعد از تکمیل کار اعمار
 نظارت بر کیفیت ﻫوای محیط.
پﻼن مدیریت مواد انفجاری :پﻼن مدیریت مواد انفجاری را برای کاﻫش خطرات به دلیل حمل و نقل ،ذخیره و
استعمال مواد انفجاری تهیه و تطبیﻖ کنید.

چوکات زمانی

مسئولیت

پﻼن ﻫا بصورت مداوم تا زمان تکمیل کار
تطبیﻖ خواﻫند شد

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز

پﻼن ﻫا را قبل ازٓ اغاز عملیات و ارزیابی
تخنیکی نهایــی کنید
اقدامات کنترولی را در جریان مراحل
عملیاتی و ارزیابی تخنیکی تطبیﻖ کنید.

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز

پﻼن را قبل از ٓاغاز عملیات نهایــی کنید
اقدامات کنترولی را در سرتاسر مرحله
عملیاتی تطبیﻖ کنید.

حفظ و مراقبت/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز

ٔ
مصئونیت ترافیک و سرک :یک پﻼن مدیریت مصئونیت سرک را تهیه و تطبیﻖ کنید تا تاثیرات حرکت تجهیزات
و وسایط ساختممانی و وسایط برای انتقال کارگران به ساحه پروژه بر جوامع محلی را مدیریت کنید.

قبل از ٓاغاز مراحل عملیاتی و ارزیابی
تخنیکی پﻼن گذاری کنید
در تمام دوران پروژه باید عملی شود.

ٔ
مصئونیت و ﺻحت مردم محل :اقدامات ﻻزم برای ارزیابی و مدیریت خطرات و تاثیرات معین به مردم محل از
اثر فعالیت ﻫای پروژه به شمول خطرات مرتبط با کارگران پروژه و ﻫجوم/کشمکش کارگران را تهیه و تطبیﻖ
کنید.

قبل ازٓ اغاز مراحل عملیاتی و ارزیابی
تخنیکی پﻼن گذاری کنید و در تمام طول
دوران پروژه تطبیﻖ کنید.

25

پﻼن عملی خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار و سوءاستفاده جنسی :اقدامات و پﻼن ﻫای عملی برای ارزیابی
و مدیریت خطرات مبتنی بر جنسیت )خشونت مبتنی بر جنسیت( و استثمار و سوء استفاده جنسی ) (SEAرا
تهیه و تطبیﻖ کنید.

قبل از ٓاغاز مرحله اعمار پﻼن کنید.

26

خطرات مبتنی بر خشونت جندری و سوء استفاده جنسی در جریان تطبیﻖ پروژه :بودیجه/وجه اضافی موجود
ٔ
برای تطبیﻖ اقدامات جهت رسیدگی به خطرات و تاثیرات خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار و سوء استفاده
جنسی که ممکن است در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی پایپ ﻻین گاز رخ دﻫد را معین کنید.

قبل از ٓاغاز مراحل عملیاتی و ارزیابی
تخنیکی پﻼن گذاری کنید.

27

کود رفتار/عملکرد :تمامی کارگران باید کود عملکرد را امضاء کنند که ٓانها را از خشونت جندری و سوء استفاده
جنسی ،کار باﻻی اطفال ،کار اجباری ،تبعیض براساس قوم ،دین و جنسیت منع می کند.

ﻫنگام امضاء قرارداد کاری

28

اقدامات ﻻزم ﻫنگام شرایط اضطراری :پﻼن ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار را برای مراحل عملیاتی و ارزیابی
تخنیکی براساس ارزیابی خطرات ،تهیه و تطبیﻖ کرده و این پﻼن را ﻫر از گاﻫی تجدید کنید.

29

ٓاموزش به پرسونل امنیتی :پرسونل امنیتی پروژه را به اندازه کافی در مورد استعمال زور و اسلحه و رفتار درست
ٔ
در مقابل کارگران و جوامع متاثر شده ٓاموزش دﻫید؛ از ٓانها بخواﻫید در چارچوب قوانین عمل کنند تا خطرات
ٔ
برای امنیت افراد پروژه و جوامع متاثر شده از پروژه را درست مدیریت کنند.
پروتوکول امنیتی باید کود رفتار امنیتی را بیان نماید.

23

24

23

قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی
پﻼن گذاری کنید.
حداقل سالی یک بار این در دوران کامل
پروژه ارزیابی و تجدید کنید.

قبل از شروع کار پرسونل امنیتی پﻼن
گذاری کنید.
در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی
تطبیﻖ کنید.

قراردادی/انجنیران مالک
پروژه/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و

اقدامات ﻻزم برای کاﻫش خطرات و ٔتاثیرات محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی پروژه

چوکات زمانی

30

معرفی با جامعه :برنامه معرفی با جامعه را اجرا کنید که ﻫدف ٓان بلند بردن ٓاگاﻫی در مورد خطرات و کاﻫش
ٔ
تاثیرات معین شده در این بخش می باشد.

ٓاموزش دﻫی به جوامع قبل از ٓاغاز کار در
محل
تطبیﻖ در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی
تخنیکی

31

ٓاموزش دﻫی به کارگران :کارگران را در مورد نحوه رفتار شان با جوامع محلی ٓاموزش دﻫید و الزامات را عملی کنید
تا منازعات ایجاد شده توسط کارگران با جوامع محلی مرتبط با پروژه را به حداقل برسانید

ٓ
ٓ
ﻗبﻞ از اغاز کار در مﺤﻞ و امﻮزش های
ﺗﺠﺪﯾﺪ کﻨﻨﺪه ﺳاﻻنﻪ

32

روابط نزدیک با مقامات محلی :برنامه ﻫایــی را برای کار کردن با مقامات محلی جهت ساختن ﻇرفیت اداری و
زیربنایــی جهت رسیدگی به مشکﻼت )تهیه مسکن ،مریضی ،مراقبت ﻫای ﺻحی و غیره( که از اثر افزایش کارگران
و سایر اشخاص عارض می شود ،برگذار کنید.

ٓ
ٓ
ﻗبﻞ از اغاز کار جﻟسﻪ داﯾر کﻨیﺪ و امﻮزش
دهیﺪ.

33

پﻼن مدیریت جبران خسارت برای پایپ ﻻین گاز :قبل از مذاکره روی پروژه این پﻼن را تهیه و تطبیﻖ کنید.

34
35

24

پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی ) (OESMPو پﻼن تخنیکی مدیریت امور محیط زیستی و
اجتماعی ) :(DESMPقراردادی ﻫای عملیاتی و ارزیابی تخنیکی یک پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و
اجتماعی و پﻼن تخنیکی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی را برای پروژه پایپ ﻻین گاز تهیه و تطبیﻖ میکنند.
ٔ
مکانیزم رسیدگ به شکایات برای مردمان متاثر شده از پروژه و جوامع :مکانیزم رسیدگی به شکایات را برای مردمات
ٔ
ٓ
متاثر شده از پروژه و جوامع )مثﻼ ﺻدمه دیدن ﻫنگام کار اعمار( برای رسیدگی به نگرانی انها در مورد پرداخت
خسارت ،تغییر اسکان یا برقرار ساختن دوباره منبع امرار معاش و سایر امور تهیه و تطبیﻖ کنید .مکانیزم رسیدگی
به شکایات برای جامعه از قبل وجود داشته اما نیاز به تجدید و تقویه دارد.

قبل از شروع فعالیت ﻫای پروژه
قبل از ٓاغاز فعالیت ﻫای پروژه.
ٔ
بعد از تایید در وب سایت ﻫای داخلی و
بانک جهانی نشر کنید.

قبل از شروع فعالیت ﻫای اسکان مجدد یا
مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی

مسئولیت
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/واحد محیط
زیستی و اجتماعی تصدی
افغان گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
وزارت معادن و
پترولیم/شعبه حفاﻇت
محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز/وزارت
مالیه
قراردادی ﻫای عملیاتی و
ارزیابی تخنیکی/شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه /شعبه
حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان
گاز/وزارت مالیه

اقدامات ﻻزم برای کاﻫش خطرات و ٔتاثیرات محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و ایمنی پروژه
36

ٔ
ٔ
خطرات و تاثیرات تنوع حیاتی :تنوع حیاتی ٓابی و زمینی در سرتاسر ساحه پروژه نادر است .تاثیرات تنوع حیاتی
اندک ارزیابی شده است .اقدامات کاﻫشی ﻻزم نیست.

37

پﻼن بازسازی تمام ساحات کنده شده و نامنظم :پﻼن بازسازی ساحه را برای تمام ساحه تهیه و تطبیﻖ کنید .پﻼن
شامل سبزسازی دوباره با علف ﻫای محلی خواﻫد بود و به نظارت نیاز خواﻫد داشت تا علف/سبزه خوب رشد
کند.
علف ﻫای ﻫرزه/بیگانه در جریان کار اعمار و عملیاتی باید تحت نظارت باشند و از بین برده شوند.
روش ﻫای رسیدگی به امور محیط زیستی و اجتماعی مختص ساحه :اطمینان حاﺻل کنید که روش ﻫای مختص
ﻫر ساحه در این مورد توسط قراردادی ﻫا تهیه شده و توسط انجنیران مالک پروژه و/یا واحد محیط زیستی و
اجتماعی تصدی افغان گاز تصدیﻖ و توسط قراردادی عملی می شود.

38

39

ٔ
میراث فرﻫنگی :اقدامات ﻻزم برای رسیدگی به خطرات و تاثیرات بر میراث فرﻫنگی را شناسایــی و پﻼنی را برای
بیرون کردن و انتقال ٓانها در ﺻورتی که تصادفا پیدا شود تهیه کنید .در قرارداد تمامی قراردادی ﻫا "طرزالعمل
یافتن میراث فرﻫنگی احتمالی" را شامل سازید.

40

پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی ) (OESMSو پﻼن تخنیکی مدیریت امور محیط زیستی و
اجتماعی ) :(DESMSسیستم مدیریت محیط زیستی و اجتماعی ) (ESMSرا تهیه و تطبیﻖ کنید.

41

تطبیﻖ پﻼن مشارکت نهادﻫای ذیدخل :تطبیﻖ پﻼن مشارکت نهادﻫای ذیدخل

42

ٓاموزش دﻫی در مورد اقدامات ﺻحی و مصئونیت کاری به شمول جلوگیری از حوادث اضطراریٓ ،امادگی و
واکنش نسبت به حاﻻت اضطراری )در ذیل تشریﺢ شده(

چوکات زمانی

مسئولیت

اقدامات کاﻫشی ﻻزم نیست.
قبل از کندن کاری پﻼن گذاری کنید و پﻼن
را بزودترین فرﺻت ممکن بعد از ختم کار
یا وقفه ﻫای طوﻻنی عدم فعالیت عملی
کنید.

قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه /بخش محیط
زیستی و اجتماعی تصدی
افغان گاز

قراردادی ﻫا/انجنیران
قبل از انجام عملیات ﻫای پیچیده با
مالک پروژه/بخش محیط
ٔ
خطرات و تاثیرات عمده محیط زیستی،
زیستی و اجتماعی تصدی
اجتماعی ،ﺻحی یا مصئونیت
افغان گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه /بخش محیط
قبل از کندن ) (disturbanceساحه
زیستی و اجتماعی تصدی
افغان گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه/بخش محیط
قبل از ٓاغاز عملیات و ارزیابی تخنیکی
زیستی و اجتماعی تصدی
افغان گاز
قراردادی ﻫا/انجنیران
در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی مالک پروژه /بخش محیط
زیستی و اجتماعی تصدی
پروژه
افغان گاز
وزارت معادن و پترولیم/شورا ﻫای انکشافی قراردادی ﻫا/انجنیران
مالک پروژه /بخش محیط
ولسوالی/مؤسسه جامعه مدنی
زیستی و اجتماعی تصدی
افغان گاز

ٓ
امﻮزش/معرفﯽ ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ

7.3

 (96شرایطی باید در قرارداد گنجانیده شود که ﺻحت و ایمنی شغلی به تمامی کارگران جدید معرفی شود تا اطمینان حاﺻل شود ٓانها در مورد قوانین ابتدایــی ساحه کار و محافظت شخصی و جلوگیری از
خطر برای ﻫمکاران خود ٓاگاﻫی پیدا می کنند .برنامه ٓاموزشی باید شامل ٓاگاﻫی دﻫی در مورد خطرات ،خطرات مختص ساحه ،روش ﻫای کار مصئون و طرزالعمل ﻫای اضطراری برای حریﻖ ،انفجار،
تخلیه و حوادث طبیعی )طبﻖ ضرورت( باشد .ﻫر نوع خطر مختص به ساحه کار باید بصورت کامل منحیث بخشی از برنامه ٓاموزشی ارزیابی شود.
 (97کارفرما/مالک کار باید اطمینان حاﺻل کند که قبل از شروع کار ،کارگران و قراردادی ﻫا ٓاموزش ﻫای کافی و معلومات کافی دریافت کرده اند و قادر ﻫستند خطرات کار را بفهمند و خود را از خطرات
محیطی مصئون نگهدارند.
 (98برنامه ٓاموزشی باید به اندزاه کافی موضوعات ذیل را تحت پوشش قرار دﻫد:








ٓ
اموزش ﻫای ابتدایــی ﺻحت و ایمنی شغلی

7.3.1
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ٓاشنایــی با مواد ،تجهیزات و لوازم
خطرات ٓاشکار در ساحه عملیات و نحوه کنترول ٓانها
خطرات احتمالی برای ﺻحت
اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ﺻدمه دیدن
الزامات حفظ الصحه
پوشیدن و استعمال تجهیزات و البسه محافظتی
نشان دادن عکس العمل مناسب به شرایط سخت کاری ،حوادث و تصادفات
یک برنامه ابتدایــی ٓاموزش ﺻحت و ایمنی شغلی و کورس ﻫای تخصصی طبﻖ نیاز باید ارائه شوند تا اطمینان حاﺻل شود که کارگران با خطرات معین در رابطه با کار خود ٓاشنا شوند .برنامه
ٓاموزشی عموما باید به تیم ﻫای مدیریتی ،نظارتی ،کارگران و بازدیدکنندگان اتفاقی از ساحات خطرناک ارائه شود.

 کارگران مسئول وﻇایف نجات و کمک ﻫای اولیه ،باید ٓاموزش ﻫای خاص دریافت کنند تا بصورت غیر عمدی خطرات ﺻحی را متوجه خود یا کارگران خود نسازند .برنامه ٓاموزشی شامل خطرات
امراض ملوث به خون از طریﻖ تماس با مایعات و انساج بدن باشد.
ٓ
ٓ
 از طریﻖ مشخصات درست قراردادی ،کارفرما/ﺻاحب کار باید اطمینان حاﺻل کند که عرضه کنندگان خدمات و نیز کارگران مستقیم یا غیر مستقیم بصورت کافی قبل از اغاز کار اموزش دیده
اند.
ٓ ٓ
 (99در ساحه پروژه باید ﻫمیشه ﺻندوق کمک ﻫای اولیه ،دسترسی به کانتین ،تسهیﻼت ،ساحات برای استراحت ،اب اشامیدنی ،وسایل حفظ الصحه )تشناب ﻫای قابل انتقال( و سهولت ﻫای
شستشو برای کارگران موجود باشدٓ .اموزش دﻫی در وقفه ﻫای منظم به کارگران باید توسط کارمندان ٓاموزش دیده انجام شود.

