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خﻼصه اجرايی
بدون بهبود و اصﻼحات در وضعيت امﻨيتﯽ ،احتمال رشد و پيشرفت در افغانستان با پيشرفت محدود جهت آوردن فقر از سطح باﻻ به
سطح پاييﻦ در شرايط فعلﯽ محدود خواهد بود .به هميﻦ خاطر اصﻼحات در آن بخش ﻻزم است تا اعتماد به نفس سرمايه گذاران عمومﯽ
بهتر گردد و هم امکان اقتصادی موجود را تحرک بخشد .ضمﻦ سکتور زراعت ،مواد استخراجﯽ ) معادن( و انرژی سکتور های هستﻨد
که از امکانات چشمگير رشد اقتصادی در افغانستان برخوردار هستﻨد.
پيشرفت در تسريع بخش های استخراجﯽ و انرژی به دﻻيل زير مورد نياز است:
الﻒ :با متﻨوع سازی مﻨابع تأميﻦ برق ،امکان دسترسﯽ بيشتر شهروندان به شبکه برق فراهم مﯽ شود .ايﻦ امر به افغانها ايﻦ امکان را مﯽ
دهد تا از ايﻦ طريق فقر از بيﻦ برود و با استفاده از آن بتوانﻨد در دست آورد و بهره وری بيشتری قرار بگيرند.
ب :متﻨوع سازی مﻨابع برق برای افرادی که از قبل به شبکه برق دسترسﯽ دارند ،همچﻨان مﻨبع پايدار برق را فراهم کﻨد.
ج :افزايش وتأميﻦ انرژی گاز به تثبيت تخﻨيکﯽ شبکه برق کمک خواهد کرد زيرا دولت در حال پيشبرد يک برنامه انرژی آفتابﯽ ٢،٠٠٠
مگاوات )در مقايسه با  ٥٢٢مگاوات سب ستيشﻦ داخلﯽ که در حال حاضر نصب شده است( به عﻨوان بخشﯽ از يک برنامه رشد سبز
ميباشد.
د :آز همه مهمتر در طﯽ  ١٥سال آيﻨده ،مواد استخراجﯽ تﻨها بخشﯽ است که توانايﯽ توليد صادرات و درآمد را در معيار خويش دارد و
قادر به توليد تبادله خارجﯽ ميباشد که از ايﻦ طريق ثبات مالﯽ بيشتری را فراهم مﯽ کﻨد.
به شکل خوب شﻨاسائې شده است ،که کارخانه های گاز توسط توليد کﻨﻨدگان مستقل برق )  (IPPبا توافق نامه خريد برق ميان مدت و
دراز مدت )  (PPAمﯽ توانﻨد به عﻨوان اجرا کﻨﻨده برای توسعه بخش گاز فعاليت نمآيد .توليد کﻨﻨده گان مستقل برق )  (IPPبه عﻨوان يک
فرصت مؤثر در ايجاد ظرفيت کاری در حمايت از گسترش توليد برق مبتﻨﯽ بر گاز فعاليت مﯽ کﻨﻨد .طوريکې افغانستان اکﻨون سرمايه
گذاری "ثبوت مفاهيم" کامﻼً يکپارچه برای توسعه و توزيع گاز طبيعﯽ را نشان نداده است .در مقابل ايﻦ وضعيت ،دولت افغانستان از
بانک جهانﯽ خواسته؛ تا از يک برنامه اختصاصﯽ توسعه گاز بخاطر انرژی برق حمايت نمايد ،که شامل سه ابتکار مرتبط با هميﻦ هدف
شروع به کار بخش استخراجﯽ از طريق يک استراتژی ترکيبﯽ تشويقﯽ است.
تشويق برای توسعه بخش گاز توسط يک پروژه هدفمﻨد برای کمک و گسترش زير بﻨآ های خاص تأميﻦ گاز و بهبود مديريت بخش گاز
توسط پروژه گاز افغانستان ) ( AGASPفراهم ميشود .پروژه مذکور اطميﻨان مﯽ دهد که گاز کافﯽ را تهيه کﻨد ،که حمايت مالﯽ ايﻦ پروژه
توسط )  (IDAداده ميشود .ايﻦ دستگاه توسط دو دستگاه گاز با اندازه کوچک ساخته شده است که مﯽ تواند بﻨياد مارکيت گاز در شبرغان
ايجاد کﻨد.
الﻒ :توليد  ٤٠مگاوات برق از توليد گاز در شهر شبرغان که درکوتاه مدت به بهره برداری سپرده ميشود و در نزديک ساحه توليد گاز
مستقر )پروژه گازشبرغان( ميباشد.
ب (IPP) :توليد کﻨﻨده مستقل برق با ظرفيت  ٥٨٫٦مگاوات به مدت  ٢٠سال ميباشد که در شهر مزارشريﻒ )پروژه توليد برق از گاز
مزار شريﻒ( فعاليت ميکﻨد.
بانک جهانﯽ اوليﻦ پروژه را با تعهد مالﯽ  IDAحمايت مﯽ نمايد .پروژه دوم با تعهد مالﯽ  IDAو  ،MIGAو قرضه  IFCو  IDA PSWو
ساير وسايل کاهش خطر حمايت خواهد شد .تقاضای گاز ايﻦ دو پروژه نياز به بهتر سازی امکانات ساحات گازی از جمله تبخير آب،
فشرده سازی و احتراق کافﯽ و تکميل ساخت خط لوله شبرغان – مزار را دارد .که ايﻦ بخش از زيربﻨا ها توسط پروژه  AGASPتأميﻦ
مﯽ شوند.
هرچﻨد خطرات اساسﯽ و مهم  ،طرز پيشﻨهاد ايﻦ اقدام تحت شرايط موجود وعدم اطميﻨان قوی ميباشد .ايﻦ رويکرد با استفاده از "تصميم
گيری نيرومﻨد" مورد آزمايش قرار گرفته است ،که در آن سعﯽ در تعييﻦ احتمال وقايع نامشخص آيﻨده را نمﯽ کﻨد بلکه از تکﻨيک های
آماری برای بررسﯽ نمونه های و عوام ل آسيب پذيری انتخاب در طيﻒ گسترده ای از آيﻨده استفاده مﯽ کﻨد .با استفاده از يک روش کشﻒ
١

سﻨاريو ،تحقيق توسط  Gencerو همکاران در سال ) ،(٢٠١٨نشان مﯽ دهد که تصميم به پيشبرد دستگاه توليد برق از گاز شبرغان با
توجه به عدم قطعيت های اصلﯽ در مورد طيﻒ بسيار گسترده از آيﻨده است.

 .١توضيﺤات پروژه
هدف بانک جهانﯽ که از پروژه گاز افغانستان پشتيبانﯽ مﯽ کﻨد تسهيل عرضه پايدار گاز از طريق سرمايه گذاری های هدفمﻨد در ساختﻦ
زير بﻨآ گاز و تقويت بخش گاز است که مستلزم تأثيرات اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ در سطوح مختلﻒ دارد .ايﻦ پروژه دارای سه بخش که
ذيل شرح گرديده است:
همانطور که در اسﻨاد موبوط به پروژه آمده است؛ جهت تسهيل در تاميﻦ پايدار گاز از طريق سرمايه گذاری های هدفمﻨد در توليد گاز و
حکومتداری نيرومﻨد از گاز
ايﻦ پروژه بخشﯽ از تعهدات حمايت مسلسل و پيوسته بانک جهانﯽ در توسعه بخش هايدروکاربﻦ های افغانستان است.
ايﻦ پروژه دارای سه بخش به شرح زير است:
الﻒ – توزيع گاز پايدار
ب  -تقويت مديريت سکتور گاز
ج  -مديريت پروژه.

