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 يذيالملخص التنف 1

 

مقدمة 

 

تقيددددددديم األثدددددددر البيئدددددددي النتدددددددائس الرئيسدددددددية لعدددددددر  التنفيدددددددذي إلددددددد   لخدددددددصيهدددددددال  دددددددذا الم

اي دددددداد تددددددم  انلددددددذلاوالطريددددددي السددددددري  ال ايددددددا    ين مددددددنمقطعددددددأجددددددري ل الددددددذي واالجتمدددددداعي

المقطددددددد  األول والدددددددذي لددددددديمولس البنددددددد  الددددددداولي  الم لسدددددددة الاوليدددددددة        ماالتمويدددددددل لتنفيدددددددذ  

كلددددددم. والمقطدددددد  المدددددداني الممددددددول مددددددن   11دكدددددديم بطددددددول نوبددددددة ويقدددددد  بددددددين عددددددان وللتنميددددددة  

ويبلددددد   كدددددم.  81 تعدددددب  ويبلددددد   ولدددددس الصدددددناوق السدددددعودي للتنميدددددة ويقددددد  بدددددين نوبدددددة دكددددديم و    

وي ددددددري تطددددددوير الطريددددددي السددددددري  ال ايددددددا      كلددددددم. 021 ددددددول مقطعددددددي الطريددددددي السددددددري     

بدددددين عدددددان والحددددداود مددددد  كليدددددا  ايدددددا المدددددبدو  الالسدددددري  النقدددددل  ريدددددي برندددددامس ك دددددب  مدددددن 

-المعددددددرول بالددددددم ا ريددددددي النقددددددل الدددددداولي السددددددري  صددددددعاة      المملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية    

 001ال نددددددو  بطددددددول  الدددددد  الشددددددمال يصددددددل مددددددن   ددددددذا الطريددددددي ال ايددددددا الددددددذي    وعددددددانا . 

 بصورة كافية.من شأنس يخام احتياجات النقل الحالية والمستقبلية كيلو متر 

 

البرندددددددامس األولددددددد   المسدددددددتفياين بشدددددددكل مباشدددددددر مدددددددن مشدددددددرو  ممدددددددر الطريدددددددي السدددددددري  و    

عددددددان  ددددددم مسددددددتخامي الطريددددددي اليمنيددددددين  والددددددذين  -لطريددددددي النقددددددل الدددددداولي السددددددري  صددددددعاة 

قدددددا يكونددددددون أصددددددحا  السددددديارات  لكددددددن يمكددددددن أي ددددددا أن يكوندددددوا الركددددددا  المسددددددافرين فددددددي    

 الحافالت  أو أصحا  الب ائ  التي يتم نقلها عن  ريي الشاحنات.

 

  نطدددددداق العمددددددل الددددددوارد فددددددي    أ مددددددا يلددددددي  علدددددد  يسددددددتنا تقيدددددديم األثددددددر البيئددددددي واالجتمدددددداعي    

 االلتشددددددداري الشدددددددروع المرجعيدددددددة التدددددددي قدددددددام  إلددددددد  التشددددددداري      المناقشدددددددات بدددددددين        

ولين وزارة األشددددددددددغال العامددددددددددة والطددددددددددرق و     المشدددددددددداورات مدددددددددد  أصددددددددددحا      ئوالمسدددددددددد

لدددددددددتعرا  االخدددددددددالل البيدددددددددارات المياانيدددددددددة والمسدددددددددوحات  د    التدددددددددي تمددددددددد   المصدددددددددلحة 

التصددددددميم الددددددذي ورد فددددددي  لمشددددددرو  ل بنددددددا  الطددددددرق    نيددددددةالفلتدددددداخالت الشددددددامل لتحليددددددل الو

   دددددددد لتصددددددددميم الهنالددددددددي    لخبيددددددددر التشدددددددداري  لددددددددابقا الددددددددذي أعددددددددا   التفصدددددددديلي الفنددددددددي 

