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 يیخالصه اجرا

ال به از سطح باآوردن فقر  محدود جهت در افغانستان با پيشرفت پيشرفت و رشد ، احتمالوضعيت امنيتیدر اصالحات  و بهبود  بدون
 عمومیان اعتماد به نفس سرمايه گذاردر آن بخش الزم است تا اصالحات  به همين خاطرخواهد بود.  محدود شرايط فعلیدر  نپاييسطح 

هستند  سکتور های و انرژی ( معادن) ، مواد استخراجیزراعت ضمن سکتور. بخشدتحرک اقتصادی موجود را  امکانو هم  بهتر گردد
 رشد اقتصادی در افغانستان برخوردار هستند. چشمگير که از امکانات

 است:  ستخراجی و انرژی به داليل زير مورد نيازتسريع بخش های ا پيشرفت در

فراهم می شود. اين امر به افغانها اين امکان را می  ق، امکان دسترسی بيشتر شهروندان به شبکه بربرق با متنوع سازی منابع تأمين :الف
  .بيشتری قرار بگيرنددست آورد و بهره وری د و با استفاده از آن بتوانند در برو طريق فقر از بيناين دهد تا از 

  کند.  را فراهم برق دارمنبع پايهمچنان  ،دارند دسترسی قمتنوع سازی منابع برق برای افرادی که از قبل به شبکه بر :ب

 ٢،٠٠٠ فتابی آشبکه برق کمک خواهد کرد زيرا دولت در حال پيشبرد يک برنامه انرژی تخنيکی به تثبيت  گاز یانرژتأمين وفزايش ا  :ج
 سبز که در حال حاضر نصب شده است) به عنوان بخشی از يک برنامه رشد  داخلی سب ستيشنمگاوات  ٥٢٢ت (در مقايسه با مگاوا

  ميباشد.

دارد و  معيار خويشسال آينده، مواد استخراجی تنها بخشی است که توانايی توليد صادرات و درآمد را در  ١٥ آز همه مهمتر در طید: 
 از اين طريق ثبات مالی بيشتری را فراهم می کند. که ميباشد خارجی تبادله قادر به توليد

ميان مدت و  برق با توافق نامه خريد )  IPPهای گاز توسط توليد کنندگان مستقل برق ( کارخانهکه  ،استبه شکل خوب شناسائې شده 

يک به عنوان  ) IPP. توليد کننده گان مستقل برق ( يدفعاليت نمآبرای توسعه بخش گاز  اجرا کنندهمی توانند به عنوان )  PPAمدت ( دراز
سرمايه  کنوناافغانستان  طوريکېدر حمايت از گسترش توليد برق مبتنی بر گاز فعاليت می کنند.  کاریفرصت مؤثر در ايجاد ظرفيت 

تان از ، دولت افغانسوضعيتابل اين گاز طبيعی را نشان نداده است. در مق توزيع م" کامالً يکپارچه برای توسعه و يهامف ثبوتگذاری "
دف ه، که شامل سه ابتکار مرتبط با همين حمايت نمايد برق انرژیتوسعه گاز بخاطر  تا از يک برنامه اختصاصی خواسته؛ بانک جهانی

 است. تشويقیاز طريق يک استراتژی ترکيبی  شروع به کار بخش استخراجی

خش گاز  ب تأمين گاز و بهبود مديريت بنآ های خاص  زير گسترش کمک و دفمند برایبرای توسعه بخش گاز توسط يک پروژه ه تشويق 
 حمايت مالی اين پروژه که، کند يهرا تهاطمينان می دهد که گاز کافی مذکور  پروژه . فراهم ميشود)  (AGASPپروژه گاز افغانستان توسط 

برغان ش گاز در  کيتمار بنيادبا اندازه کوچک ساخته شده است که می تواند  گازدستگاه توسط دو  دستگاه. اين داده ميشود )IDA (توسط 
  ايجاد کند.

از گ شبرغان که درکوتاه مدت به بهره برداری سپرده ميشود  و در نزديک ساحه توليد شهر در گاز از توليدمگاوات برق  ٤٠توليد : الف
  . ميباشد) پروژه گازشبرغان(مستقر 

 گازپروژه توليد برق از مزارشريف ( در شهر ميباشد که سال ٢٠ به مدت مگاوات ٥٨٫٦ ظرفيتبا توليد کننده مستقل برق ) IPP(: ب 
 .فعاليت ميکند )مزار شريف

و  IDA PSWو  IFCو قرضه ، MIGAو  IDA مالی  تعهد. پروژه دوم با نمايدمی  حمايت IDA تعهد مالیبانک جهانی اولين پروژه را با 
 ،آب تبخيرگازی از جمله  ساحاتسازی امکانات بهتر اين دو پروژه نياز به  گازخواهد شد. تقاضای  حمايتکاهش خطر  سايلوساير 

تأمين  AGASP پروژه ها توسط بنااين بخش از زيرکه دارد. را  مزار –ان غفشرده سازی و احتراق کافی و تکميل ساخت خط لوله شبر
 می شوند.

. اين رويکرد با استفاده از "تصميم ميباشدقوی  اطمينانعدم و موجوداقدام تحت شرايط اين پيشنهاد  طرز،  و مهم خطرات اساسی هرچند
ی نمی کند بلکه از تکنيک هارا ، که در آن سعی در تعيين احتمال وقايع نامشخص آينده قرار گرفته است گيری نيرومند" مورد آزمايش

ل آسيب پذيری انتخاب در طيف گسترده ای از آينده استفاده می کند. با استفاده از يک روش کشف های و عوامنمونه آماری برای بررسی 
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 ان بادستگاه توليد برق از گاز شبرغ نشان می دهد که تصميم به پيشبرد ،)٢٠١٨(در سال و همکاران  Gencer توسط تحقيق سناريو،
  است.نده ز آيا گسترده توجه به عدم قطعيت های اصلی در مورد طيف بسيار

  . توضيحات پروژه١

اختن سهدف بانک جهانی که از پروژه گاز افغانستان پشتيبانی می کند تسهيل عرضه پايدار گاز از طريق سرمايه گذاری های هدفمند در 
خش که ب. اين پروژه دارای سه در سطوح مختلف داردزيستی و تقويت بخش گاز است که مستلزم تأثيرات اجتماعی و محيط  گاز بنآ  زير
 :شرح گرديده است ذيل

هدفمند در توليد گاز و  پايدار گاز از طريق سرمايه گذاری های در تامينتسهيل  جهت؛ پروژه آمده استاسناد موبوط به همانطور که در 
 گاز حکومتداری نيرومند از

 ربن های افغانستان است.ايدروکاتوسعه بخش ه دربانک جهانی  مسلسل و پيوسته اين پروژه بخشی از تعهدات حمايت 

  به شرح زير است: بخشاين پروژه دارای سه 

  پايدارتوزيع گاز  –الف  

  گاز سکتورتقويت مديريت    - ب 

  .مديريت پروژه - ج 
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   AGASP: بخش های عمده پروژه ١شکل 

 

 خالصه ای مفصل از هر بخش ايشان در زير ارائه شده است.