٢

شکل  :١بخش های عمده پروژه AGASP

بخش های شامل پروژه
AGASP

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

تقويت مديريت سکتور گاز
ادارات ذيربط :وزارت معادن

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

بخش تخنيکی

مديريت پايدار سکتور گار.
وزارت معادن و پتروليم

حمايت از توسعه گاز

بخش اجتماعی و محيط زيستی

ظرفيت سازی بخش اجتماعی و محيط
زيستی

زيربنا گاز

بخش حمايوی پروژه

EIتقويت شفافيت و پاسح گويی بخش

مديريت و اداره پايدار در وزارت معادن

خﻼصه ای مفصل از هر بخش ايشان در زير ارائه شده است.
بﺨﺶ الف :پايدار ساختﻦ سکتور گاز:
هدف از ايﻦ بخش پشتيبانﯽ پايدار جهت تدارک گاز طبيعﯽ با کيفيت تجارتﯽ برای توليد برق شبرغان مزار شريﻒ و کمک
تخﻨيکﯽ هدفمﻨد و پشتيبانﯽ از انجام ان است .با سرمايه گذاری های مرتبط با هايدروکاربﻦ ها در نزديک و ميان مدت.
جز ب :حمايت از ساخت و نصب زيربﻨا های گاز طبيعﯽ از جمله پايپ ﻻيﻦ گاز و تأسيسات تهيه گاز .قابل ياد آوری است که
توليد کﻨﻨده مستقل برق)  (IPPاز پروژه  AGASPنميبا شﻨد.
جﺰ الف :١-فرصت های توسعه و بهره برداری گاز در بخش خصوصﯽ:
بانک جهانﯽ در زميﻨه توسعه بخش باﻻيﯽ پايپ ﻻيﻦ گاز سرمايه گذاری نمﯽ کﻨد ،بلکه ترجيحآ ايﻦ مجموعه برای تهيه روند
مﻨاقصه و اعطای قراردادهای مربوط به توسعه بخش گاز توت ميدان ،حمايت و مشوره های تخﻨيکﯽ را به دولت افغانستان
ارائه مﯽ نمايد.
ايﻦ مجموعه فعاليت های زيل را حمايت مﯽ کﻨد:
) (١حمايت تخﻨيکﯽ ،حقوقﯽ ،مالﯽ ،محيط زيست و اجتماعﯽ و معامﻼت در مورد مسائل قرار داد مربوط به سرمايه گذاری خصوصﯽ
در پيشرفت و توسعه بخش گاز ،از جمله پشتيبانﯽ از مﻨاقصه بيﻦ المللﯽ ساحه گاز توت ميدان.

٣

) (٢حمايت از ظرفيت سازی وزارت معادن و پتروليم و اداره  AOGRAبرای نظارت بر عقد قرارداد و مقررات مربوط به ساحات گاز
توت ميدان.
) (٣حمايت از وزارت معادن و ديگر مستفديﻦ مربوط برای ايجاد ظرفيت جهت نظارت و گزارش اجرای فعاليت های مديريت محيط
زيست و اجتماعﯽ مربوط با فعاليت های انکشافﯽ گاز در توت ميدان .توقع مﯽ رود تﻼش های بيشتر در ايجاد ظرفيت تحت ايﻦ فعاليت
بر روی ظرفيت سازی در انجام وظيفه ) (on the job trainingعملﯽ باشد که ممکﻦ است کاربرد بيشتری در ايﻦ بخش داشته باشد.
جﺰ الف  ٢ساخت زير بﻨآ گاز:
هدف از ايﻦ جز فرعﯽ ،ارائه خدمات تخﻨيکﯽ به وزارت معادن و پتروليم  MoMPو اداره افغان گاز  AGEبرای اطميﻨان از توزيع پايدار
گاز طبيعﯽ از جمله گسترش و بهتر سازی تأسيسات قسمت باﻻيﯽ ،حمل و نقل ميان شهری و زنجيره ارزش توزيع پاييﻦ دست ،در ابتدا
با رعايت تعهدات تأميﻦ شده توسط دولت با توليد کﻨﻨدگان مستقل ) ( IPPشبرغان ومزارشريﻒ سرانجام از گاز طبيعﯽ داخلﯽ برای
مصارف صﻨعتﯽ ،تجاری ،مسکونﯽ و حمل و نقل استفاده ميشود .توليد کﻨﻨده گان مستقل )  ( IPPجز از پروژه  AGASPنيستﻨد .فعاليت
های ايﻦ جز از پروژه بايد مطابق با دستورالعمل های محيط زيست ،صحت و ايميﻨﯽ ) (EHSGبرای توسعه نفت و گاز زيرزميﻨﯽ باشد.
فعاليت های خاص تحت ايﻦ جز شامل موارد زير است:
جﺰ الف  .١٫٢کمک تخﻨيکﯽ و تجهيزات برای ساخت  SMGPجديد ،فعاليت های زير را تأميﻦ مﯽ کﻨد:
 :١تهيه تجهيزات ﻻزم برای ساخت خط لوله بر اساس ارزيابﯽ انجام شده توسط انجﻨيران نظارت کﻨﻨده در هﻨگام تهيه پروژه؛
 :iiسروی تخﻨيکﯽ و ديزايﻦ دقيق مطابق با استﻨدرد های بيﻦ المللﯽ و شيوه های انجﻨيری؛
 :iiiتضميﻦ کيفيت  /کﻨترل کيفيت ) (QA / QCو انجيﻨران نظارت در ساخت و نگهداری لوله گاز؛
 :IVايجاد ظرفيت برای وزارت معادن و پتروليم؛
اداره افغان گاز )  ( AGEو ساير ذيﻨفعان مربوطه در زميﻨه مديريت و نظارت از محيط زيست و بخش اجتماعﯽ در ارتباط با پايپ ﻻيﻦ
گاز ،جﻨبه کارهای عمرانﯽ ساخت لوله گاز توسط شرکت افغان گاز که ارزيابﯽ شده است از مهارت و مﻨابع ﻻزم برای انجام ايﻦ نقش
برخوردار است.
همچﻨان ايﻦ پروژه پيشﻨهادی برای فعاليت های عمرانﯽ جهت ساخت پايپ ﻻيﻦ گاز تأميﻦ مالﯽ نخواهد شد ،در عوض ايﻦ بخش از پروژه
در ارائه کمکهای تخﻨيکﯽ ،ايجاد ظرفيت و تجهيزات برای اطميﻨان از ساخت و نگهداری  SMGPمطابق با استﻨدردهای تضميﻦ کيفيت و

ايمﻨﯽ متمرکز خواهد بود.
الﻒ : ٢٫٢تجهيز و کمک تخﻨيکﯽ ) ،( TAو ظرفيت سازی برای بهره برداری ،حفﻆ و مراقبت از ساحات گاز  :ايﻦ فعاليت ،فعاليت
های زيل را تأميﻦ مﯽ نمايد:
 :١تهيه ،نصب و راه اندازی کارخانه جديد آميﻦ در ساحه گاز يتيم تاق؛
 :iiکمک تخﻨيکﯽ به اداره افغان گاز  AGEاز طريق متخصصيﻦ بيﻦ المللﯽ برای بهتر سازی امکانات موجود در زميﻨه ،از جمله جمع
آوری ،تبخير ،فشرده سازی ،پردازش )دستگاه موجود تصفيه گاز سلفر(
 :iiiآموزش و ظرفيت سازی اداره افغان گاز  ،AGEاز جمله سﻨجش وسروی کمبود مهارتهای تخﻨيکﯽ در تأسيسات ساحوی و ساخت
پايپ ﻻيﻦ گاز ،عملکرد ،نگهداری و کﻨترل از آن ،سيستم های اندازه گيری و طرزالعمل گاز
 :IVتهيه و نصب تجهيزات اندازه گيری ،کﻨترل ،نظارت و جمع آوری اطﻼعات SCADA