عﻼمﺖ گﺬاری ﺳاﺣﻪ

7.4

 (100ساحات خطرناک )اتاق ﻫای برق ،اتاق ﻫای کمپروسور و غیره( ،تمامی ساحات خطرناک کار ،ماشین ٓاﻻت ،مواد ،اقدامات ایمنی و راه ﻫای خروجی اضطراری و غیره باید به ﺻورت واضﺢ و
درست عﻼمت گذاری شوند.

ٓ
پﻼن امادگﯽ و واکﻨﺶ در ﺣاﻻت اضطرار

7.5

 (101متقاضی و قراردادی ﻫایش مکلف اند تا پﻼن ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار ) (EPRPرا تهیه و تطبیﻖ کنند و کارگران را در این زمینه ٓاموزش دﻫند تا درک کنند که ﻫنگام وقوع حاﻻت
اضطراری چه کار کنند.

ٓ
الزامات ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ و پﻼن امادگﯽ و واکﻨﺶ در ﺣاﻻت اضطرار ﺑاﯾﺪ در ﺗمامﯽ اﺳﻨاد ﻗرارداد در پروژه های فرعﯽ مرﺑﻮﻃﻪ شامﻞ شﻮنﺪ.

7.6
(102

7.7

شروط مربوطه مرتبط به نگرانی ﻫای ایمنی شغلی و ٓامادگی اضطراری باید بخشی از تمامی شرطنامه ﻫا و اسناد قرارداد باشد.

نﻈارت و ﺗﻔتیﺶ

ٔ
 (103اقدامات نظارتی و تفتیش برای تعیین تاثیر محیط زیستی ،ﺻحت و ایمنی شغلی و جنبه ﻫای اجتماعی از اثر کار ﻫای اعمار و عملیاتی پایپ ﻻین گاز انجام خواﻫد شد .نظارت و تفتیش عمومی
بصورت ﻫفته وار در سرتاسر مراحل اعمار و بصورت ساﻻنه در جریان مرحله عملیاتی انجام خواﻫد شد.
 (104نظارت و گزارش دﻫی روزمره توسط قراردادی و تصدی افغان گاز انجام خواﻫد شد .شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫای وزارت معادن و پترولیم یک جدول زمانی تفتیش را تهیه کرده و تفتیش ﻫا را طبﻖ
ٓان جدول انجام خواﻫد داد.
 (105شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫای وزارت معادن و پترولیم مسئول انجام تفتیش ﻫای محیط زیستی و اجتماعی خواﻫد بود .این شعبه تمامی معلومات تفتیش را ثبت کرده و مسئول تعیین جدول زمانی
بازرسی ﻫای بعدی خواﻫد بود تا اطمینان حاﺻل شود که اقدامات اﺻﻼحی برای ﻫر نوع نقص شناسایــی شده انجام شده است.
 (106شعبه تطبیﻖ مسئول تعیین شدت نقص خواﻫد بود و میتواند دستور دﻫد تا زمانی که نقص برطرف نشده کار متوقف شود .کـتاب ثبت نقص توسط شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫای وزارت معادن و
پترولیم ایجاد و حفظ خواﻫد شد و تمامی نقص ﻫا در ٓان ثبت خواﻫد شد.

ﻃرزالعمﻞ گزارش دهﯽ ﺣﻮادث

7.8

 (107قراردادی مکلف خواﻫد بود در مورد ﻫر گونه حوادث و اتفاقات محیط زیستی و اجتماعی به ناﻇر ساحوی تصدی افغان گاز گزارش بدﻫد .ناﻇر ساحوی به مدیر پروژه تصدی افغان گاز و بخش
محیط زیستی و اجتماعی شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫای در وزارت معادن و پترولیم گزارش خواﻫد داد .بخش محیط زیستی و اجتماعی شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫا در وزارت معادن و پترولیم به ناﻇر ساحوی در
مورد اقدامات کاﻫشی مناسب ﻫدایت خواﻫد داد و ناﻇر ساحوی به قراردادی ﻫدایت میدﻫد کدام اقدامات کاﻫشی را روی دست بگیرد.
 (108کارشناس ﺻحت وایمنی شغلی واجدشرایط باید فورا ﻫر گونه تلفات یا حادثه جدی را به ٓامر مربوطه پروژه گزارش دﻫدٓ .امر پروژه باید فورا گزارش را با بانک جهانی در ﻇرف  24ساعت شریک
سازد .ﻫمچنان ،تمامی حوادث دیگر باید گزارش داده شوند .گزارش باید به وضاحت نحوه وقوع حادثه ،دلیل وقوع و اقدامات انجام شده برای تکرار حوادث مشابه در ٓاینده را بیان نماید .کارشناس
 OHSواجدشرایط باید ٓاموزش ﻫای ایمنی شغلی را به تمامی کارگران جدید و ٓاموزش ﻫای تجدید معلومات برای ﻫمه کارگران ارائه کند.
 (109اگر در جریان مرحله اعمار از جانب جوامع شکایت ﺻورت گیرد ،بخش محیط زیستی و اجتماعی شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫا در وزارت معادن و پترولیم باید فورا در جریان گذاشته شود .معلومات
ذیل باید توسط ناﻇر ساحه ثبت شود:
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زمان ،تاریخ و نوعیت حادثه  /گزارش؛
نوع وسیله ارتباطی )تلیفون ،جلسه شخصی(؛
اسم ،موقعیت خانه و شماره تلیفون اشخاص شاکی.
اگر این شخص میخواﻫد گمنام بماند ،اﺻطﻼح "شناسایــی نشده" باید ثبت شود؛




(110

7.9

جزئیات جواب و تحقیﻖ انجام شده بخاطر حادثه/شکایت؛
اسم شخص انجام دﻫنده تحقیقات در مورد حادثه  /شکایت؛
عمل اﺻﻼحی انجام شده بخاطر حادثه  /شکایت.
ناﻇر ساحوی گزارش ﻫای نظارتی ﻫفته وار رابه بخش محیط زیستی و اجتماعی شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫا در وزارت معادن و پترولیم تهیه و ارائه خواﻫد کرد.

اﺳتﻔاده از رهﻨمﻮد های ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ

 (111به منظور مدیریت درست نگرانی ﻫای ﺻحت و ایمنی شغلی ،تمامی پروژه ﻫای فرعی باید پﻼن ﺻحت و ایمنی شغلی و یک پﻼن ٓامادگی و واکنش در حاﻻت اضطرار را تهیه کرده و رﻫنمود ﻫای
عمومی و خاص محیط زیستی ،ﺻحت و ایمنی IFC/WBG’s EHSو نیز بخش ٓ 2ان در مورد ایمنی شغلی را تطبیﻖ کند.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

مکانیزم رﺳیﺪگﯽ ﺑﻪ شکاﯾات )(GRM

7.10

 (112برای این پروژه پایپ ﻻین گاز و تاسیسات ٓامینه از قبل مکانیزم ﻫای رسیدگی به شکایات وجود داشته است .ساختار مکانیزم رسیدگی به شکایات برای پروژه پایپ ﻻین شبرغان مزار دارای
سطوح ذیل می باشد:





مکانیزم های رﺳیﺪگﯽ ﺑﻪ شکاﯾات در ﺳطح مﺤﻟﯽ :اعضای مکانیزم شامل (1) :نمایندگان جامعه/اعضای شورا ﻫای انکشافی ولسوالی ،نمایندگان محلی تصدی افغان گاز،
) (2نمایندگان ولسوالی (3) ،قراردادی
مکانیزم های رﺳیﺪگﯽ ﺑﻪ شکاﯾات در ﺳطح پروژه )پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز( :اعضای مکانیزم شامل (1) :وزارت معادن و پترولیم (2) ،نماینده ولسوال/والی؛ ) (3نماینده مؤسسه
ٔ
ٓ
جامعه مدنی (4) ،امر رسیدگی به شکایات محلی/شعبه تطبیﻖ پروژه ﻫا (5) ،جوامع محلی/مردمان متاثر شده (6) ،نماینده ریاست اراضی وزارت انکشاف شهری و اراضی؛ و
) (7فورمه ﻫای مکانیزم رسیدگی به شکایات در دسترس اشخاص شاکی در دفاتر پروژه فرعی می باشد – تصدی افغان گاز ﻫمچنان ﺻندوق ﻫای شکایات را در موقعیت ﻫای
ٓ
مناسب )به اسانی قابل دسترس( در اختیار اشخاص شاکی قرار خواﻫد داد .اشخاص شاکی میتوانند شکایات خود را به طریقه ﻫای مختلف به کمیته رسیدگی به شکایات به
شکل کـتبی ،از طریﻖ تلیفون ،پیام ﻫای کوتاه یا ایمیل ارائه کرده میتوانند.
مکانیزم های رﺳیﺪگﯽ ﺑﻪ شکاﯾات در ﺳطح وزارت (1) :معین وزارت معادن و پترولیم )رئیس( (2) ،کمیسیون دولتی )مثﻼ کمیسیون تطبیﻖ اسکان مجدد( (3) ،مدیر شعبه
ٓ
مدیریت پروژه (4) ،امر مسئول شکایات (5) ،نماینده مردم محل.

 (113کمیته ﻫای رسیدگی به شکایات به ﻫر شکایت در جریان  14-7روز از دریافت شکایت رسیدگی خواﻫد کرد .اگر در جریان  14روز تصمیمی گرفته نشود ،شخص شاکی میتواند با نماینده مسئول
در دفتر مرکزی پروژه انکشاف ﺻنایع استخراجی افغانستان/وزارت معادن و پترولیم در تماس شود که این نماینده در جریان  20روز به شکایت رسیدگی خواﻫد کرد .تصویری از فعالیت ﻫا و چوکات
زمانی در رابطه به طرزالعمل مکانیزم ﻫای رسیدگی به شکایات در شکل ذیل دیده می شود.
 (114یادداشت ﻫای رﻫنمای مکانیزم ﻫای رسیدگی به شکایات توسط وزارت به کمک معلومات از اعضای کمیته ﻫای رسیدگی به شکایات تهیه شده است .کارمند مربوطه مکانیزم ﻫای رسیدگی به
شکایات به ﺻورت منظم ٓاموزش خواﻫد دید تا طرزالعمل ﻫای مکانیزم ﻫای رسیدگی به شکایات بصورت کامل در پروژه رعایت شوند .کارمندان شعبه حفاﻇت محیط زیستی و اجتماعی ) (ESSUدر
وزارت معادن و پترولیم ﻫمراه با نمایندگی حکومت محلی باید نمایندگان جامعه را در مورد مکانیزم ﻫای رسیدگی به شکایات ٓاگاﻫی داده و راه ﻫای مختلف برای دسترسی به این مکانیزم را در جریان
ٔ
مﻼقات ﻫای اولیه تشریﺢ کرده اند .کارمندان شعبه حفاﻇت محیط زیستی و اجتماعی باید توضیﺢ دﻫند که یک محدوده برای انجام اقدامات کاﻫشی جهت کاستن از تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی
منفی فعالیت ﻫای پروژه بر جوامع وجود دارد.

7.11

ٓ
ﺑراورد ﺑﻮدﯾﺠﻪ

 (115اکـثریت مصارف مرتبط با انکشاف و تطبیﻖ پﻼن مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی در قسمت ساخت و عملیات ﻫا ،پﻼن ﻫای ﺻحت و ایمنی شغلی و پﻼن ﻫای ٓامادگی و واکنش در
حاﻻت اضطرار و نظارت و نیز استخدام کارمندان مجرب محیط زیستی و اجتماعی و کارشناسان تصدیﻖ شده ﺻحت و ایمنی شغلی در قرارداد ﻫای حفظ و مراقبت و ارزیابی تخنیکی شامل ساخته
خواﻫند شد.
 (116پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی ) (OESMPبه شرطنامه حفظ و مراقبت ضمیمه و نشر خواﻫد شد تا اطمینان حاﺻل شود که فعالیت ﻫای ﻻزم به قراردادی حفظ و
مراقبت سپرده شده و مصارف ٓان در پروپوزل محاسبه شده است .پﻼن ﻫای عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی و پﻼن عملیاتی ﺻحت و ایمنی شغلی و پﻼن ٓامادگی و واکنش در حاﻻت
اضطرار برای قراردادی حفظ و مراقبت شامل بودیجه ای خواﻫد بود که توسط شعبه حفاﻇت محیط زیستی و اجتماعی تصدی افغان گاز با ﺻدور تصدیقنامه عدم اعتراض بانک جهانی تصویب
خواﻫد شد.
 (117برعﻼوه ،چون تطبیﻖ اقدامات عملیاتی تحت مسئولیت بخش حفظ و مراقبت/شعبه حفاﻇت محیط زیستی و اجتماعی تصدی افغان گاز قرار خواﻫد گرفت ،بخشی از بودیجه عملیاتی ﻻزم
برای تطبیﻖ این اقدامات بشکل تخمینی براورد شده است .بودیجه ارائه شده در ذیل برای مرحله عملیاتی مربوط به پنج سال اول عملیات می باشد .جدول ذیل ٓبراورد ابتدایــی بودیجه پﻼن عملیاتی
مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی را براساس مصارف اﺻلی نشان می دﻫد.
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جﺪول  :7ﺑﻮدﯾﺠﻪ اﺑتﺪاﯾــﯽ پﻼن عمﻟیاﺗﯽ مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ ﺑراﺳاس مﺼارف اﺻﻟﯽ
مرحله
قبل از عملیات

قلم مصرفی

مصرف )دالر امریکایــی(

برنامه انکشاف ﻇرفیت و ٓاموزش دﻫدی

$350,000
$350,000

مجموع مصارف قبل از عملیات
تهیه و تطبیﻖ پﻼن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی ) (OESMPبه شمول سیستم مدیریت
عملیات محیط زیستی و اجتماعی و استخدام کارمندان مجرب E&S

$ 400,000

تهیه و تطبیﻖ پﻼن عملیاتی  OHSو  EPRPبه شمول استخدام کارشناسان تصدیﻖ شده OHS

$ 400,000

نظارت و کنترول بر نباتات/حیوانات بیگانه مضر

$100,000

تهیه پﻼن واکنش به حاﻻت اضطرار به شمول خریداری ﺻندوق ﻫای باطله دانی

$120,000

عملیاتی )اولین  5سال عملیات( تهیه و تطبیﻖ طرزالعمل ﻫای مدیریت ضایعات در مرحله عملیاتی

$20,000

تهیه و تطبیﻖ پﻼن مدیریت نهادﻫای ذیدخل در مرحله عملیاتی

$60,000

نظارت بر تولید مواد ضایعه

$30,000

نظارت بر گسترش نفوس در منطقه حﻖ العبور و سهیم سازی مقامات محلی برای ﻫماﻫنگی اقدامات