  سکتور گاز: پايدار ساختن  الف:بخش 
کمک  و برق شبرغان مزار شريف  ی برای توليدتگاز طبيعی با کيفيت تجارجهت تدارک   پايدار  پشتيبانی بخشهدف از اين 

 .مدت با سرمايه گذاری های مرتبط با هايدروکاربن ها در نزديک و ميان است. انجام انی هدفمند و پشتيبانی از تخنيک
ه ياد آوری است ک . قابلگاز تهيه و تأسيسات  پايپ الين گازگاز طبيعی از جمله بنا های حمايت از ساخت و نصب زيرجز ب: 

 ند.با شيمن AGASPپروژه از  )IPP مستقل برق( توليد کننده
 

   : بخش خصوصیدر گاز و بهره برداری فرصت های توسعه   :١-الفجز 
وند مجموعه برای تهيه ر اينترجيحآ ، بلکه کند سرمايه گذاری نمی بخش بااليی پايپ الين گاز در زمينه توسعه  جهانی بانک

 افغانستان را به دولت های تخنيکی  رهوو مش حمايت ،بخش گاز توت ميدانمربوط به توسعه  مناقصه و اعطای قراردادهای
 .نمايدارائه می 

  کند: می ل را حمايت مجموعه فعاليت های زي اين 

مربوط به سرمايه گذاری خصوصی  قرار داد، حقوقی، مالی، محيط زيست و اجتماعی و معامالت در مورد مسائل حمايت تخنيکی) ١(
 ميدان. گاز توت ساحه ، از جمله پشتيبانی از مناقصه بين المللی توسعه بخش گازپيشرفت و در 

بخش های شامل پروژه 
AGASP

ادارات : پايدار ساختن سکتور گاز
وزارت معادن اداره تصدی : ذيربط

OGRAافغان گاز و 

حمايت از توسعه گاز

زيربنا گاز

تقويت مديريت سکتور گاز 
وزارت معادن: ادارات ذيربط

.مديريت پايدار سکتور گار

وزارت معادن و پتروليم

ظرفيت سازی بخش اجتماعی و محيط 
زيستی 

EIتقويت شفافيت و پاسح گويی بخش 

مديريت و اداره پايدار در وزارت معادن

، اداره وزارت معادن: مديريت پروژه
از ...تصدی افغان 

بخش تخنيکی

بخش اجتماعی و محيط زيستی

بخش حمايوی پروژه
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گاز  ساحات برای نظارت بر عقد قرارداد و مقررات مربوط به  AOGRA  اداره ووزارت معادن و پتروليم  زیاز ظرفيت سا حمايت) ٢(
  ميدان.  توت

محيط های مديريت  فعاليت نظارت و گزارش اجرای  جهتط برای ايجاد ظرفيت مستفدين مربوو ديگر معادن از وزارت حمايت ) ٣(
يت ايجاد ظرفيت تحت اين فعالبيشتر در الش های می رود ت توقعميدان.  گاز در توت انکشافی ط با فعاليت های بوزيست و اجتماعی مر

 تری در اين بخش داشته باشد.بيشعملی باشد که ممکن است کاربرد )on the job training (ظرفيت سازی در انجام وظيفه بر روی 

   :گاززير بنآ ساخت  ٢الف جز 

پايدار  توزيعبرای اطمينان از   AGEاداره افغان گاز  و MoMP خدمات تخنيکی به وزارت معادن و پتروليمارائه  ،فرعی جز هدف از اين
در ابتدا  ،دست ، حمل و نقل ميان شهری و زنجيره ارزش توزيع پايينيیباال قسمتسازی تأسيسات بهتر و  از جمله گسترش گاز طبيعی

سرانجام از گاز طبيعی داخلی برای  مزارشريف و شبرغان )IPP با توليد کنندگان مستقل (با رعايت تعهدات تأمين شده توسط دولت 

نيستند. فعاليت   AGASPپروژه  از ) جز IPP توليد کننده گان مستقل ( .نقل استفاده ميشودمصارف صنعتی، تجاری، مسکونی و حمل و 

  باشد.  رزمينیزيبرای توسعه نفت و گاز  (EHSG) و ايمينی  صحت، زيست بايد مطابق با دستورالعمل های محيط جز از پروژه های اين 

  :شامل موارد زير است جزفعاليت های خاص تحت اين 

  کند: جديد، فعاليت های زير را تأمين می SMGPو تجهيزات برای ساخت  تخنيکی کمک  .١٫٢الف جز 

 ؛پروژهدر هنگام تهيه کننده نظارت  انجنيران تهيه تجهيزات الزم برای ساخت خط لوله بر اساس ارزيابی انجام شده توسط :١ 

ii :  انجنيری؛های بين المللی و شيوه های  دقيق مطابق با استندردسروی تخنيکی و ديزاين  

 iii  :) تضمين کيفيت / کنترل کيفيتQA / QC (  گاز؛ لولهنظارت در ساخت و نگهداری  انجينران و  

 IV :  معادن و پتروليم؛ايجاد ظرفيت برای وزارت  

  پايپ اليناجتماعی در ارتباط با بخش محيط زيست و  ازدر زمينه مديريت و نظارت  مربوطه ذينفعان  و ساير)  AGE اداره افغان گاز (
ش نق که ارزيابی شده است از مهارت و منابع الزم برای انجام اينگاز  گاز توسط شرکت افغان لوله جنبه کارهای عمرانی ساخت  ،گاز

  برخوردار است.

 ژه بخش از پرواين در عوض  ،اين پروژه پيشنهادی برای فعاليت های عمرانی جهت ساخت پايپ الين  گاز تأمين مالی نخواهد شد همچنان
مطابق با استندردهای تضمين کيفيت و  SMGP، ايجاد ظرفيت و تجهيزات برای اطمينان از ساخت و نگهداری تخنيکیدر ارائه کمکهای 

 .دبوايمنی متمرکز خواهد 

 تيفعال ، تيفعال نيا : ساحات گاز از  مراقبت  و، حفظ یبهره بردار یبرا یساز تي، و ظرف) TA(تخنيکی  کمک  و زيتجه  : ٢٫٢فال

   :دنماي یم نيرا تأم ليز یها

  ؛يتيم تاق گاز ساحه در  نيآم ديکارخانه جد ی، نصب و راه اندازهيته: ١

ii  : اداره افغان گاز  به تخنيکی کمک AGE از جمله جمع نهيامکانات موجود در زم یساز بهتر یابر یالملل نيب متخصصين  قياز طر ،

   )دستگاه موجود تصفيه گاز سلفر(، پردازش ی، فشرده سازتبخير، یآور

iii : اداره افغان گاز  یساز تيو ظرف آموزش AGE و ساخت  ساحوی ساتيدر تأس یتخنيک یمهارتها سنجش وسروی کمبود ، از جمله
  گازطرزالعمل و  یرياندازه گ یها ستميس، از آن و کنترل ی، نگهدارعملکرد، پايپ الين گاز

 IV  :اطالعات ینظارت و جمع آور ،، کنترلیرياندازه گ زاتيو نصب تجه هيتهSCADA   
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هيم سو آموزش  یساختمان ی، کارهازاتي، تجه)یساز تيو ظرف  یکيتخن یکمک ها یبرا(مشاوران  در تامين فعاليت های  تيفعال نيا

 .ميباشد

 توليد کننده گان مستقل  يتيم تاق تآمين کننده  گاز ساحاتدر )  AGE (اداره افغان گاز  به یساز تيو ظرفتخنيکی مساعدت   :٣٫٢الفجز 
IPP  اداره  افغان گاز  به تخنيکیو مساعدت  یساز تي، ظرفمزار شريف ميباشد وشبرغان ) AGE ( یبرنامه ها یابيو ارز هيته یبرا 

چاه  کندنکاری یبرا یدر حال حاضر برنامه ا ) AGE ( اداره افغان گاز ، که در آن يتيم تاق گاز  ساحه ، با تمرکز بر وی ساحهتوسعه 

به مسائل  ناچن همحمايت  نيا. دهد یکار را انجام م نيا یزيو برنامه ر معلوماتبدون  يند. امانايفراهم م راگاز موجود   نيتأم یها برا

موجود در  راتياز تأث زيست طيمحارزيابی  اي)  ESIA( هياز جمله تهانکشاف ساحوی   یزيط با برنامه ربومر یو اجتماعزيستی  طيمح

 .پرداخته ميشوداز بودجه دولت بهتر امکان استفاده  ) AGE (اداره افغان گاز  به انکشاف ساحوی  یزيبرنامه ر. پردازد یصورت لزوم م

   :گازحکومتداری خوب از سکتور ن توانمند ساخت:  ببخش 

 نيت و از ااس داريافغانستان پا ربنادروکيامنابع ه تيرياست که در مد یو نظارت  یمانکاريپ ،یشکافها رفعبه  یدگيرس بخش  نيهدف ا
ه عنوان ب معادن و پتروليم وزارت  یخواهد شد نقش باالدست ديتأک. ديو عملکرد بخشها را بهبود بخش تي، شفافینيب شيتوان پ یم قيطر

است  یساحوشامل دفاتر  يیايتمرکز جغراف). گرديده  جاديا ٢٠١٨که در ( AOGRAمانند   ینظارت ینهادها جاديا ناچن و هم پالسی ساز