٤

ايﻦ فعاليت در تاميﻦ فعاليت های مشاوران )برای کمک های تخﻨيکﯽ و ظرفيت سازی( ،تجهيزات ،کارهای ساختمانﯽ و آموزش سهيم
ميباشد.
جﺰ الف :٣٫٢مساعدت تخﻨيکﯽ و ظرفيت سازی به اداره افغان گاز )  ( AGEدر ساحات گاز يتيم تاق تآميﻦ کﻨﻨده توليد کﻨﻨده گان مستقل
 IPPشبرغان و مزار شريﻒ ميباشد ،ظرفيت سازی و مساعدت تخﻨيکﯽ به اداره افغان گاز )  ( AGEبرای تهيه و ارزيابﯽ برنامه های
توسعه وی ساحه ،با تمرکز بر ساحه گاز يتيم تاق ،که در آن اداره افغان گاز )  ( AGEدر حال حاضر برنامه ای برای کﻨدنکاری چاه
ها برای تأميﻦ گاز موجود را فراهم ميﻨايﻨد .اما بدون معلومات و برنامه ريزی ايﻦ کار را انجام مﯽ دهد .ايﻦ حمايت هم چﻨان به مسائل
محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ مربوط با برنامه ريزی انکشاف ساحوی از جمله تهيه ) ( ESIAيا ارزيابﯽ محيط زيست از تأثيرات موجود در
صورت لزوم مﯽ پردازد .برنامه ريزی انکشاف ساحوی به اداره افغان گاز )  ( AGEامکان استفاده بهتر از بودجه دولت پرداخته ميشود.
بﺨﺶ ب  :توانمنﺪ ساختﻦ حکومتﺪاری خوب از سکتور گاز:
هدف ايﻦ بخش رسيدگﯽ به رفع شکافهای ،پيمانکاری و نظارتﯽ است که در مديريت مﻨابع هايدروکاربﻦ افغانستان پايدار است و از ايﻦ
طريق مﯽ توان پيش بيﻨﯽ ،شفافيت و عملکرد بخشها را بهبود بخشيد .تأکيد خواهد شد نقش باﻻدستﯽ وزارت معادن و پتروليم به عﻨوان
پالسﯽ ساز و هم چﻨان ايجاد نهادهای نظارتﯽ مانﻨد )AOGRAکه در  ٢٠١٨ايجاد گرديده ( .تمرکز جغرافيايﯽ شامل دفاتر ساحوی است
که مسئول صدور مجوز ،نظارت که شامل صحت ،ايمﻨﯽ و محيط کار ميشود.
جﺰ ب : ١حمايت وزارت معادن و پتروليم در مديريت بخش گاز .ايﻦ جز با تکيه و پشتيبانﯽ ارائه شده تحت پروژه  SDNRP٢و آموخته
ها از آن ،مشاوران تخﻨيکﯽ را به وزارت معادن و پتروليم را در اختيار قرار مﯽ دهد  ،از ظرفيت سازی کارمﻨدان حمايت مﯽ کﻨد ،
بهتر ساختﻦ مرحله صدور جوز را بهبود مﯽ بخشد  ،مهارت های تخﻨيکﯽ را تيز تر مﯽ کﻨد  ،ايجاد زيربﻨا انترنيتﯽ معلومات از جمله
ساختﻦ سيستم مديريت قراردادها  ،جمع آوری عوايد و اداره را ارائه مﯽ کﻨد .ايﻦ جز با شﻨاسايﯽ بيشتر ضرورت ها  ،حمايت مستمر از
وزارت معادن و پتروليم را ارائه مﯽ دهد .فعاليت های خاص که از طريق جز  B١تأميﻦ مﯽ شود شامل موارد زير است:
جﺰ ب ٢٫١ظرفيت سازی برای مديريت محيط زيست و اجتماعﯽ :برای اطميﻨان از ايﻦ که توسعه و پيشرفت ايﻦ بخش توسط )الﻒ( شيوه
های خوب مهارت های بيﻦ المللﯽ و استﻨدردهای عملﯽ قابل اجرا هدايت شود ) ،ب( ظرفيت های تخﻨيکﯽ برای اجرای  ،بررسﯽ و نظارت
بر ميکانيزم  E&Sتحت حمايت بخش محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ ،فعاليت ها مﯽ تواند شامل موارد زير باشد :تأسيس  ،عملکرد و استخدام
کار مﻨدان برای يک واحد محيط زيست و اجتماعﯽ در وزارت معادن و پتروليم.
جﺰب  ٢٫٢طرح و به ميان آوردن يک سيستم مديريت محيط زييست و اجتماعﯽ )با هدف بلﻨد مدت برای اتصال به بخش شفافيت ) (i
حمايت و پشتبانﯽ از بخش جﻨدر وزارت معادن و پتروليم جهت تهيه استزاتيژی برای توسعه دهﻨدگان مﻨابع برای تطبيق و پياده سازی
پالسﯽ جﻨدر ،پيشگيری از خشونت در بخش مواد استخراجﯽ؛ ) (iiحيآ مجدد و تطبيق مکانيزم اصﻼح شده شکايات ) )GRMبرای اجرای
گسترده در پروژه  ، AGASPاز جمله ظرفيت سازی  ،آموزش و فعاليت های هم آهﻨگ اجتماعﯽ برای اعضای کميته سمع شکايات ،
اجتماع مربوطه و وزارت خانه های مربوطه.
) (iiiتوسعه و به ميان آوردن اشتراک مردم و ابتکارات ايشان با مسئوليت پذيری اجتماعﯽ برای اطميﻨان از ايﻦ که همه ذيﻨفعان به طور
مؤثر مسائل مربوط به انکشاف را درک مﯽ کﻨﻨد.
بﺨﺶ ج :مﺪيريﺖ پروژه:
ايﻦ بخش مطابق با سپرده های بانک جهانﯽ و ساير دستورالعملها  ،از جمله مصارف فعاليت های اظافﯽ  ،تجهيزات  ،آموزش در مورد
مسائل تضميﻦ بانکﯽ و مديريت پروژه  ،برسﯽ دقيق پروژه  ،و مشارکت مشاوران تخﻨيکﯽ  ،از اجرای برنامه ها برای وزارت معادن
و پتروليم ميباشد حمايت مﯽ کﻨد .تخصص تخﻨيکﯽ در نظارت و برنامه ريزی عملکرد پروژه ايﻦ بخش هم چﻨان مصارف استخدام يک
شرکت مديريتﯽ پروژه را برای حمايت از وزارت معادن در مديريت و اجرای مؤثر پروژه تأميﻦ خواهد کرد .انتظار مﯽ رود که ايﻦ
شرکت بر آموزش شغلﯽ و ظرفيت سازی به کارمﻨدان پروژه تمرکز کﻨد ايﻦ کارمﻨدان به وزارت معادن و پتروليم اختصاص داده شده
تا در پروژه  AGASPکار کﻨﻨد.
٥

ساختار شک ﻼتی اجرائی پروژه از افغا ستان:

ش ل  :٢شک ل پ شنهادی مدی ت پروژه
ابتکار عمل و شفافيت سازی و تطبيق:
از جمله پشتيبانﯽ و حمايت از بخش ابتکار عمل شفاف سازی صﻨايع استخراجﯽ افغانستان(AEITI).
تقويت نظارتﯽ و نظارت بر فعاليتها  :همانطور که در نقشه راه مربوط به بخش معادن دولت افغانستان ذکر شده است  ،عملکرد
نظارتﯽ وزارت معادن و پتروليم در بخش هايدروکاربﻦ ها به اداره تﻨظيم نفت و گاز افغانستان که جديدآ تاسيس شده است واگذار شده
است .اداره تﻨظيم نفت و گاز افغانستان  AOGRAيک اداره جديد است و برای اجرای مؤثر فعاليت ها به کمک تخﻨيکﯽ و ظرفيت سازی
بيشتری احتياج دارد .ايﻦ جز از برنامه موارد زير را حمايت مﯽ کﻨد:
کمک تخﻨيکﯽ و ايجاد ظرفيت به اداره تﻨظيم نفت و گاز افغانستان ) ( AOGRAو وزارت معادن و پتروليم  MoMPبرای تﻨظيم بخش
هايدروکاربﻦ ها .ايﻦ جز از برنامه حمايت از :الﻒ( تهيه و نهايﯽ شدن مقررات مربوط به بخش هايدروکاربﻦ ها طبق قانون جديد
هايدروکاربﻦ هاسال ) .(٢٠١٨ب( طرح يک چارچوب نظارتﯽ و قراردادی با بخش خصوصﯽ که بتدريج به يک رويکرد توسعه وی و
بخش يکپارچه مﻨجر مﯽ شود .سوم( به کار انداختﻦ اداره تﻨظيم نفت و گاز افغانستان)  ، ( AOGRAبا معيارهای شفاف کارمﻨدان و بخش
های نظارتﯽ از آن،
) (ivنظارت بر سرمايه گذاری گاز  ،موافقت قرارداد و پايداری زيربﻨا های گاز .ايﻦ فعاليت ممکﻦ است خدمات مشوره و مشاوران را
در صورت لزوم  ،تجهيزات خورد ،حمايت از تأسيس دفتر و تريﻨﻨگ را تأميﻦ ميﻨمايد.

