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  خالصه اجرایــی
 

 ۴۴ یمنیو ا صحیو  ی، اجتماعیزیست یطمحو خطرات رات یاثت ؛پالن مدیریت جبران خسارهو  یو اجتماع یزیست یطمح یریتمد یاتیعمل پالنو  هذا یو اجتماع یزیست یطمح تفتیش
مینهتاسیسات گاز و شریف  مزار الی شبرغاناز قبل ساخته شده پایپ الین گاز کیلومتر 

ٓ
است.  یلومترک 89.1 مذکور، گاز پایپ الین ی. طول کلرا ارزیابی کردند (از قبل موجود است) ا

ن در قسمتکه  مجدد از قبل تهیه شده وجود دارد یک چارچوب پالیسی اسکان
ٓ
 روژهاز پ فرعی بخشی پروژه ین. اپ الین گاز متذکره استفاده خواهد شدپایاز  یماندهباق یلومترک 45.1 از ا

 .می باشدمنطقه مزار  یبرق برا یدتول جهتافغانستان گاز 
 

ث تفتیش، این
ٔ
مینه تاسیسات گازو از قبل ساخته شده شبرغان الی مزار شریف گاز  پایپ الین یلومترک ۴۴ یو اجتماع یزیست یطو خطرات مح یراتتا

ٓ
نشان  ذکور م کرد و مطالعه یابیارز  را  ا

ث ینکه ا داد
ٔ
جبران خساره  .زمین های خود را از دست داده انداز  یبخش کوچکقریه وجود دارد که  یکدر شخص متاثر شده از پروژه  ۸فقط محدود می باشد طوریکه  یراتخطرات و تا

ساخت و  جریاندر  یحادثه ا یچبود. خوشبختانه ه یمنیو ا صحیخطر  ،یلومترک ۴۴ساخت  جریاندر  یاصل. خطر پرداخت خواهد شد ،مذاکرهانجام قبل از  متاثر شده،خانواده  ۸ به
تش سوز می باشند امور پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف کار مهم در جریانخطرات  ،یمنیو ا صحیخطر همچنان باید گـفت که . اتفاق نیفتده استساز 

ٓ
نفجار در و ا ی : خطر ا

 است. یاساس ینگران یکپروژه  ساحهدر  یتیامن یتخطر بالقوه باشد. وضع یکتواند  یم فرونشست پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف نیز. ارک جریان
 

و  و ایمنی شغلی پالن صحت، اجتماعی و یزیست یطمح مدیریت یاتیعمل پالن تطبیقو  یهملزم به تهپایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف و حفظ و مراقبت از  های عملیاتیقراردادی 
مادگی و پالن 

ٓ
ارزیابی  کارشناسانو  مجرب در بخش امور محیط زیستی و اجتماعیو  یطاستخدام کارمندان واجد شراهمچنان ملزم به و  ر خواهند بوداضطرادر حاالت واکنش عملیاتی ا

 .خواهند بود )OHS( صحت و ایمنی شغلی معتبر کارشناسان یا )NEBOSH( بورد ملی ارزیابی ایمنی و صحت شغلی ،)OHSAS 18001: 2007( صحت و ایمنی شغلی
 

مادگی و واکنش در حاالت اضطرار و امور صحت و ایمنی شغلیمصارف ، و تهیه و ترتیب گردیده محیط زیستی و اجتماعی امور  ابتدایــی پالن عملیاتی مدیریت بودجه
ٓ
که  )،EPRP( پالن ا

 .، نیز تهیه و ترتیب گردیده استده شده استیگنجان عملیاتی و حفظ و مراقبت در قرارداد بودیجه یشترینب
 

بر  یخشونت مبتن یزانکاهش مالزم برای اقدامات به شمول ، عملیاتی و حفظ و مراقبت مرحله درشده و  یهاز قبل ته کارطرزالعمل های مدیریت و  نهادهای ذیدخلمشارکت  پالن یک
امضا عملیاتی و حفظ و مراقبت  کارگران تمامشده و قبل از شروع کار توسط  یهته ، تعقیب و استفاده خواهد شد. یک سند طرز سلوکیجنس ، استثمار و سوء استفاده هاییتجنس

 خواهد شد.
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  مقدمه 1
 

 گاز افغانستان شرح پروژه 1.1

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

 تهیه تجهیزات، اطمینان از کیفیت/کنترول کیفیت ( به شمولمزار -کمک در اعمار پایپ الین گاز شبرغانQA/QC ن و
ٓ
)، طراحی و انجنیری، نظارت بر قرارداد و تنظیم ا

 ی و اجتماعی.زیست نظارت محیط

 ) کمک در ایجاد و تقویت اداره تنظیم نفت و گاز افغانستانAOGRA؛( 

  وزارت؛کارمندان انکشاف مهارت های مسلکی 

 بهبود شفافیت و نظارت بر مدیریت منابع هایدروکاربن ها؛ و 
 

 گاز افغانستانپروژه  یاهداف انکشاف 1.2

 ظرفیت اداری و تقویت زیربنای گاز. ارتقایدن، اکمک به دولت افغانستان در تقویت مدیریت سکـتور مع )2

 بخش های پروژه 1.3

 پروژه از  سه بخش اصلی ذیل تشکیل شده است: )3

مین گاز پایدار: 
ٔ
ی از طروق (الف) شبرغان و مزار و استفاده های صنعتیت تجارتی برای دستگاه تولید برق صنعتی هدف این بخش کمک به تهیه دوامدار گاز طبیعی با کیفبخش الف: تا

گاز الین ایپ پ به شمولنای گاز طبیعی کمک تخنیکی هدفمند و حمایت از معامالت مرتبط با هایدروکاربن ها در کوتاه مدت و میان مدت، و (ب) حمایت در اعمار و نصب تجهیزات زیرب
  و تسهیالت پروسس گاز.

پایپ  ساخت 2016) در سال AGEکیلومتر است تمویل مالی خواهد کرد. تصدی افغان گاز ( 89.1گاز شبرغان به مزار را که تخمینا  الین ش، اعمار پایپاین پروژه فرعی تحت این بخ
غاز کرد و تا کنون حدود 

ٓ
ن (از  44الین گاز جدید را ا

ٓ
این پروژه فرعی اعمار یک بخش جدید تولید  ست.شده اپایپ الین قبلی ساخته مسیر امتداد کیلومتر پالن شده) در  89.1کیلومتر ا

مینه
ٓ
 را نیز تمویل خواهد کرد. دستگاه گلیکول دیهایدریشن گازو  ا

مین دوامدار گاز طبیعی  پترولیمارائه کمک های تخنیکی به وزارت معادن و  فقره،هدف این سکـتور:  حکومتداری بخش ب تقویت 
ٔ
انکشاف و  مولبه شو تصدی افغان گاز است تا از تا

د برق و عرضه گاز که توسط دولت از طریق دستگاه های تولی تهیهدر قسمت بهینه سازی تسهیالت در ساحه منبع گاز، انتقال در مسیر و توزیع در محل مصرف در مطابقت با تعهدات 
 هایشی و حمل و نقل اطمینان حاصل شود.شبرغان و مزار سپرده و در نهایت استعمال گاز طبیعی داخلی برای مقاصد صنعتی، تجارتی، ر صنعتی 

  مدیریت پروژه، نظارت و ارزیابی بخش ج:

 

 ی و اجتماعیزیست تفتیش محیط کاری ساحه  1.4

ثیرات شناسایــی شده محیط )4
ٔ
ثیرات محیطی و اجتماعی تهیه شده توسط متقاضی منحیث یک عنصر اصلی در مدیریت معطوف به گذشته تا

ٔ
ایمنی ، اجتماعی، صحی و یزیست ارزیابی تا

مینه تاسیساتشبرغان الی مزار شریف و  گاز کیلومتر پایپ الین 44طول  در
ٓ
ثیرات بخش تکمیل شده پایپ الین به طول  که از قبل اعمار شده است. ا

ٔ
 44این ارزیابی همچنان باید تا

ن ارزیابی نمایدیات در مو ) با جزئRMPرهنمود در مورد پالن مدیریت جبران خسارت ( به شمولکیلومتر را بر زمین/دارایــی مردم 
ٓ
 .رد بودیجه برای تطبیق ا

 

ثیرات محیطتهیه فعالیت های ذیل در زمینه  )5
ٔ
   ی و اجتماعی انجام شده اند:زیست این گزارش ارزیابی تا

  رزیابی محیط اتوسط مشاور  بازدید ساحویالین گاز در جریان ) و نیز ارزیابی مسیر عبور پایپ یاتیمتاقو  خواجه گوجرداقتولید کننده گاز (جرقودوق،  میادینارزیابی
 ؛زیستی و اجتماعی

  19نگ شده اما صرف یکیلو متر از قبل ولد 89.1کیلو متر پایپ گاز از مجموع  44ارزیابی فعالیت های انجام شده توسط قراردادی تحت نظارت تصدی افغان گاز. به طول 
 نگ کاری شده و در روی زمین نزدیک به کانال باز رها شده است؛یکیلو متر صرف ولد 25طول  ده است. پر کاری شتوسط خاک کیلو متر مسیر کنده کاری شده دوباره 

 ؛مدیریت جبران خساره ارزیابی الزامات ملی برای تهیه و ترتیب ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی/ پالن 

 ی و اجتماعی بانک جهانی؛زیست ارزیابی چارچوب محیط 

 نها  نهادهای تعیین/شناسایــی
ٓ
 ذیدخل؛ مشارکت نهادهایپالن  تهیه به شمولذیدخل و تحلیل ا

 ثیرات اجتماعی و محیط
ٔ
سروی  به شمولی ساحه (زیست ) تهیه پروفایل اجتماعی، اقتصادی و محیط1: (ه از قبل انجام شده و شامل موارد ذیل استی کزیست ارزیابی تا

ثر شده؛  ) معلومات احصائیوی2( )،اجتماعی و محیط زیستی ابتدایــی
ٔ
ثر شده، (ها زمین لستدر مورد جوامع متا

ٔ
) 100) صد (4) جزئیات مالکان زمین، و (3/دارایــی های متا

 فیصد سروی احصائیوی.

 و اجتماعی محیط زیستی مدیریت در قسمتعطف به گذشته کاهشی  اقدامات از پیشنهاد اقدامات کاهشی مناسب با پذیرش مسئولیت برای تطبیق و نظارت. 
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  ثر شده و  موثروره های مشانجام
ٔ
 .ارزیابی محیط زیستی و اجتماعیمطالعه مورد تهیه مسوده در  نهادهای ذیدخلبا تمامی مردمان متا

 .ایجاد میکانیزم رسیدگی به شکایات برای رسیدگی به شکایات مرتبط به فعالیت های پروژه   
 

 )SMGPمزار شریف (الی پایپ الین گاز از شبرغان  پس منظر 1.5

. حکومت رداد می باشدتهیه گاز با کیفیت تجارتی بصورت قابل اطمینان و دوامدار به مشتریان در شبرغان و مزار شریف طبق شرایط مندرج قرا ،اصلی پایپ الین گازهدف  )6
ب و معادن و ”حکومت“افغانستان (

ٓ
ن هدف را پوره کنند چون زیربنا های قدیمی موجود در اختیار تص پترولیم) به وزارت های انرژی و ا

ٓ
 دی افغان گاز به دالیلوظیفه داده تا ا

    در حال رشد مصرف نبوده است.های متعدد قادر به رفع نیازمندی 

ن زمان، مطالعات بسیار محدود و غیر سال قبل انج 30شوروی بیشتر از اتحاد جماهیر  کارشناسانطبق معلومات موجود، ارزیابی علمی ذخایر گاز توسط  )7
ٓ
ام شده است. بعد از ا

گاز مؤثر میدان های گازی در شمال عرضه به اینطرف، حداقل شش شرکت مشورتی برای ارزیابی قابلیت  2004سیستماتیک در مورد چندین میدان گازی انجام شده است. از سال
 رت قابل مالحظه ای از هم متفاوت هستند و نیاز به بحث دارند.افغانستان تالش کرده اند. نتایج ارزیابی های مختلف بصو 

ینده الزم است. نتایج این کار در انکشاف یبرای تمامی میادین کشف شده و فعال گاز برای رفع کمبود ن جامع مطالعویسیستم برای معلومات موجود و یک پالایجاد  )8
ٓ
 گاز در ا

ن به پرو 
ٓ
ینده کمک خواهد کرد که  25ژه های عاجل، کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای اطمینان از تولید دوامدار گاز برای معلومات در مورد پروژه و تقسیم بندی ا

ٓ
سال ا

 این مقدار حداقل نیاز مصرف کنندگان گاز را بر 
ٓ
 ورده خواهد ساخت.ا

 تاسیساتافزایش دهد تا سوخت گازی برای  میلیون متر مکعب در روز 1,130رد در روز فعلی به میلیون متر مکعب استند 330ا از تولید و انتقال گاز ر  تا تصدی افغان گاز نیاز دارد )9
مین کند. تصدی افغان گاز برای سپرده شودبه بهره برداری  2019ده که در سال (که در حال اعمار هستند و پالن ش بیات و مزار شریف ۱شماره  تولید برق جدیدمستقل 

ٔ
) تا

با  مزار شریف را تسریع بخشیده و موانع بر سر راه پروسه را بردارد تا بتواند نیاز فزاینده به گازالی کار اعمار پایپ الین گاز شبرغان تا اردادی خود نیاز دارد پیشبرد مکلفیت های قر 
نها داننگ، فعالیت یتصدی افغان گاز در کار های فزیکی (ولد کارشناسانکیفیت را طبق قرارداد مشخصات کیفی گاز رفع کند. 

ٓ
ش و های ساختمانی) مهارت بلند دارند. اما، ا

، و تهیه اسناد انجنیری، طرزالعمل های ساختمانی، روش ها ، سیستم مدیریت دیزاینتجربه الزم از نظر اطمینان از کیفیت و کنترول کیفیت، صحت، ایمنی و محیط زیست
الت ساختمانی/تجهیزات جدید (که معر کار تکمیلی و نیز بازرسی دستگاه هامقدا

ٓ
 ،موال توسط فروشندگان انجام می شود) را ندارند. همچنان تصدی افغان گاز از نبود ماشین ا

زمایشتجهیزات، مواد، تجهیزات حفاظت شخصی
ٓ
ارائه شده  1رنج می برد. نقاط ضعف فوق الذکر باید هر چه سریع تر در مسیر کار طوریکه در ضمیمه  ی، مواد مصرفی و تجهیزات ا

  د.حل شون

  موقعیت فعلی میادین و پایپ الین گاز 1.6

a( مینه
ٓ
  میدان های گازی  – تاسیسات ا

مو دریا در داخل افغانستان قرار دارد. چهار میدان گازی یات )10
ٓ
کیلومتری شبرغان موقعیت  35الی  15در فاصله  خواجه گوجرداقق، شکرک و ومتاق، جرقودیحوزه تولید گاز فعلی ا

  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 والیت شبرغان را نشان می دهد

 

b( پایپ الین گاز  

   کند: والیات ذیل عبور میمسیر های قدیم و جدید پایپ گاز از طریق 

 والیت بلخ؛ و 
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 والیت جوزجان 

 

  کیلومتر) 45.1کیلومتر) و بخش باقی مانده ( 44بخش تکمیل شده ( –نقشه ذیل مسیر پایپ الین گاز را نشان می دهد 
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   ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعیروش اجرای  2

ثیرات محیط )11
ٔ
کیلومتر پایپ الین گاز و فعالیت های عملیاتی  44و اجتماعی (هم مثبت و هم منفی) و نیز خطرات صحی و ایمنی مرتبط با اعمار  یزیست شناسایــی و ارزیابی خطرات و تا

ینده
ٓ
ثیرات،  به منظور . پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف و بازرسی ا

ٔ
ثی است یک جدول استفاده شدهاز شناسایــی و رتبه بندی خطرات و تا

ٔ
ر شناسایــی تا اهمیت هر خطر و تا

ان داده ی و اجتماعی طوریکه در ماتریکس ذیل نشزیست سط، شدید و بلند نشان دهد. برای ارزیابی اهمیت خطرات شناسایــی شده محیطوشده را براساس مقیاس اهیمت پایین، مت
ثیر احتمالی (مثال عواقب اتفاق افتادن خطر) و احتمال و

ٔ
قوع (مثال احتمال وقوع خطر) برای هر خطر تخمین شود. خطرات شناسایــی شده صرف برای مراحل شده، الزم است هم تا

 عملیاتی و بازرسی تخنیکی می باشند چون مرحله اعمار از قبل تکمیل شده است.

 بندی خطرات طبقه: 1جدول 
 

 توصیف تعریف اهمیت
 پایین

 

ثیر پایین (کوتاه مدت یا درازمدت) به مردم 
ٔ
خطر، تا

 دارد  زیست محیطو 
ثیر قابل صرف نظر یا بسیار خفیف بر جوامع، اشخاص و/یا محیط

ٔ
  .زیست تا

ثیر کوتاه مدت است و باعث خطر محدود به  متوسط
ٔ
تا

 می شودزیست اشخاص و محیط 
ثر می شوند) و 

ٔ
ثر می شود، تعداد کم مردم متا

ٔ
ثیرات محدود از نظر مقدار (مثال ساحه کوچک متا

ٔ
تا

سانی با تخنیک های شیوه های پسندیده ممکن اسکوتاه مدت ، 
ٓ
مدیریت  جلوگیری،ت بتواند به ا

  شده یا کاهش داده شود.
 

ثیرات اساسی
ٔ
باعث نگرانی اساسی می شود، ممکن است  ،تا

ی دراز مدت زیست باعث مشکالت اجتماعی و محیط
  شود

ثیرات منفی باالی مردم و/یا محیط
ٔ
در  (اما هنوز  زیادجه، میزان و مدت وبا مقدار قابل ت زیست تا

  اغلب موارد موقتی و قابل جبران).
 

ثیر درازمدت، در مقیاس بزرگ، غیر قابل جبران،  بلند
ٔ
تا

 متنوع و بی سابقه است
ثیرات منفی در مقدار بلند و /یا مقیاس گسترده 

ٔ
ثیرات منفی خیلی بلند باالی مردم و/یا محیط. تا

ٔ
تا

ثیرات دسته جمعی) و با (مثال ساحه جغرافیایــی 
ٔ
ثیرات فراتر از مرز، تا

ٔ
وسیع، تعداد زیاد مردم، تا

ثر شده شامل ساحاتی با ارزش 
ٔ
مدت بلند (مثال دراز مدت، دایمی و/یا غیر قابل جبران)؛ ساحات متا

ثیرات 
ٔ
و حساسیت بلند (مثال ایکوسیستم های ارزشمند، محل زیست حیاتی برای سایر مخلوقات)؛ تا

، زمین ها، منابع و ساحات اشخاص محلی و اصلی منطقه؛ شامل جابجایــی عمده منفی به حقوق
  (اقتصادی و/یا فزیکی).

 

وری معلومات 2.1
ٓ
 روش جمع ا

نها معلومات مفصل را در مورد مسیر و نیز جزئیات الزم مرتبط با پایپ الین گاز، میادین  نهادهای ذیدخلدر تهیه این گزارش، معلومات با انجام مالقات ها با  )12
ٓ
وری شده و ا

ٓ
جمع ا

 گازی، ساحه اعمار و فعالیت های عملیاتی ارائه کرده اند.

مده که برای اطمینان از قابل استفاده بودن )13
ٓ
از زمین در ساحات اطراف میادین گازی و مسیر های پایپ گ سایر معلومات مشخص مرتبط به این پروژه توسط بازدید از ساحه بدست ا

ب تا حد ممکن بیشتر مساحت سا
ٓ
داده که این  حه را تحت پوشش قرارانجام شده بود. بازدید از ساحه عالوه بر مسیر پایپ گاز تعیین شده توسط تصدی افغان گاز/وزارت انرژی و ا

   یپ  گاز (در جا هایــی که ممکن بوده) انجام شده است.کار از طریق حرکت در مسیر سرک های مجاور مسیر پا

ین بار در جریان بازدید از ساحه چندمرور ابتدایــی نقشه های مسیر پایپ الین گاز طراحی شده انجام شده بود تا موارد حساس احتمالی در مجاورت پروژه تعیین شود. تیم سروی  )14
ثر شوند  الین ه پایپتوقف کرده و عکس های مهم را از موقعیت های نزدیک ب

ٔ
گاز پیشنهادی گرفته بودند و نیز انواع مختلف نباتات و حیوانات که میتوانند از اجرای این پروژه متا

ری های ابتدایــی/مبنایــی یدر این وقت اندازه گ تا الزم ندید تیور قریه جات در نزدیکی ساحه، تیم مشرا شناسایــی کرده بودند. به دلیل فاصله خیلی زیاد از ساحه میادین گازی و نبود 
 (کیفیت هوا و میزان سر و صدا) را انجام دهد.

  معلومات و اسناد موجوده 2.2

ثیرات محیط )15
ٔ
ط زیستی و ارزیابی محی است که این معلومات در تهیه گزارش معلومات کسب کردهاسناد و معلومات ذیل  در موردی و اجتماعی، مشاور زیست هنگام تهیه ارزیابی تا

    کمک کرده است: اجتماعی

 عکس های ستالیت و نقشه های توپوگرافیک از ساحه پروژه؛  

 معلومات سروی شده مرتبط به ساختار اجتماعی و ایکولوژی مبتنی بر بازدید های متعدد از ساحه؛  

 وری شده از طریق مش
ٓ
ب و معلومات جمع ا

ٓ
  ر شبرغان؛ ومحلی د کارشناسانوره با کارمندان تصدی افغان گاز/وزارت انرژی و ا

 .گزارش های مربوطه و نیز مطالعات در داخل حوزه تولید گاز 
  

  بندی پروژه های فرعی طبقه 2.3

ن و شرایط محیط )16
ٓ
لی متوسط باشد. در حد پایین ا پروژه گاز افغانستان حساسیت این پروژه فرعیتوقع می رود که ی و اجتماعی محلی، زیست به دلیل طول این پایپ گاز، موقعیت ا
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 بندی شده است. طبقهمنحیث پروژه دارای خطر بلند   گاز افغانستان اصلی در ساحه پروژه عبارت از خطر حساسیت است. کل پروژهخطر 
 

ثیرات محیط زیستی و اجتماعی افغانستان، پروژه به دالیل ذیل به  )17
ٔ
   طبقه بندی شده است: 2 طبقهمطابق با مقرره ارزیابی تا

  میگاوات؛ 200تسهیالت تولید برق حرارتی کمتر از اعمار، بهسازی، نصب و انکشاف  

 سیستم های انتقال نفت و گاز؛  

  وری، تصفیه و ذخیره. به شمولپروژه های استخراج نفت و گاز
ٓ
   سیستم های اکـتشاف، تولید، جمع ا

 

می ی را از اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان (منحیث نهاد تنظیزیست محیط رعایت مقرراتاین مقرره شامل این نکـته است که انکشاف دهنده های پروژه یک تصدیقنامه   )18
ورد. مسایلبرای 

ٓ
  محیط زیستی) بدست ا
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 ترتیبات اداری  3

 افغانستان و اداره معادن  / ریاست عمومی پترولیمافغانستان اداره پترولیم 3.1.1

سیس شده و مسئول حفاظت از منافع ملی افغانستان در رابطه به اکـتشاف،  2013در سال  پترولیمافغانستان /ریاست عمومی  پترولیماداره  )19
ٔ
، انکشاف و عرضه منابع یافتنتا

تان دن افغانسادن، این اداره در نهایت به یک نهاد مستقل تبدیل خواهد شد و همچنان اداره معاکشور می باشد. تحت نقشه راه جدید حکومت برای انکشاف سکـتور مع پترولیم
)AMAاداره معادن افغانستان/ اداره پترولیم افغانستان/ریاست عمومی پترولیم  انتظار می رود که ،لمعدنکاری ایجاد خواهد شد. در اص ) برای اعمال نظارت بر فعالیت های

 .پترولیمنکاری و چهار وظیفه اصلی را به پیش ببرند: نظارت بر قرارداد ها، تسهیل، ترفیع و مدیریت معلومات برای سکـتور معد

 (AGE) تصدی افغان گاز  3.1.2

برای اکـتشاف و انکشاف گاز طبیعی در افغانستان تشکیل  1967دارایــی های وزارت مالیه محسوب می شود. این تصدی در سال  جمله تصدی افغان گاز منحیث یک شرکت دولتی از )20
نفر یا بصورت مستقیم به کار استخدام شده اند یا بصورت غیر مستقیم از سکـتور گاز  6،000حدودا ، 2011به یک تصدی دولتی تبدیل شد. بعد از سال  1983شده بود و در سال 

کارمند دارد؛ اکـثر کارمندان این تصدی را کارمندان ارشد با سن باال تشکیل می دهد که دارای  950دولتی افغانستان مستفید می گردند. تصدی افغان گاز در حال حاضر حدود 
نها پایین می باشد؛ اگر چه کارمندان تصدی دوره های سطح ی مدیریتی عمومی هستند اما بصورت عمومی بعضی ظرفیت ها

ٓ
ظرفیت های رسمی و تخصص مرتبط با سکـتور در ا

سنگ  صدی در سکـتور ذغالطوالنی خدمت را در این تصدی تجربه کرده اند. معاشات پرداخت شده به کارمندان تصدی افغان گاز نسبت به معاشات پرداختی به کارمندان ت
مریت تحت مسئوبصورت قابل توجهی پایین می باشد. معاشات و امتیازات براساس مقیاس معاشات خدمات ملکی، قوانین کار و قانون تصدی محاسبه می شود. هفت 
ٓ
لیت رئیس ا

مریت ها وظایف تخنیکی و عملیاتی را ان
ٓ
 جام می دهند.تصدی فعالیت میکنند و چنانچه توقع می رود اکـثر این ا

 (A-EITI) ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان 3.1.3

ن در وزارت  پترولیمکلیدی دخیل در صنعت استخراجی است که وزارت معادن و  نهادهای ذیدخلمشترک برای  مرکزیک  A-EITIابتکار  )21
ٓ
نرا بر عهده دارد و ریاست دفتر ا

ٓ
ریاست ا

ابتکار  A . هدف اصلی برای ایجادمی کندفراهم  مشاورین اش حمایت تخنیکی را برای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستانریق مالیه موقعیت دارد. بانک جهانی از ط
تی است؛ شفافیت صنایع استخراجی افغانستان 

ٓ
ن از طریق ونداشهر  مشارکت) 3عواید،  در ) مالکیت مفید و شفافیت2) ترویج گـفتگوی سازنده هنگام اعالن قرارداد؛ 1موارد ا

گاهی و مش
ٓ
سیس یک کادستر4وره با عامه مردم و ارتقای ا

ٔ
کید می شود که تا اندازه  غیراختیاری  ) تا

ٔ
معدنکاری. در این طرح بر سهیم سازی و نقش شهروندان در صنعت استخراجی تا

مین  حکومتداری زیادی 
ٔ
ا برای گـفتگو در ارزشمند ر  جایگاهنیز یک  صنایع استخراجی افغانستان متعدد النهادی ابتکار شفافیتماهیت . می کندخوب، شفافیت و حسابدهی را تا

 ایجاد کرده است.  ینمیان شرکای این بخش، جامعه مدنی و سایر طرف

 کنوانسیون های بین المللی 3.1.4

همچنان عضو "کنوانسیون محافظت میراث فرهنگی افغانستان کشور  قابل تطبیق است. گاز افغانستان افغانستان چندین کنوانسیون بین المللی را امضاء کرده است که در پروژه )22
ز اکه 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  می باشد)" 1972و طبیعی جهان (

 اقتصادی و کیفیت زندگی در جوامع محافظت شود. طریق فعالیت های مناسب کمک کننده به رشد اجتماعی،
 

ن است، به این مسئله می پردازد که تنوع بیولوژیکی توسط فعالیت های معین بشری بصورت 1992کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع بیولوژیکی/حیات ( )23
ٓ
)، که افغانستان عضو ا

ن به روش پایدار مسئولیت دولت ها است.قابل توجهی کاهش یافته و حافظت از تنوع بیولوژیکی و استفاده 
ٓ
 ا

 

می باشد که از دارندگان جواز در  1921 –هفتگی (صنعت استخراجی)  رخصتیدر قسمت کنوانسیون های مرتبط به امور اجتماعی و اشتغال، افغانستان امضاء کننده "کنوانسیون  )24
در هر هفت روز برای کارمندان خود در نظر بگیرند. افغانستان منحیث امضاء کننده "کنوانسیون  مپـی هساعت استراحت  24حداقل تا این سکـتور  در کشور های عضو میخواهد 

نها باید جلوگیری کند، اما طبقه اناث میتوانند 1935 –کار های زیرزمینی (برای زنان) 
ٓ
ای مدیریتی ه بست" از استخدام طبقه اناث در کار های معدنکاری زیرزمینی صرفنظر از سن ا

موزش دهی یا سایر کار های غیر  بعضی اوقاتیا در بخش عرضه خدمات صحی و رفاهی کار کنند و  به کار دستی در معادن ندارند را اشغال نمایند زکه نیا
ٓ
به  ستیدمیتوانند برای ا

 بخش های زیرزمینی معادن وارد شوند.
 