 .ميشودکار  طيو مح یمني، ال صحتشام که ، نظارت که مسئول صدور مجوز

و آموخته  SDNRP٢ پروژه  ارائه شده تحت یبانيپشت و هيبا تک جز نيا. بخش گاز تيريدر مدمعادن و پتروليم وزارت  حمايت:  ١ب  جز
کند ،  یم حمايتن منداکار یساز تيدهد ، از ظرف یقرار م اريرا در اخت معادن  و پتروليم وزارت  تخنيکی را به  مشاوران، آناز ها 

جمله  از بنا انترنيتی معلوماتريز جاديکند ، ا یتر م زيرا ت تخنيکی یها رتبخشد ، مها یصدور جوز را بهبود م بهتر ساختن مرحله
از  مستمر حمايت،  هاضرورت  شتريب يیبا شناسا جز نيا. دکن یو اداره را ارائه م عوايد یقراردادها ، جمع آور تيريمد  ستميسساختن 

 :است ريشود شامل موارد ز یم نيتأم B١ جز قيکه از طر خاص یها تيفعال. دهد یرا ارائه م معادن و پتروليم وزارت 

 وهيش) الف(بخش توسط  و پيشرفت اين که توسعه نياز ا نانياطم یبرا :اجتماعیو  ستيزمحيط  تيريمد یبرا زیسا تيظرف  ٢٫١جز ب

و نظارت  ی، بررس یاجرا تخنيکی برای یها تيظرف) ب( شود ، هدايتقابل اجرا  یعمل یو استندردها یالملل نيب مهارت هایخوب  یها

ام استخد، عملکرد و  سيتأس: باشد موارد زيرتواند شامل  یها م حمايت بخش محيط زيستی و اجتماعی، فعاليت تحت E&S ميکانيزم بر

 .پتروليممعادن و در وزارت  یاجتماع زيست و طيواحد مح يکبرای مندان  کار

 i)(   تيشفاف بخشاتصال به  یبا هدف بلند مدت برا( یو اجتماعزييست  طيمح تيريمد ستميس کي به ميان آوردنو  حطر  ٢٫٢بجز
 یساز ادهيپ تطبيق و یتوسعه دهندگان منابع برابرای  استزاتيژی هيته جهتمعادن و پتروليم وزارت  بخش جندر از  حمايت و پشتبانی 

 یاجرا یبرا (GRM( تايشکاشده اصالح  زميمکان تطبيقو  حيآ مجدد  (ii) ؛یاز خشونت در بخش مواد استخراج یريشگيپ پالسی جندر،

، سمع شکايات  تهيکم یاعضا یبرا یاجتماع هم آهنگ  یها تي، آموزش و فعال یساز تي، از جمله ظرف AGASP در پروژه گسترده 

 . مربوطه یخانه ها مربوطه و وزارت اجتماع

(iii)    ه طور ب نفعانيکه همه ذ نياز ا نانياطم یبرا یاجتماع یريپذ تيمسئولايشان با ابتکارات  به ميان آوردن اشتراک مردم وتوسعه و

 .کنند یرا درک مانکشاف  مؤثر مسائل مربوط به

    :پروژه تيريمد: ج بخش

، آموزش در مورد  زاتي، تجهی اظاف یها تيمصارف فعالدستورالعملها ، از جمله  ريو سا یبانک جهان سپرده هایمطابق با  بخش نيا
ادن معوزارت  یبراها برنامه  ی، از اجرا یتخنيک پروژه ، و مشارکت مشاوران برسی  دقيق پروژه ،  تيريو مد تضمين بانکیمسائل 

 کيم استخدا مصارف  ناچن هم بخش نيعملکرد پروژه ا یزيدر نظارت و برنامه ر تخنيکی  تخصص. کند یم و پتروليم ميباشد حمايت

 نيرود که ا یانتظار م. خواهد کرد نيمؤثر پروژه تأم یو اجرا تيريدر مدمعادن از وزارت  حمايت یپروژه را برا یتيريشرکت مد

ده اختصاص داده ش معادن و پتروليم کارمندان به وزارت  نيا تمرکز کند  هبه کارمندان پروژ یساز تيو ظرف یشرکت بر آموزش شغل

  .کار کنند AGASPتا در پروژه 
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شک ستان یاجرائ یالتساختار  از افغا   :پروژه 

 

 

ل    شک٢ش   پروژه ت یمد یشنهادپ ل: 

  :قيو تطب یساز تيابتکار عمل و شفاف

  .(AEITI) افغانستان یاستخراج عيصنا یاز بخش ابتکار عمل شفاف ساز تيو حما یبانياز جمله پشت 

: همانطور که در نقشه راه  مربوط به بخش معادن  دولت  افغانستان ذکر شده است ، عملکرد تهايو نظارت بر فعال ینظارت تيتقو   
ده شده است واگذار ش سيتاس دآينفت و گاز افغانستان که جد ميها به اداره  تنظ دروکاربنيدر بخش ها ميوزارت معادن و پترول ینظارت

 یساز تيو ظرف یکيها به کمک تخن تيمؤثر فعال یاجرا یاست و برا دياداره جد کي AOGRA نفت و گاز افغانستان مياست. اداره  تنظ

  :کند یم تيرا حما ريجز از برنامه موارد ز نيدارد. ا اجياحت یشتريب

بخش  ميتنظ یبرا MoMP ميلو وزارت معادن و پترو (AOGRA ) نفت و گاز افغانستان ميبه اداره تنظ تيظرف جاديو ا  یکيکمک تخن  
 ديها طبق قانون جد دروکاربنيشدن مقررات مربوط به بخش ها يیو نها هياز: الف) ته تيجز از برنامه حما نيها. ا دروکاربنيها
و  یتوسعه و کرديرو کيبه  جيکه بتدر یبا بخش خصوص یو قرارداد یچارچوب نظارت کي). ب) طرح ٢٠١٨هاسال  ( دروکاربنيها

شفاف کارمندان و بخش  یارهاي، با مع( AOGRA ) نفت و گاز افغانستان ميشود. سوم) به کار انداختن اداره تنظ یمنجر م کپارچهيبخش 
  از آن،  ینظارت یها

  )ivممکن است خدمات مشوره و مشاوران را  تيفعال نيگاز. ا یها ربنايز یداريگاز ، موافقت قرارداد و پا یگذار هي) نظارت بر سرما
  .دينمايم  نيرا تأم ننگيدفتر و تر سياز تأس تيخورد، حما زاتير صورت لزوم ، تجهد
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 یو اجتماع زيستی  طيمح تيريو اهداف چارچوب مد منطق. ٢

 ربنادرکياط با هبومر یها یگذار هياز معامالت تا سرما تيمختلف در بخش گاز است ، از حما فرعی یپروژه ها شامل AGASPپروژه  

 نيتأم. گاز تا توزيع ساتيو تاس گاز از جمله خط لوله یعيگاز طب یها بنارياز ساخت و نصب ز حمايتمدت و  انيو م کيها در نزد

 .مزارشريف فعاليت نمايند و  شبرغان  IPP توليد کننده گان مستقل  یبرا یتتجار تيفيک با یعيگاز طب داريپا

 کيو )  ESIA( یو اجتماع زيست طياثرات مح یابي، که مانع ارز ستيها از قبل مشخص ن تيفعال تمم یکيزيف قيدق تيو موقع اتيجزئ

 یو اجتماع زيست طيمح تيريچارچوب مد نيدر عوض ، ا. شود یمرحله م نيدر ا)  ESMP( یو اجتماع زيست طيمح تيريبرنامه مد
)ESMF (شده است نيتدو. 