٦

 .٢منطﻖ و اهﺪاف چارچوب مﺪيريﺖ مﺤيﻂ زيستی و اجتماعی
پروژه  AGASPشامل پروژه های فرعﯽ مختلﻒ در بخش گاز است  ،از حمايت از معامﻼت تا سرمايه گذاری های مربوط با هايدرکاربﻦ
ها در نزديک و ميان مدت و حمايت از ساخت و نصب زيربﻨا های گاز طبيعﯽ از جمله خط لوله گاز و تاسيسات توزيع گاز تا .تأميﻦ
پايدار گاز طبيعﯽ با کيفيت تجارتﯽ برای توليد کﻨﻨده گان مستقل  IPPشبرغان و مزارشريﻒ فعاليت نمايﻨد .
جزئيات و موقعيت دقيق فيزيکﯽ تمم فعاليت ها از قبل مشخص نيست  ،که مانع ارزيابﯽ اثرات محيط زيست و اجتماعﯽ )  (ESIAو يک
برنامه مديريت محيط زيست و اجتماعﯽ )  (ESMPدر ايﻦ مرحله مﯽ شود .در عوض  ،ايﻦ چارچوب مديريت محيط زيست و اجتماعﯽ
) (ESMFتدويﻦ شده است.
 ESMFاسﻨاد معياری است که برای تعريﻒ اصول  ،قوانيﻦ و روش ها جهت مرور  ،ارزيابﯽ  ،مديريت و نظارت بر اقدامات کمبود
اثرات محيط زيست و اجتماعﯽ در مواردی تأثيرات و موقعيت فيزيکﯽ يک فعاليت مربوط به پروژه مورد استفاده قرار مﯽ گيرد .در مورد
پروژه  ، AGASPپايپ ﻻيﻦ گاز شبرغان الﯽ مزارشريﻒ الﯽ الحال ديزايﻦ و کارهای تخﻨيکﯽ ايشان الﯽ اکﻨون تکميل نشده است واز
طريق بخش Aب ايﻦ پروژه مشخص و تکميل خواهد شد .عﻼوه بر ايﻦ  ،تأثير بخش پاييﻦ در ارتباط با فعاليتهای تخﻨيکﯽ هﻨوز مشخص
نيست.
درجه کلﯽ احتمال خطر محيطﯽ و اجتماعﯽ برای ايﻦ پروژه در ايﻦ مرحله قابل توجه است .خطرات و تأثيرات اصلﯽ اجتماعﯽ شامل
موارد زير است .فعاليت های کمک های تخﻨيکﯽ بخش پاييﻦ پروژه باعﺚ تاثيرات محدود در ارتباط با مالکيت زميﻦ و اسکان مجدد
خواهد شد .ساير تأثيرات و خطرات اجتماعﯽ شامل موارد زير است:
خطرات نفوذ کارگران -زيربﻨا های گاز و فعاليت های بخش پاييﻦ پروژه شامل برخﯽ از کارگران ماهر و غير ماهر خواهد بود  -کارگر
غير ماهر به صورت محلﯽ استخدام مﯽ شود  ،خطرات مربوط باخشونت های جﻨسيتﯽ)  (GBVپروژه  AGASPدر ايﻦ مرحله از جمله
محدوديت ظرفيت  ،دارای خطرات متوسط است.
تأثيرات مهم محيطﯽ شامل آلودگﯽ ناشﯽ از فعاليتهای گاز )آلودگﯽ هوا  ،سطح زميﻦ و آلودگﯽ زميﻦ  ،زهکشﯽ اسيد سﻨگ )  ( ARDو
شستشوی فلزی ) ،(MLاستفاده از مواد مﻨفجره  ،سر و صدا و لرزش موجود ،
انفجارها  ،نشست زميﻦ  ،خطرات متﻨوع زيست زميﻨﯽ و آبزی  ،خطرات باﻻی شغلﯽ  ،حفﻆ الصحه و ايمﻨﯽ )  ( OHSو خطرات صحﯽ
و ايمﻨﯽ در جامعه و همچﻨان مرض ايدز راشامل ميگردد  .چهارچوب محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ بانک جهانﯽ همچﻨيﻦ به کليه فعاليتهای
ﻛمﻚ تخﻨيکﯽ ) (TAمﻨتهﯽ به نتايج يا عملياتﯽ ﻛه ممكﻦ است پيامدهای محيط زيست و اجتماعﯽ مهمﯽ داشته باشد  ،مانﻨد مطالعات امکان
سﻨجﯽ  ،ديزايﻦ تخﻨيکﯽ يا ساير فعاليتها به طور مستقيم در حمايت از آماده سازی پروژه های سرمايه گذاری آيﻨده حمايت مﯽ شود.
 ESMFمسائل و تأثيرات بالقوه محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ و تأثيرات يک پروژه يا تعداد از پروژه های فرعﯽ را بررسﯽ مﯽ کﻨد  ،تأثيرات
محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ تا زمانﯽ که برنامه يا جزئيات پروژه مشخص نشود نمﯽ توان تعييﻦ کرد و روشهايﯽ را برای توسعه وانتخاب
پروژه تعييﻦ کﻨد  ،ارزيابﯽ اثرات زيست محيطﯽ و اجتماعﯽ ) (ESIAو برنامه های مديريت محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ )(ESMPsو ESMF
اطميﻨان مﯽ دهد که اقدامات به موقع در مورد ايﻦ موارد اتخاذ شده است:
•
•
•
•

از هرگونه ضرر به صحت انسان خودداری شود و يا هم به حداقل آن برسد.
از هرگونه ضرر و زيان به معيشت خودداری گردد و يا هم کم و يا جبران گردد.
از هرگونه تخريب محيط زيست در نتيجه تطبيق پروژه ها جلوگيری ويا به حداقل رساندن و يا هم جبران گردد.
نتايج مثبت محيطﯽ و اجتماعﯽ را بهبود بخشيد.

٧

اطميﻨان از انطباق با قوانيﻦ افغانستان و همچﻨيﻦ با چارچوب محيط زيست و اجتماعﯽ بانک جهانﯽ )  ( ESFو دستورالعملهای کلﯽ محيط
زيست  ،صحت و ايمﻨﯽ بخش بانک جهانﯽ ) (EHSGنفت واقع در سواحل و سيستم های انکشافﯽ آن و توزيع گاز و ساير سيستم ها نظر
به فعاليت های آيﻨده ايشان .
هﻨگامﯽ که جزئيات و محل اجرای پروژه های فردعﯽ مشخص شود  ،هر يک از ايﻦ موارد تحت عﻨاويﻦ  ESIAو  ESMPو برنامه های
مربوطه مطابق با نسخه های  ESMFقرار مﯽ گيرند.
پروژه پيشﻨهادی  AGASPتوسط چارچوب محيط زيست و اجتماعﯽ بانک جهانﯽ )  ( ESFبه عﻨوان يک پروژه قابل خطر توجهﯽ اساسﯽ
از مﻨظر محيط زيست و اجتماعﯽ طبقه بﻨدی شده است .ايﻦ بدان معﻨا است که انتظار مﯽ رود تأثيرات مﻨفﯽ ناشﯽ از فعاليت های مربوط
به بخش های پروژه باشد.
عوامل اصلﯽ در نظر گرفته شده شامل خطرات و تأثيرات مهم محيطﯽ و اجتماعﯽ )  (E&Sو خطرات صحﯽ و ايمﻨﯽ شغلﯽ )(OHS
ظرفيت نظارتﯽ و نهادی پاييﻦ و ظرفيت تخﻨيکﯽ کم وزارتخانه برای مديريت خطرات و تأثيرات اجتماعﯽ و زيست محيطﯽ است.
درفعاليت های ايﻦ پروژه از استﻨدردهای محيط زيست و اجتماعﯽ زير استفاده مﯽ شود ESS ١. :ارزيابﯽ و مديريت خطرات و اثرات
محيط زيست و اجتماعﯽ ESS ٢. ،شرايط کار و کارگران ESS ٣. ،عرضه مﻨابع  ،پيشگيری و مديريت آلودگﯽ  ESS ٤ ،صحت و ايمﻨﯽ
جامعه  ESS ٥. ،مالکيت زميﻦ  ،محدوديت استفاده زميﻦ و اسکان مجدد اجباری ESS ٦.حفاظت از تﻨوع حيات و تﻨظيم مديريت پايدار
مﻨابع طبيعﯽ حياتﯽ  ESS ٧. ،مردمان بومﯽ يا صحرايﯽ ESS ٨.ميراث فرهﻨگﯽ ESS ١٠. ،مشارکت ذيﻨفعان و انتشار معلومات عﻼوه
بر ايﻦ  ،يک چارچوب مستقل اسکان مجدد )  (RFبرای فعاليت های  AGASPتدويﻦ شده است.

 .٣چارچوب قانونی
قانون هايدروکاربﻦ ها ) (٢٠١٧قانون عمده است که پيشرفت و استفاده مﻨاسب از مﻨابع نفت و گاز افغانستان را تﻨظيم مﯽ کﻨد .ايﻦ قانون
شامل بﻨدهای مربوط به توجه به اقدامات صحﯽ و ايمﻨﯽ در محيط کار  ،حقوق بشر  ،استفاده از آب  ،حفاظت از محيط زيست و حفاظت
از اشخاص متضرر است.
ايﻦ قانون هم چﻨان بر حفﻆ آثار باستانﯽ و ساير ارزشهای طبيعﯽ  ،رفاه جوامع متضرر اصرار دارد .ساير قوانيﻦ مربوط به ايﻦ پروژه
عبارتﻨد از :قانون محيط زيست ) ، (٢٠٠٧قانون استمﻼک ) ، (٢٠١٨قانون امور زميﻨداری ) ، (٢٠١٨پالسﯽ ملﯽ اراضﯽ ) ، (٢٠١٨قانون
حفﻆ ميراث تاريخﯽ و فرهﻨگﯽ افغانستان )، (٢٠٠٤قانون کار ) (٢٠٠٧و نوزده کﻨوانسيون بيﻦ المللﯽ در مورد کار اجباری  ،کار اطفال
 ،صحت و ايمﻨﯽ  ،که دولت افغانستان امظا نموده است.