"، 1957 –"، "کنوانسیون منع کار اجباری 1951 –"، "کنوانسیون معاش برابر 1949 –ناسب عالوه بر این، افغانستان کنوانسیون هایــی مانند "کنوانسیون دستمزد های م )25
کنوانسیون "، "1973 –سال است)  14"، "کنوانسیون حداقل سن کاری (که برای کارگران در صنعت استخراجی 1958 –"کنوانسیون منع تبعیض (در استخدام و نوع شغل) 

اشکال کار  بدترین " و "کنوانسیون1995 –"، "کنوانسیون صحت و ایمنی در معادن 1983 –مسلکی و استخدام (اشخاص معلول)  بازتوانی"، "کنوانسیون 1974 – سرطان شغلی
 ." همگی را تصویب کرده است1999 –اطفال 

 

   و اجتماعی محیط زیستی معلومات ابتدایــی 4
 مقدمه 4.1

دازد. این توصیف ی می پر دپروژه با درنظر داشت منابع ایکولوژیک و فزیکی، فرهنگی/اجتماعی و انکشاف اقتصااین بخش به بررسی جنبه های موجود محیط زیستی و اجتماعی  )26
   کیلومتری پایپ گاز استوار است. 44براساس تحلیل نقشه ها، مرور گزارش های موجود و بازدید مشاورین از میادین گازی، سروی مقدماتی بخش اعمار شده 
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  انواع خاک هاو نقشه برداری  4.2

ی را تشکیل می سه چهارم حصه متباق پروژه در والیات جوزجان و بلخ افغانستان موقعیت دارد. تقریبا یک چهارم این والیات یا کوهستانی یا نیمه کوهستانی هستند؛ زمین هموار )27
   دهد.

 

ن تشکیل شده که در مجاورت تپه های جنوبی هندوکش به  نوعیت زمینی که ساحه این پروژه را احاطه کرده است بخشی از دشت هایــی است که توسط )28
ٓ
وزش باد تپه های خاکی در ا
ن از 

ٓ
باید توجه داشت که متر در حال تغییر است.  550الی  350سمت مرز ازبکستان و ترکمنستان در شمال ادامه می یابد. این ساحه هموار بلندی و پستی اندک دارد که ارتفاع ا

ورده رس خاک اصلی ساحه پروژه را تشکیل می دهد.  .می کندق به دو بخش تقسیم ودوکیلومتری جرق 3کیلومتری شبرغان و  15ه را در فاصله پل این ساحبستر دریای سر
ٓ
خاک بادا

ورده قابلیت نفوذپذیری خوب دعموما، خاک های 
ٓ
ب فراوانی را جذب کنند. در عین حال، خاک های هموار شمالی خاک هایر ابادا

ٓ
د اصلی زراعت را تشکیل می دهن ند و میتوانند ا

 ی دهد.غذایــی اصلی مزار شریف را شکل م که ساحه تولید مواد

 

  جیولوژی/زمین شناسی/زلزله شناسی 4.3

ورده می  )29
ٓ
ن الیه های بباشد و عالوه ترکیب جیولوژیکی ساحه عبارت از مواد رسوبی نیوجین و کواترنری (پلیستون) است که متشکل از الیه های بسیار ضخیم خاک های بادا

ٓ
ر ا

مده اند. از 
ٓ
یز در طرف دیگر، مواد رسوبی مدرن نمتناوب و روی هم انباشته شده ریگ، جغل، ِگل و ِگل سفالی می باشد. این مواد رسوبی در نتیجه  فرسوده شدن کوه ها بوجود ا

هک،  های به هم جوش خورده االی الیه های سنگامتداد بستر دریا دیده می شود. مواد رسوبی کواترنری دیده می شود که ب
ٓ
نگ ریگی ، سسنگ های رسوبیمیزوزوییک، سنگ ا

ریج دیده می شوند، به تد به وضوحهندوکش  های و سنگ های رس با عمق چندین کیلومتر قرار دارند. سنگ های دوره میزوزوییک که در بخش های جنوبی در دامنه های کوه
نجا که این ساحهاند. ذخایر و منابع گاز طبیعی ساحه را تشکیل داده 

ٓ
ن در مجاورت قسمت جنوبی هندوکش که  از ا

ٓ
ساحه از ارد، قرار دپروسه های اوروجینیک فعال هستند، در ا

 درجه ریشتر را تجربه کرده است. 5.8. منطقه در گذشته چندین زلزله قوی بیشتر از شناخته می شودنظر زلزله ساحه فعال 
  

  و کیفیت هوا اقلیمیوضعیت  4.4

ن زیاد تغییر اقلیم  )30
ٓ
ه بمبر الی فبروری) اکـثرا ابری و درجه حرارت معتدل است که می کند. زمستان (دسساحه شبرغان معموال خشک است و در طول سال درجه حرارت روزانه ا

برای مدت کوتاه  C° 22-یتوانند درجه حرارت را تا رسد. در عین حال، باد های زمستانی سرد م می C° 10به  7و اعظمی از  C° 1.5به   1.5-اوسط درجه حرارت اصغری از ترتیب 
ب می شود. بهار (م

ٓ
ورند. رطوبت/بارندگی در هر ماه چهار الی شش روز وجود دارد چون باران و برف می بارد، اگر چه برف به زودی ا

ٓ
ارچ الی اپریل) عموما در جریان روز به پایین ا

ملی متر است در حالیکه  54.6ده می شود. در جریان ماه مارچ میزان باران در باالترین حد خود است که اوسط بارندگی ماهوار بعد از ظهر دیدر سرعت گرم می شود و بارندگی اندک 
به ترتیب می رسد.  C° 39الی  30و  C° 22الی  14مبر) معموال گرم و خشک است که اوسط درجه حرارت ماهوار از لی متر است. تابستان (می الی سپتم 231اوسط بارندگی ساالنه 

بیشتر نیست و کمتر باران می بارد. خزان (اکـتوبر الی نوامبر) با  %30الی  25در جریان روز تجربه شده میتواند. در جریان تابستان، رطوبت نسبتی روزانه از   C°45ت ر درجه حرا
غاز می شود و باالخره ابری و بارانی می شود. در فصل خزان روز ها گرم و

ٓ
 شب ها سرد است. هوای صاف ا

 

غاز از شمال به غرب می وزد. باد های شرقی در فصول خزان و زمستان معمول اس )31
ٓ
متر  3الی  2ت و باد با سرعت در عین حال سمت اصلی وزش باد از جنوب به شرق است اما در ا

خر بهار رخ می دهد و معموال باعث طوفان های خاکی و کاهش دید به چندین متر می متر فی ثانیه) به ندرت می وزند و در اوایل تابستان ی 20فی ثانیه می وزد. باد های قوی (تا 
ٓ
ا ا

  گردد.
 

کیلومتر از شبرغان  30الی  15) ساحات گازی در مناطق نیمه صحرایــی تخمینا 1کیفیت هوای محیطی خوب باشد: (تا رود  در ساحه پروژه طبق این خصوصیات ذیل، توقع می )32
لودگی هوا می باشد؛ (موقعیت دارند که فعالیت 

ٓ
وذ غیرقابل نفاتموسفیری  ن ساحات نسبتا باز هستند و در مقابل تغییرات) از نظر توپوگرافی ای2های صنعتی مهم ترین عامل ا

 تراکم بعضی مواد در ساحه نسبتا بلند است. به دلیل باد های معمول و خصوصیات حرکت خاک، .نیستند
 

ثر شود. در سرتاسر افغانستان،  عبور و مرورال زیاد توسط در شهر شبرغان، کیفیت هوا به احتم )33
ٔ
وسایط نقلیه زیاد و نیز احتراق/سوختن بقایای تصفیه نفت میتواند بصورت منفی متا

زمایش انجام شده توسط 
ٓ
جود هایدروکاربن های پولی شواهد و UNEPتراکم وسایط رو به افزایش است و اکـثر وسایط نقلیه از تیل های دیزل بی کیفیت استفاده میکنند. طبق ا

   اروماتیک و گرد در مزار شریف و سایر شهر ها پیدا شده است.

 

بی 4.5
ٓ
 منابع ا

بریز دریای سرپل موقعیت دارد. بستر دریای شمالی یکی از پنج بستر یافت شده در افغانستان است که جر )34
ٓ
ب کمیادین گازی در داخل بستر شمالی ا

ٓ
وچکـترین دریا در یان ساالنه ا

بریز دریای سرپل دارای مساحت  %2 –مترمکعب  1,883سال 
ٓ
ب کشور می باشد. ساحه ا

ٓ
مساحت کلی افغانستان را  %2.6کیلومترمربع است که  16,743میزان مجموعی جریان ا

ب سیاه و نیز دریای سرپل که به فاصله 
ٓ
بریز منبع می گیرند: دریابی ا

ٓ
م وصل می شوند. در مسیر جریان کیلومتر در جنوب سرپل با ه 10تشکیل می دهد. دو دریای اصلی از این ا

بیا –این دریا به دو کانال 
ٓ
مو دریا، این کانال ها در ریگ های صحرا یا کانال های ا

ٓ
ی در شمال ر دریای سیاه (شرق) و دریای سفید (غرب) تقسیم می شود. قبال از وصل شدن به ا

 شهر شبرغان به مصرف رسیده یا خشک می شوند.
 

ب از دری )35
ٓ
ثیر میزان اعظمی خروج ا

ٔ
ن سرریزی ای سرپل در اپریل و می صورت می گیرد که تا

ٓ
ب در ماه  ا

ٓ
ب های برف از دریای سرپل می باشد. در عین حال کمترین میزان خروج ا

ٓ
ا

ب تقریبا 
ٓ
گست به مشاهده می رسد. میزان ساالنه اوسط جریان ا

ٓ
  مترمکعب در ثانیه می باشد. 6ا
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ب زیرزمینی که توسط بارندگی تقویت می شود و )36
ٓ
ب زیرزمینی (در جاییکه میسر است) احتماال  ا

ٓ
ن به ساحات پروژه احتماال برای پروژه ها کافی نیست. منابع ا

ٓ
نیز جریان مستقیم ا

ب سرازیر شده از قله های بلند کوه ها و ریختن به
ٓ
بی کواترنری اند که توسط دریا ها و نیز جریان های ا

ٓ
عالوه براین، احتمال  تقویت می شود. محل های مخروطی شکل فواره های ا

بی زیرزمینی
ٓ
بیاری دره سرپل نیز وجود دارد. به این دلیل، منابع ا

ٓ
بی از طریق دریای سرپل و نیز از کانال های ا

ٓ
ب به فواره های ا

ٓ
ای سرپل احتماال در ساحات نزدیک به دری نفوذ ا

 محصور شده اند.
 

  منابع ایکولوژیک 4.6

بی مقاوم هستند مانند ساختار گیاهی/نباتی طبیعی ساحه اطراف پروژ  )37
ٓ
 وریایبه به شکل نیمه صحرایــی است. پوشش گیاهی وسیع زمین از علف هایــی تشکیل شده که در مقابل کم ا

بی. 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 قا های ، نی، زنبق زرد و علفیگوسفند
ٓ
ل زرع که با

 کیلومتر در بخش جنوبی ساحه پروژه قرار دارد، جو، گندم و جواری کشت می شود. 25تخمینا 
 

 زمینی، پشک های صحرایــی، موش های دوپا و کـفتار های خط خطی می باشد. موش خرمایساحه منحیث محل سکونت چندین نوع مانند عقاب ها،  )38
 

 انکشاف اقتصادی 4.7

ژه در چندین دهه گذشته به دلیل کشمکش های ملکی و جنگ ها صدمات متعددی دیده است. در این مدت، منابع اقتصادی مهم بصورت فعاالنه انکشاف اقتصادی ساحه این پرو  )39
   تخریب شدند و در نهایت به دلیل نبود حفظ و مراقبت از بین رفتند.

 

کارگران رخ داده است. در نتیجه، ساحه شبرغان پر از کارخانه ها و ورکشاپ های صدمه دیده و نیز همچنان تلفات انسانی وسیع در قالب تلفات نظامی و بیجاشدگان داخلی/بیرونی  )40
  زیربنای ناکافی و نیروی کاری بی مهارت برای سر پا کردن کارخانه ها می باشد.

 

ن به دلیل رشد صنعت ساخت و سا )41
ٓ
ز، استقبال صنایع خدماتی از پروژه های احیاء مجدد جهانی و نیز اما، رونق اقتصادی منطقه بصورت تدریجی در حال رشد است که بخشی از ا

 سکـتور هایدروکاربن نیز در دهه گذشته در والیت جوزجان رونق یافته که خبر از رشد اقتصادی اجتماعی منطقه می دهد. بازپروری سکـتور زراعت می باشد.
 

منطقوی برای اجناسی مانند محصوالت زراعتی، منحیث یک مرکز خدماتی برای تسهیالت  بازارشبرغان همچنان یک مرکز منطقوی مهم برای مناطق همجوار می باشد که منحیث یک  )42
موزشی و صحی و نیز طبق میزان عبور و مرور در مسیر سرک حلقوی (به ترکمنستان، ایران، پاکستان و قزاقستان و بر 

ٓ
مل عکس) به والیت سرپل منحیث یک مرکز حمل و نقل عا

 کیلومتری در شرق شهر قرار دارد. 10. عالوه براین، شبرغان یک میدان هوایــی قابل استفاده دارد که به فاصله می کند
 

بی خانگی از چاه های سرپوشیده و چاه های بم )43
ٓ
ب اکـثریت نفوس نسبتا فراوان شهر شبرغان را منابع ا

ٓ
مین ا

ٔ
ادی در به دستی در کنار سرک ها تشکیل میدهد که اشخاص زیمنبع تا

   مناطق فقیرنشین از این چاه ها مشترکا استفاده میکنند.
 

سیستم شهر از  اکـثریت باشندگاناما شهر شبرغان فاید یک سیستم فاضالب در سرتاسر شهر می باشد؛ اگر چه مهمان خانه ها و خانه های مسکونی بزرگ تانک های سپتیک دارند.  )44
ن استفاده می  کود کیمیاویفاضالب ابتدایــی استفاده می کنند که فاضالب از طریق جوی های کنار سرک تخلیه می شود. سپس این مواد توسط کراچی ها کشیده شده و منحیث 

ٓ
از ا

   شود. در عین حال چندین نهاد دولتی سطل های سرپوش دار دارند.
 

مالداری وسیع  ایر حبوبات) و نیزساحه شهر شبرغان بصورت فریبنده ای کوچک بوده و از زمین های باغستان در داخل بستر دریا بصورت زیادی استفاده می شود (اساسا گندم و س )45
ود که صحرا ها سپس مناطق میان شبرغان و شهرک های اطراف های اطراف قبل از رسیدن به صحرا انجام می ش علفچردر دشت ها جریان دارد. پرورش ُبز و شتر بصورت محدود در 

 را در بر می گیرد. عالوه بر گاز طبیعی، شبرغان دارای ذخایر نمک و ذغال سنگ نیز می باشد.
 

شتو، اوزبیکی، دری لویزیون به زبان های پکیفیت شبکه ارتباطی در شبرغان خوب است. هر دو شبکه تلیفون افغانستان تمام شهر را زیر پوشش دارند در حالیکه ایستگاه محلی ت )46
نتن های موجود در قله کوه 

ٓ
  نشرات دارد. یاتیمتاقو ترکمن از طریق ا

  اقتصادی بخش تکمیل شده کار پایپ الین-اجتماعی معلومات 4.8

و متباقی بخش تکمیل شده از  را متاثر ساخته در قریه میرقاسمخانواده واقع  ۸پایپ الین صرف کیلومتر  44طبق سروی اجتماعی مقدماتی و گزارش اداره اراضی، بخش اعمار شده  )47
نجا نیست. جدول ذیل معلومات مالکیت زمین را با جزئیات در مورد تعداد نفوس و قومیت ا

ٓ
. معلومات ین قریه نشان می دهدزمین های بی حاصل میگذرد که هیچگونه سکونت در ا

در قریه میرقاسم زندگی میکنند. طبق معلومات تصدی افغان گاز، اکـثریت باشندگان این قریه را عرب ها تشکیل می دهند و اقلیت  خانواده 800مقدماتی نشان می دهند که در 
ن سکونت دارند.

ٓ
 های تاجک و پشتون نیز در ا

 

  ن معاش حاصله از کار در سایر بخش های شغل و امرار معاش: سکـتور های اصلی اقتصادی قریه عبارت از حاصالت زراعتی و مالداری در مدر مورد معلومات
ٓ
قیاس کوچک است و پس از ا

مین 
ٔ
نها را تا

ٓ
ساحه، کارخانه های سنگ گچ و سلفر  و بسته بندی مواد غذایــی نیز فعالیت دارند که فرصت های شغلی را به باشندگان منطقه ارائه  ن. در ایمی کندکشور مصارف مالی ا
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متر از پایپ الین گاز فعالیت دارد؛ بعضی از باشندگان این قریه در این کارخانه کار میکنند. الزم است توجه داشته  80د گچ کوچک در فاصله میکنند. بصورت محلی، یک کارخانه تولی

ثیری نداشته است. 
ٔ
 باشیم که فعالیت های پروژه باالی کار این کارخانه تا

 بی و للمی دارد که اندازه اوسط
ٓ
بی در ملکیت یک  زراعت: قریه میرقاسم زمین های ا

ٓ
 خانواده،مترمربع) است. اوسط اندازه زمین للمی در ملکیت یک   2,000جریب ( 2حدود  خانواده،زمین ا

   مترمربع) است. 10,000پنج جریب (

  ن مل و نقل نگهداری میکنند. گاو/گوساله ها مهم تریها اسپ و مرکب/خر را برای مقاصد ح خانوادهمالداری: گوسفند مواشی اصلی است و سپس گاو های شیری، شتر قرار دارند؛ بعضی از

ی که توسط اعمار پایپ الین از بین رفته است. الزم است توجه کنید که پایپ الین گاز علفچر  به شمولنیاز دارد  علفچربخش مواشی را تشکیل می دهند؛ پرورش مواشی اساسا به میزان 

ن تکمیل شده در زیرزمین جاسازی خواهد شد و عمق جو
ٓ
 وجود دارد.  علفچرمتر است. اما، در حال حاضر برای جوامع محلی دسترسی کافی به زمین های  0.8متر با عرض  10ی ا

 .قریه میرقاسم با مرکز والیت از طریق سرک قیر وصل است. منبع اصلی انرژی برای پخت و پز و تسخین سرگین حیوانات و سپس چوب می باشد  

 

 اقتصادی-اجتماعیسروی مقدماتی  4.9

شرکت مشورتی انجام داد. در یک از طریق  2016اقتصادی قریه جات در مسیر پایپ الین گاز را در سال -) سروی اجتماعیUSAIDاداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ( )48
جدول ذیل معلومات در مورد اندازه نفوس و قومیت قریه ها را در بر دارد. سروی  قریه میرقاسم) وجود دارد. به شمولمسیر پایپ الین تکمیل شده و بخش باقیمانده، پنج قریه (

فیصد مجموع نفوس در پنج قریه نامبرده  8تحت پوشش قرار داد که  خانواده 170را از میان  خانواده 140مجموعا  اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکااصلی خانوار توسط 
 کیلومتری قرار دارد. 44شکیل می دهد. این قریه یگانه قریه ای است که در داخل بخش تکمیل شده میرقاسم را ت به شمول

 : معلومات در مورد نفوس و قومیت در مسیر تکمیل شده و بخش های باقیمانده پایپ الین گاز3جدول 
نبا  زمین گروپ قومی خانوادهتعداد  اسم قریه شماره

ٓ
 مالحظات دارنده قباله ا

اجاره زمین به انواع مختلف وجود  عرب، تاجک و اقلیت پشتون خانواده 800 میرقاسم 1

مین تصفیه ز تیم دارد. اما طبق گـفته 

(تیم معلومات تصفیه) هیچ کدام از 

ثر شده  خانواده 8
ٔ
 قانونیمالک متا

 نیستند.  زمین

  

 

سیه 2
ٓ
نخیر (ساحه مذکور ملکیت عامه  عرب خانواده 600 سرا

 است)

زاولی (پالیز  3

 حویلی)

نخیر (ساحه مذکور ملکیت عامه  هزاره خانواده 80

 است)

سیای شرف 4
ٓ
نخیر (ساحه مذکور ملکیت عامه  تاجک خانواده 150 ا

 است)

نخیر (ساحه مذکور ملکیت عامه  معلوم نیست  خانواده 80 بارگاه 5

 است)

 

    1710 مجموع 

 

توسط یک زن  خانوادهجواب دهندگان سروی از طبقه اناث بوده اند و متباقی از طبقه ذکور. صرف یک  %21، حدود ایاالت متحده امریکااداره انکشاف بین المللی طبق سروی  )49
حداقل  %17صرف از میان تمامی جواب دهندگان،  میتوانستند یک پیام ساده را بخوانند و بنویسند. %35اداره میگردد. در میان کسانی که به این سروی جواب دادند، صرف 

) جواب دهندگان را تشکیل %21) و دهاقین (%22). کارمندان خصوصی (%23را فارغ شده اند. معمول ترین شغل رئیس خانواده کارمندی دولت یا کار رسمی بود ( 12صنف 
نها هیچ وظیفه نداشته اند. به همین صورت،  %14میداد. طبق نظر 

ٓ
 ، اشخاص متقاعد و مسلکی بوده اند.کارگر، تاجران کوچک %17جواب دهندگان، ا

 

مد دارند. طبق سروی،  1مردم روزانه کمتر از  %80بیشتر از  )50
ٓ
مردم مالک خانه خود  %92جواب دهندگان در خانه های ساخته شده از خشت زندگی میکرده اند و  %96دالر درا

  بوده اند.
 

دو، سه، چهار یا پنج منبع عاید (پنج کارگر) داشته  %18و  %22(یک کارگر) وابسته هستند. در عین حال،  خانوار ها به یک منبع عاید %58.6با وجود خانه های بزرگ، حدود  )51
نها یک نوع تجارت مانند ساختن صنایع دستی داشته اند. در عین حال عاید اوسط ساالنه یک خانوار در حدود  %10اند. طبق جواب 

ٓ
دالر بوده  1,465جواب دهندگان، خانه های ا

ن ( %52دالر امریکایــی عاید داشته اند. در عین حال،  4هر روز صرف  که در
ٓ
) بخاطر خریداری مواد %71خانه های سروی شده قرضه پرداخت نشده داشته اند که قسمت اعظم ا

 غذایــی قرض گرفته اند.
 

اقتصادی -یدر جریان سروی اجتماعاشخاص متاثرشده از پروژه ولسوالی و کشاف انشوراهای  به شمولبرعالوه این، تصدی افغان گاز جلسات مشورتی را با جوامع از قریه میرقاسم ( )52
ت ل برای مردماانجام داده است. در عین حال در جریان مشورت دهی عامه با شوراهای ولسوالی در قریه میرقاسم، اعضای شورا در قسمت تهیه فرصت های اشتغا 2018در سال 
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 ارائه شده اند. 2ها در ضمیمه  مشورهن محلی پیشنهاداتی داشته اند. جزئیات ای
 

ن 4.10
ٓ
 ملکیت زمین و استفاده از ا

که توسط مردم محلی برای مقاصد مالداری و تهیه علف استفاده می شود. نقشه ذیل میزان زمین استفاده شده در پروژه پایپ  می کندهایــی عبور  علفچرپایپ الین گاز اکـثرا از داخل  )53
قریه  را در خانوادهکیلومتر صرف هشت  44الین گاز را نشان می دهد. طبق سروی اجتماعی مقدماتی و گزارش تصفیه زمین اداره اراضی، بخش اعمار شده پایپ الین به طول 

  .می کندمیرقاسم متضرر می سازد و متباقی بخش تکمیل شده از میان زمین های بی حاصل و خالی از سکنه عبور 

 

بی) نشان میدهد. –نقشه ذیل مسیر پایپ الین گاز 
ٓ
 که قریه میرقاسم را متضرر می سازد (دایره ا

 
 

ن و نیز در مسیر عبور پایپ الین، )54
ٓ
ینده نیز پالن نشده است. طبق گـفته های  در داخل میادین گازی، نزدیکی ا

ٓ
ساحات محافظت شده محیط زیستی/فرهنگی یافت نشده و در ا

ثر شده ملکیت عامه بوده که توسط این مردم در حدود 
ٔ
سال استفاده گردیده است. اسناد (قباله زمین) وجود ندارد. اما اهالی قریه گـفته اند  27نماینده تصدی افغان گاز، زمین متا

ن
ٓ
  سال گذشته زندگی کرده اند. 40ها در این ساحه در که ا

 

سانی در دسترس اهالی قریه جات هستند. گر چه مساحت  علفچردر مسیر تمامی طول پایپ الین  – علفچرزمین  )55
ٓ
ه زیاد نیست، های تخریب شد علفچرهایــی قرار دارند که به ا

سانی قابل دسترس مردم است. در مسیر پا
ٓ
 ی تخریب شده است. و اکـثر این تخریبات موقتی است. علفچر متر زمین  7یپ الین بصورت اوسط اما مهم است چونکه به ا

 

نها اضافه کرده اند که فعالیت های پروژه پایپ  علفچردر جریان مشوره با شورا های ولسوالی، نمایندگان مردم نگرانی خود را در مورد دسترسی خود به  )56
ٓ
های اطراف ابراز کرده اند. ا

نها به الین بصو 
ٓ
ها در نظر  لفچرعها شده است. اما، در مشوره با مردمان محل، دریافتیم که نقاط عبوری کافی برای مردمان محلی جهت رسیدن به  علفچررت موقت مانع دسترسی ا

نها میتواند به راحتی به 
ٓ
ن تکمیل شدن زیر زمین دفن خواهد شد و عمق جویچ ها بروند. الزم است توجه کنیم که پایپ الین گاز بعد از علفچرگرفته شده و گله/رمه های ا

ٓ
متر  1.8ه ا

   ها مهیا خواهد شد. علفچرمتر عریض) خواهد بود.  بعد از تکمیل شدن فعالیت ها، دسترسی کامل به  0.8(
 

  وضعیت کلی مالکیت زمین در ساحه اطرا پایپ الین قرار ذیل است: )57

 اسناد رسمی محکمه؛ 

 اسناد مالیه؛ 

  به؛اسناد حق
ٓ
 ا

 اسناد مالکیت رسمی زمین؛ 

 سند مالکیت زمین (قباله شرعی)؛ 

 ر رسمی (سند عرفی)؛ ویسند غ 

  زمین اضافی. –اضافه جریبی  
 

ثر شده از پروژه شامل این  خانواده 8مهم است توجه کنیم که اسناد هیچ کدام از  )58
ٔ
ثر شده زمین دول خانوادهها نیستند. طبق معلومات تصدی افغان گاز،  طبقه بندیمتا

ٔ
تی های متا

نها هیچ گونه مدرکی ندارند. 27را برای 
ٓ
ن ا

ٓ
 سال قبضه کرده بودند که در مقابل ا
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  ادغام جندری  4.11

وری معلومات مقدماتی  )59
ٓ
ثر شده (مردان و زنان) انجام شد خانوادهوره جداگانه با زنان با مش به شمولمشوره با شورا های ولسوالی زنان در جریان جمع ا

ٔ
از  ه است. هدفهای متا

ن فهمیدن نگرانی های زنان در مورد این پروژه  ،مشوره
ٓ
وری نظر زنان در مورد این پروژه پایپ الین گاز بود. همچنان، هدف ا

ٓ
نها در مورد خطرات  به شمولجمع ا

ٓ
نت خشونظر ا

خطر متوسط است. اما، خطر و سایر  پروژه گاز افغانستانکلی برای   جنسیتخشونت مبتنی بر خطر  و مشکالت کارگران بود. ارزیابی محیط زیستی و اجتماعیو  مبتنی بر جنسیت
حدود کارگر صرف تعداد م –دام خواهند کرد خطرات مرتبط با کارگران این پروژه پایپ الین گاز احتماال اندک خواهد بود چون قراردادی ها اکـثرا کارگران را از قریه جات اطراف استخ

خشونت شامل اقدامات برای جلوگیری از خطر ) OESMP(پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیهای ماهر/تخنیکی از بیرون از ساحه پروژه استخدام خواهند شد. 
ل از شامل کار است که توسط هر کارگر قب سند طرز سلوکحاوی  ستی و اجتماعیپالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیاست که تطبیق خواهد شد. عالوه براین،  مبتنی بر جنسیت

 شدن امضاء خواهد شد.
 