ESMF کمبودو نظارت بر اقدامات  تيري، مد یابي، ارز مرورها جهت  شو رو نياصول ، قوان فيتعر یاست که برا معياری اسناد 

 در مورد. دريگ یپروژه مورد استفاده قرار م هط بوبمر تيفعال کي یکيزيف تيو موقع راتيتأث یدر موارد یو اجتماع ستيز طياثرات مح

واز  نشده است الحال ديزاين و کارهای تخنيکی ايشان الی اکنون تکميلالی  فيمزارشر الی  نبرغاگاز ش پايپ الين،   AGASP پروژه 

ز مشخص هنو یکيتخن یتهايدر ارتباط با فعال نييبخش پا ريتأث،  نيعالوه بر ا. خواهد شدو تکميل پروژه مشخص  نيب ا A بخش قيطر

  .ستين

شامل  یاجتماع یاصل راتيخطرات و تأث. مرحله قابل توجه است نيپروژه در ا نيا یبرا یو اجتماع یطيمحاحتمال خطر  یکل درجه

د و اسکان مجد نيزم يتلکمات محدود در ارتباط با تاثيراباعث پروژه  نييپابخش  کمک های تخنيکی  یها تيفعال. است ريموارد ز

  :است ريشامل موارد ز یو خطرات اجتماع راتيتأث ريسا. خواهد شد

 رگکار -ماهر خواهد بود  رياز کارگران ماهر و غ یشامل برخ پروژه نييپا بخش یها تيگاز و فعال یهازيربنا  -گرانکارنفوذ خطرات 

مرحله از جمله  نيدر ا AGASP پروژه )  GBV(خشونت های جنسيتیط بابوشود ، خطرات مر یاستخدام م یماهر به صورت محل ريغ

  .متوسط استخطرات  ی، دارا تيظرف تيمحدود

و )   ARD(سنگ  دياس ی، زهکش نيزم یو آلودگ نيهوا ، سطح زم یآلودگ(گاز  یتهاياز فعال یناش یشامل آلودگ یطيمهم مح راتيتأث 

  ، موجود ، استفاده از مواد منفجره ، سر و صدا و لرزش (ML) یفلز یشستشو

 صحیو خطرات )   OHS( یمنيو احفظ الصحه ،  یشغل ی، خطرات باال یو آبز ینيزم ستيتنوع زم، خطرات  نيانفجارها ، نشست زم

 یتهايفعال هيبه کل نيهمچن یبانک جهان چهارچوب محيط زيستی و اجتماعی . راشامل ميگردد  دزيا و همچنان مرضدر جامعه  یمنيو ا

داشته باشد ، مانند مطالعات امکان  یمهم یو اجتماع ستيز طيمح یامدهايپ تكه ممكن اس یاتيعمل اي جيبه نتا یمنته)  (TAتخنيکیكمك 

   . دشو یم حمايت ندهيآ یگذار هيسرما یپروژه ها یاز آماده ساز تيدر حما ميبه طور مستق تهايفعال ريسا اي یتخنيک ديزاين،  یسنج

ESMF راتيتأث کند ، یم یرا بررس یفرع یپروژه ها تعداد از ايپروژه  کي راتيو تأث یو اجتماع یستيز طيبالقوه مح راتيمسائل و تأث 
انتخاب وتوسعه  یرا برا يیکرد و روشها نييتوان تع یپروژه مشخص نشود نم اتيجزئ ايکه برنامه  یتا زمان یو اجتماع یستيز طيمح

 ESMF و (ESMPs) یو اجتماع یستيز طيمح تيريمد یو برنامه ها) ESIA( یو اجتماع یطيمح ستياثرات ز یابيکند ، ارز نييتع پروژه

 :موارد اتخاذ شده است نيدهد که اقدامات به موقع در مورد ا یم نانياطم

  .دبرسآن به حداقل هم  اي شود و یانسان خوددار صحتبه  ضرراز هرگونه  •
  .گرددجبران  اي و يا هم کم و گردد یخوددار شتيمعبه  انياز هرگونه ضرر و ز •
  .دگردجبران هم  اي وبه حداقل رساندن  ويا یريپروژه ها جلوگ تطبيق جهيدر نت ستيز طيمح بياز هرگونه تخر •
  .ديرا بهبود بخش یو اجتماع یطيمثبت مح جينتا •



 
 

٨ 
 

 طيمح یکل یو دستورالعملها)   ESF( یبانک جهان یو اجتماع ستيز طيبا چارچوب مح نيافغانستان و همچن نياز انطباق با قوان نانياطم

 ها نظر ستميس ريگاز و سا عيو توز ی آنانکشاف یها ستميدر سواحل و سنفت واقع ) EHSG( یبانک جهان بخش یمنيو ا صحت،  ستيز

  .ايشان  ندهيآ یها تيبه فعال
 یو برنامه ها  ESMPو  ESIA عناوين  موارد تحت نياز ا کي، هر  شودمشخص  یعردف یپروژه ها اجرایو محل  اتيکه جزئ یهنگام

 .رنديگ یقرار م ESMF یمربوطه مطابق با نسخه ها
 

 یاساس یخطر  توجهقابل پروژه  کيبه عنوان )   ESF( یبانک جهان یو اجتماع ستيز طيتوسط چارچوب مح  AGASP پيشنهادی  پروژه
ربوط م یها تياز فعال یناش یمنف راتيرود تأث یست که انتظار ما بدان معنا نيا. شده است یطبقه بند یو اجتماع ستيز طياز منظر مح

 .پروژه باشد یها بخشبه 

 )(OHS یشغل یمنيو ا صحیو خطرات )  E&S( یو اجتماع یطيمهم مح راتيدر نظر گرفته شده شامل خطرات و تأث یعوامل اصل
 .تاس یطيمح ستيو ز یاجتماع راتيخطرات و تأث تيريمد یوزارتخانه برا تخنيکی کم تيو ظرف نييپا یو نهاد ینظارت تيظرف

خطرات و اثرات  تيريو مد یابيارز  .١ ESS: شود یاستفاده م ريز یو اجتماع ستيز طيمح یپروژه از استندردها نيا یها تيفعالدر

 یمنيو ا صحت ٤ ESS،  یآلودگ تيريو مد یريشگيپ ،منابع  عرضه .٣ ESS،  و کارگران کار طيشرا .٢ ESS،  یو اجتماع ستيز طيمح

 داريپا تيريمدحيات و تنظيم  حفاظت از تنوع  .٦ ESS اجباری و اسکان مجدد نياستفاده زم  تي، محدود نيزم تيمالک   .٥ ESSجامعه ، 

عالوه   انتشار معلومات و  نفعانيمشارکت ذ .١٠ ESS،  یفرهنگ راثيم .٨ ESS يیصحرا اي یمردمان بوم  .٧ ESS ، حياتی یعيمنابع طب

 .شده است نيتدو AGASP یها تيفعال یبرا)  RF (چارچوب مستقل اسکان مجدد  کي،  نيبر ا

 یچارچوب قانون. ٣

قانون  نيا. کند یم ميو استفاده مناسب از منابع نفت و گاز افغانستان را تنظ پيشرفتاست که  عمدهقانون ) ٢٠١٧( ها ربنادروکياقانون ه
 و حفاظت ستيز طيکار ، حقوق بشر ، استفاده از آب ، حفاظت از مح طيدر مح یمنيو ا حیصمربوط به توجه به اقدامات  یشامل بندها

 .است اشخاص متضرراز 

پروژه  نيمربوط به ا نيقوان ريسا. اصرار دارد متضرر، رفاه جوامع  یعيطب یارزشها ريسا آثار باستانی وبر حفظ  ناچن قانون هم نيا 

، قانون ) ٢٠١٨( یاراض یمل پالسی، ) ٢٠١٨( امور زمينداری، قانون ) ٢٠١٨( استمالک، قانون ) ٢٠٠٧( ستيز طيقانون مح: عبارتند از

 اطفال، کار  یدر مورد کار اجبار یالملل نيب ونيو نوزده کنوانس) ٢٠٠٧(کار قانون ،) ٢٠٠٤(افغانستان  یو فرهنگ یخيتار راثيحفظ م

 .امظا نموده استافغانستان دولت ، که  یمنيو اصحت ، 

 )CE(شهروندان اشتغال  .٤

 يیگوجوابو  یبخشتوان ،  تيامر شفاف نيا. گاز است پيشرفت سکتور مربوط به راياست ز AGASPمهم پروژه  و اساس اشتغال مردم رکن

در مورد توسعه  نفعانيذ عکس العمل،  نفعانيذ یپروژه شامل مشوره ها نيا یبرا)  CE (اشتغال مردم  .را به عهده دارد یعموم ادارات 