 .٤اشتغال شهرونﺪان )(CE
اشتغال مردم رکﻦ و اساس مهم پروژه  AGASPاست زيرا مربوط به پيشرفت سکتور گاز است .ايﻦ امر شفافيت  ،توان بخشﯽ و جوابگويﯽ
ادارات عمومﯽ را به عهده دارد .اشتغال مردم )  ( CEبرای ايﻦ پروژه شامل مشوره های ذيﻨفعان  ،عکس العمل ذيﻨفعان در مورد توسعه
مﻨابع احتمالﯽ و تقسيم مﻨافع در فرصت های بخش گاز و مکانيزم سمع شکايات ) (GRMخواهد بود.
مشوره با افراد متضرر پروژه در تمام مراحل اجرای پروژه و پس از آن انجام خواهد شد .تأکيد بر جستجوی نظريات گروه های متضرر
خصوصآ زنان و ساير گروه های حاشيه ای خواهد بود.
در ضميﻨه يک پﻼن مستقل مشارکت ذيﻨفعان ) ( SEPتهيه شده است  ،که شامل استراتجﯽ ارتباطات برای رسانيدن معلومات به ذيﻨفعان
کليدی  ،از جمله جوامع متضرر  ،برای درک مؤثر  ،مشارکت و حمايت از توسعه مﻨابع هايدروکاربﻦ ها به عﻨوان مﻨبع رشد اقتصادی و
افزايش آن است .برای دسترسﯽ به انرژی در کشور به مﻨظور سﻨجش مشارکت شهروندان در پروژه  ، AGASPشاخص های زير پيشﻨهاد
مﯽ شود.
•  ٪٧٠شکايات مربوط به پروژه به موقع برطرف مﯽ شود
٨
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•

در جلسات مشاوره مربوط به پروژه  ٪٥٠ ،مشارﻛت از نهادهای غيردولتﯽ مانﻨد مردم  ،سکتور خصوصﯽ  ،جامعه
مدنﯽ و غيره شامل ميباشد.
توافقﻨامه توسعه و پيشرفت جامعه ) ( CDAدر مورد تقسيم مﻨافع با مردم محل از رضايت ايشان حداقل در يک ساحه
اجرا شده است.

 .٥خﻼصه تاثيرات و خطرات احتمالی اجتماعی و مﺤيﻂ زيستی
ايﻦ پروژه دارای پتانسيل هايﯽ برای تقويت سياست های حفاظت محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ موجود و ظرفيت وزارت و همچﻨيﻦ بخاطر
بهبود زيربﻨاهای محلﯽ مانﻨد برق و ايجاد فرصت های شغلﯽ برای جوامع محلﯽ است .مؤلفه الﻒ )ب( )ساخت و ساز و نصب زيربﻨاهای
گاز طبيعﯽ( پروژه گاز افغانستان ) (AGASPممکﻦ است مﻨجر به اثرات و خطرات مﻨفﯽ محيطﯽ و اجتماعﯽ شود که تا حد زيادی ،در
مدت زمان کوتاه محلﯽ مﯽ شوند و با اجرای اقدامات مﻨاسب برای کاهش اثرات قابل مديريت است .با ايﻦ حال  ،برخﯽ از تأثيرات به ويژه
تاثيرات محيط زيستﯽ و استمﻼک زميﻦ مﯽ تواند ماهيت طوﻻنﯽ و قابل توجهﯽ داشته باشد .چارچوب اسکان مجدد ) (RFبه طور خاص
به کاهش و جبران اثرات مﻨفﯽ بر افراد تحت تأثير پروژه و وضعيت معيشت آنها مﯽ پردازد.
برخی از تاثيرات پائيﻦ دسﺖ با کمک فنی برای توسعه بﺨﺶ گاز و احتماﻻً در نتيجه ساخﺖ لوله گاز ميتوانﺪ شامل موارد ذيل باشﺪ:
فرسايش خاک ممکﻦ است به دليل قرار گرفتﻦ در سطح خاک در برابر باران و باد در حيﻦ تميز کردن محل ،حرکت زميﻦ و فعاليت های
حفرکاری ايجاد شود .درجه بﻨدی نادرست زميﻦ همچﻨيﻦ ممکﻦ است باعﺚ مشکﻼت زهکشﯽ و فرسايش شود .به هميﻦ ترتيب ،آلودگﯽ
هوا مرتبط است با رهاسازی گرد و غبار ناشﯽ از پاکسازی زميﻦ ،خاکبرداری يا حفرکاری و جابجايﯽ مواد خاکﯽ ،عمليات برش و پر
کردن ،تماس ماشيﻦ آﻻت ساختمانﯽ با خاک سطحﯽ و قرار گرفتﻦ خاک در برابر باد .استفاده از وسايل و تجهيزات ساختمانﯽ و ژنراتورها
باعت توليد آلودگﯽ صوتﯽ و بوجود آمدن گازهای مضر مانﻨد کاربﻦ دای اکسايد ،نايتروجﻦ اکسايد ،سلفر اکسايد ،هايدروکاربﻦ ها و مواد
مضر ديگر ميشود که تاثيرات مستقيم باﻻی صحت باشﻨده گان ،کاريگران و زيستگاه طبيعﯽ دارد؛ همچﻨان شعله گازات ميتواند تاثيراتﯽ
را به  GHGبافزايد.
آلودگﯽ صوتﯽ و لرزش ممکﻦ است در اثر استفاده از ماشيﻦ آﻻت پايل و تخريب کﻨﻨده ،انفجارها ،تجهيزات متحرک کﻨﻨده زميﻦ و
خاکبرداری ،ژنراتورها ،ميکسرهای کانکريت ،جرثقيلها ،وسايل نقليه سﻨگيﻦ که در قريه جات عبور مﯽ کﻨد و همچﻨيﻦ نصب مخزن های
روغﻨيات و فعاليت مربوط به لوله کشﯽ بوجود آيد .افزايش سطح سر و صدا تأثير مﻨفﯽ بر ساخت و ساز و ساير کارگران و مﻨاطق
مسکونﯽ اطراف خواهد گذاشت .پسماندها و ضايعات جامد و مايع هﻨگام ساخت و ساز و بهره برداری از فعاليتهای استخراج ايجاد ميشوند،
زباله های غير سمﯽ را مﯽ توان در محل های دفﻦ زباله جات دفع کرد ،و پسماندها و ضايعات خطرناک مانﻨد روغﻨيات استفاده شده بايد
توسط روش های مﻨاسب محيط زيستﯽ دفع شوند.
زهکشﯽ احجار اسيدی و شستشوی فلزات مﯽ تواند باعﺚ آلودگﯽ آبهای زيرزميﻨﯽ و سطحﯽ شود و خطرات صحﯽ را برای جوامع
اطراف ايجاد کﻨد .آلودگﯽ آبهای سطحﯽ ممکﻦ است ناشﯽ از تخليه های کﻨترل نشده در آب درياهای شيريﻦ يا آب های شفاف ،باران های
مﻨاطق آلوده و حمل و نقل رسوبات باشد .تاثيرات دوم که مشخصا ً قابل توجه است ،هﻨگاميکه فعاليت های ساختمانﯽ در نزديکﯽ آبهای
سطحﯽ انجام ميگردد .آب آلوده که به بدن آب های سطحﯽ مﯽ رسد ،مﯽ تواند بر آبزيان تأثير بگذارد و کيفيت آب را برای مصرف
کﻨﻨدگان آب پاييﻦ دست تأثير بگذارد .زندگﯽ آبزيان نيز ممکﻦ است تحت تأثير ﻛاهش فتوسﻨتز به دليل ﻛدورت زياد تأثير مﻨفﯽ بگذارد.
صحت و ايمﻨﯽ شغلﯽ و همچﻨيﻦ مسائل صحت و ايمﻨﯽ جامعه نگرانﯽ عمده ای در تمام انواع فعاليتهای هايدروکربﻨﯽ و بهره برداری از
گاز دارند و به بيماريهای تﻨفسﯽ ،آلودگﯽ و ايمﻨﯽ جسمﯽ مرتبط هستﻨد .وزارت معادن و پتروليم و ادارات مربوطه آن اطميﻨان مﯽ دهﻨد
ﻛه مقررات ايمﻨﯽ ﻻزم و اجراآت درست در مورد انجام شده است .قراردادی ها مسئوليت اقدام صحت و ايمﻨﯽ کارگران در اماکﻦ ساختمانﯽ
را بر عهده دارند ،همانطور که در طرزالعمل های صحت و ايمﻨﯽ برای ايﻦ پروژه شرح داده شده است .تهيه و اجرای برنامه های صحت
و ايمﻨﯽ شغلﯽ توسط قراردادی ها و شرکت های معدن ،تحت نظارت واحد حفاظت محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ پروژه و همچﻨيﻦ انجيﻨيران
نظارت کﻨﻨده انجام خواهد شد .وزارت معادن و پتروليم و ادارات مربوطه شرکت های گاز آن برای ساخت و ساز و مراحل عملياتﯽ بخش
کلﯽ گاز و همچﻨيﻦ برای تأسيسات فردی و خطوط لوله و تاسيسات مرتبط با آن ،از قبيل خطوط انتقال قوه برق و غيره ترتيبات نهادی و
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اجرايﯽ را ايجاد ،برنامه های ايمﻨﯽ را برای اطميﻨان از صحت و ايمﻨﯽ شغلﯽ و همچﻨيﻦ سﻼمت و ايمﻨﯽ جامعه ،سهولتها و امکانات در
پروژه های گاز ،به طور مرتب تهيه و بروز رسانﯽ نموده ،اجرای مقررات صحت و ايمﻨﯽ شغلﯽ ملﯽ ،طرزالعمل های صحت و ايمﻨﯽ
محيط زيستﯽ و شغلﯽ بانک جهانﯽ و نهادهای مالﯽ بيﻦ المللﯽ ،طرزالعمل های خاص سکتور ها و شيوه های خوب صﻨعت بيﻦ المللﯽ
) ،(GIIPو ادارات مربوطه شرکت های گاز که تسهيﻼت ﻻزم را فراهم مﯽ کﻨﻨد ،شخص مسئول همراه با  ToRو شيوه های گذارش دهﯽ
آن آموزش داده خواهد شد.
پﻼن ايمﻨﯽ بايد از تشخيص نمودن ترشحات احتمالﯽ ،نکات آسيب پذير مربوط به تاسيسات گاز و از مشکﻼت زنگ زدگﯽ توسط بررسﯽ
های مرتب و ياداشت نمودن آنها در ديتابيس و اقدامات اصﻼحﯽ ضروری اطميﻨان دهد .ادارات مربوطه و شرکت های گاز جهت تﻨظيم،
تطبيق و بر عهده گرفتﻦ مقررات ،برنامه ها و بررسﯽ های مﻨظم فوق الذکر ،ثبت سوابق کليه گزارش های بررسﯽ ها را داشته باشﻨد،
در تاسيسات گاز ،خطوط لوله های گاز ،فابريکه جات ،سيستم توزيع ،ميﻨوت جلسات ،تصميمات ،اقدامات اصﻼحﯽ و غيره مشکﻼت
شﻨاسايﯽ گردد .استفاده از طرزالعمل های بانک جهانﯽ و نهاد مالﯽ بيﻦ المللﯽ يک امر ضروری در پروژه پﻨداشته ميشود و ليﻨک آن
در وبسايت ذيل ميباشد.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabilityat-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
فعاليت های مربوط به کارهای مدنﯽ در ايﻦ پروژه مانﻨد نصب زيرساخت های گاز ممکﻦ است تعدادی فرصت های شغلﯽ موقت و
دائمﯽ را برای افراد محلﯽ ايجاد کﻨد .با ايﻦ وجود ،اگر تدابير کافﯽ اتخاذ نشود ،تأثيرات مﻨفﯽ اجتماعﯽ-اقتصادی بالقوه ای نيز برای
جوامع محلﯽ به ويژه با از دست دادن زميﻦ و اسکان مجدد غيرمجاز وجود خواهد داشت .همچﻨيﻦ خطرات احتمالﯽ مانﻨد هجوم کارگران
از جمله کارگران خارجﯽ و افزايش خطر خشونت مبتﻨﯽ بر جﻨسيت ) ،(GBVسوء استفاده جﻨسﯽ ) ،(SEAهمچﻨان انتقال امراض مقاربتﯽ
مانﻨد  HIV/Aidsوجود دارد.
در کل عوامل خطرات اجتماعﯽ و چالش های پروژه گاز افغانستان عبارت از) :الﻒ( اثرات استمﻼک زميﻦ و اسکان مجدد؛ )ب( خطر
هجوم نيروی کار تحت مؤلفه  ،(a & b)Aدر مواردی که فعاليتها ايجاب به کارگران بيرون از ساحه پروژه ميکﻨد – خطرات ،GBV
 WSHو SEA؛ )پ( اختﻼفات و درگيری های کاری بيﻦ مردم محل و ساير مﻨاطق کشور و يا خارج از کشور؛ )ت( چالش های امﻨيتﯽ،
زيرا بعضﯽ مﻨاطق ناامﻦ هستﻨد.
اگر پروژه حمايت مستقيم در فعاليت های گاز را ارئه نکﻨد )اکتشاف و توليد( ،سکتور گاز به مقياس بزرگ احتماﻻً ميتواند در ساحات
فرهﻨگﯽ ،مذهبﯽ و يا تاريخﯽ مانﻨد قبرستان ها و ديگر اماکﻦ مقدس دخالت کﻨد .پس از کشﻒ قبرها ،گورستان ها ،هر نوع اماکﻦ فرهﻨگﯽ،
از جمله ميراث باستانﯽ ،آثار عتيقه يا هر چيزی که ممکﻦ است در طول هر مرحله از پروژه دارای اهميت باستانﯽ يا تاريخﯽ باشﻨد،
چﻨيﻦ يافته هايﯽ بايد بﻼفاصله به وزارت معادن و پتروليم گزارش داده شود تا برای محافظت از ايﻦ مﻨابع تاريخﯽ يا باستانﯽ اقداماتﯽ که
ﻻزم است تعيﻦ گردد.