 کارمندان طبقه اناث تصدی افغان گاز مشوره های بیشتر را با نفوس طبقه اناث در جریان تطبیق پروژه انجام خواهند داد.  )60
 

کمیته رسیدگی به شکایات پایپ الین گاز) حمایت های مرتبط با جندر  به شمولجندر را شامل کار بسازد که برای تصدی افغان گاز و قراردادی ( کارشناسدر جریان است تا یک  )61
  فراهم خواهد کرد.

 

خواهند کرد  اناث بصورت منظم با زنان عامه مالقات یک کمیته رسیدگی به شکایات در پروژه فرعی نیز تشکیل شده که متشکل از اعضای اناث شورا های ولسوالی می باشد. اعضای )62
وری کنند.

ٓ
نها را در مورد فعالیت های مرتبط به پروژه جمع ا

ٓ
ارزیابی اجتماعی و محیط زیستی یک سیستم مکانیزم رسیدگی به شکایات را هم برای طبقه اناث و هم  تا نظر و نگرانی ا

 .می کندذکور تهیه 

ثیرات محیط زیستی و 5
ٔ
 اجتماعی خطرات و تا

 

ثیرات محیط زیستی، اجتماعی، عملیاتی، صحی و ایمنی 5.1
ٔ
 خطرات و تا

 خواجه گوجرداقکیلومتر از ایستگاه کمپرسور  7، تیم مشوره گیری از میادین گازی در هر پروژه و نیز بخش های اعمار شده پایپ الین گاز که به فاصله حدود 2019جنوری  19در  )63
ه شبرغان بازدید کردند تا بازرسی های محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی و جنبه های تخنیکی مرتبط با نصب دستگاه های حرارتی گاز و نیز بخش های دیگر در داخل ساح

ند اگر چه محلی موقعیت دار  سهولت هایسوز و نیز خدمات انتقال را با اعمار و بازسازی زیربنای الزم نهایــی کند. پایپ الین گاز و تسهیالت مربوطه در یک فاصله دور از تمامی 
ثیرات فعالیت های OHSشغلی ( ایمنیخطرات اصلی محیطی، اجتماعی، صحی و   مزار امتداد می یابد.  IPPکیلومتر از  22پایپ الین گاز در مجاورت یک قریه به فاصله 

ٔ
) و تا

 پایپ الین گاز در ذیل خالصه شده اند.

ثیرات اولیه اعمار پایپ الین گاز 5.2
ٔ
 تا

ثیرات )64
ٔ
    کیلومتر پایپ الین گاز شناخته شده قرار ذیل اند: 44اولیه که در جریان اعمار  تا

 ماده سازی ساحه، حفاری، عبور و مرور و
ٓ
  غیره)؛ شکایتی دریافت نشده؛ انتشار گرد و خاک به دلیل کار های ساختمانی در ساحه (ا

  بی میتواند احتماال به دلیل انداختن نادرست زباله های
ٓ
زمایش های محیط ا

ٓ
ب از ا

ٓ
ثر شود و انداختن نادرست فاضالب و جریان ا

ٔ
براه ها (دریای بلخ) متا

ٓ
ساختمانی در ا

  هایدرواستاتیک و یا هم احتمال لیک شدن مخازن نفتی؛ حادثه اث رخ نداده؛

 ثیرات بر تنوع حیات حداقل ارزیابی شد
ٔ
بی بسیار نادر است و تا

ٓ
 ه است؛در تمام ساحه پروژه تنوع حیات زمینی و ا

 افزایش میزان سروصدا به اثر استعمال تجهیزات ساختمانی، عبور و مرور، حفاری و سایر کار های ساختمانی؛ شکایتی ثبت نشده؛  

 ثیر مخربی شناسایــی نشده؛
ٔ
ب/فاضالب؛ تا

ٓ
ثیر احتمالی بر زیربنای موجود فعلی مانند شبکه ها و پایپ های ا

ٔ
  تا

  که کانکریت، خاک، قطعات ولدنگ به شمولاضالب خطرناک (مثال تیل های اضافی)، خانگی و نیز مواد اضافی ساختمانی ف به شمولمدیریت انواع مختلف فاضالب ،
  از نقطه ذخیره الی نقطه دفع/دور اندازی ادامه می یابد؛ روش های مدیریت فاضالب میتوانند بهبود یابند؛

 امور صحی و ایمنی مرتبط با کار؛ حادثه جدی رخ نداده؛  

 خیر مواجه سازد؛ مثال زلزله؛ح
ٔ
  وادث طبیعی که ممکن است تقسیم اوقات فعالیت های را با تا

 ثیرات عبور و مرور و خطر حوادث به دلیل افزایش در تعداد الری های حامل مواد و تجهیزات ساختمانی به ساحه ساختمانی؛
ٔ
  تا

  :ثر شده از پروژه بخش کوچکی از زمین خانواده 8استمالک زمین
ٔ
  خود را از دست داده اند؛ متا

  های شان: این مشکل رخ داده اما حل شده؛ علفچرمسدود شدن دسترسی مردم محلی به 

  ثیر مخرب بر
ٔ
ینده "طرزالعمل کشف احتمالی تا

ٓ
ثیر مخربی شناسایــی نشده است. درتمامی قرارداد های ا

ٔ
گی" شامل ساخته میراث فرهنمیراث فرهنگی: باالی میراث فرهنگی تا

  شد؛خواهد 

 پروژه ها در ساحات مورد منازعه: ساحات مورد منازعه در داخل پروژه قرار ندارد؛  
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  ثیرات محیطی و اجتماعی: حادثه ای رخ نداده؛ خشونت مبتنی بر جنسیتخطرات
ٔ
  و تا

 خطر افزایش/هجوم کارگران: تا هنوز چنین خطری رخ نداده؛ 

 خطرات مرتبط با کمپ کارگری: خطری وجود نداشته؛  

 ی وی/ایدز: خطری مشاهده نشده. شیوع رات صحت عمومی وخط
ٓ
   اچ ا

 

ثیرات اولیه عملیاتی پایپ الین گاز 5.3
ٔ
 تا

ثیرات اولیه که در جریان عملیات توقع میرود و بعد از عملیاتی شدن پایپ الین بصورت  44پایپ الین گاز جدید هنوز فعال نشده چون صرف  )65
ٔ
ن تا امروز اعمار شده است. تا

ٓ
کیلومتر ا

    کامل مشخص می شود قرار ذیل اند:

 زاد شدن حجم زیادی
ٓ
ود و این از گاز طبیعی ش خرابی/لیکی پایپ الین های گاز بصورت غیرعمدی، در اثر فعالیت های حفظ و مراقبت یا عبور بدون اجازه میتواند باعث ا

ورده و به محیط در سطح وسیع میتواند خطرناک باشد؛ حادثه میتواند برای جوامع اطراف خطرناک باشد؛ این موضوع یک  نگرانی ایمنی را 
ٓ
   به بار ا

 ثر بسازد؛ این موضوع یک نگرانی ایمنی می باشد؛
ٔ
تش سوزی/انفجار که میتواند افراد ساکن در ساحه را متا

ٓ
  احتمال لیکی گاز یا ا

  ثیرات مرتبط به سهل شدن حق العبور
ٔ
بور پایپ الین گاز عالکنند؛ از افزایش/توسعه ساحه مسکونی در نزدیکی حق  : حامیان و مسئولین پروژه خطر غصب را باید نظارتتا

ثیر منفی تلقی حیث منعبور نباید برای مقاصد ساختمانی یا منحیث ساحه شهری استفاده شود. اما این موضوع برای مالکین زمین الباید جلوگیری شود. زمین متعلق به حق 
ٔ
تا

 خواهد شد؛

 ت مواد بیکاره از اثر فعالیت های حفظ و مراقبت یا نظارت نیز وجود دارد؛همچنان احتمال ایجاد صدما  

 ثیرات عمده ای بر جوامع محلی داشته باشد؛
ٔ
  حوادث طبیعی میتواند باعث خرابی پایپ الین گاز شده و تا

 ثیر عمده ای بر مردم محلی داشته باشد
ٔ
   و صحتمندی جوامع اطراف و نیز محیط را به مخاطره اندازد؛ و حادثه ای که از اثر استخراج گاز طبیعی رخ می دهد میتواند تا

  ثیرات موقتی بر زمین/دارایــی  ها را دارند
ٔ
اجتماعی شامل اقداماتی برای جبران خسارت  و زیستی محیط امور  مدیریت عملیاتی پالن -فعالیت های عملیاتی نیز احتمال تا

ثر شده خواهد بود. خانواده
ٔ
  های متا

 

  خطرات شناسایــی شده در فوق، سایر اجزای پروژه قرار ذیل اند:عالوه بر  )66

  بکنارهکوت های سرگین حیوانات و ساحات
ٓ
   باید به درستی مدیریت شوند؛ ا

  شوند.، نیازمندی های صحی و ایمنی باید به صورت کافی مدنظر گرفته و غیرهدر ساحات ساختمانی مرتبط با انجنیری ساختمانی مانند تقاطع ها، وال ها  
 

ثیرات ابتدایــی ارزیابی تخنیکی پایپ الین گاز 5.4
ٔ
 تا

ثیرات ممکن است کمتر باشند چون معیار های دقیق تر تطبیق  )67
ٔ
ثیرات مرحله اعمار خواهد بود. تا

ٔ
ثیرات اولیه ارزیابی تخنیکی مشابه به تا

ٔ
 پایپ الین موجود خواهند شد. احتماالتا

 ازد، در زمین قرار داده خواهد شد.گاز باقی مانده تخلیه شود و خطری را متوجه جوامع همسایه نسگاز بعد از اینکه پایپ الین پاک کاری شود، 
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ثیرات شناسایــی شده اجتماعی در مرحله اعمار 5.5
ٔ
 خطرات و تا

ثیرات زمین/دارا  )68
ٔ
ثیرات بر محل سکونت: خطرات اجتماعی اصلی شناسایــی شده در جریان مرحله قبلی اعمار پایپ الین شامل موارد ذیل بوده اند: (الف) تا

ٔ
متضرر  خانواده 8ی و تا

برای مواشی مردمان محلی؛ (ج) خطرات افزایش کارگران بصورت  علفچرکیلومتر) شناسایــی شده اند؛ (ب) توقف موقت دسترسی به زمین  44شده در بخش تکمیل شده پایپ الین (
زار و اذیت جنسی به شمول( خشونت مبتنی بر جنسیتپروژه استخدام کرده بود؛ (د) خطرات محدود، چون تصدی افغان گاز تعداد کارگران مسلکی را از بیرون ساحه 

ٓ
در محل  ا

سیسات SEAجنسی (و استثمار کار و سوء استفاده 
ٔ
)). پایپ الین همچنان میتواند خطرات ایمنی را در جریان مرحله عملیاتی باعث شود. فعالیت های پروژه در بخش تکمیل شده تا

بیاری یا سایر بنا های خصوصی یا دولتی را متضرر نکرده 
ٓ
ا

  است. 
 

تا  .می کندپایپ الین گاز از عرض هیچ سرک عمده عبور ن
مشوره دهی روش اعمار عبور  تاریخ تهیه این گزارش، تیم

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.
 

تفصیل مفصل مسیر عبور پایپ الین گاز در گزارش های  )69
در بخش بعدی، تفصل  ه شده است.سفر ضمیمه شده تهی

از سابقه محیطی و اجتماعی ساحات پروژه نیز تهیه شده 
 است.

 

ثیرات موقتی و دایمی استمالک زمین 5.6
ٔ
 تا

ثیرات استمالک زمین  )70
ٔ
در این بخش، توصیف مختصر تا

ثیرات موقتی و هم دایمی در جریان اعمار 
ٔ
یند.کیلومتر پایپ الین گاز ارائه شده است. تصویر  44هم تا

ٓ
ثیرات در ذیل می ا

ٔ
   مشرح تر این تا

ثیرات دایمی
ٔ
  تا

  ثر شده و به دلیل فعالیت های اعمار پایپ الین و حق عبور پایپ الین بصورت دایمی قابل استفاده نیست. پایپ الین بصور  4768مجموع
ٔ
موازی با سرک  تمترمربع زمین متا

ثیرات دایمی هستند و شامل از دست رفتن متر فاصله میان پایپ الین و  3در زمین خوابانده شده و 
ٔ
سرک وجود دارد که این زمین بصورت دایم از استفاده خارج است. تا

 حاصالت امسال زمین نیز شده اند.

  ثر شده اند. 1894مجموعا
ٔ
  مترمربع زمین رهایشی متا

  نها  6مجموعا
ٓ
ثر شده اند که مساحت ا

ٔ
 مترمربع است. 111خانه رهایشی بصورت قسمی متا

  ثر شده اند. 3متر و ارتفاع  125دیوار احاطه با طول مجموعی دو
ٔ
   متر متا

  ثر شده اند. 6درخت میوه دار و  3عدد/اصله درخت ( 9جمعا
ٔ
  درخت بی میوه) متا

 

ثیرات موقتی: هیچ
ٔ
  تا

مات های متضرر شده بامعلو خانوادهمات مفصل در مورد تمامی کیلومتر پایپ الین یک پالن جداگانه مدیریت جبران خساره وجود دارد که شامل معلو 44برای بخش تکمیل شده  )71
ثر شده می باشد. ضمیه 

ٔ
ثیرات بر زمین/دارایــی در ساحه  4در مورد زمین و خانه های متا

ٔ
  .می کندکیلومتر تکمیل شده ارائه  44نیز معلومات مختطر در مورد تا
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تصاویر ذیل مسیر عبور پایپ الین از ملکیت 

   میدهدخصوصی را نشان 
  

ساحه اطراف را از نظر از بین بردن علف  ،پروژه )72
ثر ساخته است. بصورت اوسط، علف های 

ٔ
متر سطح زمین توسط کار بولدوزر ها در جریان پر کاری دوباره جویچه ها از بین رفته است. طبق گـفته مقامات  7های سطح زمین متا

ثیرات اقتصادی بر ساکنان محل نیز وجود
ٔ
ثیرات محیطی، تا

ٔ
ثیرات شاید مهم نباشند اما یک بخش از  محلی عالوه بر تا

ٔ
ده است. از را از بین بر  علفچرخواهد داشت. اگر چه تا

ید که 
ٓ
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  علفچرمشاهدات بر می ا

  ریگ و فیصدی کم خاک می باشد. جدید مخلوطی از جغل،
 

نها را برا )73
ٓ
ثیرات موقتی بر زندگی جوامع اطراف داشته چون مسیر عبور مواشی ا

ٔ
مسدود کرده  بود.  رعلفچی رسیدن به طبق گـفته های مردم محل، جویچه برای خواباندن پایپ الین تا

سان انسان ها و حیوانات در جریان مرحله اعمار، توافقی م
ٓ
ثیر با پر کاری دوباره جویچه حل شده است. برای اطمینان از عبور ا

ٔ
) و CDC( ولسوالی انکشافییان شورای اما این تا

 هم شود.سایر نمایندگان محل صورت گرفته بود تا نقاط دسترسی کافی در مسیر بخش تکمیل شده فرا

 

ب latitude N 36 38 11.364 (36.636490) longitude E 66 55 27.846001 (66.924402متوجه شدیم که در موقعیتی با مشخصات ( )74
ٓ
) در نزدیکی پایپ الین گاز، یک پایپ ا

ب د
ٓ
ب محلی منحیث پل استفاده شده بود. حدس  میزنیم که این پل توسط کارگران محلی مشغول ا

ٓ
   ادن گچ استفاده شده است. در عرض کانال ا
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سیب پذیر و محروم در بخش تکمیل شده پایپ الین 5.7

ٓ
  مردمان ا

سیب پذیر در بخش تکمیل شده پایپ الین شامل اند بر: ( )75
ٓ
ثر شده است، ( خانوادهیکی از این نوع  –) خانوار های تحت سرپرستی زنان 1گروپ های اصلی ا

ٔ
) 2ها توسط پروژه متا

 ) جوانان بیکار.4ها به دلیل بی امنی و خشکسالی بیجا شده اند و ( خانواده) عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی،  بعضی از 3اشخاص معلول، (
 

نها فراهم سازی زمینه کاری بیشتر  به شمولمشوره های جداگانه با اعضای شورا های محلی  )76
ٓ
جوانان و خانوار های تحت سرپرستی زنان انجام شده است. یکی از خواسته های اصلی ا

 و زیستی محیط امور  مدیریت عملیاتی پالندر پروژه بود. 
سیب 

ٓ
ن گروپ های ا

ٓ
اجتماعی شامل شرطی است که طبق ا

داده پذیر هنگام ایجاد فرصت های شغلی در پروژه اولویت 
در سرتاسر کار تطبیق پروژه و کار های ساختمانی  می شوند.

سیب پذیر مشوره صورت گیرد. همچنان 
ٓ
باید با گروپ های ا

مکانیزم های رسیدگی به شکایات وجود دارد که برای رسیدگی 
سیب پذیر استفاده می شود.

ٓ
 به نگرانی های گروپ های ا

 

: تیم خاک محل دفن پایپ الینفرسودگی  )77
نمونه هایــی از بخش های فرسوده پایپ الین را به  مشوره

دلیل زنگ زدگی مشاهده کرده است طوریکه در تصویر زیر 
وسط علف ها تفرسودگی تحت شرایط طبیعی،  می بینید. 

که عموما خاک را محکم کاهش می یابد، به دلیل این
نرا از 

ٓ
محافظت  مستقیمبیشتر و باران فرسودگی نگهمیدارد و ا

زمین و فشرده شدن خاک به اثر  از استفاده نادرست. می کند
ب عبور مواشی اغلبا به این معنی است که خا

ٓ
ک نمیتواند ا

 خاک محل دفن پایپ الین. فرسودگی اضافی را جذب کند
ثیرات منفی ناخواسته در جریان مرحله عملیاتی 

ٔ
میتواند تا

پالن پایپ الین داشته باشد و اقدامات کاهشی مناسب منحیث بخشی از 
 نیاز است. عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی

ثیرات محیط  5.8
ٔ
درجه بندی خطرات و تا

  زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی

ثیرات جمعی اندک هستند یا نیستند، مثال سروصدا هنگام اعمار پا )78
ٔ
ثیرات مستقیم و غیر مستقیم احتمالی را نشان می دهد. تا

ٔ
هنماتریکس ذیل تا

ٓ
و عبور و مرور از  یپ الین، خط ا

  سرک و کیفیت هوا توسط عبور الری ها در جریان پروسه اعمار قبلی پایپ الین و عبور و مرور از سرک.
 

ثیرات محیطی و اجتماعی از اثر کار های ساختمانی قبلی از پایین ال )79
ٔ
ثیرات گذشته اعمار پایپ الین موقتی بوده اند. تمامی تا

ٔ
ه اند به جز در مورد دی متوسط درجه بندی شبرعالوه، تا

  حادثه طبیعی در جریان مرحله عملیاتی که خطرش بلند درجه بندی شده  است.

ثیرات و خطرات محیطی، اجتماعی، صحی و ایمنی04جدول 
ٔ
 : درجه بندی تا

 

ثیر طبقه  مرحله
ٔ
 بندی تا

ثیر
ٔ
 درجه تا

 بلند متوسط پایین

 اعمار

   X   کیفیت هوا
     x سروصدا
     x های ایکولوژیکیسیستم 

   X   استعمال زمین
   X   )خاک محل دفن پایپ الینخاک (فرسودگی 

   X   ترافیک
     x سایت های باستان شناسی

     x حوادث طبیعی
     x خطرات

     x خالی کردن زباله
     x صحت عامه
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   X   صحت و ایمنی
   X   صدمه از اثر مواد خرده

  عملیات

   X  کیفیت هوا
     x سروصدا

     x سیستم های ایکولوژیکی
     x استعمال زمین

   X   خاک (فرسودگی خندقی)
     x ترافیک

     x سایت های باستان شناسی
 x     حوادث طبیعی

   X  خطرات
     x خالی کردن زباله

     x صحت عامه
   X   صحت و ایمنی

     x صدمه از اثر مواد خرده
  

ش )80
ٓ
ینده در دو مرحله معین ذیل ا

ٓ
ثیرات و خطرات محیط زیستی احتمالی پیش بینی شده از کار اعمار قبلی و کار اعمار بخش باقی مانده در ا

ٔ
 –) مرحله اعمار قبلی 1کار می شود: (تا

ثیرات تولید گرد، سر 
ٔ
ثیرات به روش پیش برد و مدیریت فعالیت های اعمار و نیز مدیریت تجهیزات و کارمندان مانند تا

ٔ
حت و وصدا، نگرانی ها در مورد صکه هم خطرات و هم تا

ثیرات به نگرانی ها در مورد صحت و ایم –) مرحله عملیاتی 2ایمنی جوامع همسایه مرتبط بودند؛ و (
ٔ
نی در اطراف نقاط لیکی گاز از نظر کیفیت هوا و خطرات انفجار و خطرات و تا

تش سوزی و انتشار گاز در هوا و نیز خطرات زنگ  زدگی مربوط است.
ٓ
 ا

 نهادهای ذیدخل مشوره با 6

ثر شده در قریه میرقاسم ( خانوادهمشوره های جداگانه را با تمامی  PIUتصدی افغان گاز و  )81
ٔ
 44تحت سرپرستی زنان) در بخش تکمیل شده پایپ الین ( خانواده به شمولهای متا

نهادهای انجام داده است. همچنان، با عموم مردم از طریق شورا های انکشاف ولسوالی و سایر  2019-2018اقتصادی در سال های -کیلومتر) در مرحله ابتدایــی سروری اجتماعی
الک زمین، ) مرتبط به استماداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستاناراضی جمهوری اسالمی افغانستان و مقامات  اداره مرکزی  به شمولمانند مقامات محلی و والیتی ( ذیدخل

 مشکالت اجتماعی و محیطی مشوره صورت گرفته است.
 