 .خواهد بود)  (GRM  اتيشکا سمع  مزيبخش گاز و مکان یامنافع در فرصت ه ميو تقس یمنابع احتمال

 متضرر یها ات گروهينظر یبر جستجو ديتأک. پروژه و پس از آن انجام خواهد شد یدر تمام مراحل اجرا متضرر پروژهمشوره با افراد 
 .خواهد بود یا هيحاش یها گروه ريزنان و سا خصوصآ 

 نفعانيبه ذ دن معلوماتيرسان یارتباطات برا یجشده است ، که شامل استرات هيهت  (SEP ) نفعانيمستقل مشارکت ذ پالن کيدر ضمينه 
و  یها به عنوان منبع رشد اقتصاد ربنادروکيااز توسعه منابع ه تيدرک مؤثر ، مشارکت و حما ی، برا متضرر، از جمله جوامع  یديکل

 شنهاديپ ريز ی، شاخص ها AGASPبه منظور سنجش مشارکت شهروندان در پروژه  وردر کش یبه انرژ یدسترسبرای . استآن  شيافزا

 .شود یم

  شود یمربوط به پروژه به موقع برطرف م اتيشکا ٪٧٠ •
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،  جامعه  یخصوص سکتور،  مردممانند  یردولتيغ یمشاركت از نهادها ٪٥٠در جلسات مشاوره مربوط به پروژه ،  •

 .شامل ميباشد رهيو غ یمدن
 حه سا کيحداقل در ايشان  تيرضا از محل مردممنافع با  ميدر مورد تقس)   (CDAجامعه  و پيشرفت  توسعه توافقنامه •

 .اجرا شده است

  خالصه تاثيرات و خطرات احتمالی اجتماعی و محيط زيستی. ٥

 طربخا نيوزارت و همچن تيموجود و ظرفحفاظت محيط زيستی و اجتماعی  یها استيس تيتقو یبرا يیها ليپتانس یپروژه دارا نيا
ی اهبناريو نصب ز و ساز ساخت) (ب(مؤلفه الف . است یجوامع محل یبرا یشغل یفرصت ها جاديمانند برق و ا یمحل بناهایريبهبود ز

در ی، اديشود که تا حد ز یو اجتماع یطيمح یممکن است منجر به اثرات و خطرات منف) AGASP(پروژه گاز افغانستان ) گاز طبيعی

 ژهيبه و راتياز تأث یحال ، برخ نيبا ا. است تيريقابل مدبرای کاهش اثرات اقدامات مناسب  یشوند و با اجرا یم یزمان کوتاه محلمدت 
به طور خاص ) RF(چارچوب اسکان مجدد  .داشته باشد یقابل توجهو  یطوالن تيتواند ماه یم نيزم استمالکو  یستيز طيمح تاثيرات

  .پردازد یآنها م شتيمع تيپروژه و وضع ريبر افراد تحت تأث یمنفبه کاهش و جبران اثرات 

  :بخش گاز و احتماالً در نتيجه ساخت لوله گاز ميتواند شامل موارد ذيل باشدبرخی از تاثيرات پائين دست با کمک فنی برای توسعه 

 یها تيو فعال نيکردن محل، حرکت زم زيتم نيقرار گرفتن در سطح خاک در برابر باران و باد در ح ليخاک ممکن است به دل شيفرسا
 ی، آلودگبيترت نيبه هم. شود شيو فرسا یممکن است باعث مشکالت زهکش نيهمچن نينادرست زم یدرجه بند. شود جاديا حفرکاری

ر برش و پ اتي، عملیمواد خاک يیو جابجا ی يا حفرکاری، خاکبردارنيزم یاز پاکساز یگرد و غبار ناش یبا رهاساز مرتبط است هوا
استفاده از وسايل و تجهيزات ساختمانی و ژنراتورها . و قرار گرفتن خاک در برابر باد سطحی با خاک یآالت ساختمان نيکردن، تماس ماش

بوجود آمدن گازهای مضر مانند کاربن دای اکسايد، نايتروجن اکسايد، سلفر اکسايد، هايدروکاربن ها و مواد  باعت توليد آلودگی صوتی و 
مضر ديگر ميشود که تاثيرات مستقيم باالی صحت باشنده گان، کاريگران و زيستگاه طبيعی دارد؛ همچنان شعله گازات ميتواند تاثيراتی 

  .بافزايد  GHGرا به 

و  نيزممتحرک کننده  زاتي، انفجارها، تجهکننده بيو تخر ماشين آالت پايلزش ممکن است در اثر استفاده از و لر یصوت یآلودگ
های خزن نصب م نيکند و همچن یعبور م قريه جاتکه در  نيسنگ هينقل لي، وسالهاي، جرثقی کانکريتکسرهاي، ژنراتورها، میخاکبردار

ق کارگران و مناط ريبر ساخت و ساز و سا یمنف ريسطح سر و صدا تأث شيافزا. آيديات و فعاليت مربوط به لوله کشی بوجود روغن

 ،دايجاد ميشون استخراج یتهاياز فعال یو بهره بردارو ساز هنگام ساخت  عيجامد و ما و ضايعات پسماندها. اطراف خواهد گذاشت یمسکون
يد بااستفاده شده  تايخطرناک مانند روغن و ضايعات دفع کرد، و پسماندها جاتدفن زباله  یتوان در محل ها یرا م یسم ريغ یزباله ها

  .توسط روش های مناسب محيط زيستی دفع شوند

جوامع  یرا برا صحیشود و خطرات  یو سطح ینيرزميز یآبها یتواند باعث آلودگ یفلزات م یو شستشو احجار اسيدی یزهکش
شفاف، باران های  یآب ها اي نيريشدرياهای کنترل نشده در آب  یها هياز تخل یممکن است ناش یسطح یآبها یآلودگ .کند جادياطراف ا

تاثيرات دوم که مشخصاً قابل توجه است، هنگاميکه فعاليت های ساختمانی در نزديکی آبهای . باشدمناطق آلوده و حمل و نقل رسوبات 

مصرف  یآب را برا تيفيبگذارد و ک ريتأث انيتواند بر آبز یرسد، م یم بدن آب های سطحی آب آلوده که به. سطحی انجام ميگردد

  .بگذارد یمنف ريتأث اديكدورت ز ليكاهش فتوسنتز به دل ريممکن است تحت تأث زين انيآبز یزندگ. بگذارد ريتأث يين دستکنندگان آب پا

از  یو بهره بردار نیدروکربايه یتهايدر تمام انواع فعال یعمده ا یجامعه نگران یمنيو ا صحتمسائل  نيو همچن یشغل یمنيو ا صحت
 دهند یم نانياطم آن و ادارات مربوطه معادن و پتروليموزارت . مرتبط هستند یجسم یمنيو ا ی، آلودگیتنفس یهايماريگاز دارند و به ب

 یدر اماکن ساختمان انکارگر یمنيو ا صحتدام اق تيمسئول قراردادی ها. و اجراآت درست در مورد انجام شده است الزم یمنيكه مقررات ا

 صحت یبرنامه ها یو اجرا هيته. پروژه شرح داده شده است نيا یبرا یمنيو ا صحت یها ملطرزالعرا بر عهده دارند، همانطور که در 
 انجينيران نيپروژه و همچن یو اجتماع یستيز طيمعدن، تحت نظارت واحد حفاظت مح یو شرکت ها قراردادی هاتوسط  یشغل یمنيو ا

بخش  یاتيساخت و ساز و مراحل عمل یگاز آن برا یشرکت هامربوطه اداراتو  معادن و پتروليموزارت . انجام خواهد شد کننده نظارت
و  ینهاد باتيترت رهيو غ قوه برقخطوط انتقال  لياز قب ،مرتبط با آن ساتيو خطوط لوله و تاس یفرد ساتيتأس یبرا نيگاز و همچن یکل
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در  ، سهولتها و امکاناتجامعه یمنيسالمت و ا نيو همچن یشغل یمنيو ا صحتاز  نانياطم یرا برا یمنيا یها رنامهب، جاديرا ا يیاجرا
رسانی نموده، اجرای مقررات صحت و ايمنی شغلی ملی، طرزالعمل های صحت و ايمنی و بروز  هيبه طور مرتب ته ی گاز،پروژه ها