$100,000

نظارت بر عملکرد محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و مصئونیت به شمول تهیه اقدامات کاﻫشی قبول شده به
شمول اقدامات برای کنترول فرسودگی

$80,000
$1,660,000

مجموع مصارف عملیاتی
وجوه احتیاطی
تقریبا  (~20%) %20بودیجه عملیاتی
جمع کل مصارف ابتدایــی

7.12

$332,000
$1,992,000

نتیﺠﻪ گیری و پیشﻨهادات

ٔ
ٔ
ٓ
ٓ
توقع میرود که پروژه تاثیرات و خطرات محیط زیستی و اجتماعی اندک ذیل را داشته باشند (1) :فرسودگی خاک و )احتماﻻ( الودگی (2) ،تخلیه اب (3) ،تاثیرات بر کیفیت ﻫوای محیط (4) ،استمﻼک زمین
(118
)ﺻرف چند نفر بخشی از زمین و اندکی از دارایــی خود را از دست می دﻫند( (5) ،خطرات مدیریت کارگر (6) ،انکشاف اقتصادی مرتبط به فروش گاز طبیعی بدون  H2Sبه مشتریان رﻫایشی و تجارتی و خطرات قابل
توجه ﺻحی و مصئونیت.
ٔ
تطبیﻖ اقدامات کاﻫشی مرتبط در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی قادر به رساندن این تاثیرات منفی به حداقل میزان قابل قبول می باشد .این اقدامات بخشی از مشخصات قرارداد برای قراردادی ﻫای
(119
ٔ
ٔ
ٔ
حفظ و مراقبت و ارزیابی تخنیکی و انجنیران ناﻇر برای اطمینان از تطبیﻖ این اقدامات و جلوگیری از تاثیرات منفی را تشکیل خواﻫد داد .بصورت کلی ،این پروژه تاثیرات مثبت خواﻫد داشت در حالیکه تاثیرات منفی
ٓ
پایین الی متوسط ان به دقت تحت نظارت قرار گرفته و کاﻫش داده خواﻫد شد.
خطر جنجال کارگران ،مسایل مدیریت کارگران ،مسایل مدیریت کمپ کارگران ،خشونت مبتنی بر جندر )خشونت مبتنی بر جنسیت( ،استثمار و سوء استفاده جنسی ) ،(SEAممنوعیت کار اطفال و کار
(120
ٔ
اجباری و تبعیض قومی ،جنسیتی و دینی نظارت خواﻫند شد و برای مدیریت این تاثیرات و خطرات اقدام خواﻫد شد.
برعﻼوه ،ﻇرفیت پایین در نهاد ﻫای اجرایــی برای مدیریت مسایل محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحی و مصئونیت یک چالش عمده می ماند .پروسه طوﻻنی استمﻼک زمین و جبران خسارت برای خانواده ﻫای
(121
ٔ
متاثر شده از پروژه یک نگرانی عمده در میان جوامع محلی می باشد .جدای از این ،این پروژه دارای اﻫمیت زیاد بوده و احتماﻻ توجه رسانه ﻫا را به خود جلب خواﻫد کرد .بعضی از ساحات پروژه در مناطﻖ درگیری
تحت نفوذ شورشیان قرار دارند.

ضمیمﻪ  .1ارزﯾاﺑﯽ ﻇرفیﺖ اداری مﺤافﻈیﻦ ﺑرای پروژه گاز افغانستان
مﻘﺪمﻪ
ارزیابی ﻇرفیت حفاﻇتی ذیل برای ارزیابی ﻇرفیت بازیگران کلیدی و نهادﻫای ذیدخل و کافی بودن سیستم ﻫای حفاﻇتی موجود برای اجرای حافظت از پروژه گاز افغانستان ) AGASP- (P172109می
باشد .این ارزیابی ﻫمچنان جزئیات در مورد تحلیل کاستی ﻫا و اقدامات برای تقویت ﻇرفیت حفاﻇتی از پروژه گاز افغانستان را ارائه می کند.
پﻼن عملی )جدول الف در ذیل( بازیگران عمده ،مسئولیت ﻫا ،کمبود ﻫای ﻇرفیتی و اقدامات پیشنهادی را نشان می دﻫد.
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مهم است توجه کنیم که در شعبه مدیریت پروژه ﻫای وزارت معادن و پترولیم کارمندان مجرب و واجدشرایط وجود ندارند تا بتوانند به وزارت در رسیدگی به نگرانی ﻫای محیط زیستی و اجتماعی مرتبط با
پروژه کمک کنند .ارتقای ﻇرفیت منحیث یک چالش کلیدی در مدیریت مسایل محیط زیستی و اجتماعی در سکـتور استخراجی افغانستان باقی می ماند .پروژه پیشنهادی به تمرکز بر ارتقای ﻇرفیت متقاضی
ادامه خواﻫد داد و شامل یک جزء خاص )جزء  (3با اقدامات معین برای رسیدگی به کمبودی ﻫای اداری ،قراردادی و تنظیمی توجیه شده در مدیریت منابع ﻫایدروکابن افغانستان می باشد.
هﺪف و روش
اﻫداف ارزیابی ﻇرفیت محافظتی قرار ٓاتی اند) :الف( ارزیابی ﻇرفیت متقاضی )وزارت معادن و پترولیم( و سایر بازیگران اﺻلی و نهادﻫای ذیدخل و کافی بودن سیستم ﻫای محافظتی موجود برای پیشبرد
مدیریت حافظتی برای پروژه گاز افغانستان ) ،ب( تحلیل کاستی ﻫا در سیستم موجوده و اینکه چه چیز کمبود است؛ )ج( تهیه یک پﻼن عملی برای تقویت ﻇرفیت حفاﻇتی برای پروژه گاز افغانستان.
پروژه گاز افغانستان انکشاف اداری را بر اساس یافته ﻫای این ارزیابی برای رسیدگی به نواقص حمایت خواﻫد کرد.
روش استفاده شده برای انجام ارزیابی ﻫای ﻇرفیت حفاﻇتی و تهیه پﻼن عملی برای تقویت ﻇرفیت حفاﻇتی شامل موارد ذیل اند:
 مرور ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی ) (SESAکه در سال  2013توسط وزارت معادن و پترولیم تهیه و ترتیب گردید – ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی شامل یک
بخش در ﻇرفیت حفاﻇتی با اقدامات پیشنهادی برای ﻇرفیت سازی خواﻫد بود.
ٓ
 ارزیابی ﻇرفیت کارمندان محافظ موجود در وزارت )وزارت معادن و پترولیم( با ارزیابی ضروریات و ارتقای ﻇرفیت انها
ﻇرفیﺖ ﺣﻔاﻇتﯽ متﻘاضﯽ و ﺳاﯾر ﺑازﯾگران اﺻﻟﯽ
وزارت معادن و پترولیم مسئول کلی اداره و مدیریت سکـتور استخراجی ،تهیه پالیسی  /قوانین ،مقررات ،نظارت ،گزارش دﻫی برای رعایت مقررات و اطمینان از عملکرد سکـتور به روش ﻫای پسنیده بین
المللی در افغانستان می باشد .اداره ملی حفاﻇت محیط زیست ) (NEPAمنحیث یک اداره تنظیمی ﺻﻼحیت مراقبت از مسایل محیط زیستی و تا حدی اجتماعی را در تمام پروژه ﻫا در کشور در سکـتور
استخراجی برعهده دارد.
ﻇرفیت دولت برای مدیریت مسایل محیط زیستی و اجتماعی ضعیفٓ ،اگاﻫی در میان کارمندان دولت در مورد مسایل محیط زیستی و اجتماعی محدود و اجرای قوانین و مقررات مربوطه ضعیف است.
بانک )بانک جهانی( در یک دﻫه اخیر با دولت روی ساخت ﻇرفیت برای مدیریت مسایل محیط زیستی و اجتمماعی از طریﻖ دو فعالیت کمک تخنیکی قبلی متمرکز بر ایجاد مدیریت خوب در سکـتور
استخراجی در حال کار بوده است .مشخصا ،بانک به وزارت معادن و پترولیم و اداره ملی حفاﻇت محیط زیست در تقویت سیستم تنظیمی محیط زیستی کشور و ساختن ﻇرفیت ﻻزم برای تطبیﻖ ٓان از
طریﻖ برنامه ﻫای کمک تخنیکی معدنکاری کمک کرده است .این برنامه ﻫا وزارت معادن و پترولیم و اداره ملی حفاﻇت از محیط زیست را در تهیه ارزیابی ﻫای استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی و
چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی برای سکـتور استخراجی در افغانستان و نیز تهیه چندین پالیس و مقرره عمده محیط حفاﻇتی محیط زیستی و اجتماعی )مثﻼ مقرره جدید ارزیابی تاثیرات محیط
زیستی و اجتماعی ،که در سال  2017تصویب شده( کمک کرده است .در عین حال ،وزارت معادن و پترولیم بعضی از تﻼش ﻫا برای ارتقای ﻇرفیت را در سطﺢ شعبه مدیریت پروژه ﻫا جهت رسیدگی به
مسایل حفاﻇتی تطبیﻖ کرده است .شعبه حفاﻇت در وزارت معادن و پترولیم توسط تیم ﻫای بانک جهانی در عین زمانی که مطالعات ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی در حال اجرا بودٓ ،اموزش
دیده اند.
ﻇرفیت موجوده مسلکی و تخنیکی در وزارت معادن و پترولیم در دﻫه گذشته در حال تغییر بوده است
ودلیل ٓان ﻫم میزان متغییر تعهد در داخل وزارت به اجرای روش ﻫای پسندیده در مورد محیط زیست
و اجتماع بوده است .از سال  2009الی  ،2012وزارت معادن و پترولیم واحد محیط زیستی  /اجتماعی
ٔ
را ایجاد کرده و کارمندان و منابع ﻻزم برای ٓان به درستی تامین شده و به بانک اجازه داده روی تقویت
وﻇایف اداری ،ﻇرفیت ﻫای مسلکی و تطبیﻖ روش ﻫای عمده حفاﻇت کار کند .اما ،تغییر در رﻫبری
وزارت ) (2012و سپس تغییرات اداری بعدی ،توجه به روش ﻫای خوب محافظت محیط زیست و
اجتماع کاﻫش یافت و واحد محیط زیستی  /اجتماعی بصورت قابل توجهی اﻫمیت خود را از دست
داد .کارمندان اﺻلی محافظت وزارت معادن و پترولیم را ترک کردند و خدمات مشوره عرضه شده توسط
کمک ﻫای بانک جای خود را به برنامه ﻫای مشابه دادند که تعهد اندکی به این مسایل داشتند .تطبیﻖ
چارچوب ﻫا و پﻼن ﻫا به دلیل پروسه ﻫایــی که تا ماه ﻫا طول می کشیدند به ُکندی مواجه شدند.

ﯾافتﻪ های کﻟیﺪی از ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی ) (SESAدر ﺳکـتﻮر
اﺳتﺨراجﯽ
ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی انجام شده در سال  2013در سکـتور استخراجی
ﻇرفیت سازی در وزارت معادن و پطرولیم و سایر بازیگر ﻫای اﺻلی را توﺻیه کرده است .توﺻیه
ٓ
ﻫای انها قرار ذیل اند:
اﻗﺪام ﺗﻮﺻیﻪ شﺪه :ﻇرفیﺖ ﺗﺨﻨیکﯽ در نهاد های دارای مسئﻮلیﺖ های ﺗﻨﻈیمﯽ عمﺪه در ﺳکـتﻮر
ﺻﻨعﺖ اﺳتﺨراجﯽ ﺑاﯾﺪ اﯾﺠاد شﻮد ﺗا از درک کافﯽ خﺼﻮﺻیات ﺻﻨاﯾﻊ هاﯾﺪروکارﺑﻦ اﻃمیﻨان
ﺣاﺻﻞ شﻮد.
مشخصا نهاد ﻫای اﺻلی در این بخش عبارتند از وزارت معادن و پطرولیم ،اداره ملی حفاﻇت
محیط زیست و وزارت مالیه.
ٓ
اﻗﺪامات ﺗﻮﺻیﻪ شﺪه :امﻮزش و ﻇرفیﺖ ﺳازی خﺼﻮﺻا در مساﯾﻞ انکشاف اجتماعﯽ-اﻗتﺼادی
ٔ
مانﻨﺪ شﻮراهای انکشاف مﺤﻟﯽ و نیز در راﺑطﻪ ﺑﻪ ﺗاﺛیرات مﺤیﻂ زﯾستﯽ ﺻﻨاﯾﻊ اﺳتﺨراجﯽ نیاز
اﺳﺖ.
گزارش ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی نشان می دﻫد که سرمایه ﻇرفیتی و مهارتی
وزارت معادن و پطرولیم نیز موضوع قابل نگرانی است .در وزارت کارمندان اندک دارای تخصص
محیط زیستی قابل توجه ﻫستند و این کمبود رابطه میان وزارت معادن و پطرولیم و اداره ملی
حفاﻇت محیط زیست )که اغلبا رابطه میان این دو نهاد رقابتی تلقی می شود نه ﻫمکارانه( را
تضعیف میکند .وزارت معادن و پطرولیم نقش مهمی در رسیدگی به مشکﻼت محیط زیستی دارد
اگر چه این نقش باید در این مورد ﺻرف به جایگاه وزارت محدود بماند و نباید ﺻﻼحیت قانونی از
اداره ملی حفاﻇت محیط زیست گرفته شود )بخش  7.3.1در ذیل را ببینید( .بنابراین ،وزارت
معادن و پطرولیم برای بهبود ﻇرفیت و مهارت ﻫای کارمندان خود در مورد مسایل محیط زیستی و
اجتماعی مرتبط با سکـتور استخراجی تﻼش کند.