ثر شده در قریه میرقاسم برای معلومات دهی یادداشت های معلومات دهی ارسال شده بود. همچنان پوستر های عمومی به  در قریه میرقاسم در مورد پروسه تصفیه زمین )82
ٔ
جوامع متا

نها در مورد فعالیت های اعمار بخش تکمیل شده پایپ الین توزیع شده بود.
ٓ
 به ا

 

ثر شده از پروژه)  در جریان سروی اجتماعی شورا های انکشاف ولسوالی و مردم به شمولهمچنان با جوامع ( )83
ٔ
بود که در  ورت گرفتهاقتصادی توسط تصدی افغان گاز مشوره ص-متا

  انجام شده بود. 2018سال 
 

ثر شده از پروژه، کارمندان ول )84
ٔ
امات اراضی و سوالی، رهبران جامعه، مقکمیته رسدگی به شکایات اجتماعی نیز در سطوح اجتماع و پروژه ایجاد شده بود. اعضای کمیته از مردمان متا

 محلی ترکیب شده بود. نهادهای ذیدخل
 

    با شورا های انکشافی ولسوالی در قریه میرقاسم، اعضاء پیشنهاداتی در مورد فرصت های شغلی برای مردمان محلی داشتند. در جریان مشوره )85
 

سیب پذیر شریک گ )86
ٓ
ثر شده، اعضای شورای انکشافی ولسوالی و سایر گروپ های ا

ٔ
 ردید.در جریان جلسه مشورتی معلومات ذیل با مردم محلی، مردمان متا

 نمقصد و نوعی
ٓ
 ت پروژه پایپ الین گاز و مدت ا

 سیب پذیر
ٓ
ثیرات و شناسایــی گروپ های محروم و ا

ٔ
ثیرات احتمالی پروژه بر مردم محلی، استراتیژی ها برای کاهش تا

ٔ
 خطرات و تا

  نهادهای ذیدخلو جستجوی راه های ممکن برای سهم گیری  نهادهای ذیدخلمکانیزم برای سهیم سازی 

 نها در پروسه های تصمیم گیری مرتبط به پروژه و پروسه رسیدگی به شکایان و مکان مشوره دهی عامه و نحوه انعکاس  زمان و مکان مشوره دهی عامه
ٓ
و نحوه انعکاس نظر ا

نها در پروسه های تصمیم گیری مرتبط به پروژه و پروسه رسیدگی به شکایات.
ٓ
  نظر ا

  نهاارائه توضیحات به مردم عامه در مورد جنبه های برجسته پروژه
ٓ
  و مکانیزم های جبرانی برای از دست رفتن زمین، درختان و ملکیت های ا

 نها استفاده کن
ٓ
ثر شده میتوانند از ا

ٔ
وری معلومات کیفی و کمی در مورد اقدامات ممکن برای تولید عاید و امرار معاش که مردمان متا

ٓ
و امرار معاش  ند تا بتوانند منابع عایدجمع ا

مین کنند.خود را به روش پایدار و خ
ٔ
 ودکـفا تا

 نها ب
ٓ
نها در مورد پروژه و بحث در مورد مسئولیت ا

ٓ
غاز کار، پرسیدن نظر ا

ٓ
ثیرات پروژه و تاریخ ا

ٔ
عملیات  رای پیشبرد نورمال پروژه ومعلومات دهی به مقامات محلی در مورد تا

 پروژه.
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نها از حمایت کا )87
ٓ
شکار شد که اکـثریت مردمان محلی مایل هستند چنین پروژه های انکشافی در مناطق شان اجرا شود. ا

ٓ
از  مل خود از پروژه وعده دادند ودر جریان پروسه مشوره ا

و شرکت  ترولیمپاس توافق دوجانبه با جوامع محلی، وزارت معادن و /قراردادی خواستند فرصت های کاری را برای مردمان محلی فراهم کنند. بنابراین، براسپترولیموزارت معادن و 
گنجانیده شد که  اجتماعی و زیستی محیط مدیریت پالنقراردادی توافق کردند که اکـثریت کارگران غیر مسلکی خود را از جوامع محلی استخدام کنند. همچنان، شرط هایــی در 

 .کارگران غیر مسلکی از جوامع محلی استخدام شود
 

ثر شده از پروژه در مسیر پروژه پایپ الین گاز تدویر شد. در جریان مشوره، معاون جندر پروژه در مورد جنبه  )88
ٔ
مین، های برجسته پروژه، استمالک ز جلسات جداگانه با زنان متا

و نگرانی های خود را در مورد پروژه ابراز نمایند. تیم نظرات،  اسکان مجدد، پروسه جبران خساره و منافع پروژه توضیحات ارائه کرد. در جلسات، از زنان خواسته شد نظرات
نها را دریافت کرده و ثبت کرده است. پیشنهادات

ٓ
   ارزشمند، نیازمندی ها، نگرانی ها و رضایت ا

 

و جوامع  نهادهای ذیدخلت. مشوره های عامه بیشتر با از قبل انجام شده و مشوره های بیشتر در صورت امن بودن شرایط پالن گذاری شده اس نهادهای ذیدخلمشوره های عامه با  )89
ثر شده در موقعیت های قابل عملی انجام خواهد شد و هر جلسه به تعداد 

ٔ
نها زنان خواهند بود. برعالوه،  20الی  12متا

ٓ
نفر حضور خواهد داشت که از این جمله حداقل پنج نفر ا

  ره عامه توزیع خواهد شد تا از اشتراک هر نوع اشخاص اطمینان حاصل شود.برگه های معلوماتی تهیه شده و در جریان هر جلسه مشو 
 

ثر شده در مورد سیستم های طراحی، اعمار، عملیات، حفظ و مراقبت، اقدامات  )90
ٔ
کاهش خطر،  اسکان مجدد، مشوره های عامه به منظور معلومات دهی به اشخاص و جوامع متا

ثیرات استمالک زمین، جبران خسارت زمین، مکانیزم رسیدگی به شکایات و نیز منافع احتمالی نه تنها برای مردمان محل
ٔ
ود. برای ی بلکه برای اقتصاد کشور را شامل خواهد بتا

مراجعه کنید. 2لطفا به ضمیمه  نهادهای ذیدخلمحتوای مشوره با 
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 (OESMP)پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی    7
 

 مقدمه 7.1

طبیق که برای کاهش خطرات محیط زیستی و اجتماعی در جریان ارزیابی تخنیکی پایپ الین گاز باید تپالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی برای تهیه طرح کلی انواع اقدامات کنترولی  )91
ن پروسه منحیث تعهدات معین لیست شده اند تا خصوصیات شود، تهیه شده است. خطرات احتمالی در جریان پروسه ارزیابی خطر شناسایــی شده است. 

ٓ
اقدامات کاهشی شناسایــی شده در جریان ا

طرات حصول اطمینان از این امر است که تمامی خ پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیرا هدایت کند. هدف  پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیرد در جریان عملک
حیط زیست و در مدیریت م نهادهای ذیدخل 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

تمامی کار های انجام شده در ساحه قابل تطبیق است. قراردادی های عملیات حفظ و مراقبت ملزم خواهند بود با الزامات این پالن تا حدی اجتماع انجام تحقق خواهد یافت. الزامات این پالن بر 
 که این الزامات بر این نوع کار قابل تطبیق است باید خود را عیار کنند.

 

واهند بود. ناظر خ پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیهمراه با قراردادی ها مسئول اطمینان از تطبیق  پترولیمدر تصدی افغان گاز/وزارت معادن و   شعبه تطبیق پروژه هاتیم  )92
یکی ملیاتی و ارزیابی تخندر جریان مراحل عساحوی تصدی افغان گاز مسئول اطمینان از انجام اقدامات اصالحی مناسب توسط قراردادی در مقابل هر نوع کوتاهی در تطبیق اقدامات کاهشی 

 :پترولیموزارت معادن و  شعبه تطبیق پروژه هایخواهد بود. در حاالتی که توافقات قراردادی برای انجام کار های پروژه عقد می شود، 

 هد، شامل خواهد ساخت.را در اسناد قرارداد برای تمامی کار هایــی که قراردادی باید انجام د پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی 

  ی خود را عیار خواهند کرد.پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعاطمینان حاصل خواهد کرد که قراردادی ها با الزامات 

ن، تعبیر و اندازه گیری اقدامات دارد. تیم  پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیموفقیت  )93
ٓ
گاه/خبره بودن تمامی اشخاص مسئول تطبیق و مرور این پالن از محتویات ا

ٓ
 PIUبستگی به ا

گاهی الزم برای شناسایــی مشکالت محیطی و  پترولیموزارت معادن و 
ٓ
رای انجام اجتماعی احتمالی را دارند و اینکه بو قراردادی مسئول اطمینان از این امر خواهد بود که پرسونل پروژه دانش کافی و ا

موزش دیده اند. نکـته مهم اینست که تمامی پرسونل وزارت با طرزالعمل های گزارش دهی در مورد مسائلی که میتوانن
ٓ
ردند، د منجر به افزایش خطرات محیطی و اجتماعی گاقدامات اصالحی مناسب ا

موزش ها شامل معلومات دهی
ٓ
شنا باشند. این ا

ٓ
  می باشد. پترولیموزارت معادن و شعبه تطبیق پروژه های به پرسونل اصلی در تصدی افغان گاز و  ا

 مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی 7.2

اقدامات  . جدول ذیل به طرفین مربوطه در تطبیقمی کنداین مطالعه خطرات محیط زیستی و اجتماعی احتمالی در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی کار های پایپ الین گاز را شناسایــی  )94
 .می کندکاهشی پروژه رهنمود ارائه 

ثیرات اجتماعی –تطبیق اقدامات کاهشی  – 5جدول 
ٔ
  تا

ثیرات احتمالی
ٔ
 مسئول تطبیق اقدامات کاهشی تا

فعالیت ها زمین/دارایــی  –استمالک زمین 
ثر ساخته است؛

ٔ
 های شخصی را متا

 

پالن مدیریت جبران خسارت تهیه شده که حاوی جزئیات برنامه 
ثر شده می باشد. خانوادهجبرانی برای 

ٔ
 های متا

 خانوادهحکومت افغانستان مسئول پرداخت خسارت به 
ثر شده خواهد بود. پرداخت خسارات قبل از انجام 

ٔ
های متا

 انجام خواهد شد. گاز افغانستانمذاکرات برای پروژه 
 ها برای علفچردسترسی به مسدود شدن 

 مواشی مردمان محلی؛
 

ثیر با پر کاری دوباره جویچه های پایپ الین گاز به زودترین 
ٔ
این تا

  فرصت ممکن حل شده است.
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/تصدی افغان گاز

ثیرات بر میراث فرهنگی؛
ٔ
 تا
 

ثیر بر میراث فرهنگی شناسایــی نشده است. در 
ٔ
اتی پالن عملیتا

شرط "طرزالعمل برای پیدا  مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی
 شدن احتمالی میراث فرهنگی" شامل خواهد شد.

 پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی وقراردادی باید 
را تهیه کند که مشروط به مرور توسط تصدی افغان  اجتماعی

 و بانک جهانی خواهد بود. پترولیمگاز/وزارت معادن و 
 ;خشونت مبتنی بر جنسیت

 خطر استثمار و سوء استفاده جنسی
  جوامع را در مورد  پترولیمتصدی افغان گاز/وزارت معادن و

بر  نیخشونت مبتفعالیت های پروژه و مشکالت مرتبط با 
 مطلع نگه خواهد داشت. جنسیت

  از موجودیت مکانیزم رسیدگی به شکایات مؤثر جهت ثبت
 شکایات از طریق چندین کانال اطمینان حاصل کنید.

  بر  خشونت مبتنیالزاماتی را که باید در شرطنامه شامل گردد و
 تعریف کنید.، می کندرسیدگی  جنسیت

  اسناد تدارکات باید بصورت واضح بیان کند که مصارف کافی
رداد در قرا خشونت مبتنی بر جنسیتبرای مقابله با مشکل 

 چگونه پرداخت خواهد شد؛

 و قراردادی پترولیموزارت معادن و 
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  در جریان تطبیق پروژه، اطمینان حاصل شود که کود های
 امضاء و مشورهعمل توسط تمامی کارمندان قراردادی و شرکت 

موزشی باید اجرا شود.فهمیده شده اند. برنامه ه
ٓ
 ای ا

  در جریان کار ها، سهولت های جداگانه برای زنان و مردان و
خشونت مبتنی بر عالمت گذاری برای تعیین ساحه عاری از 

 .جنسیت

 خشونت امور اجتماعی در مورد نظارت بر خطر  کارشناس
موزش داده خواهد شد؛ مبتنی بر جنسیت

ٓ
 ا

  خشونت مبتنی بر پروپوزل قراردادی برای جواب به خطر
پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و را در  جنسیت
را قبل از نهایــی سازی قرارداد و ارزیابی توانایــی  اجتماعی

 خشونت مبتنی بر جنسیتقراردادی برای پوره کردن الزامات 
 ارزیابی و تصدیق کنید. پروژه

 به شمول( هجوم/افزایش کارگر رخط
خطرات مرتبط به کمپ کارگران)؛ چون 
قراردادی بعضی از کارگران مسلکی و 
کارمندان تخنیکی را از بیرون ساحه پروژه به 
کار می گیرد که در کمپ کارگران زندگی 

  خواهند کرد؛

د شامل کو پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی
عملکرد خواهد بود که توسط هر کارگر قبل از ورود به ساحه کار 

 ساختمانی امضاء خواهد شد.

 /تصدی افغان گازپترولیموزارت معادن و 

 

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

a( مرحله عملیاتی 
  شغلی ( ایمنیو پالن صحت و  پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیبخش حفظ و مراقبت یکOHS را در مطابقت با معیار های بین المللی تهیه و تطبیق (

 واجد شرایط مشابه را استخدام خواهد کرد. کارشناسانیا  OHSAS 18001:2007, NEBOSHو  E & S کارشناسانخواهد کرد. بخش حفظ و مراقبت 

 رت بر هوای رت بر کیفیت هوا، نظامشکالت محیطی که باید مدیریت شوند شامل محافظت از غصب حق عبور، نظارت بر فرسودگی خاک، نظارت بر حمله نباتات و حیوانات بیگانه، نظا
ب های روی زمین و زیرزمینی و نظارت بر امور صحی و ایمنی می باشد. محیطی، کنترول لیکی گاز، مدیریت فاضالب/ضایعات، نظارت بر کیفیت

ٓ
 ا

  ساعت به بانک جهانی گزارش داده شود. 24واقعه تلف شدگی یا حادثه جدی باید در جریان 
 

b( مرحله ارزیابی تخنیکی 
 حیط زیستیم چارچوبرا براساس معیار های بین المللی و با رعایت  ایمنی شغلیو یک پالن صحت و  مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی یک پالن ،قراردادی مسئول ارزیابی تخنیکی 

   بانک جهانی و قوانین افغانستان تهیه و تطبیق خواهد کرد. و اجتماعی
 

 : پالن های مدیریت و نظارت بر امور محیط زیستی، مسلکی، صحی و ایمنی برای مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی6جدول 
 

ثیرات محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی پروژهاقدامات 
ٔ

 چوکات زمانی الزم برای کاهش خطرات و تا

 

 مسئولیت

امور  پالن عملیاتی مدیریتمنظم به بانک جهانی: گزارش های نظارتی منظم را در مورد تطبیق  های گزارشارایه  1
 تهیه و ارائه کنید. شغلی و پالن صحی و ایمنی محیط زیستی و اجتماعی

 شعبهتصدی افغان گاز/ شش ماه یک بار
حفاظت محیط زیستی و 

اجتماعی/وزارت 
مالیه/وزارت معادن و 

 پترولیم
 را در شرطنامه و در قرارداد حفظ و پالن مدیریت محیط زیستی و اجتماعیشرطنامه و قرارداد: تصدی افغان گاز  2

 مراقبت و قرارداد های انجنیران مالک پروژه شامل می سازد.
   

قبل از توزیع شرطنامه و قبل از امضاء 
 قرارداد

 شعبهتصدی افغان گاز/
حفاظت محیط زیستی و 

اجتماعی/وزارت 
مالیه/وزارت معادن و 

 پترولیم
 قراردادی حفظ و مراقبت ماهانه محیط زیستی و اجتماعی تصدی افغان گاز گزارش می دهدقراردادی حفظ و مراقبت به واحد حافظت  3
اطالع رسانی در مورد حوادث و تصادفات: بصورت فوری هر نوع حادثه یا تصادف مربوطه یا حادثه که بر  4

ثر شده، مردم عامه یا کارگران 
ٔ
ثیرات مخرب بر محیط زیست، جوامع متا

ٔ
ثیر داشته و احتماال تا

ٔ
ه بپروژه تا
یا  یات کافی در مورد حادثهبخش های محیط زیستی و اجتماعی نیازمند ارزیابی را گزارش دهید. جزئ شمول

ن ارائه کنید و نیز معلومات ارائه 
ٓ
تصادف با گزارش در مورد اقدامات عاجل انجام شده برای رسیدگی به ا

 شده توسط قراردادی و نهاد نظارتی را طبق ضرورت شامل سازید.

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

 

قراردادی حفظ و 
/تصدی افغان مراقبت

حفاظت  شعبهگاز/
محیط زیستی و 

اجتماعی/بخش حفظ و 
مراقبت/وزارت 
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ثیرات محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی پروژهاقدامات 
ٔ

 چوکات زمانی الزم برای کاهش خطرات و تا

 

 مسئولیت

مالیه/وزارت معادن و 
 پترولیم

 ساالنه گزارش های محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی: خلص این گزارش را تهیه و ارائه کنید. 5
 

تصدی افغان گاز/وزارت 
/وزارت پترولیممعادن و 

 مالیه
حیط م افغان گاز یک بخش محیط زیستی و اجتماعی را با کارمندان واجد شرایط و مجربتشکیالت: تصدی  6

مشابه را برای حمایت از تهیه و تطبیق  OHSیا  OHSAS 8001:2007, NEBOSHو  زیستی و اجتماعی
) و پالن های عملیات و DESMP، پالن ارزیابی تخنیکی (پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی

مادگی
ٓ
  اضطرار ایجاد خواهد کرد. و واکنش در حاالت ارزیابی تخنیکی و نیز پالن ا

غاز ارزیابی 
ٓ

غاز عملیات و قبل از ا
ٓ

قبل از ا
 تخنیکی

 

 تصدی افغان گاز
 

یا  OHSAS 18001:2007t NEBOSHو  E&Sقراردادی حفظ و مراقبت کارمندان واجدشرایط و مجرب  7
را تهیه و  OHSو  OESMPرا استخدام خواهد کرد: قراردادی حفظ و مراقبت پالن های  OHSپرسونل مشابه 

  تطبیق خواهد کرد.

غاز کار اعمار
ٓ

قراردادی/انجنیران مالک  قبل از ا
شعبه حفاظت پروژه/

 محیط زیستی و اجتماعی
 تصدی افغان گاز

ی پالن عملیاتاسباب و لوازم مدیریتی: چوکات زمانی برای نهایــی سازی پالن های جداگانه مدیریتی در  8
اس براس پالن تخنیکی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیو  مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی

عملیاتی و ارزیابی تخنیکی تهیه کنید. پالن های مدیریتی جداگانه را طبق  پالن شده فعالیت های مجموعه
یید شده تهیه و طبق نیاز تجدید کنید. پالن های ذیل تهیه خواهند شد:

ٔ
 چوکات زمانی تا

  تحویلدار خانهو  گرانپالن مدیریت کمپ کار 

  مادگی و واکنشپالن
ٓ
 اضطرارحاالت در  ا

 پالن بازسازی سایت 

 ب پالن های مدیری
ٓ
 گ زدگی وسایلپالن مدیریت زن به شمولت کیفیت هوا، خاک و ا

 پالن مدیریت مواد ضایعات و خطرناک 

 پالن مدیریت ترانسپورت 

 پالن مدیریت سروصدا و لرزش 

 پالن سروی تنوع حیاتی 

شعبه حفاظت قراردادی/ قبل از عملیات و قبل از ارزیابی تخنیکی
 محیط زیستی و اجتماعی

 تصدی افغان گاز

): طرزالعمل ها برای مدیریت عملکرد محیط زیستی و اجتماعی و ایمنی و صحت OHS( ایمنی شغلیصحت و  9
  کاری در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی را تهیه و تطبیق کنید.

قراردادی/انجنیران مالک  قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی
شعبه حفاظت پروژه/

 محیط زیستی و اجتماعی
 تصدی افغان گاز

 مجوز ها، رضایت و صالحیت ها: مجوز های عملیات یا صالحیت را از مقامات مربوطه دریافت کنید تا 10

 عملیات پایپ الین گاز را انجام دهید؛ 

 .نرا مدیریت کنید
ٓ
 ضایعات خطرناک را دور انداخته و ا

غاز فعالیت های عملیاتی 3
ٓ

بخش حفظ و  ماه قبل از ا
حفاظت شعبه مراقبت/

 محیط زیستی و اجتماعی
 تصدی افغان گاز

ه یکی ک صورت گرفته استتوافق  پالن مشارکت نهادهای ذیدخل،نظارت از جانب طرفین ثالث: طبق  11
یا طرف های ثالث در تکمیل و تصدیق عمل نظارت محیط زیستی و اجتماعی و نیز  نهادهای ذیدخلاز 

ثیرات صحی و ایمنی پروژه در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی دخیل خواهد بود:
ٔ
 خطرات و تا

 صحت و ایمنی کارمندان و جامعه؛ 

 لودگی صوتی؛
ٓ
 مدیریت ا

 ب؛
ٓ
 مدیریت کیفیت هوا و ا

 تنوع حیاتی؛ 

  مواد ضایع و خطرناکمدیریت 

بصورت ساالنه در جریان فعالیت های 
 عملیاتی و ارزیابی تخنیکی

طرف ثالث که باید یک 
یید شده 

ٔ
مفتش تا

باشد/تصدی افغان 
 گاز/حفظ و مراقبت

 تهیه و تطبیق طرزالعمل ها برای قراردادی فرعی: طرزالعمل های ذیل را تهیه و تطبیق کنید: 12

  پالن عملیاتی مدیریت امور الزامات جهت شامل سازی  به شمولبرای مدیریت قراردادی های فرعی
و ارزیابی تخنیکی در قرارداد ها و قرارداد های  صحت و ایمنی شغلی و محیط زیستی و اجتماعی

 فرعی

 برای مدیریت سازگاری قراردادی ها با تعهدات مندرج در قرارداد 

  صحت  و پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیبرای نظارت بر تطبیق الزامات مربوطه
 و ایمنی شغلی

در قرارداد های قراردادی های فرعی شامل 
  سازید.

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

گاز/بخش حفظ و 
 مراقبت
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ثیرات محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی پروژهاقدامات 
ٔ

 چوکات زمانی الزم برای کاهش خطرات و تا

 

 مسئولیت

محیط زیستی و  ۲استندرد شماره پالن مدیریت کارگر: پالن مدیریت کارگر را در هماهنگی با قوانین ملی و  13
تهیه کنید و اطمینان حاصل کنید این پالن ها در دسترس تمامی کارگران پروژه قرار داشته باشند. پالن  اجتماعی

 به شمولرا  محیط زیستی و اجتماعی ۲ استندرد شمارهشناسایــی شده در  مسایلمدیریت کارگر باید تمامی 
  الزامات قابل تطبیق در مورد عدم تبعیض و فرصت های برابر به تمامی اقشار جامعه را مورد رسیدگی قرار دهد.

قراردادی ها/انجنیران  قبل از اجرای کار
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز/وزارت مالیه

رسیدگی به شکایات کارگران پروژه: مکانیزم رسیدگی به شکایات را برای کارگران پروژه تهیه، تطبیق و مکانیزم  14
 نظارت کنید.

غاز کار ها
ٓ
قراردادی ها/انجنیران  قبل از ا

شعبه مالک پروژه/
حفاظت محیط زیستی و 

تصدی افغان  اجتماعی
 گاز/وزارت مالیه

را تهیه و تطبیق کرده و کارمندان واجدشرایط  ایمنی شغلی: اقدامات صحت و ایمنی شغلیاقدامات صحت و  15
 را استخدام کنید.

حت و ایمنی صرا تهیه و تطبیق کنند یا با پالن اصلی  صحت و ایمنی شغلیقراردادی ها مکلف اند پالن های 
  پروژه خود را عیار سازند. شغلی

  به این پالن ها نیست):پالن های ضروری که باید شامل شوند (اما محدود 

  موزش های ایمنی برای تمامی پرسونل به زبان خود شان، در مورد خطرات و پروتوکول های
ٓ
ا

 ایمنی وظایف شان معلومات دهید.

 تحلیل خطرات خاص یک وظیفه و اقدامات کنترولی برای تمامی فعالیت ها 

 عالمت گذاری کافی ساحه ساختمانی 

  ن و تشویق به استعمال این تجهیزاتتهیه تجهیزات محافظت شخصی، الز
ٓ
 امات استعمال ا

  مجموع ساعات کاری، ضیاع وقت، جراحات جدی  به شمولثبت معلومات در مورد حوادث

 و تلفات

  گزارش دهی الزامی. به شمول صحت و ایمنی شغلینظارت بر تطبیق  

 

قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی 
ا ر  شغلیصحت و ایمنی پالن های مربوطه 

  تهیه و تطبیق کنید.

قراردادی/انجنیران مالک 
شعبه حفاظت پروژه/

 محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز/وزارت 

 مالیه

، شامل سازی 2.3معین شده در  صحت و ایمنی شغلیعکس العمل هنگام اضطرار: منحیث بخشی از اقدامات  16
مادگی و واکنش در حاالت اضطراراقدامات در مورد 
ٓ
  برای: ا

  

 دوران عملیاتی؛ و 

 دوران ارزیابی تخنیکی 

موزش می بینند. پالن را طبق ضرورت عملی کنید.
ٓ
  اطمینان حاصل کنید که کارگران و قراردادی ها ا

ماه قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی  3
تخنیکی پالن گذاری کنید. کارگران قبل از 
موزش داده خواهند شد.

ٓ
 شروع کار پروژه ا

ها/انجنیران قراردادی 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز

نها در مورد  17
ٓ
گاهی ا

ٓ
موزش دهی به کارگران پروژه به منظور بلند بردن ا

ٓ
موزش دهی به کارگران پروژه: تطبیق ا

ٓ
ا

ثیرات بر جوامع محلی.
ٔ
 خطرات و کاهش تا

غاز عملیات 
ٓ
موزش های انجام شده قبل از ا

ٓ
ا

موزشی و ارزیاب
ٓ
ی تخنیکی با برنامه های ا

 منظم تجدید کننده معلومات

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز
غاز برنامه کاری به  18

ٓ
شرایط و ضوابط استخدام: تهیه معلومات در مورد شرایط و ضوابط استخدام که باید در ا

 شود و اطمینان حاصل شود که کارگران این معلومات را درک میکنند.کارگران پروژه داده 
غاز کار کارگران پروژه

ٓ
 تهیه و توزیع قبل از ا

 
قراردادی ها/انجنیران 

شعبه مالک پروژه/
حفاظت محیط زیستی و 

تصدی افغان  اجتماعی
 گاز/حفظ و مراقبت

مواد ضایعه و خطرناک را تهیه و تطبیق کنید؛ مدیریت مواد ضایعه و خطرناک: اقدامات الزم برای مدیریت  19
یید شده مدیریت کنید؛ تمامی ساحه کندن کاری شده را به 

ٔ
تمامی مواد ضایعه و خطرناک را طبق پالن های تا

  حالت اولی برگردانید و علف کشت کنید تا بتوانید فرسودگی دایمی را کنترول کنید.
لودگی و سا

ٓ
یر مشکالت شناسایــی شده در تفتیش فعالیت ها و ساحه پالن های جبرانی برای رسیدگی به ا

 ساختمانی موجود  و پالن برای بهبود مدیریت روش های رسیدگی به مواد ضایعه را تطبیق کنید.

پالن را قبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی 
تخنیکی تهیه و پالن ها را از طریق بخش 
های عملیاتی و ارزیابی تخنیکی تطبیق 

ساحه پاکسازی، احیاء مجدد  کنیند؛ تمامی
 شده و شبزه کشت می شود.

 

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز
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ثیرات محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی پروژهاقدامات 
ٔ

 چوکات زمانی الزم برای کاهش خطرات و تا

 

 مسئولیت

20  استحکام بخشی ساحه: پالن های کنترول فرسودگی و استحکام بخشی  پالن های کنترول فرسودگی و
ماده کنید:

ٓ
 ساحه را برای تطبیق توسط قراردادی های حفظ و مراقبت و ارزیابی تخنیکی طور ذیل ا

  خاک سطحی برای برگرداندن ساحه به حالت اولیاز برداشتن، ذخیره و استعمال دوباره 

  کنده شده یا مواد پر کردنیذخیره و دور انداختن درست مواد 

 کنترول کانال های تخلیه طراحی شده برای سرک ها و سایر بنا های دایمی 

  ا با برای کنترول دایمی فرسودگی؛ ترجیح و غیرهبازگرداندن تمامی ساحه به حالت اولی با کشت سبزه
 پوشش نباتی

پالن ها بصورت مداوم تا زمان تکمیل کار 
 تطبیق خواهند شد

ها/انجنیران  قراردادی
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز

21 

  پالن های مدیریت کیفیت هوا برای پایپ الین گاز: پالن های مدیریت کیفیت هوا برای مراحل
کنترول (و کنترول توسط قراردادی) انتشار گرد و سایر  به شمولعملیاتی و ارزیابی تخنیکی 

الینده ها از طریق:
ٓ
 ا

 ب پاشی یا سایر وسایل برای کاهش تولید گرد در هوای خشک
ٓ
 ا

 مراقبت از وسایط نقلیه و تجهیزات 

 بازگرداندن ساحه به حالت اولی به زودترین فرصت بعد از تکمیل کار اعمار 

 .نظارت بر کیفیت هوای محیط 

غاز عملیات و ارزیابی پالن 
ٓ

ها را قبل از ا
  تخنیکی نهایــی کنید

اقدامات کنترولی را در جریان مراحل 
 عملیاتی و ارزیابی تخنیکی تطبیق کنید.

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز

انفجاری را برای کاهش خطرات به دلیل حمل و نقل، ذخیره و پالن مدیریت مواد انفجاری: پالن مدیریت مواد  22
 استعمال مواد انفجاری تهیه و تطبیق کنید.

غاز عملیات نهایــی کنید
ٓ
  پالن را قبل از ا

اقدامات کنترولی را در سرتاسر مرحله 
 عملیاتی تطبیق کنید.