و نهادهای مالی بين المللی، طرزالعمل های خاص سکتور ها و شيوه های خوب صنعت بين المللی  غلی بانک جهانیمحيط زيستی و ش
)(GIIPشرکت های گاز که تسهيالت الزم را فراهم می کنند، شخص مسئول همراه با ، و ادارات مربوطهToR  و شيوه های گذارش دهی

  .آن آموزش داده خواهد شد
  

از تشخيص نمودن ترشحات احتمالی، نکات آسيب پذير مربوط به تاسيسات گاز و از مشکالت زنگ زدگی توسط بررسی پالن ايمنی بايد 
، ميگاز جهت تنظ یمربوطه و شرکت ها ادارات. های مرتب و ياداشت نمودن آنها در ديتابيس و اقدامات اصالحی ضروری اطمينان دهد

، اشندرا داشته ب ها یبررس یگزارش ها هي، ثبت سوابق کلالذکر منظم فوق یها یبررس و تطبيق و بر عهده گرفتن مقررات، برنامه ها
الت مشک رهيو غ ی، اقدامات اصالحماتيجلسات، تصم مينوت، عيتوز ستمي، سفابريکه جات، خطوط لوله های گاز، گاز ساتيدر تاس

المللی يک امر ضروری در پروژه پنداشته ميشود و لينک آن استفاده از طرزالعمل های بانک جهانی و نهاد مالی بين . شناسايی گردد

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

 
موقت و  یشغلهای فرصت  یگاز ممکن است تعداد یها رساختيپروژه مانند نصب ز نيدر ا مدنی یمربوط به کارها یها تيفعال
 یبرا زين یبالقوه ا یاقتصاد-یاجتماع یمنف راتياتخاذ نشود، تأث یکاف ريوجود، اگر تداب نيبا ا. کند جاديا یافراد محل یرا برا یدائم

هجوم کارگران  ات احتمالی مانندخطر نيهمچن. وجود خواهد داشت رمجازيو اسکان مجدد غ نيبا از دست دادن زم ژهيبه و یجوامع محل

، همچنان انتقال امراض مقاربتی (SEA)، سوء استفاده جنسی (GBV) تير جنسب یخطر خشونت مبتن شيو افزا یاز جمله کارگران خارج

  .وجود دارد HIV/Aidsمانند 
خطر ) ب(اثرات استمالک زمين و اسکان مجدد؛ ) الف: (در کل عوامل خطرات اجتماعی و چالش های پروژه گاز افغانستان عبارت از

، GBVخطرات  –، در مواردی که فعاليتها ايجاب به کارگران بيرون از ساحه پروژه ميکند A(a & b)هجوم نيروی کار تحت مؤلفه 

WSH  وSEA چالش های امنيتی، ) ت(اختالفات و درگيری های کاری بين مردم محل و ساير مناطق کشور و يا خارج از کشور؛ ) پ(؛

  .زيرا بعضی مناطق ناامن هستند

، سکتور گاز به مقياس بزرگ احتماالً ميتواند در ساحات )اکتشاف و توليد(ای گاز را ارئه نکند اگر پروژه حمايت مستقيم در فعاليت ه

، یرهنگاماکن ف هر نوع پس از کشف قبرها، گورستان ها،. فرهنگی، مذهبی و يا تاريخی مانند قبرستان ها و ديگر اماکن مقدس دخالت کند
 باشند، یخيتار اي یباستان تياهم یکه ممکن است در طول هر مرحله از پروژه دارا یزيهر چ اي آثار عتيقه، یباستان راثياز جمله م

اقداماتی که  یباستان اي یخيمنابع تار نيمحافظت از ا یبرا تا شود داده گزارش معادن و پتروليمبالفاصله به وزارت  ديبا يیها افتهي نيچن
 .الزم است تعين گردد

  های فرعیارزيابی اجتماعی و محيطی پروژه . ٦

 مراحل زير در ارزيابی ابتدائی اجتماعی و محيط زيستی فعاليت های پروژه های فرعی تطبيق خواهد شد

 یها ستي، طبق لیستيز طيو مح یاجتماع یاثرات و خطرات احتمال يیو شناسا های فرعی پروژه یها تيفعال ارزيابی: مرحله اول
 ارزيابی؛

  .های مطالعات اسناد ايمنی ToRتعين ابزار های مناسب اجتماعی و محيط زيستی، از جمله مشوره با ذينفعان در پيش نويس : مرحله دوم

و پالن  (ESMPs)، پالن مديريت اجتماعی و محيط زيستی (ESIAs)تهيه اسناد ارزيابی تاثيرات اجتماعی و محيط زيستی : مرحله سوم

  ؛(RAPs)عملی اسکان مجدد 

 ؛)مربوطه یو برنامه ها ESIA ،RAP ،ESMP(مطالعات  سينو شيدر مورد پ و ذينفعان با سهامداران ورهمش: چهارممرحله 
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شرکت های گاز، مقررات مربوط به صحت و ايمنی شغلی همچنان صحت و ايمنی ادارات مربوطه وزارت معادن و پتروليم: مرحله پنجم

  . اسناد و مدارک  را توسط متخصصين آن وزارت در دست داشته و انجام داده اندجامعه و پالن های بررسی و موجودی ها، و ثبت 

 نيا. مؤسسات مربوطه ريو سا ی، بانک جهان)NEPA( ستيز طيحفاظت از مح یمل ادارهتوسط  یاسناد حفاظت صيترخ: مرحله ششم

 .مربوطه افشا خواهد شد یها تيدر سا نيمطالعات همچن

 محيط زيستی، و الزامات نظارتپالن مديريت اجتماعی و . ٦

، ESMPدر يک . مختص به ساحه توسط قرارداديان تهيه، ترتيب و انجام ميگردد DESMPs، و C-ESMPs ،OESMPsاسناد مفصل 
معيارهای مختلفی برای کاهش اثرات اجتماعی و محيط زيستی در يک پالن دقيق برای هدايت پالنگذاری، طراحی، ساخت و بهره برداری 

 یبرا ديرا که با یقيمؤثر اقدامات دق ESMP کي. نامه از قبل پالن شده با درنظرداشت قوانين افغانستان جاگزين گرديده استيک بر

  :دهد یارائه م ريز بيبه ترت رديمورد استفاده قرار گ همربوط راتياز تأث نانياطم

 اجتناب از منابع و مناطقی که حساس اند. اجتناب از فعاليتهای که ميتواند باعث تاثيرات منفی شوند: اجتناب. 
 ات چنين حوادثی که باعث تاثيراز بروز  یريجلوگ ايو  یو اجتماع یستيز طيمح یاز بروز اثرات منف یريجلوگ: جلوگيری

 .منفی محيط زيستی و اجتماعی ميشود

 فاظت بطور معمول با گسترش ح. ميگرددجلوگيری از فعاليتهای که احتماالً باعث اثرات منفی محيط زيستی و اجتماعی : حفظ
 قانونی از منابع منتخب، فراتر از نيازهای فوری پروژه حاصل ميشود؛

 اينها می تواند با کاهش مقياس، تغير . محدود کردن و يا کاهش دادن درجه، وسعت، بزرگی و يا مدت اثرات منفی: کاهش

 .مکان يا جابجايی، طراحی مجدد عناصر پروژه انجام شود

 ترميم يا تقويت منابع آسيب ديده، ماند زيستگاه های طبيعی يا منابع آبی، به ويژه هنگامی که انکشافات قبلی : يايی مجدداح

 .منجر به تخريب چشمگير منابع شده است

 يا  وتا حد ممکن باثبات تر و مولد، بطور معمول بشکل سابقه (باز گرداندن منابع آسيب ديده با حالت اوليه : استقرار مجدد

 .پيشين

 ايجاد، تقويت يا محافظت از همان نوع منبع در يک مکان مناسب و قابل قبول ديگر، و جبران منابع از دست : جبران خساره

  .رفته

و نظارت  یهماهنگ یکل تيمسئول معادن و پتروليمدر وزارت  AGASPپروژه  تيريمد ميدر ت یو اجتماع ستيز طيواحد حفاظت از مح