 .٦ارزيابی اجتماعی و مﺤيطی پروژه های فرعی
مراحل زير در ارزيابﯽ ابتدائﯽ اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ فعاليت های پروژه های فرعﯽ تطبيق خواهد شد
مرحله اول :ارزيابﯽ فعاليت های پروژه های فرعﯽ و شﻨاسايﯽ اثرات و خطرات احتمالﯽ اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ ،طبق ليست های
ارزيابﯽ؛
مرحله دوم :تعيﻦ ابزار های مﻨاسب اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ ،از جمله مشوره با ذيﻨفعان در پيش نويس  ToRهای مطالعات اسﻨاد ايمﻨﯽ.
مرحله سوم :تهيه اسﻨاد ارزيابﯽ تاثيرات اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ ) ،(ESIAsپﻼن مديريت اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ ) (ESMPsو پﻼن
عملﯽ اسکان مجدد )(RAPs؛
مرحله چهارم :مشوره با سهامداران و ذيﻨفعان در مورد پيش نويس مطالعات ) ESMP ،RAP ،ESIAو برنامه های مربوطه(؛
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مرحله پﻨجم :ادارات مربوطه وزارت معادن و پتروليم شرکت های گاز ،مقررات مربوط به صحت و ايمﻨﯽ شغلﯽ همچﻨان صحت و ايمﻨﯽ
جامعه و پﻼن های بررسﯽ و موجودی ها ،و ثبت اسﻨاد و مدارک را توسط متخصصيﻦ آن وزارت در دست داشته و انجام داده اند.
مرحله ششم :ترخيص اسﻨاد حفاظتﯽ توسط اداره ملﯽ حفاظت از محيط زيست ) ،(NEPAبانک جهانﯽ و ساير مؤسسات مربوطه .ايﻦ
مطالعات همچﻨيﻦ در سايت های مربوطه افشا خواهد شد.

 .٦پﻼن مﺪيريﺖ اجتماعی و مﺤيﻂ زيستی ،و الﺰامات نظارت
اسﻨاد مفصل  ،OESMPs ،C-ESMPsو  DESMPsمختص به ساحه توسط قرارداديان تهيه ،ترتيب و انجام ميگردد .در يک ،ESMP
معيارهای مختلفﯽ برای کاهش اثرات اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ در يک پﻼن دقيق برای هدايت پﻼنگذاری ،طراحﯽ ،ساخت و بهره برداری
يک برنامه از قبل پﻼن شده با درنظرداشت قوانيﻦ افغانستان جاگزيﻦ گرديده است .يک  ESMPمؤثر اقدامات دقيقﯽ را که بايد برای
اطميﻨان از تأثيرات مربوطه مورد استفاده قرار گيرد به ترتيب زير ارائه مﯽ دهد:



اجتﻨاب :اجتﻨاب از فعاليتهای که ميتواند باعﺚ تاثيرات مﻨفﯽ شوند .اجتﻨاب از مﻨابع و مﻨاطقﯽ که حساس اند.
جلوگيری :جلوگيری از بروز اثرات مﻨفﯽ محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ و يا جلوگيری از بروز چﻨيﻦ حوادثﯽ که باعﺚ تاثيرات
مﻨفﯽ محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ ميشود.



حفﻆ :جلوگيری از فعاليتهای که احتماﻻً باعﺚ اثرات مﻨفﯽ محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ ميگردد .بطور معمول با گسترش حفاظت
قانونﯽ از مﻨابع مﻨتخب ،فراتر از نيازهای فوری پروژه حاصل ميشود؛



کاهش :محدود کردن و يا کاهش دادن درجه ،وسعت ،بزرگﯽ و يا مدت اثرات مﻨفﯽ .ايﻨها مﯽ تواند با کاهش مقياس ،تغير
مکان يا جابجايﯽ ،طراحﯽ مجدد عﻨاصر پروژه انجام شود.



احيايﯽ مجدد :ترميم يا تقويت مﻨابع آسيب ديده ،ماند زيستگاه های طبيعﯽ يا مﻨابع آبﯽ ،به ويژه هﻨگامﯽ که انکشافات قبلﯽ
مﻨجر به تخريب چشمگير مﻨابع شده است.



استقرار مجدد :باز گرداندن مﻨابع آسيب ديده با حالت اوليه )تا حد ممکﻦ باثبات تر و مولد ،بطور معمول بشکل سابقه و يا
پيشيﻦ.