شعبه حفظ و مراقبت/
حفاظت محیط زیستی و 

تصدی افغان  اجتماعی
 گاز

ثیرات حرکت تجهیزات مصئون 23
ٔ
یت ترافیک و سرک: یک پالن مدیریت مصئونیت سرک را تهیه و تطبیق کنید تا تا

 و وسایط ساختممانی و وسایط برای انتقال کارگران به ساحه پروژه بر جوامع محلی را مدیریت کنید.
غاز مراحل عملیاتی و ارزیابی 

ٓ
قبل از ا

  تخنیکی پالن گذاری کنید
 ه باید عملی شود.در تمام دوران پروژ 

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز
ثیرات معین به مردم محلمصئونیت و صحت  24

ٔ
ز ا مردم محل: اقدامات الزم برای ارزیابی و مدیریت خطرات و تا

خطرات مرتبط با کارگران پروژه و هجوم/کشمکش کارگران را تهیه و تطبیق  به شمولاثر فعالیت های پروژه 
 کنید.

غاز مراحل عملیاتی و ارزیابی 
ٓ

قبل از ا
تخنیکی پالن گذاری کنید و در تمام طول 

 دوران پروژه تطبیق کنید.

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز

یابی : اقدامات و پالن های عملی برای ارز استفاده جنسیاستثمار و سوءو  خشونت مبتنی بر جنسیتپالن عملی  25
) را SEAسوء استفاده جنسی ( استثمار و ) وخشونت مبتنی بر جنسیت( جنسیتو مدیریت خطرات مبتنی بر 

  تهیه و تطبیق کنید.

غاز مرحله اعمار پالن کنید.
ٓ
یران مالک قراردادی/انجن قبل از ا

شعبه حفاظت پروژه/
 محیط زیستی و اجتماعی

 تصدی افغان گاز
خطرات مبتنی بر خشونت جندری و سوء استفاده جنسی در جریان تطبیق پروژه: بودیجه/وجه اضافی موجود  26

ثیرات 
ٔ
ء استفاده استثمار و سوو  خشونت مبتنی بر جنسیتبرای تطبیق اقدامات جهت رسیدگی به خطرات و تا

  که ممکن است در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی پایپ الین گاز رخ دهد را معین کنید.جنسی 

غاز مراحل عملیاتی و ارزیابی 
ٓ
قبل از ا

 تخنیکی پالن گذاری کنید.
قراردادی ها/انجنیران 

شعبه مالک پروژه/
حفاظت محیط زیستی و 

تصدی افغان  اجتماعی
 گاز

نها را از خشونت جندری و سوء استفاده  27
ٓ
کود رفتار/عملکرد: تمامی کارگران باید کود عملکرد را امضاء کنند که ا

 .می کندجنسی، کار باالی اطفال، کار اجباری، تبعیض براساس قوم، دین و جنسیت منع 

 

قراردادی ها/انجنیران  هنگام امضاء قرارداد کاری 
شعبه مالک پروژه/

ستی و حفاظت محیط زی
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز
مادگی و واکنش درپاقدامات الزم هنگام شرایط اضطراری:  28

ٓ
را برای مراحل عملیاتی و ارزیابی  حاالت اضطرار الن ا

 تخنیکی براساس ارزیابی خطرات، تهیه و تطبیق کرده و این پالن را هر از گاهی تجدید کنید.
 

ی تخنیکقبل از مراحل عملیاتی و ارزیابی 
  پالن گذاری کنید.

یک بار این در دوران کامل  یحداقل سال
 پروژه ارزیابی و تجدید کنید.

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز

29 

موزش به پرسونل امنیتی: پرسونل امنیتی پروژه را به اندازه کافی در مورد استعمال زور و 
ٓ
تار درست اسلحه و رفا

نها بخواهید در چارچوب قوانین عمل کنند تا خطرات 
ٓ
موزش دهید؛ از ا

ٓ
ثر شده ا

ٔ
در مقابل کارگران و جوامع متا

ثر شده از پروژه را درست مدیریت کنند.
ٔ
  برای امنیت افراد پروژه و جوامع متا

 پروتوکول امنیتی باید کود رفتار امنیتی را بیان نماید.

پرسونل امنیتی پالن  قبل از شروع کار
  گذاری کنید.

در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی 
 تطبیق کنید.

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
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ثیرات محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی پروژهاقدامات 
ٔ

 چوکات زمانی الزم برای کاهش خطرات و تا

 

 مسئولیت

تصدی افغان  اجتماعی
 گاز

30 
گاهی در مورد 

ٓ
ن بلند بردن ا

ٓ
هش خطرات و کامعرفی با جامعه: برنامه معرفی با جامعه را اجرا کنید که هدف ا

ثیرات معین شده در این بخش می باشد.
ٔ
 تا

غاز کار در 
ٓ
موزش دهی به جوامع قبل از ا

ٓ
ا

  محل
تطبیق در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی 

 تخنیکی

قراردادی ها/انجنیران 
مالک پروژه/واحد محیط 
زیستی و اجتماعی تصدی 

 افغان گاز

31 
موزش دهی به کارگران: کارگران را در مورد 

ٓ
موزش دهید و الزامات را عملی کنید ا

ٓ
نحوه رفتار شان با جوامع محلی ا

 تا منازعات ایجاد شده توسط کارگران با جوامع محلی مرتبط با پروژه را به حداقل برسانید
موزش های 

ٓ
غاز کار در محل و ا

ٓ
قبل از ا

 تجدید کننده ساالنه

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز

32 
روابط نزدیک با مقامات محلی: برنامه هایــی را برای کار کردن با مقامات محلی جهت ساختن ظرفیت اداری و 

زایش کارگران ) که از اثر افو غیرهزیربنایــی جهت رسیدگی به مشکالت (تهیه مسکن، مریضی، مراقبت های صحی 
 کنید.و سایر اشخاص عارض می شود، برگذار 

موزش 
ٓ
غاز کار جلسه دایر کنید و ا

ٓ
قبل از ا

 دهید.
 

قراردادی ها/انجنیران 
شعبه مالک پروژه/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز

 پروژه قبل از شروع فعالیت های پالن مدیریت جبران خسارت برای پایپ الین گاز: قبل از مذاکره روی پروژه این پالن را تهیه و تطبیق کنید. 33

وزارت معادن و 
شعبه حفاظت /پترولیم

 محیط زیستی و اجتماعی
تصدی افغان گاز/وزارت 

 مالیه

34 

امور محیط زیستی و مدیریت تخنیکی ) و پالن OESMP( پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی
ی و مدیریت امور محیط زیستپالن عملیاتی ): قراردادی های عملیاتی و ارزیابی تخنیکی یک DESMP( اجتماعی
  میکنند. را برای پروژه پایپ الین گاز تهیه و تطبیقپالن تخنیکی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی و  اجتماعی

 

غاز فعالیت های پروژه.
ٓ
  قبل از ا

یید در وب سایت های داخلی و 
ٔ
بعد از تا

 بانک جهانی نشر کنید.
 

قراردادی های عملیاتی و 
ه شعبارزیابی تخنیکی/

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز
ثر شده از پروژه و جوامع: مکانیزم رسیدگی به شکایات را برای مردمات  35

ٔ
مکانیزم رسیدگ به شکایات برای مردمان متا

نها در مورد پرداخت
ٓ
ثر شده از پروژه و جوامع (مثال صدمه دیدن هنگام کار اعمار) برای رسیدگی به نگرانی ا

ٔ
 متا

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 اسکان مجدد یا 
 مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی

/انجنیران قراردادی ها
شعبه مالک پروژه /

حفاظت محیط زیستی و 
تصدی افغان  اجتماعی

 گاز/وزارت مالیه
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ثیرات محیط زیستی، اجتماعی، صحی و ایمنی پروژهاقدامات 
ٔ

 چوکات زمانی الزم برای کاهش خطرات و تا

 

 مسئولیت

 36 
ثیرات تنوع حیاتی 

ٔ
بی و زمینی در سرتاسر ساحه پروژه نادر است. تا

ٓ
ثیرات تنوع حیاتی: تنوع حیاتی ا

ٔ
خطرات و تا

 اندک ارزیابی شده است. اقدامات کاهشی الزم نیست.
 نیست.اقدامات کاهشی الزم 

 
 

37 

پالن بازسازی تمام ساحات کنده شده و نامنظم: پالن بازسازی ساحه را برای تمام ساحه تهیه و تطبیق کنید. پالن 
شامل سبزسازی دوباره با علف های محلی خواهد بود و به نظارت نیاز خواهد داشت تا علف/سبزه خوب رشد 

  کند. 
 عملیاتی باید تحت نظارت باشند و از بین برده شوند.علف های هرزه/بیگانه در جریان کار اعمار و 

قبل از کندن کاری پالن گذاری کنید و پالن 
را بزودترین فرصت ممکن بعد از ختم کار 

یا وقفه های طوالنی عدم فعالیت عملی 
 کنید.
 

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

 افغان گاز

38 

دگی به امور محیط زیستی و اجتماعی مختص ساحه: اطمینان حاصل کنید که روش های مختص روش های رسی
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.
 

پیچیده با  قبل از انجام عملیات های
ثیرات عمده محیط زیستی، 

ٔ
خطرات و تا

 اجتماعی، صحی یا مصئونیت

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

 افغان گاز

39 
ثیرات بر میراث فرهنگی را شناسایــی و پالنی را برای 

ٔ
میراث فرهنگی: اقدامات الزم برای رسیدگی به خطرات و تا

نها در صورتی که تصادفا پیدا شود تهیه کنید. در قرارداد تمامی قراردادی ها "طرزالعمل بیرون کردن 
ٓ
و انتقال ا

 یافتن میراث فرهنگی احتمالی" را شامل سازید.
 ) ساحهdisturbanceقبل از کندن (

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

 افغان گاز

40 
پالن تخنیکی مدیریت امور محیط زیستی و ) و OESMS( مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعیپالن عملیاتی 

  ) را تهیه و تطبیق کنید.ESMS): سیستم مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (DESMS( اجتماعی
غاز عملیات و ارزیابی تخنیکی

ٓ
 قبل از ا

قراردادی ها/انجنیران 
مالک پروژه/بخش محیط 

ی تصدزیستی و اجتماعی 
 افغان گاز

 : تطبیق پالن مشارکت نهادهای ذیدخلپالن مشارکت نهادهای ذیدخلتطبیق  41
در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی 

 پروژه

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

 افغان گاز
موزش دهی در مورد اقدامات صحی و مصئونیت کاری  42

ٓ
مادگی و  شمولبه ا

ٓ
جلوگیری از حوادث اضطراری، ا

 اضطراری (در ذیل تشریح شده) حاالتبه  واکنش نسبت
/شورا های انکشافی پترولیموزارت معادن و 

  مؤسسه جامعه مدنیولسوالی/
قراردادی ها/انجنیران 

مالک پروژه /بخش محیط 
زیستی و اجتماعی تصدی 

 افغان گاز

موزش 7.3
ٓ
 یصحت و ایمنی شغل معرفی/ا

نها در مورد قوانین ابتدایــی ساحه کار و محافظت شخصی و جلوگیری از  معرفیبه تمامی کارگران جدید صحت و ایمنی شغلی شرایطی باید در قرارداد گنجانیده شود که  )96
ٓ
شود تا اطمینان حاصل شود ا

گاهی دهی در مورد خ
ٓ
موزشی باید شامل ا

ٓ
گاهی پیدا می کنند. برنامه ا

ٓ
طرات، خطرات مختص ساحه، روش های کار مصئون و طرزالعمل های اضطراری برای حریق، انفجار، خطر برای همکاران خود ا

موزشی ارزیابی شود.
ٓ
 تخلیه و حوادث طبیعی (طبق ضرورت) باشد. هر نوع خطر مختص به ساحه کار باید بصورت کامل منحیث بخشی از برنامه ا

 
موزش های کافی و معلومات کافی دریافت کرده اند و قادر هستند خطرات کار را بفهمند و خود را از خطکار باید اطمینان حاصل کند که قبل از  کارفرما/مالک )97

ٓ
ات ر شروع کار، کارگران و قراردادی ها ا

 محیطی مصئون نگهدارند.
 

موزشی باید به اندزاه کافی موضوعات ذیل را تحت پوشش قرار دهد: )98
ٓ
 برنامه ا

 شنایــی با مواد، تجهیزات و لوازم
ٓ
 ا

 نها
ٓ
شکار در ساحه عملیات و نحوه کنترول ا

ٓ
 خطرات ا

 خطرات احتمالی برای صحت 

 اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از صدمه دیدن 

 الزامات حفظ الصحه 

 پوشیدن و استعمال تجهیزات و البسه محافظتی 

  عکس العمل مناسب به شرایط سخت کاری، حوادث و تصادفاتنشان دادن 

 

موزش های ابتدایــی 7.3.1
ٓ
 صحت و ایمنی شغلی ا

  موزش
ٓ
شنا شوند. برنامه  صحت و ایمنی شغلییک برنامه ابتدایــی ا

ٓ
و کورس های تخصصی طبق نیاز باید ارائه شوند تا اطمینان حاصل شود که کارگران با خطرات معین در رابطه با کار خود ا

موزشی عموما باید به تیم های مدیریتی، نظارتی، کارگران و بازدیدکنندگان ات
ٓ
 فاقی از ساحات خطرناک ارائه شود. ا
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 موزش های خاص دریافت کنند تا بصورت غیر عمدی خطرات صحی را متوجه خود یا کارگران خود نسازند. بر  ،کارگران مسئول وظایف نجات و کمک های اولیه
ٓ
موزشی شباید ا

ٓ
امل خطرات نامه ا

 از طریق تماس با مایعات و انساج بدن باشد. امراض ملوث به خون

 غاز کطریق مشخصات درست قراردادی، کارفرما/صاحب کار باید اطمینان حاصل کند که عرضه کنندگان خدمات و نیز کارگران مستقیم یا غیر مستقیم بص از
ٓ
موزش دیده ورت کافی قبل از ا

ٓ
ار ا

 اند.

شامیدنی، وسایل حفظ الصحه (در ساحه پروژه باید همیشه صندوق کمک های اولیه، دسترسی به کانتین، تسهیالت، ساحات برای  )99
ٓ
ب ا

ٓ
هولت های قابل انتقال) و س تشناب هایاستراحت، ا

موزش دیده انجام شود.
ٓ
موزش دهی در وقفه های منظم به کارگران باید توسط کارمندان ا

ٓ
 شستشو برای کارگران موجود باشد. ا

 عالمت گذاری ساحه 7.4

الت، مواد، اقدامات ایمنی و راه های خروجی اضطراری و غیرهسور و ساحات خطرناک (اتاق های برق، اتاق های کمپر  )100
ٓ
و  باید به صورت واضح و غیره)، تمامی ساحات خطرناک کار، ماشین ا

 درست عالمت گذاری شوند.
 

مادگی  7.5
ٓ
 اضطرارو واکنش در حاالت پالن ا

مادگی و واکنش در حاالت پالن تا و قراردادی هایش مکلف اند  متقاضی )101
ٓ
موزش دهند تا درک کنند که) را تهیه و تطبیق کنند و کارگران را EPRPاضطرار (ا

ٓ
 حاالتهنگام وقوع  در این زمینه ا

 اضطراری چه کار کنند.

مادگی و واکنش در حاالت اضطرار و صحت و ایمنی شغلیالزامات  7.6
ٓ
 باید در تمامی اسناد قرارداد در پروژه های فرعی مربوطه شامل شوند. پالن ا

مادگی اضطراری باید بخشی از تمامی شرطنامه ها و اسناد قرارداد باشد. ایمنی شغلیط به نگرانی های شروط مربوطه مرتب )102
ٓ
 و ا

 نظارت و تفتیش 7.7

ثیر محیط زیستی،  )103
ٔ
و جنبه های اجتماعی از اثر کار های اعمار و عملیاتی پایپ الین گاز انجام خواهد شد. نظارت و تفتیش عمومی  صحت و ایمنی شغلیاقدامات نظارتی و تفتیش برای تعیین تا

 بصورت هفته وار در سرتاسر مراحل اعمار و بصورت ساالنه در جریان مرحله عملیاتی انجام خواهد شد.
 

بق یک جدول زمانی تفتیش را تهیه کرده و تفتیش ها را ط پترولیموزارت معادن و شعبه تطبیق پروژه های واهد شد. افغان گاز انجام خ نظارت و گزارش دهی روزمره توسط قراردادی و تصدی )104
ن جدول انجام خواهد داد.

ٓ
 ا

 

یین جدول زمانی ا ثبت کرده و مسئول تعتمامی معلومات تفتیش ر  شعبهمسئول انجام تفتیش های محیط زیستی و اجتماعی خواهد بود. این  پترولیموزارت معادن و شعبه تطبیق پروژه های  )105
 بازرسی های بعدی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که اقدامات اصالحی برای هر نوع نقص شناسایــی شده انجام شده است.

 

زارت معادن و و وقف شود. کـتاب ثبت نقص توسط شعبه تطبیق پروژه های مسئول تعیین شدت نقص خواهد بود و میتواند دستور دهد تا زمانی که نقص برطرف نشده کار متشعبه تطبیق  )106
ن ثبت خواهد شد. پترولیم

ٓ
  ایجاد و حفظ خواهد شد و تمامی نقص ها در ا

 طرزالعمل گزارش دهی حوادث 7.8

ز گزارش بدهد. ناظر ساحوی به مدیر پروژه تصدی افغان گاز و بخش قراردادی مکلف خواهد بود در مورد هر گونه حوادث و اتفاقات محیط زیستی و اجتماعی به ناظر ساحوی تصدی افغان گا )107
ه ناظر ساحوی در ب پترولیمدر وزارت معادن و  شعبه تطبیق پروژه هابخش محیط زیستی و اجتماعی گزارش خواهد داد.  پترولیمدر وزارت معادن و  شعبه تطبیق پروژه هایمحیط زیستی و اجتماعی 

 هدایت خواهد داد و ناظر ساحوی به قراردادی هدایت میدهد کدام اقدامات کاهشی را روی دست بگیرد.مورد اقدامات کاهشی مناسب 
 

مر پروژه باید فورا گزارش را با بانک جهانی د صحت وایمنی شغلی کارشناس )108
ٓ
مر مربوطه پروژه گزارش دهد. ا

ٓ
ساعت شریک  24ر ظرف واجدشرایط باید فورا هر گونه تلفات یا حادثه جدی را به ا

ینده را بیان نماید. سازد. همچنان، تمامی حوادث دیگر باید گزارش داده شوند. گزارش باید به وضاحت نحوه وقوع حادثه، دلیل وقوع و اقدامات ا
ٓ
 ارشناسکنجام شده برای تکرار حوادث مشابه در ا

OHS  موزش های
ٓ
موزش های تجدید معلومات برای همه کارگران ارائه کند.  ایمنی شغلیواجدشرایط باید ا

ٓ
   را به تمامی کارگران جدید و ا

 

معلومات  باید فورا در جریان گذاشته شود. پترولیمدر وزارت معادن و  شعبه تطبیق پروژه هاتی و اجتماعی اگر در جریان  مرحله اعمار از جانب جوامع شکایت صورت گیرد، بخش محیط زیس )109
 ذیل باید توسط ناظر ساحه ثبت شود:

 زمان، تاریخ و نوعیت حادثه / گزارش؛ 

 نوع وسیله ارتباطی (تلیفون، جلسه شخصی)؛ 

  .اسم، موقعیت خانه و شماره تلیفون اشخاص شاکی 

  د ثبت شود؛بماند، اصطالح "شناسایــی نشده" بایاگر این شخص میخواهد گمنام 
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 جزئیات جواب و تحقیق انجام شده بخاطر حادثه/شکایت؛ 

 اسم شخص انجام دهنده تحقیقات در مورد حادثه / شکایت؛ 

 .عمل اصالحی انجام شده بخاطر حادثه / شکایت 

 تهیه و ارائه خواهد کرد. پترولیمدر وزارت معادن و  شعبه تطبیق پروژه هامحیط زیستی و اجتماعی  ناظر ساحوی گزارش های نظارتی هفته وار رابه بخش )110

 صحت و ایمنی شغلیرهنمود های  استفاده از 7.9

مادگی و واکنش در و یک  صحت و ایمنی شغلی، تمامی پروژه های فرعی باید پالن صحت و ایمنی شغلیمدیریت درست نگرانی های  به منظور  )111
ٓ
ده و رهنمود های تهیه کر  حاالت اضطرار را پالن ا

ن در مورد  2و نیز بخش  IFC/WBG’s EHSخاص محیط زیستی، صحت و ایمنیعمومی و 
ٓ
  را تطبیق کند. ایمنی شغلیا

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines 
 

 (GRM) مکانیزم رسیدگی به شکایات  7.10

مینهبرای این پروژه پایپ الین گاز و  )112
ٓ
 دارای ساختار مکانیزم رسیدگی به شکایات برای پروژه پایپ الین شبرغان مزار وجود داشته است. ل مکانیزم های رسیدگی به شکایاتاز قب تاسیسات ا

 :می باشد سطوح ذیل

 :نمایندگان جامعه/اعضای شورا های انکشافی ولسوالی، نمایندگان محلی تصدی افغان گاز،  1اعضای مکانیزم شامل: ( مکانیزم های رسیدگی به شکایات در سطح محلی (
  ) قراردادی3) نمایندگان ولسوالی، (2(

 :(پایپ الین گاز) نماینده مؤسسه 3) نماینده ولسوال/والی؛ (2، (پترولیم) وزارت معادن و 1شامل: (اعضای مکانیزم  مکانیزم های رسیدگی به شکایات در سطح پروژه (
مر رسیدگی به شکایات محلی/4جامعه مدنی، (

ٓ
ثر شده، (5، (شعبه تطبیق پروژه ها) ا

ٔ
؛ و وزارت انکشاف شهری و اراضیاراضی  ریاست ) نماینده6) جوامع محلی/مردمان متا

تصدی افغان گاز همچنان صندوق های شکایات را در موقعیت های  –در دسترس اشخاص شاکی در دفاتر پروژه فرعی می باشد  شکایات های مکانیزم رسیدگی به ه) فورم7(
سانی قابل دسترس) در اختیار اشخاص شاکی قرار خواهد داد. اشخاص شاکی میتوانند شکایات خود را به طریقه های مختلف به کمیت

ٓ
ت به ه شکایاه رسیدگی بمناسب (به ا

 شکل کـتبی، از طریق تلیفون، پیام های کوتاه یا ایمیل ارائه کرده میتوانند. 

 :شعبه ) مدیر 3) کمیسیون دولتی (مثال کمیسیون تطبیق اسکان مجدد)، (2(رئیس)، ( پترولیم) معین وزارت معادن و 1( مکانیزم های رسیدگی به شکایات در سطح وزارت
مر مسئول شکای4، (مدیریت پروژه

ٓ
 .مردم محل) نماینده 5ات، () ا

روز تصمیمی گرفته نشود، شخص شاکی میتواند با نماینده مسئول  14روز از دریافت شکایت رسیدگی خواهد کرد. اگر در جریان  14-7کمیته های رسیدگی به شکایات به هر شکایت در جریان  )113
روز به شکایت رسیدگی خواهد کرد. تصویری از فعالیت ها و چوکات  20که این نماینده در جریان  شودتماس در  پترولیم/وزارت معادن و پروژه انکشاف صنایع استخراجی افغانستاندر دفتر مرکزی 

 زمانی در رابطه به طرزالعمل مکانیزم های رسیدگی به شکایات در شکل ذیل دیده می شود.
 

ومات از اعضای کمیته های رسیدگی به شکایات تهیه شده است. کارمند مربوطه مکانیزم های رسیدگی به یادداشت های رهنمای مکانیزم های رسیدگی به شکایات توسط وزارت به کمک معل )114
موزش خواهد دید تا طرزالعمل های مکانیزم های رسیدگی به شکایات بصورت کامل در پروژه رعایت شوند. 

ٓ
در  )ESSU( اجتماعی و زیستی محیط شعبه حفاظتکارمندان شکایات به صورت منظم ا

گاهی داده و راه های مختلف برای دسترسی به این مکانیزم را در جریان همراه با نمایندگی حکومت محلی باید نمایندگان جامعه را در مورد  پترولیموزارت معادن و 
ٓ
مکانیزم های رسیدگی به شکایات ا

ثیرات محیط زیستی یک محدوده برای انجامباید توضیح دهند که  شعبه حفاظت محیط زیستی و اجتماعیمالقات های اولیه تشریح کرده اند. کارمندان 
ٔ
و اجتماعی  اقدامات کاهشی جهت کاستن از تا

 منفی فعالیت های پروژه بر جوامع وجود دارد.

ورد بودیجه 7.11
ٓ
 برا

مادگی و وو پالن های  صحت و ایمنی شغلی، پالن های ها و عملیات امور محیط زیستی و اجتماعی در قسمت ساخت پالن مدیریتاکـثریت مصارف مرتبط با انکشاف و تطبیق  )115
ٓ
اکنش در ا

در قرارداد های حفظ و مراقبت و ارزیابی تخنیکی شامل ساخته  صحت و ایمنی شغلیتصدیق شده  کارشناسانو  محیط زیستی و اجتماعی مجرب نظارت و نیز استخدام کارمندان و  حاالت اضطرار
 خواهند شد.

 

به شرطنامه حفظ و مراقبت ضمیمه و نشر خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت های الزم به قراردادی حفظ و  )OESMP( اجتماعی و زیستی محیط مور ا مدیریت عملیاتی پالن )116
ن در پروپوزل محاسبه شده است.

ٓ
مادگی و واکنش در حاالت  و صحت و ایمنی شغلی عملیاتی عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و اجتماعی و پالنپالن های   مراقبت سپرده شده و مصارف ا

ٓ
پالن ا

انی تصویب بانک جه صدور تصدیقنامه عدم اعتراضتصدی افغان گاز با  شعبه حفاظت محیط زیستی و اجتماعیبرای قراردادی حفظ و مراقبت شامل بودیجه ای خواهد بود که توسط  اضطرار
 خواهد شد.