ف مختل نفعانيذ یها تينقش ها و مسئول .پروژه را بر عهده خواهد داشت نهيدر زم یتيريو مد یابيارز یابزارها ريو سا ESMF یاجرا از

را انجام دهند  یحساس ساز یآنها مجبورند برنامه ها .ارائه شده است) ٦فصل ( ESMF یاجرا باتيدر ترت ليپروژه به تفص یدر اجرا

وزارتخانه ها و سازمان  ريبا سا ديبا نيآنها همچن .رود آگاه شوند ینحوه عملکرد و آنچه از آنها انتظار مدر مورد چارچوب، را  نفعانيتا ذ

 AGASPپروژه حمايت آن تحت  یمؤثر برنامه اسکان مجدد که اجرا یاجرا یبرا ،رهيو غ ستيز طيحفاظت از مح یمل اداره مانند یها

  .داشته باشند کينزد یهماهنگبود،خواهد 

 نيازهای آموزشی و ارتقای ظرفيت:. ٧

برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفيت برای سهمداران و ذينفعان کليدی يک امر ضروری بوده تا اطمينان حاصل شود که آنها علم و 
 کي يیاشناس یبرا ،ازهاين کيستماتيس یابيارز .مهارت مناسب و بهتر برای پيشبرد چهارچوب مديريت اجتماعی و محيط زيستی دارند

نهادهای ذينفع عبارت از  .شود یانجام م ی بايدو اجتماع یستيز طيمح تيريمد یبرا یو انسان یسازمان یساز تيبرنامه خاص ظرف
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وزارت معادن و پتروليم، و ساير وزارتخانه های مرتبط مانند وزارت زراعت، وزارت فوايد عامه، وزارت انرژی و آب، وزارت صحت 
يک برنامه تفصيلی ارتقای ظرفيت با ايجاد  .خواهند بود (ANDMA)عامه، وزارت معارف و اداره ملی مديريت حوادث طبيعی افغانستان 

برنامه تدوين  محلی مسئول برای مديريت محيط زيست و اجتماع، همچنان صحت و ايمنی در جريان اجرایتمرکز بر تقويت نهادهای 
 .خواهد شد

برای رسيده گی به موضوعات مختلف و پيچيده مربوط به ارتباطات، هماهنگی، ارتقای ظرفيت و تقويت نهادها، متخصصين و مسئوالن 
جتماعی و صحت و ايمنی در واحد محافظت محيط زيستی و اجتماعی استخدام و واجد شرايط و برجسته محافظت محيط زيستی و ا

  .منصوب خواهند شد
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  پروژه گاز افغانستان
  الزامات حفاظت از عناصر: ١جدول 

 زمان بندی ESFابزار   فعاليت ها  عناصر فرعیدامنه   عناصر فرعی  عناصر

در مدت زمان تعين شده   ESMF, RF, SEP, LMP, ESCP  فعاليت ها همه  عناصر فرعی همه  عناصر همه  سطح کل پروژه
تهيه، ترتيب، مشوره، 
واضيح و به نشر رسيده 

  .شده است

تامين : A  عنصر
  گاز پايدار

 یکمکها. A (a)ی فرع عنصر
 هياز معامله سرما حمايت و یفن

مرتبط با  یها یگذار
 و کوتاه مدتها در  دروکربنيه
  .مدت انيم

حمايت بر مشاوره 
از دولت  معامالتی و فنی

ند رو هيته یبرا افغانستان
 یمناقصه و اعطا

مربوط به  یقراردادها
  .دانيميك گاز توتتوسعه بال

 یرا برا ESMSگاز  یشرکت ها  .کمک فنی و ارتقای ظرفيت

ها  ESIA، جاديا یساخت و بهره بردار

پاليسی های اسکان مجدد ها،  ESMPو 
 ،شامل پالنهای مانند پالن مديريت کار

ميکانيزم سهم شکايات، پالن کاهش 
خطر هجوم نيروی کاری، پالن عملی 
خشونت براساس جنسيت، پالن آمادگی 
و پاسخ دهی اضطراری، پالن صحت 

قسيم ن تو ايمنی شغلی، پالن امنيتی، پال
 .منافع جامعه را تهيه خواهند نمود

توسعه ساخت و قبل از 
  .یفرد یگاز ساحه

 .(b) Aاز ساخت و  حمايت
 یعيگاز طب یهابنارينصب ز

و  خط لوله گازاز جمله 
  .گازپروسس  ساتيتاس

 زاتيو تجه یکمک فن• 

 .ديجد SMGPساخت  یبرا

و  کمک فنی، زاتيتجه •
بهره  یبرا یساز تيظرف

از  یو نگهدار یبردار
 پروسس ساتيتاسساحه 

 .گاز

 زاتيتجه و تدارک هيته• 

طراحی مفصل و دقيق و  •
 بررسی انجينری

 نظارت انجينر •

 تيظرف جاديو ا کمک فنی •

 ريو سا MoMP  ،AGE یبرا

شده  ليابزار حفاظت از قطعه تکم• 

 )کيلومتر ٤٤(

 (ESA)اجتماعی و محيطی  بازرسی •
 یطيو مح یاجتماع اسبق بازرسیو 

)EPSA( 

 ٤٥( ماندهيابزار حفاظت از بخش باق •
 ):لومتريک

توسط  بيو تصو هيته• 

 .رهيمد ئتيه

ماه قبل از ساخت  ٣ •
خط لوله  ماندهيقسمت باق

  .گاز
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 جاديو ا یمساعدت فن •

 ساحهدر  AGEبه  تيظرف

  .يتيمتاقگاز 

، E&S نهيدر زم ربطيذ نفعانيذ

OHS 

 ینصب و راه انداز، هيته •

 (Amine) نيما ديکارخانه جد

  .قمتايتيگاز  ساحهدر 

• ESIA خط لوله گاز و  یبرا یقيتلف

با برنامه  RAP ،ESMP، نيمکارخانه ا

 پالن، OHS ،LMPمرتبط مانند  یها
 پالنکار،  یرويهجوم ن خطرکاهش 

در محل کار  یاز آزار جنس جلوگيری
  .رهيو غ

تقويت : Bعنصر 
  سکتور دولتی

نکات ضعف نظارتی و  تيتقو
  یفرع مقرراتی عناصر

که در  قراردادی ها، هانهاد
و  یمنابع معدن تيريمد
افغانستان  یدروکربنهايه

  .پابرجاست

 ی بخشساز تيظرف• 
و  یستيزمحيط  تيريمد

 .یاجتماع

 تيابتکارات شفاف یاجرا •
 یفن مساعدت يیپاسخگو و

به  تيظرف جاديو ا
AOGRA  وMoMP یبرا 

  .اه دروکربنيبخش ه ميتنظ

 safeguard) یحفاظت ژهيو یابزارها  .کمک فنی و ارتقای ظرفيت
instruments) ندارند، اما  یکاربرد

 تيبرنامه توسعه ظرف نيبه تدو ازين
 طيمح یمنيبهداشت و ا تيريمد یبرا
  .دارند یو شغل ی، اجتماعیستيز

  

مديريت پروژه، نظارت و   :Cعنصر 
  ارزيابی

تدوير شرکتی برای 
آموزشها و ظرفيت سازی 
برای کارمندان پروژه 

تمام کارکنان . مقرر شود
برای پروژه گاز افغانستان 
در وزارت معادن و پتروليم 

  .ايفای وظيفه خواهند نمود

 وامهای هپروژه مطابق ب تيريمد
العمل طرز ريو سا یبانک جهان

 یاتيعمل یها نهيها، از جمله هز
، آموزش زاتي، تجهیشيافزا

و  قرضهمسائل مربوط به امور 
پروژه  بازرسیپروژه،  تيريمد

جهت  یو مشارکت مشاوران فن
 نهيدر زم یفن تجارب ارائه

عملکرد  یزينظارت و برنامه ر
  .پروژه
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 بودجه تخمينی اجرايی:٧. 