ٔ
اما بصورت جال توجهی ،کمک ﻫای مداوم بانک به اداره ملی حفظت محیط زیست تاثیرات پایدار
داشته و ﻇرفیت ﻫای اداری و مسلکی را در این اداره ایجاد کرده که توانسته مدیریت مسایل محیط
زیستی در سکـتور استخراجی به این اداره منتقل شود .با کاﻫش دوامدار مسایل اجتماعی ،برنامه قبلی
ﻫمکاری تخنیکی بانک با وزارت معادن و پترولیم برای توﻇیف یک مشاور جهت تطبیﻖ یافته ﻫای
ارزیابی استراتیژیک در مورد پروسه ﻫا و تحکیم چارچوب ﻫای مدیریت محیط زیستی ،محافظت
اجتماعی و استعمال توافقات انکشاف اجتماعی کار میکرد .در جریان این زمان )،(2016 – 2014
وزارت معادن و پترولیم پیشرفت ﻫایــی در زمینه ﻫای محیط زیستی و اجتماعی داشت ،اما این پیشرفت
وسیعا متمرکز بر توانایــی مشاور توﻇیف شده بود که تیم بانک ﻇرفیت بیشتر را ایجاد کرد و بصورت
روزانه با انجام گـفتگو و مﻼقات ،به وزارت در مورد مسایل مختلف کمک میکرد .اما در ختم ،2016
وزارت معادن و پترولیم به نقطه ای تنزیل کرده بود که ﻇرفیت محافظت اجتماعی ﻫمراه با پذیرفتن
مسئولیت محافظت را از دست داده بود .تیم بانک ،با ارائه رﻫنمایــی و کمک نزدیک در مورد تطبیﻖ
چهارچوب ﻫا ،به این نتیجه رسید که بانک نسبت به وزارت تعهد بیشتری را مبذول نماید.
علیرغم این تﻼش ﻫا ،ﻇرفیت داخلی برای مدیریت مسایل محیط زیستی و اجتماعی ،خصوﺻا نظر
به شرایط پیچیده و چالش برانگیز کشور ضعیف مانده است .بصورت خاص وزارت معادن و پترولیم از
منظر حفاﻇت محیط زیست/اجتماع ،ﻇرفیت مدیریتی و حفظ واحد محیط زیستی و اجتماعی بسیار
ضعیف شده بود .در حال حاضر ،واحد محیط زیست و اجتماعی فعال وجود ندارد و تشکیل دوباره
این واحد باید یک تعهد عمده توسط وزارت باشد تا چنین واحد را در سطﺢ وزارت ایجاد و تمویل کند؛
تا به وزارت معادن و پترولیم کمک کند مسایل محیط زیستی ،شغلی و ﺻحی را در جریان کار و نیز ﺻحت و مصئونیت جوامع ،مشکﻼت اجتماعی ،کار اطفال ،حفاﻇت از گروپ ﻫای ٓاسیب پذیر و
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مشکﻼت جندر ،مدیریت شرکت ﻫای مشورتی در تمامی ارزیابی ﻫای حفاﻇتی و مدیریت مشکﻼت ،نگهداری ﻇرفیت ﻻزم در شعبه مدیریت پروژه ﻫا و پروژه ﻫا کمک کند .بدون داشتن چنین شعبه در
داخل وزارت ،تﻼش ﻫا برای ارتقای ﻇرفیت غرض رسیدگی به مسایل محیط زیستی و اجتماعی ناکام خواﻫد شد ،ﻫمان قسمیکه در جریان چندین سال گذشته دیده شده است.
در سطﺢ شعبه مدیریت پروژه ) (PMUمتعلﻖ به برنامه ﻫمکاری ﻫای تخنیکی فعلی ،نبود کارمندان مجرب و واجدشرایط برای کمک به وزارت در رسیدگی به نگرانی ﻫای محیطی و اجتماعی مرتبط با پروژه
وجود دارد .ارتقای ﻇرفیت منحیث یک چالش عمده در مدیریت مسایل محیط زیستی و اجتماعی در سکـتور استخراجی افغانستان باقی می ماند .پروژه پیشنهادی بر تمرکز بر ارتقای ﻇرفیت مشتری )وزارت(
ادامه خواﻫد داد و شامل بخش خاص )جزء  (3با اقدامات معین جهت رسیدگی به خﻼ ﻫای اداری ،قراردادی ،و تنظیمی که در مدیریت منابع ﻫایدروکاربن افغانستان رونما شده ،می باشد.
در سطﺢ اجرایــی ،یک شعبه خاص مدیریت محیط زیستی و اجتماعی در داخل وزارت معادن و پترولیم باید توسط کارشناسان واجدشرایط محیط زیستی و اجتماعی تمویل شود تا پﻼن تعهد محیط زیستی
و اجتماعی ) (ESCPپروژه را تهیه ،تطبیﻖ و نظارت کند و زنجیره مسئولیت برای مدیریت خطرات محیط زیستی و اجتماعی در داخل پروژه را نظارت کند .در میان مدت ،توقع میرود این واحد نقش خود را
در ادغام جنبه ﻫای محیط زیستی و اجتماعی در عملکرد وزارت ایفا کند .تشکیل و شرایط و ضوابط این واحد در مرحله ٓاماده سازی بیشتر توضیﺢ داده خواﻫد شد.
ﺗﺤﻟیﻞ خﻼ های ﻇرفیتﯽ مﺤافﻈیﻦ
مشکﻼت در ﻇرفیﺖ:
نیاز مداوم به ارتقای ﻇرفیت وزارت معادن و پترولیم برای مدیریت چندین چالش مهم حفاﻇتی ذیل وجود دارد:
 تهیه ﻻیحه وﻇایف برای ارزیابی ﻇرفیت اداری و تخنیکی جهت مدیریت اقدامات محافظین محیط زیستی و اجتماعی و نیز مصئونیت و ﺻحت عملیاتی در بخش ﻫای مربوطه وزارت.
 نبود ﻇرفیت در سطﺢ وزارت جهت شامل سازی الزامات حفاﻇتی در شرطنامه/اسناد قرارداد برای تمامی سایت ﻫا در پروژه گاز افغانستان و سایر پروژه ﻫای ٓاینده.
 تعامل با شرکای ﻫمکار خصوﺻا بانک جهانی در تهیه اسناد مطالعه حفاﻇتی با کیفیت.
 ایجاد مکانیزم ﻫای نهادینه شده رسیدگی به شکایات در وزارت و رسیدگی به شکایات مرتبط به فعالیت ﻫای پروژه.
 تطبیﻖ اسناد حفاﻇتی ،پﻼن عمل اسکان مجدد پایدار برای معدن مس عینک و پﻼن تعهد محیط زیستی و اجتماعی ،و
 تهیه گزارش ﻫای پیشرفت اقدامات حفاﻇتی.
 سایر بازیگران عمده ﻇرفیت و مهارت تخنیکی برای کمک مؤثر در تطبیﻖ پﻼن ﻫای اسکان مجدد را ندارند.
ﺗعﺪاد کارمﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺣﻔاﻇتﯽ
ﺗعﺪاد کارمﻨﺪان ﺑﺨﺶ مﺤیﻂ زﯾسﺖ :در حال حاضر ﻫیﭻ کارشناس محیط زیستی در شعبه مدیریت پروژه وزارت معادن و پترولیم و ﻫیﭻ پروژه دیگر کار نمی کند .این کار بصورت ٓاشکار در تضاد با پالیسی
ﻫای بانک جهانی قرار دارد و این مشکل چندین مرتبه در نظرات ما بیان شده است .به ما گـفته شده که وزارت/شعبه مدیریت پروژه در حال استخدام یک کارشناس محیط زیستی بین المللی است تا در
پروژه گاز افغانستان کار کند.
ﻫمچنان نیاز است یک شعبه/بخش حفاﻇتی ایجاد شود که دارای یک مدیر ارشد با تخصص در گزارش دﻫی مدیریت محیط زیستی به معین وزارت معادن و پترولیم باشد .دو کارشناس محیط زیستی محلی
دیگر نیز باید استخدام شوند تا با شعبه مدیریت پروژه و پروژه ﻫا کار کنند.
ﺗعﺪاد کارمﻨﺪان ﺣﻔاﻇﺖ اجتماعﯽ :شعبه مدیریت پروژه وزارت معادن و پترولیم  5کارمند حفاﻇت اجتماعی که ﻫمگی افراد محلی اند را در استخدام خود دارد .این کارمندان )به جز یکی از ٓانها که اخیرا
استخدام شده( لسان انگلیسی را بصورت ابتدایــی نمی فهمند و مهارت تخنیکی برای مدیریت حفاﻇت اجتماعی را ندارند .این کارمندان نیاز خواﻫند داشت مهارت ﻫای لسان انگلیسی و تخنیکی خود را
افزایش دﻫند تا قادر به تهیه/اجرای ارزیابی کیفی وسایل حفاﻇتی ﻻزمی )یعنی ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی ،پﻼن عمل اسکان مجدد( باشند .برعﻼوه ،شعبه مدیریت پروژه نیاز خواﻫد داشت
دو کارشناس مجرب اجتماعی )ملی و بین المللی( را استخدام کند تا حمایت ﻫای ﻻزم را برای کارمندان محلی منحیث یک الزام اجباری تحت این قرارداد ارائه خواﻫند کرد.
تا وزارت معادن و پترولیم تعهد نماید که پروسه ﻫای استخدام فوق را تا اپریل  2019تکمیل کند.
شعبﻪ/ﺑﺨﺶ مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ :وزارت معادن و پترولیم ﻫمچنان باید شعبه محیط زیستی و اجتماعی را ایجاد کند که یک نقش موثر را در مدیریت قرارداد در مورد مسایل حفاﻇتی پروژه ،سیستم
نهادینه شده مکانیزم ﻫای رسیدگی به شکایات برای وزارت و تطبیﻖ شورای انکشاف محلی بازی خواﻫد کرد .باید برجسته سازیم که وزارت معادن و پترولیم بخش محیط زیستی و اجتماعی را دوباره فعال
کند که در سال  2012منحل شده بود.
خشﻮنﺖ مبتﻨﯽ ﺑر جﻨﺪر )خشﻮنﺖ مبتﻨﯽ ﺑر جﻨسیﺖ( :بررسی خشونت مبتنی بر جندر و ارزیابی خطر برای پروژه گاز افغانستان ﻫنوز تکمیل نشده است .اما ،توقع می رود که فعالیت ﻫای پیشنهادی
پروژه به چندین کارگر بیرون از ساحه پروژه نیاز داشته باشد که میتواند به خطرات خشونت مبتنی بر جنسیت مانند خطر ٓازار جنسی در محل کار و خطر استثمار و سوء استفاده جنسی منجر شود .بنابراین،
وزارت معادن و پترولیم نیاز دارد تا کارشناس خشونت مبتنی بر جنسیت را در شعبه مدیریت پروژه استخدام کند تا مسایل مرتبط به خطر خشونت مبتنی بر جنسیت را نظارت کند .وزارت معادن و پترولیم
ﻫمچنان باید اعمال نظارت از طریﻖ نهاد ناﻇر طرف ثالث مستقل/مامور مستقل بازرسی را با کارمندان مجرب خشونت مبتنی بر جنسیت در نظر بگیرد.
از ٓانجا که پروژه گاز افغانستان از نظر اقدامات حفاﻇتی یک پروژه با خطر بلند است ،تمامی مطالعات حفاﻇتی اجتماعی پروژه باید توسط مشاورین مستقل )اشخاص یا شرکت ﻫا( و نه مشاورین وابسته
انجام شود .تیم حفاﻇت اجتماعی شعبه مدیریت پروژه کیفیت مطالعات را ارزیابی خواﻫد کرد.
ﺑازﯾگران کﻟیﺪی
این پروژه مسایل مشترک دارد که یک ارتباط را میان نهاد ﻫای دولتی ذیل و نهادﻫای ذیدخل )محلی و ملی( مرتبط به پروژه گاز افغانستان ایجاد می کند.
طرفین حفاﻇتی عمده برای پروژه گاز افغانستان قرار ذیل اند:
 شعبه حفاﻇت محیط زیستی و اجتماعی در وزارت – وزارت معادن و پترولیم
 کارمندان بخش حفاﻇتی در شعبه مدیریت پروژه – وزارت معادن و پترولیم
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اداره ملی حفاﻇت از محیط زیست
اراضی/وزارت انکشاف شهری و اراضی
تیم ﻫای قیمتگذاری وﻻیتی
ٓ
تصدی افغان گاز –پایپ ﻻین شبرغان-مزار و دستگاه تصفیه گاز امینه و دستگاه تصفیه دیهایدریشن گاز
مشاورین )شرکت ﻫا و اشخاص( برای تهیه و تطبیﻖ اقدامات حفاﻇتی.

جدول  :۸بازیگران کلیدی و مسئولیت ﻫای شان )ﻇرفیت سازمانی(
رﯾاﺳﺖ

مسئﻮلیﺖ ها
ٔ
ا.


خﻼء های ﻇرفیتﯽ
اﻗﺪامات ﺑاﯾﺪ ﻗبﻞ از اخﺬ مﻨﻈﻮری ﺑﻮرد ﺑانﮏ ﺗکمیﻞ گردنﺪ

چارچﻮب مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و
اجتماعﯽ؛

واحد/شعبه
مدیریت پروژه/
وزارت معادن و
پترولیم






چارچﻮب مستﻘﻞ پالیسﯽ اﺳکان مﺠﺪد؛



پﻼن ﺗعهﺪ مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ؛



ارزﯾاﺑﯽ مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ
گاز شبرغان الﯽ مزار شرﯾﻒ و ﺗاﺳیسات
پروﺳﺲ گاز؛
پﻼن عمﻟیاﺗﯽ مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و
اجتماعﯽ پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز شبرغان الﯽ مزار
شرﯾﻒ و ﺗاﺳیسات پروﺳﺲ گاز؛



پﻼن مﺪﯾرﯾﺖ جبران خساره پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز
شبرغان الﯽ مزار شرﯾﻒ؛



پﻼن مشارکﺖ نهادهای ذﯾﺪخﻞ  /ﻃرزالعمﻞ
های مﺪﯾرﯾﺖ کار؛




اﻗﺪامات پیشﻨهادی

نتاﯾﺞ متﻮﻗعﻪ


عدم بلدیت به زبان
ـتبی
ک
ﻫای
انگلیسی )مهارت

و ﺻحبت کردن به زبان
انگلیسی(
عدم موجودیت مهارت ﻫای
تخنیکی )تهیه و ترتیب سند
ﻻیحه وﻇایف ،بررسی
کیفیت ،رعایت اﺻول
حفاﻇت ،میکانیزم رسیدگی
به شکایات(







کورس اجباری ٓاموزش زبان انگلیسی.
کارمندان فعلی باید درباره قوانین ملی نافذه ،پالیسی
ﻫا و چارچوب محیط زیستی و اجتماعی بانک
جهانی ،استندردﻫای محیط زیستی و اجتماعی،
چارچوب پالیسی اسکان مجدد ،چارچوب محیط
زیستی و اجتماعی معلومات کسب کرده ،دانش خود
را در این زمینه ﻫا گسترش داده و ﻫمچنان مهارت
ﻫای ﻻزم در قسمت مدیریت شکایات مرتبط با پروژه
گاز افغانستان را بیاموزند.
کارمندان مجرب حفاﻇت از محیط زیست و اجتماع
) ۲کارمند ملی حفاﻇت محیط زیستی و اجتماعی و ۲
کارمند بین المللی حفاﻇت محیط زیستی و اجتماعی(
باید استخدام گردند که حمایت ﻫای ضروری را به
کارمندان محلی فعلی منحیث یک نیازمندی اجباری
تحت قرارداد ﻫای شان فراﻫم خواﻫند کرد.
یک کارشناس مجرب خشونت مبتنی بر جنسیت
جهت نظارت  /مدیریت مسایل مربوط به خطرات
خشونت مبتنی بر جنسیت در فعالیت ﻫای مرتبط با
پروژه.
تمام مطالعات مربوط به حفاﻇت اجتماعی تحت این
پروژه باید به قرارداد سپرده شوند.
تیم حفاﻇت اجتماعی واحد/شعبه مدیریت پروژه،
مرور کیفیت مطالعات حفاﻇت اجتماعی را انجام
خواﻫد داد.

کارمندان ملی
ﻇرفیت ﻻزم برای
تهیه و حصول
اطمینان از
کیفیت اسناد
حفاﻇتی مورد نیاز
را دارند )مثﻼ سند
ارزیابی تاثیرات
محیط زیستی و
اجتماعی ،پﻼن
عمل اسکان
مجدد ،پﻼن
مدیریت امور
محیط زیستی و
اجتماعی(

ب .اﻗﺪامات ﺑاﯾﺪ در جرﯾان ﺗطبیق پروژه ﺻﻮرت گیرد.