 

الزم  تصدی افغان گاز قرار خواهد گرفت، بخشی از بودیجه عملیاتی شعبه حفاظت محیط زیستی و اجتماعیحت مسئولیت بخش حفظ و مراقبت/برعالوه، چون تطبیق اقدامات عملیاتی ت )117
 باشد. جدول ذیل بر برای تطبیق این اقدامات بشکل تخمینی براورد شده است. بودیجه ارائه شده در ذیل برای مرحله عملیاتی مربوط به پنج سال اول عملیات می 

ٓ
پالن عملیاتی بودیجه  ورد ابتدایــیا

 را براساس مصارف اصلی نشان می دهد. تی و اجتماعیمدیریت امور محیط زیس
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 براساس مصارف اصلی اجتماعی و زیستی محیط امور  مدیریت عملیاتی پالن: بودیجه ابتدایــی 7جدول 
 

 مصرف (دالر امریکایــی) مصرفی قلم مرحله

موزش دهدی قبل از عملیات
ٓ
 350,000$ برنامه انکشاف ظرفیت و ا

 350,000$ عملیاتمجموع مصارف قبل از 

 سال عملیات) 5عملیاتی (اولین 

سیستم مدیریت  به شمول) OESMPاجتماعی ( و زیستی محیط امور  مدیریت عملیاتی پالنتهیه و تطبیق 
  E&Sعملیات محیط زیستی و اجتماعی و استخدام کارمندان مجرب 

$ 400,000 

 OHS  $ 400,000تصدیق شده  کارشناساناستخدام  به شمول EPRPو  OHSتهیه و تطبیق پالن عملیاتی 

 100,000$ نظارت و کنترول بر نباتات/حیوانات بیگانه مضر

 120,000$ خریداری صندوق های باطله دانی  به شمول پالن واکنش به حاالت اضطرارتهیه 

 20,000$  تهیه و تطبیق طرزالعمل های مدیریت ضایعات در مرحله عملیاتی

 60,000$ در مرحله عملیاتی نهادهای ذیدخلتهیه و تطبیق پالن مدیریت 

 30,000$ نظارت بر تولید مواد ضایعه

 100,000$  و سهیم سازی مقامات محلی برای هماهنگی اقدامات عبور الحق نظارت بر گسترش نفوس در منطقه 

ه بتهیه اقدامات کاهشی قبول شده  به شمولنظارت بر عملکرد محیط زیستی، اجتماعی، صحی و مصئونیت 
 اقدامات برای کنترول فرسودگی شمول

$80,000 

 1,660,000$ مجموع مصارف عملیاتی

 وجوه احتیاطی
 ) بودیجه عملیاتی%20~( %20 تقریبا 

$332,000 

 1,992,000$                           جمع کل مصارف ابتدایــی

  نتیجه گیری و پیشنهادات 7.12

ثیرات و خطرات محیط زیستی و اجتماعی اندک ذیل را داشته باشند: ( توقع میرود )118
ٔ
لودگی، (1که پروژه تا

ٓ
ب، ( )2) فرسودگی خاک و (احتماال) ا

ٓ
ثیرات بر کیفیت هوای محیط، (3تخلیه ا

ٔ
) استمالک زمین 4) تا

به مشتریان رهایشی و تجارتی و خطرات قابل  H2S) انکشاف اقتصادی مرتبط به فروش گاز طبیعی بدون 6کارگر، () خطرات مدیریت 5از زمین و اندکی از دارایــی خود را از دست می دهند)، ( بخشی(صرف چند نفر 
 توجه صحی و مصئونیت.

 

ثیرات منفی به حداقل میزان قابل قبول می )119
ٔ
قراردادی های  اقدامات بخشی از مشخصات قرارداد برایباشد. این  تطبیق اقدامات کاهشی مرتبط در جریان مراحل عملیاتی و ارزیابی تخنیکی قادر به رساندن این تا

ثیرات  حفظ و مراقبت و ارزیابی تخنیکی
ٔ
ثیرات منفی را تشکیل خواهد داد. بصورت کلی، این پروژه تا

ٔ
ثیرات منفی مثبت خواهد داشت در حو انجنیران ناظر برای اطمینان از تطبیق این اقدامات و جلوگیری از تا

ٔ
الیکه تا

ن به دقت تحت نظارت قرار گرفته و کاهش داده خواهد شد.پایین الی متو
ٓ
 سط ا

 
)، ممنوعیت کار اطفال و کار SEAسوء استفاده جنسی (استثمار و )، خشونت مبتنی بر جنسیتمدیریت کمپ کارگران، خشونت مبتنی بر جندر ( مسایلمدیریت کارگران،  مسایلخطر جنجال کارگران،  )120

ثیرات و خطرات اقدام خواهد شد.اجباری و تبعیض قومی، جنسیتی و 
ٔ
 دینی نظارت خواهند شد و برای مدیریت این تا

 

های  خانوادهپروسه طوالنی استمالک زمین و جبران خسارت برای  .محیط زیستی، اجتماعی، صحی و مصئونیت یک چالش عمده می ماند مسایلبرعالوه، ظرفیت پایین در نهاد های اجرایــی برای مدیریت  )121
ثر شده از پروژه یک نگرانی عمده در میان جوامع محلی می باشد. جدای از این، این پروژه 

ٔ
و احتماال توجه رسانه ها را به خود جلب خواهد کرد. بعضی از ساحات پروژه در مناطق درگیری  دارای اهمیت زیاد بودهمتا

 تحت نفوذ شورشیان قرار دارند.

 گاز افغانستانبرای پروژه  محافظین . ارزیابی ظرفیت اداری 1ضمیمه 
 

 مقدمه
می  AGASP- (P172109)و کافی بودن سیستم های حفاظتی موجود برای اجرای حافظت از پروژه گاز افغانستان  نهادهای ذیدخلارزیابی ظرفیت حفاظتی ذیل برای ارزیابی ظرفیت بازیگران کلیدی و 

 .می کندرا ارائه   گاز افغانستاناین ارزیابی همچنان جزئیات در مورد تحلیل کاستی ها و اقدامات برای تقویت ظرفیت حفاظتی از پروژه  باشد.
  پالن عملی (جدول الف در ذیل) بازیگران عمده، مسئولیت ها، کمبود های ظرفیتی و اقدامات پیشنهادی را نشان می دهد.
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کارمندان مجرب و واجدشرایط وجود ندارند تا بتوانند به وزارت در رسیدگی به نگرانی های محیط زیستی و اجتماعی مرتبط با  پترولیموزارت معادن و شعبه مدیریت پروژه های  مهم است توجه کنیم که در
 متقاضیظرفیت  رتقایا ماند. پروژه پیشنهادی به تمرکز بر محیط زیستی و اجتماعی در سکـتور استخراجی افغانستان  باقی می مسایلیک چالش کلیدی در مدیریت ارتقای ظرفیت منحیث پروژه کمک کنند. 

  ن افغانستان می باشد.شده در مدیریت منابع هایدروکاب توجیه) با اقدامات معین برای رسیدگی به کمبودی های اداری، قراردادی و تنظیمی 3ادامه خواهد داد و شامل یک جزء خاص (جزء 
 

  هدف و روش
تی اند: (الف) ارزیابی ظرفیت 

ٓ
پیشبرد  و کافی بودن سیستم های محافظتی موجود برای نهادهای ذیدخل) و سایر بازیگران اصلی و پترولیم(وزارت معادن و  متقاضیاهداف ارزیابی ظرفیت محافظتی قرار ا

  .روژه گاز افغانستانپ، (ب) تحلیل کاستی ها در سیستم موجوده و اینکه چه چیز کمبود است؛ (ج) تهیه یک پالن عملی برای تقویت ظرفیت حفاظتی برای پروژه گاز افغانستانمدیریت حافظتی برای 
  حمایت خواهد کرد.  یابی برای رسیدگی به نواقصز ر اساس یافته های این ا بر انکشاف اداری را گاز افغانستان پروژه 

  های ظرفیت  حفاظتی و تهیه پالن عملی برای تقویت ظرفیت حفاظتی شامل موارد ذیل اند: ارزیابیه برای انجام روش استفاده شد

 ) مرور ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعیSESA (یک  شامل ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی – تهیه و ترتیب گردید پترولیمتوسط وزارت معادن و  2013در سال  که
  بخش در ظرفیت حفاظتی با اقدامات پیشنهادی برای ظرفیت سازی خواهد بود.

  نهاارتقای ) با ارزیابی ضروریات و پترولیمموجود در وزارت (وزارت معادن و  محافظارزیابی ظرفیت کارمندان
ٓ
 ظرفیت ا

   و سایر بازیگران اصلی متقاضیظرفیت حفاظتی 
پسنیده بین  سکـتور به روش های مسئول کلی اداره و مدیریت سکـتور استخراجی، تهیه پالیسی / قوانین، مقررات، نظارت، گزارش دهی برای رعایت مقررات و اطمینان از عملکرد پترولیموزارت معادن و 

محیط زیستی و تا حدی اجتماعی را در تمام پروژه ها در کشور در سکـتور  مسایل ) منحیث یک اداره تنظیمی صالحیت مراقبت ازNEPAاداره ملی حفاظت محیط زیست (  المللی در افغانستان می باشد.
  استخراجی برعهده دارد.

گاهی در میان کارمندان دولت در مورد  مسایلظرفیت دولت برای مدیریت 
ٓ
  محیط زیستی و اجتماعی محدود و اجرای قوانین و مقررات مربوطه ضعیف است. مسایلمحیط زیستی و اجتماعی ضعیف، ا

 
محیط زیستی و اجتمماعی از طریق دو فعالیت کمک تخنیکی قبلی متمرکز بر ایجاد مدیریت خوب در سکـتور  مسایلبانک (بانک جهانی) در یک دهه اخیر با دولت روی ساخت ظرفیت برای مدیریت 

ن از  پترولیمبوده است. مشخصا، بانک به وزارت معادن و  استخراجی در حال کار
ٓ
و اداره ملی حفاظت محیط زیست در تقویت سیستم تنظیمی محیط زیستی کشور و ساختن ظرفیت الزم برای تطبیق ا

محیط زیست را در تهیه ارزیابی های استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی و  و اداره ملی حفاظت از پترولیمطریق برنامه های کمک تخنیکی معدنکاری کمک کرده است. این برنامه ها وزارت معادن و 
رزیابی تاثیرات محیط ای و اجتماعی (مثال مقرره جدید چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی برای سکـتور استخراجی در افغانستان و نیز تهیه چندین پالیس و مقرره عمده محیط حفاظتی محیط زیست

ه رسیدگی ب شعبه مدیریت پروژه ها جهترا در سطح یت ظرف ی ارتقایبعضی از تالش ها برا پترولیمدر عین حال، وزارت معادن و   ه است.دتصویب شده) کمک کر  2017، که در سال عیزیستی و اجتما
موزش د ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعیتوسط تیم های بانک جهانی در عین زمانی که مطالعات معادن و پترولیم در وزارت  شعبه حفاظتحفاظتی تطبیق کرده است.  مسایل

ٓ
ر حال اجرا بود، ا

  دیده اند.
 

ت  در دهه گذشته در حال تغییر بوده اس پترولیمظرفیت موجوده مسلکی و تخنیکی در وزارت معادن و 
ن هم میزان متغییر تعهد در داخل وزارت به اجرای روش های پسندیده در مورد محیط زیست 

ٓ
ودلیل ا

واحد محیط زیستی / اجتماعی  پترولیم، وزارت معادن و 2012الی  2009و اجتماع بوده است. از سال 
مین شده و به بانک اجازه داده روی تقویت 

ٔ
ن به درستی تا

ٓ
را ایجاد کرده و کارمندان و منابع الزم برای ا

اما، تغییر در رهبری  وظایف اداری، ظرفیت های مسلکی و تطبیق روش های عمده حفاظت کار کند.
وش های خوب محافظت محیط زیست و ) و سپس تغییرات اداری بعدی، توجه به ر 2012وزارت (

اجتماع کاهش یافت و واحد محیط زیستی / اجتماعی بصورت قابل توجهی اهمیت خود را از دست 
وسط عرضه شده ت مشورهرا ترک کردند و خدمات  پترولیمداد. کارمندان اصلی محافظت وزارت معادن و 

ند. تطبیق داشت مسایلهد اندکی به این کمک های بانک جای خود را به برنامه های مشابه دادند که تع
 چارچوب ها و پالن ها به دلیل پروسه هایــی که تا ماه ها طول می کشیدند به ُکندی مواجه شدند.

 
ثیرات پایدار 

ٔ
اما بصورت جال توجهی، کمک های مداوم بانک به اداره ملی حفظت محیط زیست تا

حیط م مسایلیجاد کرده که توانسته مدیریت داشته و ظرفیت های اداری و مسلکی را در این اداره ا
رنامه قبلی ب ،اجتماعی مسایلدوامدار با کاهش زیستی در سکـتور استخراجی به این اداره منتقل شود. 

برای توظیف یک مشاور جهت تطبیق یافته های  پترولیمتخنیکی بانک با وزارت معادن و  همکاری 
در مورد پروسه ها و تحکیم چارچوب های مدیریت محیط زیستی، محافظت  ارزیابی استراتیژیک

)، 2016 – 2014اجتماعی و استعمال توافقات انکشاف اجتماعی کار میکرد. در جریان این زمان (
پیشرفت هایــی در زمینه های محیط زیستی و اجتماعی داشت، اما این پیشرفت  پترولیموزارت معادن و 

و بصورت  یشتر را ایجاد کردتوانایــی مشاور توظیف شده بود که تیم بانک ظرفیت ببر متمرکز وسیعا 
، 2016مختلف کمک میکرد. اما در ختم  مسایل، به وزارت در مورد و مالقات گـفتگوانجام با  روزانه

ذیرفتن پبه نقطه ای تنزیل کرده بود که ظرفیت محافظت اجتماعی همراه با  پترولیموزارت معادن و 
بود. تیم بانک، با ارائه رهنمایــی و کمک نزدیک در مورد تطبیق  دادهاز دست  را  یت محافظتمسئول

  .را مبذول نماید نتیجه رسید که بانک نسبت به وزارت تعهد بیشتری این چهارچوب ها، به 
ا نظر خصوصمحیط زیستی و اجتماعی،  مسایلعلیرغم این  تالش ها، ظرفیت داخلی برای مدیریت 

از  ترولیمپبه شرایط پیچیده و چالش برانگیز کشور ضعیف مانده است. بصورت خاص وزارت معادن و 
منظر حفاظت محیط زیست/اجتماع، ظرفیت مدیریتی و حفظ واحد محیط زیستی و اجتماعی بسیار 

اره بضعیف شده بود. در حال حاضر، واحد محیط زیست و اجتماعی فعال وجود ندارد و تشکیل دو
این واحد باید یک تعهد عمده توسط وزارت باشد تا چنین واحد را در سطح وزارت ایجاد و تمویل کند؛ 

سیب پ  ،محیط زیستی، شغلی و صحی را در جریان کار و نیز صحت و مصئونیت جوامع، مشکالت اجتماعی، کار اطفال مسایلکمک کند  پترولیمتا به وزارت معادن و 
ٓ
یر و ذحفاظت از گروپ های ا

در سکـتور ) SESAارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی (یافته های کلیدی از 

   استخراجی
در سکـتور استخراجی  2013شده در سال  ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعی انجام

ظرفیت سازی در وزارت معادن و پطرولیم و سایر بازیگر های اصلی را توصیه کرده است. توصیه 
نها قرار ذیل اند:

ٓ
 های ا

اقدام توصیه شده: ظرفیت تخنیکی در نهاد های دارای مسئولیت های تنظیمی عمده در سکـتور 
ز درک کافی خصوصیات صنایع هایدروکاربن اطمینان شود تا ا ایجادصنعت استخراجی باید 

 حاصل شود. 
مشخصا نهاد های اصلی در این بخش عبارتند از وزارت معادن و پطرولیم، اداره ملی حفاظت 

 محیط زیست و وزارت مالیه.

موزش و ظرفیت سازی خصوصا در مسایل انکشاف اجتماعی
ٓ
ی اقتصاد-اقدامات توصیه شده: ا

ثیرات محیط زیستی صنایع استخراجی  اف محلیشوراهای انکشمانند 
ٔ
یاز نو نیز در رابطه به تا

  است.
ی دهد که سرمایه ظرفیتی و مهارت نشان می ارزیابی استراتیژیک محیط زیستی و اجتماعیگزارش 

وزارت معادن و پطرولیم نیز موضوع قابل نگرانی است. در وزارت کارمندان اندک دارای تخصص 
توجه هستند و این کمبود رابطه میان وزارت معادن و پطرولیم و اداره ملی محیط زیستی قابل 

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 مشکالت محیط زیستی دارد 

ین مورد صرف به جایگاه وزارت محدود بماند و نباید صالحیت قانونی از اگر چه این نقش باید در ا
در ذیل را ببینید). بنابراین، وزارت  7.3.1اداره ملی حفاظت محیط زیست گرفته شود (بخش 

معادن و پطرولیم برای بهبود ظرفیت و مهارت های کارمندان خود در مورد مسایل محیط زیستی و 

  ستخراجی تالش کند.اجتماعی مرتبط با سکـتور ا
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در  عبهشو پروژه ها کمک کند. بدون داشتن چنین  شعبه مدیریت پروژه هادر تمامی  ارزیابی های حفاظتی و مدیریت مشکالت، نگهداری ظرفیت الزم در  مشورتیمشکالت جندر، مدیریت شرکت های 
  همان قسمیکه در جریان چندین سال گذشته دیده شده است. ،کام خواهد شدمحیط زیستی و اجتماعی نا مسایلرسیدگی به  غرض ظرفیت ارتقای داخل وزارت، تالش ها برای

، نبود کارمندان مجرب و واجدشرایط برای کمک به وزارت در رسیدگی به نگرانی های محیطی و اجتماعی مرتبط با پروژه برنامه همکاری های تخنیکی فعلی) متعلق به PMUمدیریت پروژه ( شعبهدر سطح 
مشتری (وزارت) رفیت ظتمرکز بر ارتقای محیط زیستی و اجتماعی در سکـتور استخراجی افغانستان باقی می ماند. پروژه پیشنهادی بر  مسایلیک چالش عمده در مدیریت منحیث ظرفیت ارتقای وجود دارد. 

  می باشد. ،ی، و تنظیمی که در مدیریت منابع هایدروکاربن افغانستان رونما شده) با اقدامات معین جهت رسیدگی به خال های اداری، قرارداد3 جزءادامه خواهد داد و شامل بخش خاص (
ی واجدشرایط محیط زیستی و اجتماعی تمویل شود تا  پالن تعهد محیط زیست کارشناسانباید توسط  پترولیمخاص مدیریت محیط زیستی و اجتماعی در داخل وزارت معادن و  شعبهدر سطح اجرایــی، یک 

در داخل پروژه را نظارت کند. در میان مدت، توقع میرود این واحد نقش خود را  ات محیط زیستی و اجتماعی) پروژه را تهیه، تطبیق و نظارت کند و زنجیره مسئولیت برای مدیریت خطر ESCPو اجتماعی (
ماده سازی بیشتر توضیح داده خواهد شد.در ادغام جنبه های محیط زیستی و اجتماعی در عملکرد وزارت ایفا کند. تشکیل و شرایط و ضوابط ای

ٓ
  ن واحد در مرحله ا

 

 
  محافظینتحلیل خال های ظرفیتی 

  مشکالت در ظرفیت:
  برای مدیریت چندین چالش مهم حفاظتی ذیل وجود دارد: پترولیمظرفیت وزارت معادن و  ارتقاینیاز مداوم به 

  محیط زیستی و اجتماعی و نیز مصئونیت و صحت عملیاتی در بخش های مربوطه وزارت. محافظینتهیه الیحه وظایف برای ارزیابی ظرفیت اداری و تخنیکی جهت مدیریت اقدامات 

  ینده. گاز افغانستاننبود ظرفیت در سطح وزارت جهت شامل سازی الزامات حفاظتی در شرطنامه/اسناد قرارداد برای تمامی سایت ها در پروژه
ٓ
 و سایر پروژه های ا

 .تعامل با شرکای همکار خصوصا بانک جهانی در تهیه اسناد مطالعه حفاظتی با کیفیت  

  رسیدگی به شکایات در وزارت و رسیدگی به شکایات مرتبط به فعالیت های پروژه.ایجاد مکانیزم های نهادینه شده  

 ،و پالن تعهد محیط زیستی و اجتماعی، عینک و معدن مس برای پالن عمل اسکان مجدد پایدار تطبیق اسناد حفاظتی 

 .تهیه گزارش های پیشرفت اقدامات حفاظتی  

 ی کمک مؤثر در تطبیق پالن های اسکان مجدد را ندارند.سایر بازیگران عمده ظرفیت و مهارت تخنیکی برا  

 
 تعداد کارمندان بخش حفاظتی

 
شکار در تمی کندو هیچ پروژه دیگر کار ن پترولیممدیریت پروژه وزارت معادن و  شعبهمحیط زیستی در  کارشناسدر حال حاضر هیچ تعداد کارمندان بخش محیط زیست: 

ٓ
ضاد با پالیسی . این کار بصورت ا

لی است تا در محیط زیستی بین المل کارشناسمدیریت پروژه در حال استخدام یک است. به ما گـفته شده که وزارت/شعبه های بانک جهانی قرار دارد و این مشکل چندین مرتبه در نظرات ما بیان شده 
  کار کند. گاز افغانستان پروژه 

 
حیط زیستی محلی م کارشناسباشد. دو  پترولیم/بخش حفاظتی ایجاد شود که دارای یک مدیر ارشد با تخصص در گزارش دهی مدیریت محیط زیستی به معین وزارت معادن و شعبهاست یک  همچنان نیاز

  مدیریت پروژه و پروژه ها کار کنند. شعبهدیگر نیز باید استخدام شوند تا با 
 

نها که اخیرا  5 پترولیممدیریت پروژه وزارت معادن و  شعبهتعداد کارمندان حفاظت اجتماعی: 
ٓ
کارمند حفاظت اجتماعی که همگی افراد محلی اند را در استخدام خود دارد. این کارمندان (به جز یکی از ا

یریت حفاظت اجتماعی را ندارند. این کارمندان نیاز خواهند داشت مهارت های لسان انگلیسی و تخنیکی خود را استخدام شده) لسان انگلیسی را بصورت ابتدایــی نمی فهمند و مهارت تخنیکی برای مد
ت پروژه نیاز خواهد داشت یمدیر شعبه) باشند. برعالوه، پالن عمل اسکان مجدد ،ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی افزایش دهند تا قادر به تهیه/اجرای ارزیابی کیفی وسایل حفاظتی الزمی (یعنی

  ارائه خواهند کرد.مجرب اجتماعی (ملی و بین المللی) را استخدام کند تا حمایت های الزم را برای کارمندان محلی منحیث یک الزام اجباری تحت این قرارداد  کارشناسدو 
 تکمیل کند. 2019که پروسه های استخدام فوق را تا اپریل  نمایدتعهد  ترولیموزارت معادن و پتا 

 

 
تی پروژه، سیستم حفاظ مسایلرا در مدیریت قرارداد در مورد  موثررا ایجاد کند که یک نقش  شعبه محیط زیستی و اجتماعیهمچنان باید  پترولیموزارت معادن و  محیط زیستی و اجتماعی:/بخش شعبه

را دوباره فعال  اعیمحیط زیستی و اجتم بخش پترولیمبازی خواهد کرد. باید برجسته سازیم که وزارت معادن و  شورای انکشاف محلینهادینه شده مکانیزم های رسیدگی به شکایات برای وزارت و تطبیق 
  منحل شده بود. 2012کند که در سال 

 
عالیت های پیشنهادی فتوقع می رود که هنوز تکمیل نشده است. اما،  پروژه گاز افغانستانبررسی خشونت مبتنی بر جندر و ارزیابی خطر برای ): خشونت مبتنی بر جنسیتخشونت مبتنی بر جندر (

زار جنسی در محل کار و خطر  مانند خطر خشونت مبتنی بر جنسیتچندین کارگر بیرون از ساحه پروژه نیاز داشته باشد که میتواند به خطرات  پروژه به
ٓ
ی منجر شود. بنابراین، سوء استفاده جنساستثمار و ا

 پترولیموزارت معادن و  را نظارت کند. خشونت مبتنی بر جنسیتمرتبط به خطر  مسایلمدیریت پروژه استخدام کند تا  شعبهرا در  خشونت مبتنی بر جنسیت کارشناستا نیاز دارد  پترولیموزارت معادن و 
  در نظر بگیرد. خشونت مبتنی بر جنسیتهمچنان باید اعمال نظارت از طریق نهاد ناظر طرف ثالث مستقل/مامور مستقل بازرسی را با کارمندان مجرب 

 
نجا که پروژه گاز افغانستان 

ٓ
وابسته  مشاورین مستقل (اشخاص یا شرکت ها) و نه مشاورین از نظر اقدامات حفاظتی یک پروژه با خطر بلند است، تمامی مطالعات حفاظتی اجتماعی پروژه باید توسطاز ا

  مدیریت پروژه کیفیت مطالعات را ارزیابی خواهد کرد. شعبهانجام شود.  تیم حفاظت اجتماعی 
 

 بازیگران کلیدی
  .می کندایجاد  گاز افغانستان(محلی و ملی) مرتبط به پروژه  نهادهای ذیدخلمیان نهاد های دولتی ذیل و یک ارتباط را مشترک دارد که  مسایلاین پروژه 

  قرار ذیل اند: نگاز افغانستاطرفین حفاظتی عمده برای پروژه 

 پترولیموزارت معادن و  –محیط زیستی و اجتماعی در وزارت  شعبه حفاظت 

  پترولیموزارت معادن و  –مدیریت پروژه  شعبهکارمندان بخش حفاظتی در 
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  محیط زیستاز اداره ملی حفاظت 

 /وزارت انکشاف شهری و اراضیاراضی 

  والیتی قیمتگذاری تیم های 

  مینهتصفیه گاز  دستگاهمزار و -پایپ الین شبرغان–تصدی افغان گاز
ٓ
 دیهایدریشن گاز تصفیه دستگاهو  ا

 .مشاورین (شرکت ها و اشخاص) برای تهیه و تطبیق اقدامات حفاظتی 
  

 )ظرفیت سازمانیکلیدی و مسئولیت های شان ( : بازیگران۸جدول 

 
 نتایج متوقعه  اقدامات پیشنهادی خالء های ظرفیتی مسئولیت ها ریاست

 
 
 
 
 

واحد/شعبه 
مدیریت پروژه/ 
وزارت معادن و 

 پترولیم

 
ٔ
 اقدامات باید قبل از اخذ منظوری بورد بانک تکمیل گردند  .ا

  چارچوب مدیریت امور محیط زیستی و
 اجتماعی؛

  عدم بلدیت به زبان
انگلیسی (مهارت های کـتبی 

و صحبت کردن به زبان 
  انگلیسی)

  عدم موجودیت مهارت های
تخنیکی (تهیه و ترتیب سند 

الیحه وظایف، بررسی 
کیفیت، رعایت اصول 

حفاظت، میکانیزم رسیدگی 
  به شکایات)

 .موزش زبان انگلیسی
ٓ
 کورس اجباری ا

  کارمندان فعلی باید درباره قوانین ملی نافذه، پالیسی
محیط زیستی و اجتماعی بانک ها و چارچوب 

جهانی، استندردهای محیط زیستی و اجتماعی، 
چارچوب پالیسی اسکان مجدد،  چارچوب محیط 

 ، دانش خودزیستی و اجتماعی معلومات کسب کرده
و همچنان مهارت  را در این زمینه ها گسترش داده

وژه پر های الزم در قسمت مدیریت شکایات مرتبط با 
 گاز افغانستان را بیاموزند.

  از محیط زیست و اجتماع حفاظتکارمندان مجرب 
 ۲ ی ومحیط زیستی و اجتماع حفاظتکارمند ملی  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.