متطلبدددددددات التقيددددددديم البيئدددددددي واالجتمددددددداعي لممدددددددل  دددددددذ  المشددددددداري  علددددددد  النحدددددددو    الدددددددتعرا  

السيالدددددات والمبدددددادة التوجيهيدددددة المعمدددددول بهددددددا     وفدددددي  المحددددداد مدددددن قبدددددل الحكومدددددة اليمنيدددددة و     

  فهرلدددددددة الق دددددددايا البيئيدددددددة واالجتماعيدددددددة التدددددددي تدددددددم تحايدددددددا ا     وفدددددددي البنددددددد  الددددددداولي  و    

 خالل البيارات المياانية والتشاور م  أصحا  المصلحة.

 

 اإل دددددددار اإلجرائددددددديمقامدددددددة  وصددددددد  المشدددددددرو   تتكدددددددون الوثيقدددددددة مدددددددن الفصدددددددول التاليدددددددة  

األلالددددددددية   االجتماعيددددددددة -والقددددددددانوني واإلداري  وصدددددددد  القددددددددرول البيئيددددددددة واالقتصددددددددادية    

المشدددددداورات العامددددددة  مشدددددداركة الم تمدددددد  وبليددددددة جبددددددر المقددددددالم  تحليددددددل بدددددداائل المشددددددرو         

 الرقابددددددددةاآلثددددددددار البيئيددددددددة واالجتماعيددددددددة المحتملددددددددة  خطددددددددة اإلدارة البيئيددددددددة واالجتماعيددددددددة       

 .الترتيبات الم لسيةو الم لسي الاعمو

  

 وصف المشروع  
  

 ريدددددددي نقدددددددل مسدددددددار بأكملدددددددس  دددددددو  دددددددول الال ايدددددددا الدددددددذي لددددددديتم انشدددددددائس علددددددد   الطريدددددددي

منطقددددددة العلددددددم بددددددالقر  مددددددن ماينددددددة عددددددان السدددددداحلية مددددددن . يبدددددداأ مشددددددرو  الطريددددددي مددددددبدو 

كيلدددددو متدددددر شدددددمال شدددددرق مايندددددة تعدددددب. يمدددددر مقطددددد  الطريدددددي    04وينتهدددددي فدددددي ال ندددددا حدددددوالي 

كيلددددددو متددددددر عبددددددر ثددددددال  محافقددددددات فددددددي ال مهوريددددددة    021تعددددددب بطددددددول  –المقتددددددر  عددددددان 

وتتممددددددل إحدددددداي معددددددايير اختيددددددار المسددددددار فددددددي   وتعددددددب.اليمنيددددددة  ددددددي محافقددددددة عدددددداة ولحددددددس  

 .الت معات السكانيةتفادي المرور عبر المان والقري و

خطدددددوع  ثالثدددددة خطدددددوع فدددددي     6تدددددم تصدددددميم الطريدددددي السدددددري  فدددددي األلدددددا  كطريدددددي مدددددن        

كيلدددددو متدددددر  بدددددين   11كدددددل ات دددددا  . بيدددددا أندددددس لددددديتم بندددددا  المقطددددد  الفرعدددددي للطريدددددي السدددددري      

مدددددد   لدددددد   خطددددددوع فددددددي كددددددل ات ددددددا  . و  4عددددددة خطددددددوع  عددددددان ونوبددددددة دكدددددديم كطريددددددي بأرب 

 7×4ليستتتتتتتتوع  متدددددددر  76.0يبلددددددد  قاعددددددداة الطريدددددددي السدددددددري  بعدددددددر  والددددددد  لددددددديتم بندددددددا  
مستتتتتارات خارجيتتتتتة  قتتتتت   تتتتتي كتتتتتل     4متتتتتتر، م  تتتتتا   7.61خطتتتتتو، ستتتتت ر، عتتتتتر  كتتتتتل ختتتتت     