باید تصدیﻖ گردد
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پﻼن ارﺗﻘای ﻇرفیﺖ در مﻮرد اﺳتﻨﺪردهای
مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ؛



گﻨﺠانیﺪن ماخﺬها ﯾا مﻨاﺑﻊ در اﺳتﻨﺪردهای
مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و اﺳتﻨﺪردهای
ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ در ﺗمام اﺳﻨاد داوﻃﻟبﯽ
ﺑرای ﻗراردادی ها و ﻗراردادی های فرعﯽ ،و
همﭽﻨان انﺠﻨیرهای ناﻇر؛

باید تصدیﻖ گردد

باید تصدیﻖ گردد













ﺗهیﻪ ،ﺗرﺗیﺐ و افشای ارزﯾاﺑﯽ های ﺗاﺛیرات
مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ /پﻼن های مﺪﯾرﯾﺖ
امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ ﻗبﻞ از شروع
هر نﻮع کار ،ﺑﻪ شمﻮل پﻼن مﺤیﻂ زﯾستﯽ،
ﺻﺤﯽ و اﯾمﻨﯽ؛
وضﻊ مکﻟﻔیﺖ ﺑرای ﻗراردادی ها /ﻗراردادی
های فرعﯽ جهﺖ ﺗهیﻪ ،ﺗرﺗیﺐ پﻼن های
مﺪﯾرﯾﺖ کار و ﺳﻨﺪ ﻃرز ﺳﻟﻮک کﻪ ﺑاﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗمام کارگران ﻗبﻞ از شروع کار و فعالیﺖ
امضا گردد؛
پﻼن های مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ و
اجتماعﯽ ﺑاﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻨاد داوﻃﻟبﯽ و اﺳﻨاد
ﻗرارداد ﻗراردادی ها ضمیمﻪ ﺳاختﻪ شﺪه و
نیازمﻨﺪی های )الزامات( انﺠﻨیر ناﻇر در
ﻗراردادهای شان شامﻞ ﺳاختﻪ شﻮد؛
ﻗراردادی ها ﺑاﯾﺪ از ﻃرﯾق ﺗرﺗیبات ﻗرارداد
مکﻟﻒ ﺑﻪ ﺗهیﻪ و ﺗطبیق پﻼن مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر
مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ در ﻗسمﺖ اعمار
ﺳاختمان در ﯾﮏ ﺳاﺣﻪ خاص و پﻼن ﺻﺤﺖ
و اﯾمﻨﯽ در مطاﺑﻘﺖ ﺑا اﺳتﻨﺪردهای
 ،NEBOSH ،OHSAS 18001:2007ﯾا
اﺳتﻨﺪردهای مشاﺑﻪ شﺪه ،و کارمﻨﺪان مﺠرب و
واجﺪ شراﯾﻂ را در ﻗسمﺖ ﺣﻔاﻇﺖ مﺤیﻂ
زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ
اﺳتﺨﺪام نماﯾﻨﺪ.
انﺠﻨیر ناﻇر ﯾا مشاورﯾﻦ ﺑیﻦ المﻟﻟﯽ ﺣﻔاﻇﺖ
مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و ﺻﺤﺖ و اﯾمﻨﯽ
شغﻟﯽ ﺑاﯾﺪ از امﻮر مرﺑﻮط ﺑﻪ ﺗهیﻪ و ﺗطبیق
مﻨاﺳﺐ پﻼن های مﺪﯾرﯾﺖ امﻮر مﺤیﻂ زﯾستﯽ
و اجتماعﯽ ﺳاختمانﯽ و پﻼن های ﺻﺤﺖ و
اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ نﻈارت کرده و ﺑﺪﯾﻦ مﻨﻈﻮر،
کارمﻨﺪان مﺠرب و واجﺪ شراﯾﻂ را در ﻗسمﺖ
ﺣﻔاﻇﺖ مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و ﺻﺤﺖ و
اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ اﺳتﺨﺪام نماﯾﺪ .کارمﻨﺪان ﺻﺤﺖ
و اﯾمﻨﯽ شغﻟﯽ ﺑاﯾﺪ ﺳﻨﺪ معتبر OHSAS
 18001:2007را دارا ﺑاشﻨﺪ.
اﯾﺠاد ﯾﮏ میکانیزم رﺳیﺪگﯽ ﺑﻪ شکاﯾات ﺑرای
کارگران.

وﻇاﯾﻒ کﻟیﺪی مﺤیﻂ زﯾستﯽ و اجتماعﯽ
واحد/شعبه
حفاﻇت محیط
زیستی و اجتماعی

 نظارت و رﻫبری از امور مربوط به حفاﻇت،
ﺻحت و ایمنی شغلی.
 اﺳتﻔاده از خﺪمات مشاور مرﺑﻮﻃﻪ جهﺖ اجرای
ارزﯾاﺑﯽ های ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺗﻨﻈیمﯽ ،مبتﻨﯽ ﺑر پالیسﯽ،
ﺳازمانﯽ و ﻇرفیﺖ ﺗﻨﻈیمﯽ هم از نﻈر مﺤیﻂ
زﯾستﯽ و اجتماعﯽ و هم ﯾافتﻦ خﻼء ها و هم
پیشﻨهاد ﯾﮏ ﺑرنامﻪ ﯾا پﻼن ﺑرای پرکردن
خﻼءهای مﺬکﻮر؛
 استخدام مشاورین ٓاموزشی غرض فراﻫم ٓاوری
ٓاموزش ﻫای مربوطه و انکشاف ﻇرفیت
کارمندان ،به منظور کمک به وزارت معادن و
پترولیم جهت تقویت چارچوب تنظیمی حقوقی
برای مدیریت محافظین.
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وزارت معادن و پترولیم دارای
شعبه حفاﻇت محیط زیستی و
اجتماعی می باشد که متشکل از
 ....کارشناس محیط زیست و
 ......کارشناس اجتماعی است.
این شعبه در سال  ...........به
دﻻیل ذیل منحل گردید:
این بخش بعدا تکمیل خواﻫد
شد.

وزارت معادن و پترولیم باید شعبه حفاﻇت محیط زیستی
و اجتماعی که یک نقش اساسی را در تنظیم قراردادﻫا در
قسمت دیزاین و تطبیﻖ مسایل مربوط به حفاﻇت از
پروژه بازی خواﻫد کرد ،را ایجاد نماید .این شعبه شامل
ﻫم کارمندان ملکی و ﻫم کارمندان قراردادی می باشد )۲
کارشناس اجتماعی و  ۲کارشناس محیط زیستی(.

باید تصدیﻖ گردد

 ایجاد یک سیستم ﺻحت و ایمنی شغلی در پروژه
ﻫا و طرزالعمل ﻫای مدیریتی در وزارت معادن و
پترولیم و شعبه مدیریت پروژه ﻫا.
 ایجاد یک سیستم نظارتی از فعالیت ﻫای گروپ
حمایوی ،طرز گزارشدﻫی ،ارایه نظریات و
بهبودی ﻫا به ﺻورت ماﻫوار/ربعوار و ساﻻنه.
 ایجاد سیستم منسجم میکانیزم رسیدگی به
شکایات در وزارت – وزارت معادن و پترولیم
 استخدام یک شرکت خدمات مشورتی مجرب
جهت انجام سروی نظرات مستفیدشوندگان در
سایت ﻫای منتخب معادن به منظور تعیین
سطﺢ رضایت و اعتماد شهروندان باﻻی عرضه
خدمات ،به شمول جزء مشارکت شهروندان،
مثﻼ میکانیزم رسیدگی به شکایات.
تهیه و شامل سازی شرایط محافظین در قراردادﻫا با
شرکت ﻫا/قراردادی ﻫا و سایر طرفین سرمایه گذاری.

اراضﯽ /وزارت
شهری
و
انکشاف
اراضﯽ

واحد محافظین در وزارت معادن و پترولیم ،ایجاد
شوراﻫای انکشاف محلی را در اطراف سایت ﻫای
کلیدی ﺻنایع استخراجی امتحان خواﻫد کرد .حداقل
یک شورای انکشاف محلی تحت این پروژه امتحان
خواﻫد شد.
 اجرای سروی تصفیه اراضی در قسمت سایت
ﻫای گاز به منظور ارزیابی تاثیرات استمﻼک
زمین.

 با حمایت تیم ﻫای وﻻیتی مربوطه ،کمک به
پروسه قیمت گذاری زمین.

تیم تصفیه اراضی فاقد مهارت
ﻫای کافی جهت انجام سروی
تصفیه اراضی به شکل موثر و
مفید ٓان می باشد .ﻫیﭻ نوع
طرزالعمل مناسب در قسمت
استمﻼک زمین و مدیریت
اسکان مجدد وجود ندارد.

ریاست اراضی نیاز دارد تا کارمندان مجرب ٓ/اموزش دیده
را در قسمت سروی اراضی استخدام نماید .باید طرزالعمل
ﻫایــی در قسمت تحویل به موقع ٓان وجود داشته باشد –
فعﻼ تکمیل پروسه استمﻼک زمین به طور اوسط ۱۲
ﻫفته طول می کشد.

باید تصدیﻖ گردد

 ﻫمکاری با کمیسیون دولتی در قسمت تطبیﻖ
پﻼن عمل اسکان مجدد.
اداره ملی حفاﻇت
از محیط زیست
افغانستان
سرمایه گذار بالقوه
ادارات دولتی
وﻻیتی
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تصفیه گزارش بررسی اسناد محافظین )ارزیابی
تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی(

باید تصدیﻖ گردد

باید تصدیﻖ گردد

باید تصدیﻖ گردد

ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی

سرمایه گذاران داخلی فاقد
کارمندان محافظ مجرب می
باشند.
عدم موجودیت کارمندان مجرب
در قسمت قیمت گذاری زمین.
عدم موجودیت یک سیستم
مناسب برای پرداخت جبران
خساره ملکیت ﻫای متاثر شده.

باید تصدیﻖ گردد

باید تصدیﻖ گردد

باید تصدیﻖ گردد

باید تصدیﻖ گردد

 سروی و گزارش قیمت گذاری زمین/دارایــی

ضمیمﻪ  :۲مشﻮره عامﻪ
جلسات مشورتی با اشخاص متاثر شده و سایر نهادﻫای ذیدخل در قسمت پایپ ﻻین گاز تکمیل شده:
نام موقعیت پروژه:

پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف

نام قریه :میر قاسم
نام ولسوالی:

ولسوالی چمتال

نام وﻻیت:
جلسات مشورتی:
مسایل بحث شده
برداشت عمومی درباره پروژه و سطﺢ ٓاگاﻫی درباره )پایپ ﻻین گاز( پیشنهادی

حمایت مردم محل از پروژه پیشنهادی

بلخ
جنوری  -۲۰۱۸فبروری ۲۰۱۹
نهادﻫای ذیدخل )شوراﻫای انکشاف محلی و نظرات و پیشنهادات مردم محل(
قبل از مشوره ،مردم معلومات بسیار محدودی درباره پروژه پایپ ﻻین گاز داشتند.
تیم اجتماعی تصدی افغان گاز ،معلومات کافی را درباره این پایپ ﻻین گاز )به شمول
معلومات درمورد تاثیرات زمین و سروی تصفیه اراضی توسط ریاست اراضی( ارایه نمود.

تمام اشتراک کننده گان قول دادند تا از این پروژه حمایت کنند .به ﻫر حالٓ ،انها پیشنهاد
کردند که تصدی افغان گاز باید فرﺻت ﻫای کاری را برای مردم محل ،به شمول فرﺻت ﻫای
کاری برای خانواده ﻫای ٓاسیب پذیر )مثﻼ جوانان( ،فراﻫم نماید.

شناسایــی موقعیت حساس محیط زیستی و اجتماعی

در جریان پیاده روی با مردم محل ،ﻫیﭻ نوع موقعیت حساس محیط زیستی و اجتماعی در
اطراف پایپ ﻻین گاز شناسایــی نگردید ،به خاطر اینکه بخش تکمیل شده پایپ ﻻین گاز از
زمین ﻫای خشک می گذرد )غیر از قریه میر قاسم(.

مسایل بحث شده

نظرات و پیشنهادات اشخاص متاثر شده از پروژه

تاثیرات استمﻼک زمین

تمام  ۸خانواده متاثر شده قبول کردند که زمین ﻫای دولتی را اشغال می کنند اما خواﻫان
بعضی حمایت ﻫا شدند – مخصوﺻا در قسمت ساختارﻫای متاثر شده ،زمین ﻫای زراعتی و
سایر دارایــی ﻫا )مثل درختان مثمر و غیر مثمر(.
مهم است که به این مسئله توجه داشته باشید که مشوره ﻫای جداگانه با ﻫر یک از خانواده
ﻫای متاثر شده از پروژه ﺻورت گرفت .خساره دارایــی ﻫای از دست رفته )زمین ﻫای زراعتی،
ساختارﻫا و درختان( محاسبه و در جدول  ۴پﻼن مدیریت جبران خساره شامل گردیده است.

قطع دسترسی مردم محل به علفچرﻫا

در جریان مشوره با شورای انکشاف محلی ،نمایندگان مردم نگرانی خود را درباره قطع دسترسی
شان به علفچرﻫای ﻫمجوار بیان کردندٓ .انها عﻼوه کردند که فعالیت ﻫای پایپ ﻻین به ﺻورت
موقت دسترسی مردم به علفچرﻫا را محدود می سازد .به ﻫر حال ،در مشوره با مردم محل ،نقاط
دسترسی کافی برای مردم محل و احشام شان جهت دسترسی راحت به علفچرﻫا وجود داشت.
ضروری است که به این مسئله توجه داشته باشید که پایپ ﻻین گاز تکمیل شده تحت خاک
قرار داده شده و عمﻖ کانال ٓان ۱٫۸ ،متر ) ۰٫۸متر عرض( است .ﻫرگاه فعالیت ﻫای پرکاری
کانال ﻫا تکمیل گردد ،دسترسی کامل به علفچرﻫا تامین خواﻫد شد.
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کمیته رسیدگی به شکایات

کمیته رسیدگی به شکایات پروژه مذکور ایجاد گردیده که اعضای ٓان را نمایندگانی از اشخاص
متاثر شده از پروژه ،دولت محلی ،متنفذین محلی/شوراﻫای انکشاف محلی ،ریاست اراضی و
سایر نهادﻫای ذیدخل محلی دیگر تشکیل می داد.

حذف یا قطع درختان

به تعداد  ۹درخت مثمر و غیر مثمر شناسایــی گردیدند که ضرورت بود تا حذف گردند.

تاثیرات عمومی اجتماعی-اقتصادی

فعالیت مهم اقتصادی در بخش تکمیل شده )قریه میر قاسم( زراعت است )زمین ﻫای زراعتی و
للمی( و مالداری است .دﻫاقین در کشت گندم مصروف بوده ،ترکاری از محصوﻻت مهم زراعتی
در این ساحه می باشد .بعضی از مردم در تجارت ﻫای کوچک و بعضی کارﻫا در ولسوالی
چمتال مصروف بوده ،اما اکـثر مردم برای کسب دستمزد روزانه به سایر مکان ﻫا مانند شهر
مزار شریف مهاجرت می کنند.