، برنامه کاهش LMPمرتبط، مانند  یبا برنامه ها( ESMPمربوطه،  ESIAو  ESMF  ،RF یاجرا یبرا) ريجدول ز(شده  نييبودجه تع

١ یساز تيو ظرف بازرسی، یابينظارت، ارز ني، و همچنRAP، )رفتار کارمندان اصولکار،  یرويهجوم ن سکير ر لدا ونيليم ٠٥

  .زده شده است نيتخم

  : بودجه تخمينی اجرايی٢جدول 

 به دالر هزينه  تشريحات

 رامونيپ یافغانستان، مفهوم اساس یمنيو ا صحت، ی، اجتماعیستيز طيمح یمل یدستورالعمل ها
  .رهيها و غ پاليسیکار، مقررات،  تيري، مدیو اجتماع یستيز طيمح اثرات یابيارز

 

 

٤٠٬٠٠٠  

   آموزش آگاهی دهی ستندرهای اجتماعی و محيط زيستی بانک جهانی.

٤٠٬٠٠٠  

  ٤٠٬٠٠٠ مشارکت شهروندان

  ٢٠٬٠٠٠  ميکانيزم سهم شکاياتتنظيم 

و  ليو تحل هي، تجزیمنيعملکرد ا یابي، ارزیرهبر تيري)، مدOHS( یشغل یمنيو ا صحتنظارت، 
 هي، تجزیمنيو ا صحت یها بازرسیتصادفات موثر، انجام  یل خطر، برنامه ارتباطات، بررسوکنتر

 یمنيبرق، ا یمني، اخطر یابي، ارزی، استرس شغلیحرفه ا صحت خطر یابي، ارزیخطر شغل ليو تحل
  .کاروان یمنيا تيريدر برابر آتش، برنامه حفاظت از سقوط، مد

٥٠٬٠٠٠  

  ٤٠٠٬٠٠٠  ESFاسناد  یعموم یمساعدت فن

  ٤٠٠٬٠٠٠  )ی(نظارت خارج ینظارت و بازرس

  ٤٠٠٬٠٠٠  آموزش و ارتقای ظرفيت در بخش مديريت قراردادها و تضمين کيفيت کارکردهای مشاورين

  ١٩٬٩٠٠  مراجعه نمائيد). SEPمزار شريف (برای معلومات بيشتر به  –اجرای خط لوله گاز شبرغان 

  ١٬٤٠٩٬٤٠٠  مجموع

 

 مزارشريف) –خط لوله گاز (شبرغان  پروژه ٨.

ح باال از سطفقر  کاهش نهيمحدود در زم شرفتي، احتماالً رشد در افغانستان با پ یتيدر صورت عدم شتاب اصالحات و بهبود اوضاع امن
برای بهبود اعتماد سرمايه گذاری عمومی و بسيج ساختن پتانشيل اقتصادی موجود بالفاصله اصالحات  .در حال حاضر کند خواهد بود

در افغانستان برخوردار  ريچشمگ یرشد اقتصاد لشيهستند که از پتان نابعتنها م یو انرژ ی، مواد استخراجزراعتجدا از  .الزم است

 .هستند
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  :توسعه سريع بخش گاز و برق نظر به داليل ذيل الزم و ضروری است

ه موثر، افغانها اين امر با استفاد. برق داشته باشندشبکه اکثر شهروندان افغان با متنوع سازی منابع تامين برق، ميتوانند دسترسی به ) الف(

متنوع سازی منابع تامين برق همچنان برای آنهايکه قبالً به شبکه برق دسترسی داشتند را بيشتر ) ب(را از شر فقر نجات خواهد داد؛ 

برنامه  کي بردشيدولت در حال پ رايشبکه برق کمک خواهد کرد ز یفن تيگاز به تثببرق توسط  انرژی تامين شيافزا) پ(باثبات بسازد؛ 

 کياز  یبه عنوان بخش) در حال حاضر نصب شدهکه  انرژی برق داخلیمگاوات  ٥٢٢با  سهيدر مقا( یمگاوات ٢،٠٠٠ یديخورش یانرژ

صادرات و  ديتول يیتنها بخش است که توانا سکتور استخراجی، ندهيسال آ ١٥ یط) ت(و مهمتر از آن ؛ برنامه گسترده تر رشد سبز است

   .کند یرا فراهم م یشتريب یالثبات م نياست و بنابرا یخارج یارزها ديدارد و قادر به تول بردرآمد را در 

همراه با توافقنامه های خريد برق ميان ) IPPs(به خوبی شناخته شده است که شرکت های برق گازی بواسطه توليد کننده گان مستقل برق 

توليد کننده گان مستقل برق همچنان عنوان  .مدت و طويل المدت ميتوانند به حيث يک وسيله ای در ثبات توسعه سکتور گاز نقش بازی کنند

 یگذار هيسرما کيحال، افغانستان هنوز  نيبا ا. فرصتی موثر در ايجاد ظرفيت شغلی در حمايت از توليد برق مبنی بر گاز فعاليت ميکنند
نک ، دولت افغانستان از گروه بانهزمي نيدر مقابل ا .را نشان نداده است یعيگاز طب ليتوسعه و تحو یبرا کپارچهيکامالً " اثبات مفهوم"

شروع (کند، که شامل سه ابتکار مرتبط با هم با هدف  یبانيپشت نيروی برقتوسعه گاز به  یبرنامه اختصاص کيخواسته است تا از  یجهان

  .است )فشار( یبيترک یاستراتژ کي قياز طر یاستخراج سکتور) به کار

عنوان يک لينک مهم برای تامين امنيت برق و تنوع عرضه مواد سوخت، تنوع اقتصادی، توسعه منابع هايدروکاربن های افغانستان به 
به  یدسترس شيافزا یرا برا يیفرصت ها یمنابع گاز بوم در کوتاه مدت،. رشد و ثبات کشور، به مدت زمان طويل شناسايی شده است

 ها وکربندريتوسعه ه. متناوب و متغير ايجاد می کند قابل تجديد، و زمينه را برای توسعه انرژی کنند یفراهم م برق تيو امن ی برقانرژ
 ینوبجیمرکز(ی توسعه منطقه ا یدر طرح هارا افغانستان  و يک پارچگی ادغام –هدف بلند مدت برسد  کيرا دارد که به  ليپتانس نيا

 یصادرات به بازارها قياز طر تيو درنها) هند ، افغانستان، پاکستان،کستانيتاج( TAPIخط لوله  لياز قب يی، از جمله پروژه ها)ايآس

  .دهد شيافزا هيهمسا

است، و هدف  یتجار اي یبخش خصوص یها یگذار هيسرما یمناسب برا طيمح تيدر حال تقو معادن و پتروليم، وزارت ٢٠٠٢از سال 
نگر  ندهيآ یحوضه ها ريدر سانشده استفاده  یها ليو کشف شده در شمال افغانستان و اکتشاف پتانس یديتول ساحات شتريتوسعه ب آن

بعضی مشکالت سرمايه گذاری کرده است، اما  دييگذاران را تأ هي، عالقه سرمایالملل نيب نیربادروکيه یمناقصه ها رقابت دور. است

 .در بخش گاز جهت توسعه سکتورها همچنان سد راه باقيمانده است

  )قابل توجه(ساحات مورد عالقه  –فعاليت های سکتور استخراجی در افغانستان : ١شماره 

Source: USGS, ٢٠١٨ 
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ی مشخص در بلندبردن زيربناها و سکتور ها یگذار هيسرما قياز طر داريگاز پا نيدر تأم لياز تسه تيحما یبراپروژه گاز افغانستان 
اين پروژه بخاطر تقويت نهادی، تغير ساختار نظارتی و ايجاد مهارت های فنی برای توسعه منابع . ی طراحی شده استبطور اساس گاز

 .طراحی پروژه وابسته به مشارکت شديد شهروندان و ورود سرمايه گذاران است. اولويت بندی شده را در بر ميگيرد" نقشه راه"که در 
  :رود عبارتند از یکه از پروژه انتظار م یديکل جينتا

 ؛Yatimtaqگاز  ساحهعرضه از  تيظرف شيافزا
 و امين؛ ديکارخانه جد کيو ) SMGP(مزار  -گاز، از جمله خط لوله انتقال گاز شبرغان  یهابناريو نصب ز ساخت

 ).AOGRA(مقررات نفت و گاز افغانستان  ميتنظ اداره ینظارت فعاليتهای تيتقو