 مام مطالعات مربوط به حفاظت اجتماعی تحت این ت
 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 الزم برای 

تهیه و حصول 
اطمینان از 

کیفیت اسناد 
حفاظتی مورد نیاز 

ا دارند (مثال سند ر 
ارزیابی تاثیرات 

محیط زیستی و 
اجتماعی، پالن 

عمل اسکان 
مجدد، پالن 
مدیریت امور 

محیط زیستی و 
 اجتماعی)

  چارچوب مستقل پالیسی اسکان مجدد؛ 

 پالن تعهد محیط زیستی و اجتماعی؛ 

  ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی پایپ الین
و تاسیسات  گاز شبرغان الی مزار شریف

 پروسس گاز؛

  پالن عملیاتی مدیریت امور محیط زیستی و
اجتماعی پایپ الین گاز شبرغان الی مزار 

 شریف و تاسیسات پروسس گاز؛

  

 پایپ الین گاز  پالن مدیریت جبران خساره
 شبرغان الی مزار شریف؛

  پالن مشارکت نهادهای ذیدخل / طرزالعمل
 کار؛های مدیریت 

 اقدامات باید در جریان تطبیق پروژه صورت گیرد.  .ب

  باید تصدیق گردد باید تصدیق گردد  باید تصدیق گردد 

  

  پالن ارتقای ظرفیت در مورد استندردهای
 محیط زیستی و اجتماعی؛

  گنجانیدن ماخذها یا منابع در استندردهای
محیط زیستی و اجتماعی و استندردهای 

و ایمنی شغلی در تمام اسناد داوطلبی صحت 
برای قراردادی ها و قراردادی های فرعی، و 

 همچنان انجنیرهای ناظر؛
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  تهیه، ترتیب و افشای ارزیابی های تاثیرات
محیط زیستی و اجتماعی/ پالن های مدیریت 

امور محیط زیستی و اجتماعی قبل از شروع 
هر نوع کار، به شمول پالن محیط زیستی، 

 ایمنی؛ صحی و

  وضع مکلفیت برای قراردادی ها/ قراردادی
های فرعی جهت تهیه، ترتیب پالن های 

مدیریت کار و سند طرز سلوک که باید توسط 
تمام کارگران قبل از شروع کار و فعالیت 

 امضا گردد؛ 

  پالن 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 پالن مدیریت امور 

اعمار محیط زیستی و اجتماعی در قسمت 
و پالن صحت  خاصدر یک ساحه ساختمان 

و ایمنی در مطابقت با استندردهای 
OHSAS 18001:2007 ،NEBOSH یا ،

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

اجتماعی و صحت و ایمنی  محیط زیستی و
شغلی باید از امور مربوط به تهیه و تطبیق 

مدیریت امور محیط زیستی مناسب پالن های 
و اجتماعی ساختمانی و پالن 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 
 OHSASسند معتبر و ایمنی شغلی باید 

 ارا باشند.را د 18001:2007

  

   ایجاد یک میکانیزم رسیدگی به شکایات برای
 کارگران.

 
 

شعبه واحد/
حفاظت محیط 

 زیستی و اجتماعی
 

 وظایف کلیدی محیط زیستی و اجتماعی

  امور مربوط به حفاظت، از نظارت و رهبری
 صحت و ایمنی شغلی.

 دارای معادن و پترولیم وزارت
محیط زیستی و  حفاظت شعبه

اجتماعی می باشد که متشکل از 
.... کارشناس محیط زیست و 

...... کارشناس اجتماعی است. 
این شعبه در سال ........... به 

  دالیل ذیل منحل گردید:
این بخش بعدا تکمیل خواهد 

 شد. 
 
 

وزارت معادن و پترولیم باید شعبه حفاظت محیط زیستی 
ا در تنظیم قراردادها در و اجتماعی که یک نقش اساسی ر 

قسمت دیزاین و تطبیق مسایل مربوط به حفاظت از 
این شعبه شامل  پروژه بازی خواهد کرد، را ایجاد نماید. 

 ۲هم کارمندان ملکی و هم کارمندان قراردادی می باشد (
 کارشناس محیط زیستی). ۲کارشناس اجتماعی و 

 باید تصدیق گردد

  مربوطه جهت اجرای استفاده از خدمات مشاور
ارزیابی های حقوقی، تنظیمی، مبتنی بر پالیسی، 

سازمانی و ظرفیت تنظیمی هم از نظر محیط 
زیستی و اجتماعی و هم یافتن خالء ها و هم 

پیشنهاد یک برنامه یا پالن برای پرکردن 
 خالءهای مذکور؛

  وری
ٓ
موزشی غرض فراهم ا

ٓ
استخدام مشاورین ا

موزش های مربوطه و 
ٓ
انکشاف ظرفیت ا

کارمندان، به منظور کمک به وزارت معادن و 
پترولیم جهت تقویت چارچوب تنظیمی حقوقی 

 برای مدیریت محافظین.
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  ایجاد یک سیستم صحت و ایمنی شغلی در پروژه
ها و طرزالعمل های مدیریتی در وزارت معادن و 

 پترولیم و شعبه مدیریت پروژه ها.

  روپ گاز فعالیت های ایجاد یک سیستم نظارتی
گزارشدهی، ارایه نظریات و طرز حمایوی، 

 بهبودی ها به صورت ماهوار/ربعوار و ساالنه.

  ایجاد سیستم منسجم میکانیزم رسیدگی به
 وزارت معادن و پترولیم –شکایات در وزارت 

  استخدام یک شرکت خدمات مشورتی مجرب
جهت انجام سروی نظرات مستفیدشوندگان در 

سایت های منتخب معادن به منظور تعیین 
سطح رضایت و اعتماد شهروندان باالی عرضه 
خدمات، به شمول جزء مشارکت شهروندان، 

  مثال میکانیزم رسیدگی به شکایات.  
ا قراردادها ب تهیه و شامل سازی شرایط محافظین در

 شرکت ها/قراردادی ها و سایر طرفین سرمایه گذاری.

معادن و پترولیم، ایجاد واحد محافظین در وزارت 
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.

اراضی/ وزارت 
انکشاف شهری و 

  اراضی

  اجرای سروی تصفیه اراضی در قسمت سایت
به منظور ارزیابی تاثیرات استمالک های گاز 

 زمین.

تیم تصفیه اراضی فاقد مهارت 
های کافی جهت انجام سروی 
تصفیه اراضی به شکل موثر و 

ن می باشد. هیچ نوع 
ٓ
مفید ا

طرزالعمل مناسب در قسمت 
مدیریت  استمالک زمین و

  اسکان مجدد وجود ندارد.

موزش دیده نیاز دارد تا ریاست اراضی 
ٓ
کارمندان مجرب /ا

را در قسمت سروی اراضی استخدام نماید. باید طرزالعمل 
ن وجود داشته باشد 

ٓ
 –هایــی در قسمت تحویل به موقع ا

 ۱۲فعال تکمیل پروسه استمالک زمین به طور اوسط 
 هفته طول می کشد. 

  

 ددق گر باید تصدی

  

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

  همکاری با کمیسیون دولتی در قسمت تطبیق
  پالن عمل اسکان مجدد.

اداره ملی حفاظت 
از محیط زیست 

 افغانستان

تصفیه گزارش بررسی اسناد محافظین (ارزیابی 
  اجتماعی)تاثیرات محیط زیستی و 

 باید تصدیق گردد باید تصدیق گردد باید تصدیق گردد

 ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی سرمایه گذار بالقوه
  

فاقد سرمایه گذاران داخلی 
کارمندان محافظ مجرب می 

 باشند. 

 باید تصدیق گردد باید تصدیق گردد

ادارات دولتی 
 والیتی

  عدم موجودیت کارمندان مجرب   زمین/دارایــیو گزارش قیمت گذاری سروی
در قسمت قیمت گذاری زمین. 

عدم موجودیت یک سیستم 
مناسب برای پرداخت جبران 

  خساره ملکیت های متاثر شده.

 باید تصدیق گردد باید تصدیق گردد
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 ه عامه: مشور ۲ضمیمه 
 

 نهادهای ذیدخل در قسمت پایپ الین گاز تکمیل شده:جلسات مشورتی با اشخاص متاثر شده و سایر 
   پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف نام موقعیت پروژه:

 نام قریه: میر قاسم

   ولسوالی چمتال                   نام ولسوالی:

  بلخ والیت:نام 

  ۲۰۱۹فبروری  -۲۰۱۸جنوری  جلسات مشورتی:

  

 ذیدخل (شوراهای انکشاف محلی و نظرات و پیشنهادات مردم محل)نهادهای  مسایل بحث شده

گاهی درباره (پایپ الین گاز) پیشنهادی
ٓ
  قبل از مشوره، مردم معلومات بسیار محدودی درباره پروژه پایپ الین گاز داشتند.  برداشت عمومی درباره پروژه و سطح ا

این پایپ الین گاز (به شمول تیم اجتماعی تصدی افغان گاز، معلومات کافی را درباره 
 معلومات درمورد تاثیرات زمین و سروی تصفیه اراضی توسط ریاست اراضی) ارایه نمود.

نها پیشنهاد   حمایت مردم محل از پروژه پیشنهادی
ٓ
تمام اشتراک کننده گان قول دادند تا از این پروژه حمایت کنند. به هر حال، ا

کردند که تصدی افغان گاز باید فرصت های کاری را برای مردم محل، به شمول فرصت های 
سیب پذیر (مثال جوانان)، فراهم نماید. 

ٓ
 کاری برای خانواده های ا

در جریان پیاده روی با مردم محل، هیچ نوع موقعیت حساس محیط زیستی و اجتماعی در    اجتماعی شناسایــی موقعیت حساس محیط زیستی و
از پایپ الین گاز  بخش تکمیل شده  کهایپ الین گاز شناسایــی نگردید، به خاطر ایناطراف پ

 زمین های خشک می گذرد (غیر از قریه میر قاسم).

 متاثر شده از پروژهنظرات و پیشنهادات اشخاص  مسایل بحث شده  

خانواده متاثر شده قبول کردند که زمین های دولتی را اشغال می کنند اما خواهان  ۸تمام  تاثیرات استمالک زمین
مخصوصا در قسمت ساختارهای متاثر شده، زمین های زراعتی و  –بعضی حمایت ها شدند 

  سایر دارایــی ها (مثل درختان مثمر و غیر مثمر).
به این مسئله توجه داشته باشید که مشوره های جداگانه با هر یک از خانواده مهم است که 

های متاثر شده از پروژه صورت گرفت. خساره دارایــی های از دست رفته (زمین های زراعتی، 
 شامل گردیده است. پالن مدیریت جبران خساره ۴ساختارها و درختان) محاسبه و در جدول 

در جریان مشوره با شورای انکشاف محلی، نمایندگان مردم نگرانی خود را درباره قطع دسترسی  لفچرها قطع دسترسی مردم محل به ع
نها عالوه کردند که فعالیت های پایپ الین به صورت 

ٓ
شان به علفچرهای همجوار بیان کردند. ا

اط قموقت دسترسی مردم به علفچرها را محدود می سازد. به هر حال، در مشوره با مردم محل، ن
دسترسی کافی برای مردم محل و احشام شان جهت دسترسی راحت به علفچرها وجود داشت. 

به این مسئله توجه داشته باشید که پایپ الین گاز تکمیل شده تحت خاک ضروری است که 
ن،  کانالقرار داده شده و عمق 

ٓ
متر عرض) است. هرگاه فعالیت های پرکاری  ۰٫۸متر ( ۱٫۸ا

  دد، دسترسی کامل به علفچرها تامین خواهد شد.ها تکمیل گر  کانال
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ن را نمایندگانی از اشخاص  کمیته رسیدگی به شکایات
ٓ
کمیته رسیدگی به شکایات پروژه مذکور ایجاد گردیده که اعضای ا

متاثر شده از پروژه، دولت محلی، متنفذین محلی/شوراهای انکشاف محلی، ریاست اراضی و 
 دیگر تشکیل می داد.سایر نهادهای ذیدخل محلی 

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

 زراعت است (زمین های زراعتی و )قریه میر قاسمفعالیت مهم اقتصادی در بخش تکمیل شده ( اقتصادی-تاثیرات عمومی اجتماعی
 از محصوالت مهم زراعتیللمی) و مالداری است. دهاقین در کشت گندم مصروف بوده، ترکاری 

در این ساحه می باشد. بعضی از مردم در تجارت های کوچک و بعضی کارها در ولسوالی 
ر ا مانند شهچمتال مصروف بوده، اما اکـثر مردم برای کسب دستمزد روزانه به سایر مکان ه

  مزار شریف مهاجرت می کنند. 

 
 بازدیدهای ساحوی

مد:  میدان های گازترتیب گردید، و به صورت خاص از  یاتیمتاقرداق و ساحات گاز گوجاولین بازدید ساحوی به 
ٓ
 ذیل بازدید به عمل ا

  مینهتاسیسات
ٓ
مینه(تاسیسات موجود  یاتیمتاقدر ساحه گاز  ا

ٓ
 ).ا

 خواجه گوجرداق. ر و کمپروس استیشن 

 .نقطه ابتدایــی پایپ الین گاز جدید 

 .ذخیره گاه باز هوایــی برای طول پایپ 

  زمایش التراسونیک پایپ الین در
ٓ
 کیلومتری از واحد کمپرسور خواجه گوجرداق؛ و ۲محل ا

  بیات. صنعتی تولید برق  ۱تاسیسات شماره 

 
 بیات  صنعتی تولید برق  ۱بازدید از ساحه ساختمانی تاسیسات شماره 

کمپروسور استیشن خواجه از کیلومتری  ۱که در  ،بیات صنعتی تولید برق  ۱مشاور از ساحه ساختمانی تاسیسات شماره در جریان جلسه با انجنیران تاسیسات تولید برق صنعتی بیات، 
وری معلومات ابتدایــی درباره پروژه 

ٓ
شنا شدن با ساحه ساختمان و جمع ا

ٓ
تولید برق صنعتی بیات  ۱تیم تاسیسات شماره تولید برق صنعتی، بازدید کرد. گوجرداق موقعیت دارد، به منظور ا

 )inlet point( دریچه ورودی از دستگاه گلیکول دیهایدریشن خواجه گوجرداق بهمتر پایپ الین گاز  ۷۰۰ان قرار است تا در صورتی که تصدی افغان گاز کار ساختمکه معلومات ارایه کرد 
تسلیم داده خواهد شد. نماینده تصدی افغان گاز ) Siemens gas turbine SGT-45با توربین گازی زیمنس ( یک جنراتور برقیتعیین شده توسط دستگاه برق بیات را تکمیل نماید، 

 به بهره برداری سپرده خواهد شد. ۲۰۱۹تصدیق کردند که قرار است تا پایپ الین در 
 

مینهبازدید از تاسیسات گاز 
ٓ
 یاتیمتاقواقع در ساحه گاز  ا

مینه گاز ، قطار پروسس تاسیسات۲۰۱۹فبروری  ۳در جریان بازدید ساحوی مورخ 
ٓ
ن گرفته شد. با انجنیران و مدیران تصدی افغان گاز در مورد سایت مصاحبه  ا

ٓ
بررسی و عکس هایــی از ا

وری گردید. جریان پروسس فعالیت ها در مطابقت با اسناد قابل دسترس فراهم شده توسط
ٓ
یل را مشاهده رد ذمشاهده گردید. مشاور موا ،(زفیر) شرکت قراردادی و معلومات باارزش جمع ا

  ه است:نمود
  

  به سه جداکننده ورودی زمان اتحاد جماهیر شوروی متصل است. ۴۷و  ۴۵، ۳۸خطوط گاز از چاه های شماره 

  ۳فقط یک جداکننده شماره )C-3(  مینهفعال بوده و گاز مورد نظر برای تامین انرژی تاسیسات
ٓ
 را جدا ساخته است. ا

  60تحت فشار گاز   ۲جداکننده شمارهbarg  بسته بود. یخروج دریچه، اما قرار داشته 

  و بودند؛ بسته یو خروج یورود یها یچه. دربود جدا ۳جداکننده شماره 

  مینهگاز سوختی برای تاسیسات
ٓ
 Bو  Aکننده  ) به دو جذبجرداقسور خواجه گوو (واقع در کمپر  دستگاه گلیکول دیهایدریشناز  کمجداگانه با قطر  پایپ الین از طریق ا

مینه تاسیسات یکیاقع در نزد(و
ٓ
ما

ٔ
 شود. یم ین) تا

 

، دیزاین دهد) یرا کاهش م 2CO و  S 2Hیاجزا یبه طور قابل توجهکه شده ( یهگاز تصف یفیتک یشو افزا موثریت پروسسبهبود  یبود: برا ذیلمشاور به شرح  ابتدایــی یری گ نتیجه
مینهتاسیسات گاز 
ٓ
 .قرار گیردنظر  یدتجد مورد، ابزار کنترولو  پروسسخطوط  یم/ تنظ باید جهت تغییر ا
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 کول دیهایدریشنید از سایت دستگاه کمپروسور و گلیبازد

شنا ور نظبه ممشاور  ،۲۰۱۹بروری ف ۵ یختار در
ٓ
تا اعتبار  کرد یدبازد جرداقخواجه گوگازی  یدانموجود) از م دستگاه های( دستگاه گلیکول دیهایدریشن سور وو کمپر  دستگاه با یــیا

  را که معلوماتی
ً
 یموجود (نقشه ها کیاسناد تخنی، مشاور ی. به طور کلمورد ارزیابی قرار دهد، کرده بود یافتدر انجنیران تصدی افغان گازبا  تخنیکیجلسه  ینچندجریان تدویر در  قبال

 یموضوع مهم یچه جریان بازدید از ساحه،قرار داد و در  مطالعه) را مورد یرهو غ ی راه انداز  طرزالعمل، [P&IDs]  و ابزار ، طرح پروسس[PFD]پروسس  یانجر دیاگرام، یعموم ترتیبات
 .شناسایــی نگردید )GDU( های دستگاه گلیکول دیهایدریشن یاتو عمل سور و کمپر  دستگاهدر رابطه با 

 
 

  بازدید از ساحه جرقودوق و شکرک

 ساحه یناز ا یدکرد. بازد یدشکرک بازدگازی  یداندر م 2شماره گاز کننده  یدتول جداگانهچاه  ناگاز جرقودوق و همچن یو چاه ها ی گاز  یسات، مشاور از تاس۲۰۱۹فبروری  ۱۱تاریخ  در
ور و  یانطرح جر یبا هدف بررس

ٓ
ه کار مشاور مربوط ب یگازرسان کلی طرح  یلتکم به منظور  رقودوقج تاسیساتگاز در  یهتصفدستگاه های جرقودوق و شکرک و  یادینگاز در م ی جمع ا

 انجام شد.

 

  ان الی مزار شریفبازدید از محل تاسیسات تولید برق صنعتی مزار، مرکز توزیع گاز تصدی افغان گاز، تقاطع دریای بلخ و بخش ساخته شده پایپ الین گاز شبرغ
رکز توزیع م، ساحه تاسیسات تولید برق صنعتی مزاراز  یدبازدجریان را در  یدجد پایپ الیناز  یبخش تصدی افغان گاز، از یوبا با محترم همراه ، مشاور ۲۰۱۹فبروری  ۱۴-۱۳ یختار در

  کردند. یبررس پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف و گاز تصدی افغان گاز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  

  

37 
 

  شریف روی دست گرفته شودپایپ الین گاز شبرغان الی مزار گاز و  میدان های: وضعیت فعلی و اقداماتی که باید برای ۳ضمیمه 

 
  گاز میدان های

 هستند. یددر حال تولفعال كرك) ، شجرداقخواجه گوذخایر گازی ، قیاتیمتا، گازی جرقودوق ذخایران (غشبر  ساحهدر  ی گاز  یدانچهار م 

 شوند. یدر نظر گرفته نم انکشافی ایرذخ منحیثو  یافتهکاهش  ذخایر جرقودوق و خواجه گوجرداق 

 ن منظور گردیده است)،  ذخایر جرقودوق و یدان گازی ذخایر یاتیمتاق (در مورد تولید)م تجدید پالن انکشاف، ی فور  کار
ٓ
و  یزاتجهتوتدارک   یهته ناهمچن(کار تولید ا

زما یبرا ضروری با کیفیت یابزارها
ٓ
 .سنجش می باشدو  یری ، اندازه گاز چاه ی ، نمونه بردار چاه ، ورود بهچاه یشا

  انکشاف یافته می توانندسال  ۳و خواجه بوالن) در نظر گرفته شده اند، در خالل  و خواجه گوجرداق یکژوراسذخایر کوگیتان ( یدتول یبرا کهمیدان گازی دو. 

 سپرده شود ی سال به بهره بردار  5ممکن است در مدت تعلیق قرار داشته و  در حالت کورداشیب-جمعه گازی  یدانم انکشاف. 

 ساله در نظر گرفته  10 یزمان جدولمدت در  دراز یتوانند به عنوان پروژه ها یم این دو میدانحال،  یناست. با ا نامعلوم) یکالن و چکچ جنگل( میدان گازی دو  انکشاف
 شوند.

 است. نامعلوممناسب  یزاتنبود تجه یلاز چاه ها به دل یاری بس یتوضع 

 ینده حوادث وقوعتا از  یرندقرار گ یبه طور منظم مورد بازرس یدشده و با مربوط به پروسس گاز کهنه یزاتاز تجه یاری بس
ٓ
 .گردد یری جلوگ در ا

  شود یم یرضروری غ یو ضررها یان، مصرف گاز توسط مشتریفعل یدتول سطح یابیدر ارز  ینانباعث عدم اطم یری اندازه گ یها و ابزارها دستگاه یتوجودمعدم. 

  و ؛کند یم یجادا انسجام را و  یمنیخطرات ا تیک،اتوماسیستم های کمبود 

  مینهتاسیسات گاز
ٓ
 هستند. یپروژه فعل یمهم برا یها یستمس ،نیشیدراهید یکولگلدستگاه و  ا

 
  و محیط زیست امنیتکیفیت، صحت، ایمنی، 

اعالم  یستماز، سگ کشف کننده های، یمنیا یزاتتجه ،تجهیزات حفاظت شخصیو نبود اطمینان از کیفیت/ کنترول کیفیت  در خالء ها، نبود امنیتمربوط به  مشکالتطور خاص،  به
موزش د کارمندان اطفائیه، یخطر عموم

ٓ
 .یابدفورًا کاهش  یدبا یرهو غ پالن واکنش به حاالت اضطرار، منسجم سیستم در حاالت اضطرار ، خاموش کردنیدها

 
 

  مسایل عمومی

  که  یستندموجود ن یتدر ساطرزالعمل های عملیاتی و صحی، ایمنی و محیط زیستی  – محیط زیستیطرزالعمل های صحی، ایمنی و و  یاتیعمل یاطرزالعمل هعدم وجود
 شود. یم روش های پسندیده صحی، ایمنی و محیط زیستیو  یالملل ینب یمنجر به انحراف از الزامات استندردها

  مینهمهم مانند  تاسیساتاز  طرح های بعضی – چگونگی جریان پروسس مهم یها دیاگرامعدم وجود
ٓ
ر دسترس د می سازد، ل را کندیمسا یلو تحل یابیکه ارز  دستگاه ا

 و ؛یستن

 عدم وجود SCADA  -  قابل مالحظه زمانی یرشود که باعث تاخ یانجام م یبه صورت دستها  یاتعمل یشترشوند؛ ب یاستفاده م هدایات یا ارقامانتقال  ین ها براوفیتل(از 
 کند. یم یجادا پرسونل عملیاتیها و  یــیدارا  یرا برا یمنیخطرات ا این عدم موجودیت، شود) یم یبحران یطبه شرا واکنشدر زمان 

 

 میادین گاز تصدی افغان گاز

 :ذیل می باشد شامل موارد در مورد کیفیت، صحت، ایمنی، امنیت و محیط زیست ها یافتهو  مشاهدات

 یستدر دسترس ن صحت، ایمنی و محیط زیست یریتو سوابق مد طرزالعمل. 

 یستدر دسترس ن یزاتتجهحفظ و مراقبت از و  در قسمت عملیات ها ی کار  رهنمودهای. 

 رفته نمی توانندگکار مورد استفاده قرار  یرقابلغ یطشرا یلو به دل کهنه بوده یارموجود بس یو حفاظت یمنیا یزات. تجهیستمناسب در دسترس ن یو حفاظت یمنیا یزاتتجه. 

 موزش ا یها تصدیقنامه یدارا  پرسونل
ٓ
موزش  یمنیا

ٓ
تش، یهاول یها ، کمک H2S گاز گونگی زنده ماندن در مقابل مواجه شدن باچ(مانند ا

ٓ
 یص، تشخاطفائیه یا مقابله با ا

 و ؛)یرهو غ ینسنگاجسام محدود، بلند کردن  یگاز، کار در فضا

 کند یم یجادرا ا یمنیقرار دارد و خطرات ا ینامناسب یتدر وضع کهنه پروسس گاز یزاتتجه. 
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 کیلومتر) ۴۴بخشی از پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف که قبال ساخته شده است ( 
 کیفیت، صحت، ایمنی، امنیت، محیط زیست

 است. در حال  زیاد یتاولودارای موضوع  یک یفشبرغان و مزارشر ینبکارهای صورت گرفته  بازرسیهرگونه انجام  یا پایپ الین گازساخت  تداوم کار یبرا پرسونل یتامن
 ).اتفاق می افتد شاهراهواقع در امتداد  یسلوپ یها پوسته(حمالت مسلحانه به  یستامن ن یفمزارشر الیشبرغان  یاصل سرک یحاضر، حت

 و  ستیدر دسترس ن صحت، ایمنی و محیط زیست اسناد مربوط به یراضطرار و سابه حاالت واکنش  پالن، امور صحی، ایمنی و محیط زیستی یریتمد طرزالعمل های
موزش

ٓ
 است. صورت نگرفته یمنیا های الزم در قسمت ا

   باس پوششی ل، یمنیا های ینک، دستکش ، عو محکم سخت ی، کاله هایمنیا یها بوت( یستندمناسب ن تجهیزات حفاظت شخصی یدارا  عملیاتیو  ساختمانیکارکنان
 .می کننداستفاده  یساختمانعملیاتی و  یها یتفعال انجام مربوط به کهنه یاربسحفاظت شخصی  تجهیزات یا معمولی ی) و از لباس هایره، و غکامل

 تشوسایل  مانند:( یمنیا یزاتتجه
ٓ
گاز قابل حمل و  تشخیص دهنده های،  H2S تجهیزات و وسایل حفاظت در برابر گاز، ها چشم یشستشو یها محل، خاموش کردن ا

 و ؛یستموجود ن یت) در سایرهغ

 یها یهمطابق با توص یدکه با اطمینان از کیفیت/ کنترول کیفیت یــیاسناد اجرا یبرا یبازرس یو گزارش ها یفیتل کو کنتر  طرزالعمل های API5L ، انجمن توصیه های
 .، قابل دسترس نمی باشدشوند یلتکم پسندیده انجنیری  یها یوهو ش B31.8 (ASME) یکامرا یکیخانم انجنیران

  

  معلومات عمومی

د پایپ الین که به طور کلی در امتدا یدجد پایپ الینو نصب  مبنی بر دیزاین یمتصمبا در نظرداشت سروی ساحوی انجام شده در ساحه، تصدی افغان گاز، از معلومات کسب شده  طبق
 ، و تقرگاز موجود قرار داشته

ً
ن20( یستب یبا

ٓ
 یدجد مسیرگاز در نقشه  یدموجود و خط جد پایپ الین گاز یر. . مسعملی نبود یتیامن یها ینگران یل، به دلموقعیت دارد ) متر دورتر از ا

 نشان داده شده است. پایپ الین گاز

در  ساخت انجنیری، تدارکات و مجوز  یدارا قراردادی  یچه تصدی افغان گاز، بازار سروی ، به خاطر اینکهانتخاب نشد پایپ الین گاز یو ساخت برا تدارکات، قراردادی کارهای انجنیری 
 ینبه اندی زا از خود معالق هیچ نوع یتیامن یها ینگران یلبه دل انجنیری، تدارکات و ساخت یخارج قراردادی های نکرد.  یــیشناسارا ، باشد پایپ الین گاز اعمارافغانستان را که قادر به 

الت  ینو ماش یزات، تجهپرسونلبا استفاده از  تصدی افغان گاز توسط خود ۲۰۱۵ گست سالادر  پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف ساخت یلدل ین. به همدادندپروژه نشان ن
ٓ
ا

غاز شد.  دست داشته شان
ٓ
 :شده است تکمیل تصدی افغان گازتوسط در جلسه معلوماتی شده  ارایه به معلومات مطابق ذیل یساختمان ی، کارها۲۰۱۹جنوری  ۲۶ یختارالی ا

 7 به مقدار و دهقرار داده ش کانال به صورت باز در لبه پایپ الین گاز. ه استگردید کنده کاری شروع می شود، ق ادجر سور در خواجه گوو كمپر  دستگاهاز  که کانال یلومترك 
زمااند شدهولدینگ  جرداق شروع می شود،در خواجه گو كمپروسور  که از دستگاهها  پایپ از یلومترك 7

ٓ
 ۷از  یلومترک 2 موفقانه در قسمت )UT %100تلویزیونی ( یش. ا

 از روزانه یزارش هااست. گ قرار داده نشده یینهنوز پا پایپ الین گازو  نشده روکش  پایپ الین گازصورت گرفته روی  یها ولدینگانجام شد.  کیلومتر پایپ الین گاز مذکور 
زمایش تلویزیونی یج، نتاته وارهف ی، گزارش هاکارها یشرفتپ

ٓ
زما )UT( ا

ٓ
رشیف تصدی افغان گاز موارد در دفتر یناست. ا ی به زبان در  یدرواستاتیکاه یشو ا

ٓ
 یشده و برا ا

نها به صورت چاپ شده(فقط ن یبررس
ٓ
 رها شدهاز ب بدون هیچ نوع محافظی کانالدر امتداد  پایپ الین گازشده  ولدینگ ی. قسمت هاداده شدمشاور قرار  یار) در اختقل ا

 است.