بازدیدﻫای ساحوی
اولین بازدید ساحوی به ساحات گاز گوجرداق و یاتیمتاق ترتیب گردید ،و به ﺻورت خاص از میدان ﻫای گاز ذیل بازدید به عمل ٓامد:
 تاسیسات ٓامینه در ساحه گاز یاتیمتاق )تاسیسات موجود ٓامینه(.
 استیشن کمپروسور خواجه گوجرداق.
 نقطه ابتدایــی پایپ ﻻین گاز جدید.
 ذخیره گاه باز ﻫوایــی برای طول پایپ.
 محل ٓازمایش التراسونیک پایپ ﻻین در  ۲کیلومتری از واحد کمپرسور خواجه گوجرداق؛ و
 تاسیسات شماره  ۱تولید برق ﺻنعتی بیات.
ﺑازدﯾﺪ از ﺳاﺣﻪ ﺳاختمانﯽ ﺗاﺳیسات شماره  ۱ﺗﻮلیﺪ ﺑرق ﺻﻨعتﯽ ﺑیات
در جریان جلسه با انجنیران تاسیسات تولید برق ﺻنعتی بیات ،مشاور از ساحه ساختمانی تاسیسات شماره  ۱تولید برق ﺻنعتی بیات ،که در  ۱کیلومتری از کمپروسور استیشن خواجه
گوجرداق موقعیت دارد ،به منظور ٓاشنا شدن با ساحه ساختمان و جمع ٓاوری معلومات ابتدایــی درباره پروژه تولید برق ﺻنعتی ،بازدید کرد .تیم تاسیسات شماره  ۱تولید برق ﺻنعتی بیات
معلومات ارایه کرد که قرار است تا در ﺻورتی که تصدی افغان گاز کار ساختمان  ۷۰۰متر پایپ ﻻین گاز از دستگاه گلیکول دیهایدریشن خواجه گوجرداق به دریچه ورودی )(inlet point
تعیین شده توسط دستگاه برق بیات را تکمیل نماید ،یک جنراتور برقی با توربین گازی زیمنس ) (Siemens gas turbine SGT-45تسلیم داده خواﻫد شد .نماینده تصدی افغان گاز
تصدیﻖ کردند که قرار است تا پایپ ﻻین در  ۲۰۱۹به بهره برداری سپرده خواﻫد شد.
ٓ
ﺑازدﯾﺪ از ﺗاﺳیسات گاز امیﻨﻪ واﻗﻊ در ﺳاﺣﻪ گاز ﯾاﺗیمتاق
ٓ
ٓ
در جریان بازدید ساحوی مورخ  ۳فبروری  ،۲۰۱۹قطار پروسس تاسیسات گاز امینه بررسی و عکس ﻫایــی از ان گرفته شد .با انجنیران و مدیران تصدی افغان گاز در مورد سایت مصاحبه
و معلومات باارزش جمع ٓاوری گردید .جریان پروسس فعالیت ﻫا در مطابقت با اسناد قابل دسترس فراﻫم شده توسط شرکت قراردادی )زفیر( ،مشاﻫده گردید .مشاور موارد ذیل را مشاﻫده
نموده است:
 خطوط گاز از چاه ﻫای شماره  ۴۵ ،۳۸و  ۴۷به سه جداکننده ورودی زمان اتحاد جماﻫیر شوروی متصل است.
 فقط یک جداکننده شماره  (C-3) ۳فعال بوده و گاز مورد نظر برای تامین انرژی تاسیسات ٓامینه را جدا ساخته است.
 جداکننده شماره  ۲تحت فشار گاز  60bargقرار داشته ،اما دریچه خروجی بسته بود.
 جداکننده شماره  ۳جدا بود .دریچه ﻫای ورودی و خروجی بسته بودند؛ و
 گاز سوختی برای تاسیسات ٓامینه از طریﻖ پایپ ﻻین جداگانه با قطر کم از دستگاه گلیکول دیهایدریشن )واقع در کمپروسور خواجه گوجرداق( به دو جذب کننده  Aو B
ٔ
)واقع در نزدیکی تاسیسات ٓامینه( تامین می شود.
نتیجه گیری ابتدایــی مشاور به شرح ذیل بود :برای بهبود موثریت پروسس و افزایش کیفیت گاز تصفیه شده )که به طور قابل توجهی اجزای  H2Sو  CO2را کاﻫش می دﻫد( ،دیزاین
تاسیسات گاز ٓامینه باید جهت تغییر  /تنظیم خطوط پروسس و کنترول ابزار ،مورد تجدید نظر قرار گیرد.
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ﺑازدﯾﺪ از ﺳاﯾﺖ دﺳتگاه کمپروﺳﻮر و گﻟیکﻮل دﯾهاﯾﺪرﯾشﻦ
در تاریخ  ۵فبروری  ،۲۰۱۹مشاور به منظور ٓاشنایــی با دستگاه کمپروسور و دستگاه گلیکول دیهایدریشن )دستگاه ﻫای موجود( از میدان گازی خواجه گوجرداق بازدید کرد تا اعتبار
معلوماتی را که ً
قبﻼ در جریان تدویر چندین جلسه تخنیکی با انجنیران تصدی افغان گاز دریافت کرده بود ،مورد ارزیابی قرار دﻫد .به طور کلی ،مشاور اسناد تخنیکی موجود )نقشه ﻫای
ترتیبات عمومی ،دیاگرام جریان پروسس ] ،[PFDطرح پروسس و ابزار ] ،[P&IDsطرزالعمل راه اندازی و غیره( را مورد مطالعه قرار داد و در جریان بازدید از ساحه ،ﻫیﭻ موضوع مهمی
در رابطه با دستگاه کمپروسور و عملیات ﻫای دستگاه گلیکول دیهایدریشن ) (GDUشناسایــی نگردید.

ﺑازدﯾﺪ از ﺳاﺣﻪ جرﻗﻮدوق و شکرک
در تاریخ  ۱۱فبروری  ،۲۰۱۹مشاور از تاسیسات گازی و چاه ﻫای گاز جرقودوق و ﻫمچنان چاه جداگانه تولید کننده گاز شماره  2در میدان گازی شکرک بازدید کرد .بازدید از این ساحه
با ﻫدف بررسی طرح جریان و جمع ٓاوری گاز در میادین جرقودوق و شکرک و دستگاه ﻫای تصفیه گاز در تاسیسات جرقودوق به منظور تکمیل طرح کلی گازرسانی مربوط به کار مشاور
انجام شد.

ﺑازدﯾﺪ از مﺤﻞ ﺗاﺳیسات ﺗﻮلیﺪ ﺑرق ﺻﻨعتﯽ مزار ،مرکز ﺗﻮزﯾﻊ گاز ﺗﺼﺪی افغان گاز ،ﺗﻘاﻃﻊ درﯾای ﺑﻟخ و ﺑﺨﺶ ﺳاختﻪ شﺪه پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز شبرغان الﯽ مزار شرﯾﻒ
در تاریخ  ۱۴-۱۳فبروری  ،۲۰۱۹مشاور ﻫمراه با محترم ایوب از تصدی افغان گاز ،بخشی از پایپ ﻻین جدید را در جریان بازدید از ساحه تاسیسات تولید برق ﺻنعتی مزار ،مرکز توزیع
گاز تصدی افغان گاز و پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف بررسی کردند.
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ضمیمﻪ  :۳وضعیﺖ فعﻟﯽ و اﻗﺪاماﺗﯽ کﻪ ﺑاﯾﺪ ﺑرای میﺪان های گاز و پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز شبرغان الﯽ مزار شرﯾﻒ روی دﺳﺖ گرفتﻪ شﻮد
میﺪان های گاز












چهار میدان گازی در ساحه شبرغان )ذخایر گازی جرقودوق ،یاتیمتاق ،ذخایر گازی خواجه گوجرداق ،شكرك( فعﻼ در حال تولید ﻫستند.
ذخایر جرقودوق و خواجه گوجرداق کاﻫش یافته و منحیث ذخایر انکشافی در نظر گرفته نمی شوند.
ٓ
کار فوری ،تجدید پﻼن انکشاف میدان گازی ذخایر یاتیمتاق )در مورد تولید( و ذخایر جرقودوق )کار تولید ان منظور گردیده است( ،ﻫمچنان تهیه وتدارک تجهیزات و
ابزارﻫای ضروری با کیفیت برای ٓازمایش چاه ،ورود به چاه ،نمونه برداری از چاه ،اندازه گیری و سنجش می باشد.
دو میدان گازی که برای تولید )ذخایر کوگیتان ژوراسیک خواجه گوجرداق و و خواجه بوﻻن( در نظر گرفته شده اند ،در خﻼل  ۳سال انکشاف یافته می توانند.
انکشاف میدان گازی جمعه-باشیکورد در حالت تعلیﻖ قرار داشته و ممکن است در مدت  5سال به بهره برداری سپرده شود.
انکشاف دو میدان گازی )جنگل کﻼن و چکچی( نامعلوم است .با این حال ،این دو میدان می توانند به عنوان پروژه ﻫای دراز مدت در جدول زمانی  10ساله در نظر گرفته
شوند.
وضعیت بسیاری از چاه ﻫا به دلیل نبود تجهیزات مناسب نامعلوم است.
ٓ
بسیاری از تجهیزات مربوط به پروسس گاز کهنه شده و باید به طور منظم مورد بازرسی قرار گیرند تا از وقوع حوادث در اینده جلوگیری گردد.
عدم موجودیت دستگاه ﻫا و ابزارﻫای اندازه گیری باعث عدم اطمینان در ارزیابی سطﺢ تولید فعلی ،مصرف گاز توسط مشتریان و ضررﻫای غیرضروری می شود.
کمبود سیستم ﻫای اتوماتیک ،خطرات ایمنی و انسجام را ایجاد می کند؛ و
تاسیسات گاز ٓامینه و دستگاه گلیکول دیهایدریشن ،سیستم ﻫای مهم برای پروژه فعلی ﻫستند.

کیﻔیﺖ ،ﺻﺤﺖ ،اﯾمﻨﯽ ،امﻨیﺖ و مﺤیﻂ زﯾسﺖ
به طور خاص ،مشکﻼت مربوط به نبود امنیت ،خﻼء ﻫا در اطمینان از کیفیت /کنترول کیفیت و نبود تجهیزات حفاﻇت شخصی ،تجهیزات ایمنی ،کشف کننده ﻫای گاز ،سیستم اعﻼم
خطر عمومی ،کارمندان اطفائیه ٓاموزش دیده ،خاموش کردن منسجم سیستم در حاﻻت اضطرار ،پﻼن واکنش به حاﻻت اضطرار و غیره باید فو ًرا کاﻫش یابد.

مساﯾﻞ عمﻮمﯽ




عﺪم وجﻮد ﻃرزالعمﻞ های عمﻟیاﺗﯽ و ﻃرزالعمﻞ های ﺻﺤﯽ ،اﯾمﻨﯽ و مﺤیﻂ زﯾستﯽ – طرزالعمل ﻫای عملیاتی و ﺻحی ،ایمنی و محیط زیستی در سایت موجود نیستند که
منجر به انحراف از الزامات استندردﻫای بین المللی و روش ﻫای پسندیده ﺻحی ،ایمنی و محیط زیستی می شود.
عﺪم وجﻮد دﯾاگرام های مهم چگﻮنگﯽ جرﯾان پروﺳﺲ – طرح ﻫای بعضی از تاسیسات مهم مانند دستگاه ٓامینه که ارزیابی و تحلیل مسایل را کند می سازد ،در دسترس
نیست؛ و
عﺪم وجﻮد ) - SCADAاز تلیفون ﻫا برای انتقال ارقام یا ﻫدایات استفاده می شوند؛ بیشتر عملیات ﻫا به ﺻورت دستی انجام می شود که باعث تاخیر زمانی قابل مﻼحظه
در زمان واکنش به شرایط بحرانی می شود( این عدم موجودیت ،خطرات ایمنی را برای دارایــی ﻫا و پرسونل عملیاتی ایجاد می کند.

میادﯾﻦ گاز ﺗﺼﺪی افغان گاز
مشاﻫدات و یافته ﻫا در مورد کیفیت ،ﺻحت ،ایمنی ،امنیت و محیط زیست شامل موارد ذیل می باشد:
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طرزالعمل و سوابﻖ مدیریت ﺻحت ،ایمنی و محیط زیست در دسترس نیست.
رﻫنمودﻫای کاری در قسمت عملیات ﻫا و حفظ و مراقبت از تجهیزات در دسترس نیست.
تجهیزات ایمنی و حفاﻇتی مناسب در دسترس نیست .تجهیزات ایمنی و حفاﻇتی موجود بسیار کهنه بوده و به دلیل شرایط غیرقابل کار مورد استفاده قرار گرفته نمی توانند.
پرسونل دارای تصدیقنامه ﻫای ٓاموزش ایمنی )مانند ٓاموزش چگونگی زنده ماندن در مقابل مواجه شدن با گاز  ، H2Sکمک ﻫای اولیه ،اطفائیه یا مقابله با ٓاتش ،تشخیص
گاز ،کار در فضای محدود ،بلند کردن اجسام سنگین و غیره(؛ و
تجهیزات کهنه پروسس گاز در وضعیت نامناسبی قرار دارد و خطرات ایمنی را ایجاد می کند.

ﺑﺨشﯽ از پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ گاز شبرغان الﯽ مزار شرﯾﻒ کﻪ ﻗبﻼ ﺳاختﻪ شﺪه اﺳﺖ ) ۴۴کیﻟﻮمتر(
کیﻔیﺖ ،ﺻﺤﺖ ،اﯾمﻨﯽ ،امﻨیﺖ ،مﺤیﻂ زﯾسﺖ
 امنیت پرسونل برای تداوم کار ساخت پایپ ﻻین گاز یا انجام ﻫرگونه بازرسی کارﻫای ﺻورت گرفته بین شبرغان و مزارشریف یک موضوع دارای اولویت زیاد است .در حال
حاضر ،حتی سرک اﺻلی شبرغان الی مزارشریف امن نیست )حمﻼت مسلحانه به پوسته ﻫای پولیس واقع در امتداد شاﻫراه اتفاق می افتد(.
 طرزالعمل ﻫای مدیریت امور ﺻحی ،ایمنی و محیط زیستی ،پﻼن واکنش به حاﻻت اضطرار و سایر اسناد مربوط به ﺻحت ،ایمنی و محیط زیست در دسترس نیست و
ٓاموزش ﻫای ﻻزم در قسمت ایمنی ﺻورت نگرفته است.
 کارکنان ساختمانی و عملیاتی دارای تجهیزات حفاﻇت شخصی مناسب نیستند )بوت ﻫای ایمنی ،کﻼه ﻫای سخت و محکم ،دستکش  ،عینک ﻫای ایمنی ،لباس پوششی
کامل ،و غیره( و از لباس ﻫای معمولی یا تجهیزات حفاﻇت شخصی بسیار کهنه مربوط به انجام فعالیت ﻫای عملیاتی و ساختمانی استفاده می کنند.
 تجهیزات ایمنی )مانند :وسایل خاموش کردن ٓاتش ،محل ﻫای شستشوی چشم ﻫا ،تجهیزات و وسایل حفاﻇت در برابر گاز  ، H2Sتشخیص دﻫنده ﻫای گاز قابل حمل و
غیره( در سایت موجود نیست؛ و
 طرزالعمل ﻫای کنترول کیفیت و گزارش ﻫای بازرسی برای اسناد اجرایــی اطمینان از کیفیت /کنترول کیفیت که باید مطابﻖ با توﺻیه ﻫای  ،API5Lتوﺻیه ﻫای انجمن
انجنیران میخانیک امریکا  (ASME) B31.8و شیوه ﻫای پسندیده انجنیری تکمیل شوند ،قابل دسترس نمی باشد.