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

واحد حفاظت از محيط زيست و اجتماعﯽ در تيم مديريت پروژه  AGASPدر وزارت معادن و پتروليم مسئوليت کلﯽ هماهﻨگﯽ و نظارت
از اجرای  ESMFو ساير ابزارهای ارزيابﯽ و مديريتﯽ در زميﻨه پروژه را بر عهده خواهد داشت .نقش ها و مسئوليت های ذيﻨفعان مختلﻒ
در اجرای پروژه به تفصيل در ترتيبات اجرای ) ESMFفصل  (٦ارائه شده است .آنها مجبورند برنامه های حساس سازی را انجام دهﻨد
تا ذيﻨفعان را در مورد چارچوب ،نحوه عملکرد و آنچه از آنها انتظار مﯽ رود آگاه شوند .آنها همچﻨيﻦ بايد با ساير وزارتخانه ها و سازمان
های مانﻨد اداره ملﯽ حفاظت از محيط زيست و غيره ،برای اجرای مؤثر برنامه اسکان مجدد که اجرای آن تحت حمايت پروژه AGASP
خواهد بود،هماهﻨگﯽ نزديک داشته باشﻨد.

 .٧نيازهای آموزشی و ارتقای ظرفيﺖ:
برنامه های آموزشﯽ و ارتقای ظرفيت برای سهمداران و ذيﻨفعان کليدی يک امر ضروری بوده تا اطميﻨان حاصل شود که آنها علم و
مهارت مﻨاسب و بهتر برای پيشبرد چهارچوب مديريت اجتماعﯽ و محيط زيستﯽ دارند .ارزيابﯽ سيستماتيک نيازها ،برای شﻨاسايﯽ يک
برنامه خاص ظرفيت سازی سازمانﯽ و انسانﯽ برای مديريت محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ بايد انجام مﯽ شود .نهادهای ذيﻨفع عبارت از
١١

وزارت معادن و پتروليم ،و ساير وزارتخانه های مرتبط مانﻨد وزارت زراعت ،وزارت فوايد عامه ،وزارت انرژی و آب ،وزارت صحت
عامه ،وزارت معارف و اداره ملﯽ مديريت حوادث طبيعﯽ افغانستان ) (ANDMAخواهﻨد بود .يک برنامه تفصيلﯽ ارتقای ظرفيت با ايجاد
تمرکز بر تقويت نهادهای محلﯽ مسئول برای مديريت محيط زيست و اجتماع ،همچﻨان صحت و ايمﻨﯽ در جريان اجرای برنامه تدويﻦ
خواهد شد.
برای رسيده گﯽ به موضوعات مختلﻒ و پيچيده مربوط به ارتباطات ،هماهﻨگﯽ ،ارتقای ظرفيت و تقويت نهادها ،متخصصيﻦ و مسئوﻻن
واجد شرايط و برجسته محافظت محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ و صحت و ايمﻨﯽ در واحد محافظت محيط زيستﯽ و اجتماعﯽ استخدام و
مﻨصوب خواهﻨد شد.

١٢

پروژه گاز افغانستان
جدول  :١الزامات حفاظت از عﻨاصر
عﻨاصر فرعﯽ
عﻨاصر
سطح کل پروژه

همه عﻨاصر

عﻨصر  :Aتاميﻦ عﻨصر فرعﯽ  .(a) Aکمکهای
فﻨﯽ و حمايت از معامله سرمايه
گاز پايدار
گذاری های مرتبط با
هيدروکربﻦ ها در کوتاه مدت و
ميان مدت.

دامﻨه عﻨاصر فرعﯽ

فعاليت ها

ابزار ESF

زمان بﻨدی

همه عﻨاصر فرعﯽ

همه فعاليت ها

ESMF, RF, SEP, LMP, ESCP

در مدت زمان تعيﻦ شده
تهيه ،ترتيب ،مشوره،
واضيح و به نشر رسيده
شده است.

بر
حمايت
مشاوره کمک فﻨﯽ و ارتقای ظرفيت.
معامﻼتﯽ و فﻨﯽ از دولت
افغانستان برای تهيه روند
اعطای
و
مﻨاقصه
قراردادهای مربوط به
توسعه بﻼك گاز توتيميدان.

 .(b) Aحمايت از ساخت و • کمک فﻨﯽ و تجهيزات • تهيه و تدارک تجهيزات
نصب زيربﻨاهای گاز طبيعﯽ برای ساخت  SMGPجديد.
• طراحﯽ مفصل و دقيق و
از جمله خط لوله گاز و
• تجهيزات ،کمک فﻨﯽ و بررسﯽ انجيﻨری
تاسيسات پروسس گاز.
ظرفيت سازی برای بهره
برداری و نگهداری از • انجيﻨر نظارت
ساحه تاسيسات پروسس
• کمک فﻨﯽ و ايجاد ظرفيت
گاز.
برای  AGE ،MoMPو ساير

١٣

شرکت های گاز  ESMSرا برای قبل از ساخت و توسعه
ساخت و بهره برداری ايجاد ESIA ،ها ساحه گازی فردی.
و  ESMPها ،پاليسﯽ های اسکان مجدد
شامل پﻼنهای مانﻨد پﻼن مديريت کار،
ميکانيزم سهم شکايات ،پﻼن کاهش
خطر هجوم نيروی کاری ،پﻼن عملﯽ
خشونت براساس جﻨسيت ،پﻼن آمادگﯽ
و پاسخ دهﯽ اضطراری ،پﻼن صحت
و ايمﻨﯽ شغلﯽ ،پﻼن امﻨيتﯽ ،پﻼن تقسيم
مﻨافع جامعه را تهيه خواهﻨد نمود.
• ابزار حفاظت از قطعه تکميل شده • تهيه و تصويب توسط
هيئت مديره.
) ٤٤کيلومتر(
• بازرسﯽ اجتماعﯽ و محيطﯽ ) ٣ • (ESAماه قبل از ساخت
و بازرسﯽ اسبق اجتماعﯽ و محيطﯽ قسمت باقيمانده خط لوله
گاز.
)(EPSA
• ابزار حفاظت از بخش باقيمانده )٤٥
کيلومتر(:

• مساعدت فﻨﯽ و ايجاد ذيﻨفعان ذيربط در زميﻨه  ESIA • ،E&Sتلفيقﯽ برای خط لوله گاز و
کارخانه اميﻦ ESMP ،RAP ،با برنامه
ظرفيت به  AGEدر ساحه OHS
های مرتبط مانﻨد  ،LMP ،OHSپﻼن
گاز يتيمتاق.
• تهيه ،نصب و راه اندازی کاهش خطر هجوم نيروی کار ،پﻼن
کارخانه جديد اميﻦ ) (Amineجلوگيری از آزار جﻨسﯽ در محل کار
در ساحه گاز يتيمتاق.
و غيره.
عﻨصر  :Bتقويت تقويت نکات ضعﻒ نظارتﯽ و • ظرفيت سازی بخش کمک فﻨﯽ و ارتقای ظرفيت.
مقرراتﯽ عﻨاصر فرعﯽ مديريت محيط زيستﯽ و
سکتور دولتﯽ
در
که
ها
قراردادی
،
ها
نهاد
اجتماعﯽ.
مديريت مﻨابع معدنﯽ و
افغانستان • اجرای ابتکارات شفافيت
هيدروکربﻨهای
و پاسخگويﯽ مساعدت فﻨﯽ
پابرجاست.
و ايجاد ظرفيت به
 AOGRAو  MoMPبرای
تﻨظيم بخش هيدروکربﻦ ها.
عﻨصر :C

مديريت پروژه ،نظارت و شرکتﯽ برای تدوير
آموزشها و ظرفيت سازی
ارزيابﯽ
برای کارمﻨدان پروژه
مقرر شود .تمام کارکﻨان
برای پروژه گاز افغانستان
در وزارت معادن و پتروليم
ايفای وظيفه خواهﻨد نمود.

مديريت پروژه مطابق به وامهای
بانک جهانﯽ و ساير طرزالعمل
ها ،از جمله هزيﻨه های عملياتﯽ
افزايشﯽ ،تجهيزات ،آموزش
مسائل مربوط به امور قرضه و
مديريت پروژه ،بازرسﯽ پروژه
و مشارکت مشاوران فﻨﯽ جهت
ارائه تجارب فﻨﯽ در زميﻨه
نظارت و برنامه ريزی عملکرد
پروژه.

١٤

ابزارهای ويژه حفاظتﯽ (safeguard
) instrumentsکاربردی ندارند ،اما
نياز به تدويﻦ برنامه توسعه ظرفيت
برای مديريت بهداشت و ايمﻨﯽ محيط
زيستﯽ ،اجتماعﯽ و شغلﯽ دارند.