 تقر 
ً
 یدبازد جریاندر باید  GPS یقمختصات دقدستگاه کود و برق شمال ( یری اندازه گ مرکزاز خط حصار در پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف، که از  یلومترک 2.3 یبا

شده، روکش شده ،  ، ولدینگشود)از محل مشخص  یدبازد جریاندر باید  GPS یقمختصات دقشروع شده و در قسمت دریای بلخ ختم می شود ( شود)از محل مشخص 
ن خاک پری شده استو  دورش گرفته شده و پایین قرارداده شده

ٓ
زمایش های تلویزیونی. اطراف ا

ٓ
 ولدینگ هاش از پوش ی بصر  ی، بازرسیدرواستاتیکاه یهو تست فشار اول ا

. گزارش ته اسانجام شد انستیتوت استندرد ملی افغانستان موفقانه و پترولیم افغانستان انستیتوتبر اساس الزامات  TFSBO یها یهبا توص در مطابقت پایپ الین هاو 
زمایش تلویزیونی یج، نتاه وارهفت ی، گزارش هاکارها یشرفتپ از روزانه یها

ٓ
زما )UT( ا

ٓ
رشیف تصدی افغان گاز حفظ شدهدر  ی به زبان در  یهاول یدرواستاتیکاه یشو ا

ٓ
و  ا

نها به صورت چاپ شدهن(فقط  یبررس یبرا
ٓ
 .داده شدمشاور قرار  یار) در اختقل ا

  تقرکارهای مربوط به 
ً
کرانه های از برش  یری جلوگ یبرا TFSBOاست ( پل گذر از دریا تهیه و ترتیب نشده هنوز طرح  یراانجام نشده است زپل برای عبور از دریا  متر 200 یبا

شده و در  ولدینگ") 0.5، وزن  OD 12.75 "(NPS 12)( متری پایپ الین 200حال، بخش  ین). با اهوایــی ساخته شوددارای دو کیبل پل  یكکند كه  یم یه، توصدریا
  شده است. ) قرار دادهASME B31.8(مطابق دریاگذر در نظر گرفته شده نقطه  یکینزد

 تقر 
ً
و الی شبرغان  شود)از محل مشخص  یدبازد جریاندر باید  GPS یقمختصات دق(شروع شده بلخ دریای از  پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف که یلومترک 17 یبا

دورش گرفته شده و ، قرار داده شده یین، پا)ولدینگشده، روکش شده ( ، ولدینگشود)از محل مشخص  یدبازد جریاندر باید  GPS یقمختصات دقامتداد می یابد (
ن خاک پری شده است. 

ٓ
زمایش های  .کند یبلخ واقع شده است عبور م دریای یکیکه در نزد یــی/ روستایمنطقه مسکون یک از الین گازپایپ خاک پری شده قسمت اطراف ا

ٓ
ا

انستیتوت پترولیم  بر اساس الزامات TFSBO یها یهتوص پایپ الین ها در مطابقت با ها و پوشولدینگ  ی بصر  ی، بازرسیدرواستاتیکاه یهو تست فشار اول UT تلویزیونی
زماهانجام شد موفقانه ANSI انستیتوت ملی استندرد افغانستان و API افغانستان

ٓ
 است. زمالها روکش  یرو  بعدی یش، اما انجام ا

 زمایش تلویزیونی یج، نتاه وارهفت ی، گزارش هاکارها یشرفتپ از روزانه یگزارش ها
ٓ
زما UT ا

ٓ
رشیف تصدی افغان گاز حفظدر  ی به زبان در  یدرواستاتیکاه یشو ا

ٓ
 یو برا ا

ن( یبررس
ٓ
 .قرار داده شده است مشاور در اختیار ) فقط نقل چاپ شده ا

  مرکز توزیع گاز تصدی افغان  ازکه  کانالدر امتداد  پایپ الین گاز از  یلومترك 18 . اینشد حفر یزندیگر  کانال یلومترك 18، پایپ الین گاز یلومترک 19 پرکاری اطرافپس از
 قرار داده نشده یینهنوز پا پایپ الین گازنشده و  روکش پایپ الین گاز از یلومترک 18 یناولدینگ های . ه استشد ادامه می یابد، ولدینگ به سمت شبرغانگاز شروع و 

زمایش های یج، نتاهفته وار ی، گزارش هااز پیشرفت کارها روزانه یاست. گزارش ها
ٓ
زما UT ا

ٓ
رشیف تصدی افغان گاز موجود  در ی به زبان در  یدرواستاتیکاهاولیه  یشو ا

ٓ
ا
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ز رها شده با بدون هیچ نوع محافظی کانالدر امتداد  پایپ الین گازشده  ولدینگ یقسمت ها. قرار داده شده استمشاور در اختیار ) نقل چاپ شده( یبررس یو برا بوده
 .است

 مختصات  گاز والو  خروجیک و دو بال  والو یک)GPS ن باید در جریان  یقدق
ٓ
. نصب شده است )یفبلخ (از سمت مزارشر دریای یکیاز محل مشخص شود) در نزد یدبازدا

 نصب شود.نیز  یگرد والو) 3قرار است سه (

 اری کولدینگ ، کنده کاری کانال، حق العبور ساخته شود:  یدبا پایپ الین گاز یراز مس باقیمانده یلومترک 45.1است.  یلومترک 44 ،شده ولدینگ پایپ الین گاز یطول کل ،
زمایش، شو سنج پاک کاری ، پرکاری اطراف پایپ الین، دورش را گرفتن، قرار دادن یین، پاکردن ، پوش UT تلویزیونی لو کنتر 

ٓ
 .تکمیل گردند یدبا ا

 یستم، سزنگ زده گیو  یمحافظت در برابر خوردگ SCADAسروی در این نشده است.  یهنوز طراح پایپ الین گاز کنترول لیک شدن در قسمت و یصتشخ یستم، س
 هنوز انجام نشده است.زمینه 

   

 یفاز سمت مزارشر یگرد یم) ت۲و ( کرده کار شبرغان از سمت یمت یک )۱(انجام شده است:  تصدی افغان گاز یم) توسط دو تحفر کردنو  کردن یف(رد پایپ الین گاز ساختمانی کارهای
 تقر تصدی افغان گازکرده است. را شروع کار 

ً
 یکینزد در یک گدام دیگردر  پایپ یلومترک 6.4شبرغان و حدود  یکیدر نزدواقع  گدام خویشدر خط گاز ک بال  والوو  پایپ یلومترک 50 یبا

  نشده است. و تدارک یههنوز ته یری اندازه گ یزات، ابزار و تجهیمصرف، جانبقابل  یزاتحال، تجه یندارد. با ا یفمزارشر

 کنترول اسناد سیستم

 :یستموجود ن پسندیده انجنیری  یروش ها مطابق به و ساخت سایتطرزالعمل های ایمنی 

 جریان در منییخود را در رابطه با ا یت، نقش و مسئولتخنیکی یاعضا یتمام ینكهاز ا ینان: اطمیلاز قب یمنیاز حداقل موارد ا یناناطم به منظور حصول یعموم رهنمودهای: ینگران این
 حساس یرش ها، بها خط یهبه محافظت، تخل یازکه ن یــیها ی ، حفار : تونل هاعنوان مثال به(  یمنیحساس به ا هایقبل از شروع كار پـی هم را ، جلسات کردهدرک شان  ی کار  پالن یاجرا
 .، تنظیم و مدیریت نمایند)دارند یرهو غ

 
 دیزاین

 خر یدرولوژیکاو ه ییستز یط، محکتی، ژئودسروی انجنیری جیودوجی
ٓ
 انجنیری توسط شرکت  1965موجود در سال  پایپ الین گاز یرمس سروی ینانجام نشده است. ا

ه گاز، ب یدخط جد دیزاین جهت غرض تداوم کار ساخت، قابل استفاده است و یعموم معلومات یفقط برا یجنتا ینانجام شد. ا )Vostokgiprogas(یشورو یراتحاد جماه
 است. نیاز یدجد سروی یک

  ویزانپل  از دریا از طریق ساختعبور  پیشنهادی تصدی افغان گاز در قسمت روش
ٓ
است  یزاینداز جدای ناپذیر بخش یک نشده است، که  یابیارز  سروی یجبر اساس نتا ا

ث
ٔ
 و زمان ساخت دارد. یمنی، امصارفبر  یمیمستق یرو تا

 را متاثر می  یمنیو ا صحت، ی، اجتماعیزیست یطمحپالیسی  یمبه طور مستق مسئله ین، ایننشده است. عالوه بر ا تهیه و ترتیب هنوز  یکدوحفاظت کات یستمس دیزاین
 و سازد؛

  در مورد  یری گ یمتصمSCADA است. حال تعلیق اما هنوز در قبال دیزاین می شد یدبا لیک یصتشخ یستمو س 

 
  

 ساختمان
  غاز شده است.  طرزالعمل های ساختو  در قسمت دیزایناسناد  یچگونههتهیه و ترتیب و منظوری بدون  مانیساختکارهای

ٓ
 پ الین گازپای یرمسکه شد  تصمیم گرفتها

قوای  یاه یهبق با توصمطا کانالموجود باشد. عمق  عین والوهایک بال  والوهایمحل تا . قرار بود تعقیب گرددموجود  پایپ الین گاز ی ازجنوب ی متر  20موجود در فاصله فقط 
 .در نظر گرفته شده استمتر  1.8در حدود  یكامرا انجنیران اردوی

 

 رار ق یخوب یتدر وضع کانالشده از  ی. قسمت بازرستوسط قوای انجنیران اردوی امریکا توصیه گردیده است متر 8/0به اندازه  متر 1.0 به عوض کانالوجود، عرض  ینبا ا
ن یینقبل از پا را  کانالضرورت خواهد بود تا حال،  یندارد. با ا

ٓ
ن انباشته شده است که در اثر طوفان یادیز ریگ یلبه دل قراردادن پایپ الین در ا

ٓ
. کاری کرد را پاک، ریگ در ا

 یتیامن یلشده است که به دالپالن داده شود.  یبرتدارند ، تهموارسازی به  یازرسد ن یکه به نظر م پایپ الین گاز یها تمام قسمت یبرا کانالکـف  ریگ باید درمتر  ۰٫۲ حداقل
 مخفی تیکانکری یها سوراخدر  یتیامن یلموجود به دال ایه همچنان، والوکند.  یصدق م یزموجود ن پایپ الین گازامر در مورد  ین، که انشود ی عالمت گذار  گاز یدخط جد یرمس

 شده اند.
 

 به )، یبازرس ی(گزارش ها یفیتک یها هرمفو ، مانیساختکارهای  یبرا منظور شده الزم طرزالعمل هایپایپ الین گاز بدون ساخت بلند در  یفیتبه اهداف و ک یابیدست
 ) دشوار خواهد بود.یرهو غ دهنده ها ، اتصالوالوها( پایپ طول و مواد یرشپذشمول طرزالعمل های 
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 ورکشاپ، هیی، جلسات توجصحی، ایمنی و محیط زیستی نشده است. جلسات تهیه و ترتیب تا هنوز  ساخت رهنمود یا صحت، ایمنی و محیط زیست یریتمد طرزالعمل 
موزش یها

ٓ
موزشی، بازرسیمنیامسایل ثبت  کـتاب،  ی، گزارش دهیا

ٓ
 نشده است. تهیه و ترتیب ، ا

  می شود محققبهره برداری از پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف  یختار دیزاین در یتظرف. 

 

 تعقیب یافته های مهم:
 شمالبرق د و کودستگاه  یکیدر نزدتصدی افغان گاز گاز  یعتوز  جرداق الی مرکزسور خواجه گوو کمپر دستگاه از  پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف یرطول کل مس، 

ن است یلومترک 89.1
ٓ
 شود. یم اداره تصدی افغان گازموجود است که توسط  پایپ الین گازطول  عین، که طول ا

 اگست ، کار ساخت و ساز دریفیتک کنترول/ یفیتکاطمینان از و نظارت مستقل از  سروی انجنیری حاصل از  یجنتا طبق، مناسب دیزاین اسناد عدم موجودیت یرغمعل 
غاز و حدود سه سال ادامه  2015

ٓ
 .ودب ها کانالدر حفر  متر 1.8حفظ عمق موجود و پایپ الین از  دورتر متر 20 گاز یدنصب خط جد ،یاصل یکرد. رو یافتا

 زمايش بود. همچن یکه در مرحله ساخت و ساز کاف بررسی گردید ،هشد یبرهکال تلویزیونیتست  یتتوسط شخص ثالث با استفاده از کولدینگ کاری  یفیتک
ٓ
ين، ا

 انجام شد. تلویزیونیعالوه بر تست  ولدینگ ها اتصال لو براي كنتر  پرکاری شده پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریفيدرواستاتيك در بخش هاي اه

 مطابق با  پایپ الین گازساخت  ی، که برایگرو اسناد دطرزالعمل ها  سایر روزانه ثبت شده است. تمام یو گزارش ها یتسا کـتاب ثبتساخت و ساز فقط در  کار یشرفتپ
 ، وجود ندارد.ری می باشندضرو  پسندیده انجنیری  یها یوهش ینو همچن یالملل ینب یردهانداست

 که عمدتا پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف را ولدینگ کردهاز  یلومترک 44حدود  تصدی افغان گاز، می رسد غانکه مشاور به شبر  ی، هنگام2019 جنوری  26 یخدر تار ،
پایپ از  یلومترک 25، و هشد توسط خاک پرکاری دوباره پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف از  یلومترک 19 اطراف حال، تنها ین. با اصورت گرفته است یفاز طرف مزارشر

 است. قرار داده شده کانال یکیدر نزدزمین  حسط یبر رو  حفاظو بدون  هشد ولدینگفقط  الین گاز

 ن توسط خاک پرکاری شده بود از سرک های خاکه پایپ الین گاز از یبخش ها
ٓ
نها  یگونه محافظت یچکنند و ه یعبور م سرک هاکنار  یا که اطراف ا

ٓ
صدمات نمی  در برابراز ا

 شده است. شاندهپو کانکریتیموجود است که توسط صفحات  پایپ الین گازدر تضاد با  مسئله ین. اشود

 پایپ الین  ریمس تمامكه  بود شده یهتوص یكامرا اردویانجنیران  طرف ازاین در حالی است که ، نشده است پایپ الین تطبیق دوره ساخت یموقت برا یكدوحفاظت كات
نودهای قابل اتصالرا با استفاده از  گاز

ٓ
 و پوشانده شود؛ یالملل ینب یمطابق با استندردها ا

 متوقف شده است. بالقوه در ذیل ذکر شده، یچالش هابخش در  کهمهم  یلکار نصب خطوط گاز به دال 

 
  

  چالش ها و اقدامات: 
  

ن توجه صورت گیرد،را که  ذیل یاساس یچالش ها مشاور 
ٓ
 کرده است: یــیشناسا باید به ا

  
 میادین گاز

  ورد ذخا غرض تجدیدمعتبر  معلوماتعدم وجود
ٓ
ور  ی. برایشورو یرشده توسط متخصصان اتحاد جماه یلگاز تکم یربرا

ٓ
ورد  غرض یازمورد ن معلومات یلو تحل ی جمع ا

ٓ
برا

 استفاده شود. یعلم یدجد یها و روش شیوه هااز  یدبا ذخایر،

 شود. ینتدوتهیه و در اسرع وقت  یدوجود ندارد و با یدان های گاز جدیدمهای انکشافی  پالن 

 استفاده شود. یمنابع نفت یریتمد یستماز س یدگاز با یرذخا یطبقه بند ی. برامورد موافقه قرار نمی گیردرسما  ذخایر یطبقه بند 

 شود. سنجشگاز  یاحتمال یدتول یزانشوند و م تست یدبا یدتول یتمام چاه ها 

 است. یازو مصرف گاز مورد ن یدتول کنترول یبرا اندازه گیری  یستمس 

 استفاده از ومراحل  تیک کردناتوما SCADA هستند.و مناسب مطلوب  یاربس شفافیت یشبهبود عملکرد و افزا یبرا 

 م یناناطم جهت حصول ی حفار  پالنو  گاز توسط تصدی افغان گاز یدتول میزان
ٔ
 .، تهیه و ترتیب خواهد شدیعتوز  یستمگاز به س یدارپا یناز تا

  زما ی، به درستمراحل پروسسدر  ییرقبل از هرگونه تغ یدفشار باکهنه  مخازن
ٓ
  یشا

ٔ
 شوند. ییدو مجددًا تا

  شود. در  یریتو مد ندیزای یبه درست یدبا گاز یهتصف پروسه در ییراتشود و تغ یابیبه دقت ارز  یدبا تصدی افغان گاز گاز یعبه شبکه توز  یاتب برق  ۱دستگاه شماره اتصال
 خواهد کرد. یریت) را مدیداخل یانمشتر / NFPP و مزار IP،  یاتب IPPفشار مختلف ( یستمسه س تصدی افغان گاز حالت، ینا

 ن به عنواناستفاد یبرا هر گونه پالن. ضرورت می باشد یقدق های یبازرسبررسی و  به یماندهزمان کار باق یابیارز  یو برانامعلوم بوده موجود  پایپ الین گاز یتوضع
ٓ
 ه از ا

م پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف جهت یموقت برا بدیل
ٔ
 یبازرس یجهنت یلس تحلبراسا یدار، بادستگاه تولید برق صنعتی مز  به یشترگاز با فشار ب یشترحجم ب ینتا

 باشد.
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 از شبرغان الی مزار شریفیپ الین گپا 

 ین شودتضم ی هاقراردادو  تصدی افغان گاز پرسونل جان ظت ازاحفغرض  پایپ الین گاز شبرغان الی مزار شریف یردر طول مس یتامن. 

  ط در قسمت صحت، ایمنی و محی یالملل ینب هایتا الزامات استندرد ی تصدی افغان گاز قرار داده شودکار  در اختیار قوای یدبا یدمدرن و جدتجهیزات حفاظت شخصی
 .ها حفاظت صورت گیرد یــیو دارا  یستز یطو از مردم، مح زیست مرفوع

 و ترتیب گردند یهاز ابتدا ته یدپروژه با اسناد یا سوابق. 

 م یدساخت و ساز، با مراحلناخواسته در  یاز وقفه ها یری جلوگ یبرا
ٔ
 شود. ینبودجه مناسب پروژه تا

 تسریع ساخته شود یازمورد ن یفیتو ک یمنیاحفظ با  یساختمان یکارهاروند  با تجهیزات جدید تعویض گردد تا بدین ترتیب فورا اید ب خراب تجهیزات. 

 الن شده کارهای پ یشرفتاز پ یناناطم پسندیده انجنیری جهت حصول یها یوهو ش یالملل ینب یندردهامطابق با است یلیتفص دیزاینو  سروی انجنیری  یحصح یکارها 
 .شوند یلتکم ،پروژه پالن منظور شدهطبق  مانی،ساخت

 ن احساس می گردد، باید  یها، مواد و مواد مصرف دستگاه
ٓ
 شوند. و تدارک یهاز قبل ته مانی،ساختکارهای  بدون سکـتگی یشبردپ یبراکه نبود ا

    
 یهته پروژه و تمامی اسناد الزم در قسمت دیزاین وند وش یتمناسب رعاطرزالعمل های ردها و ند، استتهیه و تدارک گردد یرهو غ الزم ، دستگاه ها، موادیزاتتجه ی که، در صورتیطور کل به

ه قسما ولدینگ و ک پایپ الین گاز ی ازیــبخش ها تفتیش/  یبازرسامور  یونیکونشرکت . دارند پایپ الین گازساخت  یالزم را براهای مهارت  و ترتیب گردد، انجنیران تصدی افغان گاز
ماده ساز  یدر کارهاتصدی افغان گاز را ، خاک پری شده است را به پیش می برد

ٓ
را انجام  یاعو اجتم یط زیستیرات محیاثت یابیارز  یهاول یهاسروی ، همچنان کمک کرده یساختمان ی ا

  .قرار می دهد یابیارز  مورد را  شیرین سازی گاز و  یهتصف یساتموجود و تاس یچاه ها یواقع عرضه یتداده و قابل

ن، اسناد ترتیبو  یهپس از ته مانیساختکارهای 
ٓ
 شود. یاز سر گرفته م انجنیری دیزاین و منظوری ا

 
 

 ارتقای ظرفیت

 .ندشد یلو تحل یــیتوسط مشاور شناسا تصدی افغان گاز پرسونل یتبالقوه در ظرف خالءهای

 
ً
موزش  یدبا تصدی افغان گاز پرسونل ،قطعا

ٓ
زما یساختمان یپروژه، کارها جریان انکشافتا در  تصدیقنامه ضروری را اخذ کنندو های الزم را دیده ا

ٓ
احت و مناسب ر  خاطررا با  یشاتیو ا

 یدبا یتظرف ارتقای رنامهاست. ب ستوارپسندیده انجنیری ا یها یوهو ش تحلیل یجکه براساس نتا ه استکرد یهته پروژهاین  ارتقای ظرفیت را برای یبرنامه اختصاص یکانجام دهند. مشاور 
شده  تشریح 2ضمیمه همانطور که در  گاز، در امتداد خطوط یمنیو ا مسایل صحی یریتمدقسمت در  نا، همچنیو اجتماع ییستز یطمح مسایل یریتمدظرفیت کارمندان را در قسمت 

 یتجربه که مسئولو بات واجد شرایطکارکنان  ده و توسطش یجادا تصدی افغان گاز در ا فور  یدبا یمنیو ا صحت، ی، اجتماعییستز یطمح شعبه خاص مسایل یک. ارتقا ببخشد یزن، است
 .تجهیز گردد، خواهند داشترا بر عهده  یو اجتماع یزیست یطمح مسایل یریتمد یستمس یریتمد
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  زمین ها/دارایــی ها باالیکیلومتر تکمیل شده پایپ الین  ۴۴: جزییات درباره تاثیرات ۴ضمیمه 

 مذکور  پایپ الین گاز یلومترك 44 قسمت در
ً
ث اشخاص متاثر شده از پروژه وجود داشتهاز  یکم یار، تعداد بسشده است ساختهكه قبال

ٔ
به همین ، ده استثبت ش یمحدود یاربس اتیر و تا

نها مکلیت های متاثر شدهو  متاثر شدهخانواده  8در مورد ( هجبران خسار  یاتشامل جزئ خسارهپالن مدیریت جبران شده است.  و ترتیب یهته پالن مدیریت جبران خساره یك دلیل،
ٓ
 )ا

نها  انتقالو  بوده
ٓ
مردم دین ترتیب، بباشد تا  حق العبور  یراز مس یبخشدر حصار  قراردادن یک تواند یم یاقدام کاهش یک. می نماید یه، توجیکاهش یهابدیل  پس از در نظر گرفتنرا ا

 خود را از دست ندهند. ینزم

 :ذیل می باشدشامل موارد  و ترتیب پالن عمل اسکان مجدد یهته در قسمت یاصل یتهایاز فعال برخی

  از دست رفته. یها یــیدارا قیمت گذاری و  سروی کامل تدابیرو  ٪100 ی انجام سرشمار 

  و ی؛و اقتصاد یاجتماع سرویانجام 

 با مردم یانجام مشوره عموم. 

 گاهی دهی
ٓ
 رسیدگی به شکایات مز یکانیدر مورد م ا

 

  فعالیت های خاص شامل موارد ذیل می باشند:

  ؛سوالنامه سرویو چاپ دیزاین 

 سروی؛ یم، رهبر تناظران، سروی کنندگان استخدام 

 موزش ها
ٓ
 ؛ناظرو  سروی کنندهبه  سرویمرتبط با  یانتقال ا

 ؛پیشبرد فعالیت های مربوط به سروی ساحوی 

 و دیتابیس؛ یهو ته ارقام یلتحل 

 .تهیه گزارش های سروی 

  

 یق اقداماتدق سرویو روش  ٪100 سرشماری 

 به سروی ظرنا، ینکند. عالوه بر ا یم ی پر خانه را مذکور  سوالنامه سرویدهد و  یزن و مرد) انجام ممشمول افراد مسئول ( یرسا یاها خانواده  سرپرستانرا با  یمصاحبه ا سروی کننده،
سروی را رهبری کرده و رهنمودهای الزم را در قسمت سروی  ماعیاجتمسایل حال، کارشناس  ین. در همسروی کننده گان در اجرای کار و نظارت از پیشرفت های روزانه کمک خواهد کرد

 .د حمایت خواهد کردو بر عالوه، مشاور را در تهیه پالن عمل اسکان مجد، ساحوی، تحلیل معلومات و تهیه دیتابیس، ارایه کرده

 
  

 اقتصادی -سروی اجتماعی 

سروی اجتماعی انجام خواهد شد.  یالملل ینب یردهاندمطابق با است یو اقتصاد یاجتماعسروی  یک، کنترول پو گرو  متاثر شده یخانواده ها یاجتماع-یاقتصاد به منظور کسب معلومات
ای عمل اسکان پالن هاقدامات در  یناکـفایت  یینتع معلومات غرض یابیو ارز  یارتنظ پالناز  یعمل خواهد کرد و بخش متاثر شده یخانواده ها یزندگ یطشرا یبعنوان مبنا و اقتصادی

 خواهد شد. و ترتیب یهتهسروی ساحوی، سوالنامه سروی اجتماعی و اقتصادی  ینا ی. برامجدد را شکل می دهد

 است: ذیلشامل موارد  یو اجتماع یاقتصادسروی  ینا مهم یها یتفعال

 انجام سروی ساحوی؛ 

 تحلیل معلومات؛ 

 .تهیه گزارش  
 

 :ذیل خواهد بودخاص شامل موارد  یها یتفعال ،حال ینهم در
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 ی؛اجتماع سوالنامه سرویو چاپ  دیزاین 

  ؛ناظرانو سروی کنندگان استخدام 

 • موزش ها
ٓ
 ؛ناظرانو سروی کنندگان به  سرویمرتبط با  یانتقال ا

  ؛فعالیت های مرتبط با سروی ساحویپیشبرد 

 دیتابیس؛ یهو ته معلومات یلتحل 

  سروی یگزارش هاتهیه. 
 