معﻟﻮمات عمﻮمﯽ
طبﻖ معلومات کسب شده از تصدی افغان گاز ،با در نظرداشت سروی ساحوی انجام شده در ساحه ،تصمیم مبنی بر دیزاین و نصب پایپ ﻻین جدید که به طور کلی در امتداد پایپ ﻻین
گاز موجود قرار داشته ،و تقر ًیبا بیست ) (20متر دورتر از ٓان موقعیت دارد ،به دلیل نگرانی ﻫای امنیتی عملی نبود . .مسیر پایپ ﻻین گاز موجود و خط جدید گاز در نقشه مسیر جدید
پایپ ﻻین گاز نشان داده شده است.
قراردادی کارﻫای انجنیری ،تدارکات و ساخت برای پایپ ﻻین گاز انتخاب نشد ،به خاطر اینکه سروی بازار تصدی افغان گاز ،ﻫیﭻ قراردادی دارای مجوز انجنیری ،تدارکات و ساخت در
افغانستان را که قادر به اعمار پایپ ﻻین گاز باشد ،را شناسایــی نکرد .قراردادی ﻫای خارجی انجنیری ،تدارکات و ساخت به دلیل نگرانی ﻫای امنیتی ﻫیﭻ نوع عﻼقمندی زا از خود به این
پروژه نشان ندادند .به ﻫمین دلیل ساخت پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف در اگست سال  ۲۰۱۵توسط خود تصدی افغان گاز با استفاده از پرسونل ،تجهیزات و ماشین ٓاﻻت
دست داشته شان ٓاغاز شد .الی تاریخ  ۲۶جنوری  ،۲۰۱۹کارﻫای ساختمانی ذیل مطابﻖ به معلومات ارایه شده در جلسه معلوماتی توسط تصدی افغان گاز تکمیل شده است:
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 7ﻜیلومتر کانال که از دستگاه ﻜمپروسور در خواجه گوجرداق شروع می شود ،کنده کاری گردیده است .پایپ ﻻین گاز در لبه کانال به ﺻورت باز قرار داده شده و به مقدار
 7ﻜیلومتر از پایپ ﻫا که از دستگاه ﻜمپروسور در خواجه گوجرداق شروع می شود ،ولدینگ شده اندٓ .ازمایش تلویزیونی ) (100% UTموفقانه در قسمت  2کیلومتر از ۷
کیلومتر پایپ ﻻین گاز مذکور انجام شد .ولدینگ ﻫای ﺻورت گرفته روی پایپ ﻻین گاز روکش نشده و پایپ ﻻین گاز ﻫنوز پایین قرار داده نشده است .گزارش ﻫای روزانه از
پیشرفت کارﻫا ،گزارش ﻫای ﻫفته وار ،نتایج ٓازمایش تلویزیونی ) (UTو ٓازمایش ﻫایدرواستاتیک به زبان دری است .این موارد در دفتر تصدی افغان گاز ٓارشیف شده و برای
بررسی )فقط نقل ٓانها به ﺻورت چاپ شده( در اختیار مشاور قرار داده شد .قسمت ﻫای ولدینگ شده پایپ ﻻین گاز در امتداد کانال بدون ﻫیﭻ نوع محافظی باز رﻫا شده
است.
تقر ًیبا  2.3کیلومتر از پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف ،که از خط حصار در مرکز اندازه گیری دستگاه کود و برق شمال )مختصات دقیﻖ  GPSباید در جریان بازدید
از محل مشخص شود( شروع شده و در قسمت دریای بلخ ختم می شود )مختصات دقیﻖ  GPSباید در جریان بازدید از محل مشخص شود( ،ولدینگ شده ،روکش شده ،
دورش گرفته شده و پایین قرارداده شده و اطراف ٓان خاک پری شده استٓ .ازمایش ﻫای تلویزیونی و تست فشار اولیه ﻫایدرواستاتیک ،بازرسی بصری از پوشش ولدینگ ﻫا
و پایپ ﻻین ﻫا در مطابقت با توﺻیه ﻫای  TFSBOبر اساس الزامات انستیتوت پترولیم افغانستان و انستیتوت استندرد ملی افغانستان موفقانه انجام شده است .گزارش
ﻫای روزانه از پیشرفت کارﻫا ،گزارش ﻫای ﻫفته وار ،نتایج ٓازمایش تلویزیونی ) (UTو ٓازمایش ﻫایدرواستاتیک اولیه به زبان دری در ٓارشیف تصدی افغان گاز حفظ شده و
برای بررسی )فقط نقل ٓانها به ﺻورت چاپ شده( در اختیار مشاور قرار داده شد.
کارﻫای مربوط به تقر ًیبا  200متر پل برای عبور از دریا انجام نشده است زیرا ﻫنوز طرح پل گذر از دریا تهیه و ترتیب نشده است ) TFSBOبرای جلوگیری از برش کرانه ﻫای
دریا ،توﺻیه می کند ﻜه یﻚ پل دارای دو کیبل ﻫوایــی ساخته شود( .با این حال ،بخش  200متری پایپ ﻻین )) ، OD 12.75 "(NPS 12وزن  ("0.5ولدینگ شده و در
نزدیکی نقطه در نظر گرفته شده گذر دریا )مطابﻖ (ASME B31.8قرار داده شده است.
تقر ًیبا  17کیلومتر پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف که از دریای بلخ شروع شده )مختصات دقیﻖ  GPSباید در جریان بازدید از محل مشخص شود( و الی شبرغان
امتداد می یابد )مختصات دقیﻖ  GPSباید در جریان بازدید از محل مشخص شود( ،ولدینگ شده ،روکش شده )ولدینگ( ،پایین قرار داده شده ،دورش گرفته شده و
اطراف ٓان خاک پری شده است .قسمت خاک پری شده پایپ ﻻین گاز از یک منطقه مسکونی /روستایــی که در نزدیکی دریای بلخ واقع شده است عبور می کندٓ .ازمایش ﻫای
تلویزیونی  UTو تست فشار اولیه ﻫایدرواستاتیک ،بازرسی بصری ولدینگ ﻫا و پوش پایپ ﻻین ﻫا در مطابقت با توﺻیه ﻫای  TFSBOبر اساس الزامات انستیتوت پترولیم
افغانستان  APIو انستیتوت ملی استندرد افغانستان  ANSIموفقانه انجام شده ،اما انجام ٓازمایش بعدی روی روکش ﻫا ﻻزم است.
ٓ
گزارش ﻫای روزانه از پیشرفت کارﻫا ،گزارش ﻫای ﻫفته وار ،نتایج ٓازمایش تلویزیونی  UTو ٓازمایش ﻫایدرواستاتیک به زبان دری در ارشیف تصدی افغان گاز حفظ و برای
بررسی )فقط نقل چاپ شده ٓان( در اختیار مشاور قرار داده شده است.
پس از پرکاری اطراف  19کیلومتر پایپ ﻻین گاز 18 ،ﻜیلومتر کانال دیگر نیز حفر شد .این  18ﻜیلومتر از پایپ ﻻین گاز در امتداد کانال که از مرکز توزیع گاز تصدی افغان
گاز شروع و به سمت شبرغان ادامه می یابد ،ولدینگ شده است .ولدینگ ﻫای این  18کیلومتر از پایپ ﻻین گاز روکش نشده و پایپ ﻻین گاز ﻫنوز پایین قرار داده نشده
است .گزارش ﻫای روزانه از پیشرفت کارﻫا ،گزارش ﻫای ﻫفته وار ،نتایج ٓازمایش ﻫای  UTو ٓازمایش اولیه ﻫایدرواستاتیک به زبان دری در ٓارشیف تصدی افغان گاز موجود





بوده و برای بررسی )نقل چاپ شده( در اختیار مشاور قرار داده شده است .قسمت ﻫای ولدینگ شده پایپ ﻻین گاز در امتداد کانال بدون ﻫیﭻ نوع محافظی باز رﻫا شده
است.
یک والو بﻼ ک و دو والو خروجی گاز )مختصات  GPSدقیﻖ ٓان باید در جریان بازدید از محل مشخص شود( در نزدیکی دریای بلخ )از سمت مزارشریف( نصب شده است.
قرار است سه ) (3والو دیگر نیز نصب شود.
طول کلی پایپ ﻻین گاز ولدینگ شده 44 ،کیلومتر است 45.1 .کیلومتر باقیمانده از مسیر پایپ ﻻین گاز باید ساخته شود :حﻖ العبور ،کنده کاری کانال ،ولدینگ کاری،
کنترول تلویزیونی  ، UTپوش کردن ،پایین قرار دادن ،دورش را گرفتن ،پرکاری اطراف پایپ ﻻین ،پاک کاری و سنجشٓ ،ازمایش باید تکمیل گردند.
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زده گی ،سیستم  ،SCADAسیستم تشخیص و کنترول لیک شدن در قسمت پایپ ﻻین گاز ﻫنوز طراحی نشده است .سروی در این
زمینه ﻫنوز انجام نشده است.

کارﻫای ساختمانی پایپ ﻻین گاز )ردیف کردن و حفر کردن( توسط دو تیم تصدی افغان گاز انجام شده است (۱) :یک تیم از سمت شبرغان کار کرده و ) (۲تیم دیگر از سمت مزارشریف
کار را شروع کرده است .تصدی افغان گاز تقر ًیبا  50کیلومتر پایپ و والو بﻼ ک خط گاز در گدام خویش واقع در نزدیکی شبرغان و حدود  6.4کیلومتر پایپ در یک گدام دیگر در نزدیکی
مزارشریف دارد .با این حال ،تجهیزات قابل مصرف ،جانبی ،ابزار و تجهیزات اندازه گیری ﻫنوز تهیه و تدارک نشده است.
ﺳیستم کﻨترول اﺳﻨاد
طرزالعمل ﻫای ایمنی سایت و ساخت مطابﻖ به روش ﻫای پسندیده انجنیری موجود نیست:
این نگرانی :رﻫنمودﻫای عمومی به منظور حصول اطمینان از حداقل موارد ایمنی از قبیل :اطمینان از اینكه تمامی اعضای تخنیکی ،نقش و مسئولیت خود را در رابطه با ایمنی در جریان
اجرای پﻼن کاری شان درک کرده ،جلسات پـی ﻫم را قبل از شروع ﻜارﻫای حساس به ایمنی ) به عنوان مثال :تونل ﻫا ،حفاری ﻫایــی که نیاز به محافظت ،تخلیه خط ﻫا ،برش ﻫای حساس
و غیره دارند( ،تنظیم و مدیریت نمایند.

دﯾزاﯾﻦ






سروی انجنیری جیودوجی ،ژئودتیک ،محیط زیستی و ﻫایدرولوژیک انجام نشده استٓ .اخرین سروی مسیر پایپ ﻻین گاز موجود در سال  1965توسط شرکت انجنیری
اتحاد جماﻫیر شوروی) (Vostokgiprogasانجام شد .این نتایج فقط برای معلومات عمومی قابل استفاده است و غرض تداوم کار ساخت ،جهت دیزاین خط جدید گاز ،به
یک سروی جدید نیاز است.
ٓ
ارز
عبور
روش پیشنهادی تصدی افغان گاز در قسمت از دریا از طریﻖ ساخت پل اویزان بر اساس نتایج سروی یابی نشده است ،که یک بخش جدای ناپذیر از دیزاین است
ٔ
و تاثیر مستقیمی بر مصارف ،ایمنی و زمان ساخت دارد.
دیزاین سیستم حفاﻇت کاتودیک ﻫنوز تهیه و ترتیب نشده است .عﻼوه بر این ،این مسئله به طور مستقیم پالیسی محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحت و ایمنی را متاثر می
سازد؛ و
تصمیم گیری در مورد  SCADAو سیستم تشخیص لیک باید قبﻼ دیزاین می شد اما ﻫنوز در حال تعلیﻖ است.

ﺳاختمان
 کارﻫای ساختمانی بدون تهیه و ترتیب و منظوری ﻫیچگونه اسناد در قسمت دیزاین و طرزالعمل ﻫای ساخت ٓاغاز شده است .تصمیم گرفته شد که مسیر پایپ ﻻین گاز
موجود در فاﺻله فقط  20متری جنوبی از پایپ ﻻین گاز موجود تعقیب گردد .قرار بود تا محل والوﻫای بﻼ ک عین والوﻫای موجود باشد .عمﻖ کانال مطابﻖ با توﺻیه ﻫای قوای
انجنیران اردوی امریكا در حدود  1.8متر در نظر گرفته شده است.
 با این وجود ،عرض کانال به عوض  1.0متر به اندازه  0/8متر توسط قوای انجنیران اردوی امریکا توﺻیه گردیده است .قسمت بازرسی شده از کانال در وضعیت خوبی قرار
دارد .با این حال ،ضرورت خواﻫد بود تا کانال را قبل از پایین قراردادن پایپ ﻻین در ٓان به دلیل ریگ زیادی که در اثر طوفان ریگ در ٓان انباشته شده است ،را پاک کاری کرد.
حداقل  ۰٫۲متر ریگ باید در کـف کانال برای تمام قسمت ﻫای پایپ ﻻین گاز که به نظر می رسد نیاز به ﻫموارسازی دارند  ،ترتیب داده شود .پﻼن شده است که به دﻻیل امنیتی
مسیر خط جدید گاز عﻼمت گذاری نشود ،که این امر در مورد پایپ ﻻین گاز موجود نیز ﺻدق می کند .ﻫمچنان ،والو ﻫای موجود به دﻻیل امنیتی در سوراخ ﻫای کانکریتی مخفی
شده اند.
 دستیابی به اﻫداف و کیفیت بلند در ساخت پایپ ﻻین گاز بدون طرزالعمل ﻫای ﻻزم منظور شده برای کارﻫای ساختمانی ،فورمه ﻫای کیفیت )گزارش ﻫای بازرسی( ،به
شمول طرزالعمل ﻫای پذیرش طول و مواد پایپ )والوﻫا ،اتصال دﻫنده ﻫا و غیره( دشوار خواﻫد بود.
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 طرزالعمل مدیریت ﺻحت ،ایمنی و محیط زیست یا رﻫنمود ساخت تا ﻫنوز تهیه و ترتیب نشده است .جلسات ﺻحی ،ایمنی و محیط زیستی ،جلسات توجیهی ،ورکشاپ
ﻫای ٓاموزشی ،گزارش دﻫی  ،کـتاب ثبت مسایل ایمنی ،بازرسیٓ ،اموزش تهیه و ترتیب نشده است.
 ﻇرفیت دیزاین در تاریخ بهره برداری از پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف محقﻖ می شود.