 .٧بودجه تﺨمينی اجرايی:
بودجه تعييﻦ شده )جدول زير( برای اجرای  RF ،ESMFو  ESIAمربوطه) ESMP ،با برنامه های مرتبط ،مانﻨد  ،LMPبرنامه کاهش
ريسک هجوم نيروی کار ،اصول رفتار کارمﻨدان( ،RAP ،و همچﻨيﻦ نظارت ،ارزيابﯽ ،بازرسﯽ و ظرفيت سازی  ١ ٠٥ميليون دالر
تخميﻦ زده شده است.
جدول  :٢ﺑودجه تخمينی اجرايی
هزينه ﺑه دالر

تشريحات
دﺳتورالعمل های مﻠی محيط زيﺳتی ،اجتماعی ،صحت و ايمنی افغانﺳتان ،مفهوم اﺳاﺳی پيرامون
ارزياﺑی اثرات محيط زيﺳتی و اجتماعی ،مديريت کار ،مقررات ،پاليﺳی ها و غيره.

٤٠٬٠٠٠
آموزش آگاهی دهی ﺳتندرهای اجتماعی و محيط زيﺳتی ﺑانک جهانی.
٤٠٬٠٠٠
مشارکت شهروندان

٤٠٬٠٠٠

تنظيم ميکانيزم ﺳهم شکايات

٢٠٬٠٠٠

نظارت ،صحت و ايمنی شغﻠی ) ،(OHSمديريت رهﺑری ،ارزياﺑی عمﻠکرد ايمنی ،تجزيه و تحﻠيل و
کنترول خطر ،ﺑرنامه ارتﺑاطات ،ﺑررﺳی تصادفات موثر ،انجام ﺑازرﺳی های صحت و ايمنی ،تجزيه
٥٠٬٠٠٠
و تحﻠيل خطر شغﻠی ،ارزياﺑی خطر صحت حرفه ای ،اﺳترس شغﻠی ،ارزياﺑی خطر ،ايمنی ﺑرق ،ايمنی
در ﺑراﺑر آتش ،ﺑرنامه حفاظت از ﺳقوط ،مديريت ايمنی کاروان.
مﺳاعدت فنی عمومی اﺳناد ESF

٤٠٠٬٠٠٠

نظارت و ﺑازرﺳی )نظارت خارجی(

٤٠٠٬٠٠٠

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

٤٠٠٬٠٠٠

اجرای خط لوله گاز شﺑرغان – مزار شريف )ﺑرای معﻠومات ﺑيشتر ﺑه  SEPمراجعه نمائيد(.

١٩٬٩٠٠

مجموع

١٬٤٠٩٬٤٠٠

 .٨پروژه خﻂ لوله گاز )شبرغان – مﺰارشريف(
در صورت عدم شتاب اصﻼحات و بهبود اوضاع امﻨيتﯽ  ،احتماﻻً رشد در افغانستان با پيشرفت محدود در زميﻨه کاهش فقر از سطح باﻻ
در حال حاضر کﻨد خواهد بود .بﻼفاصله اصﻼحات برای بهبود اعتماد سرمايه گذاری عمومﯽ و بسيج ساختﻦ پتانشيل اقتصادی موجود
ﻻزم است .جدا از زراعت ،مواد استخراجﯽ و انرژی تﻨها مﻨابع هستﻨد که از پتانشيل رشد اقتصادی چشمگير در افغانستان برخوردار
هستﻨد.
١٥

توسعه سريع بخش گاز و برق نظر به دﻻيل ذيل ﻻزم و ضروری است:
)الﻒ( اکثر شهروندان افغان با متﻨوع سازی مﻨابع تاميﻦ برق ،ميتوانﻨد دسترسﯽ به شبکه برق داشته باشﻨد .ايﻦ امر با استفاده موثر ،افغانها
را از شر فقر نجات خواهد داد؛ )ب( متﻨوع سازی مﻨابع تاميﻦ برق همچﻨان برای آنهايکه قبﻼً به شبکه برق دسترسﯽ داشتﻨد را بيشتر
باثبات بسازد؛ )پ( افزايش تاميﻦ انرژی برق توسط گاز به تثبيت فﻨﯽ شبکه برق کمک خواهد کرد زيرا دولت در حال پيشبرد يک برنامه
انرژی خورشيدی  ٢،٠٠٠مگاواتﯽ )در مقايسه با  ٥٢٢مگاوات انرژی برق داخلﯽ که در حال حاضر نصب شده( به عﻨوان بخشﯽ از يک
برنامه گسترده تر رشد سبز است؛ و مهمتر از آن )ت( طﯽ  ١٥سال آيﻨده ،سکتور استخراجﯽ تﻨها بخش است که توانايﯽ توليد صادرات و
درآمد را در بر دارد و قادر به توليد ارزهای خارجﯽ است و بﻨابرايﻦ ثبات مالﯽ بيشتری را فراهم مﯽ کﻨد.
به خوبﯽ شﻨاخته شده است که شرکت های برق گازی بواسطه توليد کﻨﻨده گان مستقل برق ) (IPPsهمراه با توافقﻨامه های خريد برق ميان
مدت و طويل المدت ميتوانﻨد به حيﺚ يک وسيله ای در ثبات توسعه سکتور گاز نقش بازی کﻨﻨد .توليد کﻨﻨده گان مستقل برق همچﻨان عﻨوان
فرصتﯽ موثر در ايجاد ظرفيت شغلﯽ در حمايت از توليد برق مبﻨﯽ بر گاز فعاليت ميکﻨﻨد .با ايﻦ حال ،افغانستان هﻨوز يک سرمايه گذاری
"اثبات مفهوم" کامﻼً يکپارچه برای توسعه و تحويل گاز طبيعﯽ را نشان نداده است .در مقابل ايﻦ زميﻨه ،دولت افغانستان از گروه بانک
جهانﯽ خواسته است تا از يک برنامه اختصاصﯽ توسعه گاز به نيروی برق پشتيبانﯽ کﻨد ،که شامل سه ابتکار مرتبط با هم با هدف )شروع
به کار( سکتور استخراجﯽ از طريق يک استراتژی ترکيبﯽ )فشار( است.
توسعه مﻨابع هايدروکاربﻦ های افغانستان به عﻨوان يک ليﻨک مهم برای تاميﻦ امﻨيت برق و تﻨوع عرضه مواد سوخت ،تﻨوع اقتصادی،
رشد و ثبات کشور ،به مدت زمان طويل شﻨاسايﯽ شده است .در کوتاه مدت ،مﻨابع گاز بومﯽ فرصت هايﯽ را برای افزايش دسترسﯽ به
انرژی برق و امﻨيت برق فراهم مﯽ کﻨﻨد ،و زميﻨه را برای توسعه انرژی قابل تجديد متﻨاوب و متغير ايجاد مﯽ کﻨد .توسعه هيدروکربﻦ ها
ايﻦ پتانسيل را دارد که به يک هدف بلﻨد مدت برسد – ادغام و يک پارچگﯽ افغانستان را در طرح های توسعه مﻨطقه ای )مرکزی جﻨوبﯽ
آسيا( ،از جمله پروژه هايﯽ از قبيل خط لوله ) TAPIتاجيکستان ،افغانستان ،پاکستان ،هﻨد( و درنهايت از طريق صادرات به بازارهای
همسايه افزايش دهد.
از سال  ،٢٠٠٢وزارت معادن و پتروليم در حال تقويت محيط مﻨاسب برای سرمايه گذاری های بخش خصوصﯽ يا تجاری است ،و هدف
آن توسعه بيشتر ساحات توليدی و کشﻒ شده در شمال افغانستان و اکتشاف پتانسيل های استفاده نشده در ساير حوضه های آيﻨده نگر
است .دور رقابت مﻨاقصه های هيدروکاربﻨﯽ بيﻦ المللﯽ ،عﻼقه سرمايه گذاران را تأييد کرده است ،اما بعضﯽ مشکﻼت سرمايه گذاری
در بخش گاز جهت توسعه سکتورها همچﻨان سد راه باقيمانده است.
شماره  :١فعاليﺖ های سکتور استﺨراجی در افغانستان – ساحات مورد عﻼقه )قابل توجه(

٢٠١٨ Source: USGS,
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پروژه گاز افغانستان برای حمايت از تسهيل در تأميﻦ گاز پايدار از طريق سرمايه گذاری های مشخص در بلﻨدبردن زيربﻨاها و سکتور
گاز بطور اساسﯽ طراحﯽ شده است .ايﻦ پروژه بخاطر تقويت نهادی ،تغير ساختار نظارتﯽ و ايجاد مهارت های فﻨﯽ برای توسعه مﻨابع
که در "نقشه راه" اولويت بﻨدی شده را در بر ميگيرد .طراحﯽ پروژه وابسته به مشارکت شديد شهروندان و ورود سرمايه گذاران است.
نتايج کليدی که از پروژه انتظار مﯽ رود عبارتﻨد از:
افزايش ظرفيت عرضه از ساحه گاز Yatimtaq؛
ساخت و نصب زيربﻨاهای گاز ،از جمله خط لوله انتقال گاز شبرغان  -مزار ) (SMGPو يک کارخانه جديد اميﻦ؛ و
تقويت فعاليتهای نظارتﯽ اداره تﻨظيم مقررات نفت و گاز افغانستان ).(AOGRA
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