ﺗعﻘیﺐ ﯾافتﻪ های مهم:
 طول کل مسیر پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف از دستگاه کمپروسور خواجه گوجرداق الی مرکز توزیع گاز تصدی افغان گاز در نزدیکی دستگاه کود و برق شمال،
 89.1کیلومتر است ،که طول ٓان عین طول پایپ ﻻین گاز موجود است که توسط تصدی افغان گاز اداره می شود.
 علیرغم عدم موجودیت اسناد مناسب دیزاین ،طبﻖ نتایج حاﺻل از سروی انجنیری و نظارت مستقل از اطمینان از کیفیت /کنترول کیفیت ،کار ساخت و ساز در اگست
ٓ 2015اغاز و حدود سه سال ادامه یافت .رویکرد اﺻلی ،نصب خط جدید گاز  20متر دورتر از پایپ ﻻین موجود و حفظ عمﻖ  1.8متر در حفر کانال ﻫا بود.
ٓ
 کیفیت ولدینگ کاری توسط شخص ثالث با استفاده از کیت تست تلویزیونی کالیبره شده ،بررسی گردید که در مرحله ساخت و ساز کافی بود .ﻫمچنين ،ازمايش
ﻫايدرواستاتيﻚ در بخش ﻫاي پرکاری شده پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف براي ﻜنترول اتصال ولدینگ ﻫا عﻼوه بر تست تلویزیونی انجام شد.
 پیشرفت کار ساخت و ساز فقط در کـتاب ثبت سایت و گزارش ﻫای روزانه ثبت شده است .تمام سایر طرزالعمل ﻫا و اسناد دیگر ،که برای ساخت پایپ ﻻین گاز مطابﻖ با
استندردﻫای بین المللی و ﻫمچنین شیوه ﻫای پسندیده انجنیری ضروری می باشند ،وجود ندارد.
 در تاریخ  26جنوری  ،2019ﻫنگامی که مشاور به شبرغان می رسد ،تصدی افغان گاز حدود  44کیلومتر از پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف را ولدینگ کرده ،که عمدتا
از طرف مزارشریف ﺻورت گرفته است .با این حال ،تنها اطراف  19کیلومتر از پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف دوباره توسط خاک پرکاری شده ،و  25کیلومتر از پایپ
ﻻین گاز فقط ولدینگ شده و بدون حفاظ بر روی سطﺢ زمین در نزدیکی کانال قرار داده شده است.
ٓ
 بخش ﻫای از پایپ ﻻین گاز که اطراف ٓان توسط خاک پرکاری شده بود از سرک ﻫای خاکه یا کنار سرک ﻫا عبور می کنند و ﻫیﭻ گونه محافظتی از انها در برابر ﺻدمات نمی
شود .این مسئله در تضاد با پایپ ﻻین گاز موجود است که توسط ﺻفحات کانکریتی پوشانده شده است.
 حفاﻇت ﻜاتودیﻚ موقت برای دوره ساخت پایپ ﻻین تطبیﻖ نشده است ،این در حالی است که از طرف انجنیران اردوی امریكا توﺻیه شده بود ﻜه تمام مسیر پایپ ﻻین
گاز را با استفاده از ٓانودﻫای قابل اتصال مطابﻖ با استندردﻫای بین المللی پوشانده شود؛ و
 کار نصب خطوط گاز به دﻻیل مهم که در بخش چالش ﻫای بالقوه در ذیل ذکر شده ،متوقف شده است.

چالﺶ ها و اﻗﺪامات:
مشاور چالش ﻫای اساسی ذیل را که باید به ٓان توجه ﺻورت گیرد ،شناسایــی کرده است:
میادین گاز
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عدم وجود معلومات معتبر غرض تجدید ب ٓراورد ذخایر گاز تکمیل شده توسط متخصصان اتحاد جماﻫیر شوروی .برای جمع ٓاوری و تحلیل معلومات مورد نیاز غرض ب ٓراورد
ذخایر ،باید از شیوه ﻫا و روش ﻫای جدید علمی استفاده شود.
پﻼن ﻫای انکشافی میدان ﻫای گاز جدید وجود ندارد و باید در اسرع وقت تهیه و تدوین شود.
طبقه بندی ذخایر رسما مورد موافقه قرار نمی گیرد .برای طبقه بندی ذخایر گاز باید از سیستم مدیریت منابع نفتی استفاده شود.
تمام چاه ﻫای تولید باید تست شوند و میزان تولید احتمالی گاز سنجش شود.
سیستم اندازه گیری برای کنترول تولید و مصرف گاز مورد نیاز است.
اتوماتیک کردن مراحل و استفاده از  SCADAبرای بهبود عملکرد و افزایش شفافیت بسیار مطلوب و مناسب ﻫستند.
ٔ
میزان تولید گاز توسط تصدی افغان گاز و پﻼن حفاری جهت حصول اطمینان از تامین پایدار گاز به سیستم توزیع ،تهیه و ترتیب خواﻫد شد.
ً ٔ
مخازن کهنه فشار باید قبل از ﻫرگونه تغییر در مراحل پروسس ،به درستی ٓازمایش و مجددا تایید شوند.
اتصال دستگاه شماره  ۱برق بیات به شبکه توزیع گاز تصدی افغان گاز باید به دقت ارزیابی شود و تغییرات در پروسه تصفیه گاز باید به درستی دیزاین و مدیریت شود .در
این حالت ،تصدی افغان گاز سه سیستم فشار مختلف ) IPPبیات  IP ،مزار و / NFPPمشتریان داخلی( را مدیریت خواﻫد کرد.
وضعیت پایپ ﻻین گاز موجود نامعلوم بوده و برای ارزیابی زمان کار باقیمانده به بررسی و بازرسی ﻫای دقیﻖ ضرورت می باشد .ﻫر گونه پﻼن برای استفاده از ٓان به عنوان
ٔ
بدیل موقت برای پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف جهت تامین حجم بیشتر گاز با فشار بیشتر به دستگاه تولید برق ﺻنعتی مزار ،باید براساس تحلیل نتیجه بازرسی
باشد.

پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف








امنیت در طول مسیر پایپ ﻻین گاز شبرغان الی مزار شریف غرض حفاﻇت از جان پرسونل تصدی افغان گاز و قراردادی ﻫا تضمین شود.
تجهیزات حفاﻇت شخصی مدرن و جدید باید در اختیار قوای کاری تصدی افغان گاز قرار داده شود تا الزامات استندردﻫای بین المللی در قسمت ﺻحت ،ایمنی و محیط
زیست مرفوع و از مردم ،محیط زیست و دارایــی ﻫا حفاﻇت ﺻورت گیرد.
اسناد یا سوابﻖ پروژه باید از ابتدا تهیه و ترتیب گردند.
ٔ
برای جلوگیری از وقفه ﻫای ناخواسته در مراحل ساخت و ساز ،باید بودجه مناسب پروژه تامین شود.
تجهیزات خراب باید فورا با تجهیزات جدید تعویض گردد تا بدین ترتیب روند کارﻫای ساختمانی با حفظ ایمنی و کیفیت مورد نیاز تسریع ساخته شود.
کارﻫای ﺻحیﺢ سروی انجنیری و دیزاین تفصیلی مطابﻖ با استندردﻫای بین المللی و شیوه ﻫای پسندیده انجنیری جهت حصول اطمینان از پیشرفت پﻼن شده کارﻫای
ساختمانی ،طبﻖ پﻼن منظور شده پروژه ،تکمیل شوند.
دستگاه ﻫا ،مواد و مواد مصرفی که نبود ٓان احساس می گردد ،باید برای پیشبرد بدون سکـتگی کارﻫای ساختمانی ،از قبل تهیه و تدارک شوند.

به طور کلی ،در ﺻورتی که تجهیزات ،دستگاه ﻫا ،مواد ﻻزم و غیره تهیه و تدارک گردد ،استندردﻫا و طرزالعمل ﻫای مناسب رعایت شوند و تمامی اسناد ﻻزم در قسمت دیزاین و پروژه تهیه
و ترتیب گردد ،انجنیران تصدی افغان گاز مهارت ﻫای ﻻزم را برای ساخت پایپ ﻻین گاز دارند .شرکت یونیکون امور بازرسی  /تفتیش بخش ﻫای ـی از پایپ ﻻین گاز که قسما ولدینگ و
خاک پری شده است را به پیش می برد ،تصدی افغان گاز را در کارﻫای ٓاماده سازی ساختمانی کمک کرده ،ﻫمچنان سروی ﻫای اولیه ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی را انجام
داده و قابلیت عرضه واقعی چاه ﻫای موجود و تاسیسات تصفیه گاز و شیرین سازی را مورد ارزیابی قرار می دﻫد.
کارﻫای ساختمانی پس از تهیه و ترتیب اسناد انجنیری دیزاین و منظوری ٓان ،از سر گرفته می شود.

ارﺗﻘای ﻇرفیﺖ
خﻼءﻫای بالقوه در ﻇرفیت پرسونل تصدی افغان گاز توسط مشاور شناسایــی و تحلیل شدند.
ً
قطعا ،پرسونل تصدی افغان گاز باید ٓاموزش ﻫای ﻻزم را دیده و تصدیقنامه ضروری را اخذ کنند تا در جریان انکشاف پروژه ،کارﻫای ساختمانی و ٓازمایشاتی را با خاطر راحت و مناسب
انجام دﻫند .مشاور یک برنامه اختصاﺻی ارتقای ﻇرفیت را برای این پروژه تهیه کرده است که براساس نتایج تحلیل و شیوه ﻫای پسندیده انجنیری استوار است .برنامه ارتقای ﻇرفیت باید
ﻇرفیت کارمندان را در قسمت مدیریت مسایل محیط زیستی و اجتماعی ،ﻫمچنان در قسمت مدیریت مسایل ﺻحی و ایمنی در امتداد خطوط گاز ،ﻫمانطور که در ضمیمه  2تشریﺢ شده
است ،نیز ارتقا ببخشد .یک شعبه خاص مسایل محیط زیستی ،اجتماعی ،ﺻحت و ایمنی باید فورا در تصدی افغان گاز ایجاد شده و توسط کارکنان واجد شرایط و باتجربه که مسئولیت
مدیریت سیستم مدیریت مسایل محیط زیستی و اجتماعی را بر عهده خواﻫند داشت ،تجهیز گردد.
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ضمیمﻪ  :۴جزﯾیات درﺑاره ﺗاﺛیرات  ۴۴کیﻟﻮمتر ﺗکمیﻞ شﺪه پاﯾﭗ ﻻﯾﻦ ﺑاﻻی زمیﻦ ها/داراﯾــﯽ ها
ٔ
در قسمت  44ﻜیلومتر پایپ ﻻین گاز مذکور ﻜه ً
قبﻼ ساخته شده است ،تعداد بسیار کمی از اشخاص متاثر شده از پروژه وجود داشته و تاثیرات بسیار محدودی ثبت شده است ،به ﻫمین
ٓ
دلیل ،یﻚ پﻼن مدیریت جبران خساره تهیه و ترتیب شده است .پﻼن مدیریت جبران خساره شامل جزئیات جبران خساره در مورد ) 8خانواده متاثر شده و مکلیت ﻫای متاثر شده انها(
بوده و انتقال ٓانها را پس از در نظر گرفتن بدیل ﻫای کاﻫشی ،توجیه می نماید .یک اقدام کاﻫشی می تواند قراردادن یک حصار در بخشی از مسیر حﻖ العبور باشد تا بدین ترتیب ،مردم
زمین خود را از دست ندﻫند.
برخی از فعالیتهای اﺻلی در قسمت تهیه و ترتیب پﻼن عمل اسکان مجدد شامل موارد ذیل می باشد:





انجام سرشماری  ٪100و سروی کامل تدابیر و قیمت گذاری دارایــی ﻫای از دست رفته.
انجام سروی اجتماعی و اقتصادی؛ و
انجام مشوره عمومی با مردم.
ٓاگاﻫی دﻫی در مورد میکانیزم رسیدگی به شکایات

فعالیت ﻫای خاص شامل موارد ذیل می باشند:







دیزاین و چاپ سوالنامه سروی؛
استخدام سروی کنندگان ،ناﻇران ،رﻫبر تیم سروی؛
انتقال ٓاموزش ﻫای مرتبط با سروی به سروی کننده و ناﻇر؛
پیشبرد فعالیت ﻫای مربوط به سروی ساحوی؛
تحلیل ارقام و تهیه دیتابیس؛ و
تهیه گزارش ﻫای سروی.

ﺳرشماری  ٪100و روش ﺳروی دﻗیق اﻗﺪامات
سروی کننده ،مصاحبه ای را با سرپرستان خانواده ﻫا یا سایر افراد مسئول )مشمول زن و مرد( انجام می دﻫد و سوالنامه سروی مذکور را خانه پری می کند .عﻼوه بر این ،ناﻇر سروی به
سروی کننده گان در اجرای کار و نظارت از پیشرفت ﻫای روزانه کمک خواﻫد کرد .در ﻫمین حال ،کارشناس مسایل اجتماعی سروی را رﻫبری کرده و رﻫنمودﻫای ﻻزم را در قسمت سروی
ساحوی ،تحلیل معلومات و تهیه دیتابیس ،ارایه کرده ،و بر عﻼوه ،مشاور را در تهیه پﻼن عمل اسکان مجدد حمایت خواﻫد کرد.

ﺳروی اجتماعﯽ  -اﻗتﺼادی
به منظور کسب معلومات اقتصادی-اجتماعی خانواده ﻫای متاثر شده و گروپ کنترول ،یک سروی اجتماعی و اقتصادی مطابﻖ با استندردﻫای بین المللی انجام خواﻫد شد .سروی اجتماعی
و اقتصادی بعنوان مبنای شرایط زندگی خانواده ﻫای متاثر شده عمل خواﻫد کرد و بخشی از پﻼن نظارتی و ارزیابی معلومات غرض تعیین کـفایت این اقدامات در پﻼن ﻫای عمل اسکان
مجدد را شکل می دﻫد .برای این سروی ساحوی ،سوالنامه سروی اجتماعی و اقتصادی تهیه و ترتیب خواﻫد شد.
فعالیت ﻫای مهم این سروی اقتصادی و اجتماعی شامل موارد ذیل است:




انجام سروی ساحوی؛
تحلیل معلومات؛
تهیه گزارش.

در ﻫمین حال ،فعالیت ﻫای خاص شامل موارد ذیل خواﻫد بود:
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دیزاین و چاپ سوالنامه سروی اجتماعی؛
استخدام سروی کنندگان و ناﻇران؛
• انتقال ٓاموزش ﻫای مرتبط با سروی به سروی کنندگان و ناﻇران؛
پیشبرد فعالیت ﻫای مرتبط با سروی ساحوی؛
تحلیل معلومات و تهیه دیتابیس؛
تهیه گزارش ﻫای سروی.