( واستتتتتتتتعة بمتتتتتتتتا ي  تتتتتتتتي 0اتجتتتتتتتتام ستتتتتتتتوف يتتتتتتتتتم ب اءةتتتتتتتتا اآل . وستتتتتتتتوف ت تتتتتتتتو  الج يتتتتتتتترة   
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حتتتتتتد  تتتتتتي كتتتتتتل اتجتتتتتتام(  تتتتتتي المستتتتتتتقبل ع تتتتتتدما تتطلتتتتتت        خطتتتتتتو، ا)تتتتتتا ية  وا  4الستتتتتتتيعا  
( ستتتتتتتتوف تبقتتتتتتتت  4  و مستتتتتتتتتويات حركتتتتتتتتة المتتتتتتتترور مةتتتتتتتتل ةتتتتتتتت م االستتتتتتتتتةمارات اإل)تتتتتتتتا ية  

متتتتتتتر  تتتتتتي الت تتتتتتاري     7.6الخطتتتتتتو، ضو بعتتتتتتر   متتتتتتتر بعتتتتتتد ا)تتتتتتا ة االث تتتتتتي      6بعتتتتتتر  
علتتتتتت  واستتتتتتع كمتتتتتتا ا  المقطتتتتتتع العر)تتتتتتي ال متتتتتتو جي ستتتتتتوف يشتتتتتتمل ضي تتتتتتا  تتتتتت ير الجبليتتتتتتة. 

، كتتتتتتال م  تتتتتتا  صتتتتتتلبة متتتتتتتر وضكتتتتتتتاف رمتتتتتتل ومعبتتتتتتدة   4  كتتتتتتل جانتتتتتت  متتتتتت  الطريتتتتتت  بعتتتتتتر  
كيلتتتتتتو  81علتتتتتت  المقطتتتتتتع ال رعتتتتتتي بتتتتتتي  نوبتتتتتتة دكتتتتتتيم وتعتتتتتت  بطتتتتتتول      متتتتتتتر. و 0.4بعتتتتتتر  

متتتتتتتر ستتتتتتوف يتتتتتتتم ت  يتتتتتت  األعمتتتتتتال المدنيتتتتتتة بحستتتتتت  التصتتتتتتميم األصتتتتتتلي متتتتتتع ب تتتتتتاء كا تتتتتتة          
كلتتتتتتتم  تتتتتتتي الستتتتتتتاعة، وةتتتتتتت ا    041ضو  011تبلتتتتتتتا ستتتتتتترعة التصتتتتتتتميم  الخطتتتتتتتو، الستتتتتتتتة اآل .  
ف المحليتتتتتتة. وستتتتتتوف ت تتتتتتو  ةتتتتتت م الطريتتتتتت   طريتتتتتت  ستتتتتتريع مق تتتتتتل   يتوقتتتتتتف علتتتتتت  الظتتتتتترو

متتتتتتتع ام انيتتتتتتتة التتتتتتتدخول والختتتتتتتروب  قتتتتتتت  ع تتتتتتتد التقاطعتتتتتتتات التتتتتتتتي ستتتتتتتترب  ةتتتتتتت ا الطريتتتتتتت    
الستتتتتريع متتتتتع بقيتتتتتة  تتتتتب ة الطتتتتترا  تتتتتي التتتتتيم . ومتتتتت  الم متتتتتع اقامتتتتتة العديتتتتتد متتتتت  العبتتتتتارات      

جوانتتتتتتتتتت  الطريتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتريع،  بتتتتتتتتتتي  مختلتتتتتتتتتتف  عبتتتتتتتتتتورم( لتتتتتتتتتتتو ير ال 7×  7م و  1×  1 
وستتتتتوف ت تتتتتو  ةتتتتت م العبتتتتتارات ضي تتتتتا م استتتتتبة      لة االنتقتتتتتال بتتتتتي  القتتتتتر  والمتتتتت ارع.    ستتتتت وو

للمشتتتتتتاة والحيوانتتتتتتات. كمتتتتتتا ض  األعمتتتتتتال المدنيتتتتتتة ستتتتتتوف تشتتتتتتمل ضي تتتتتتا ق تتتتتتاة ل ابتتتتتتل ضليتتتتتتاف    
والتتتتتتتتتي ستتتتتتتتيتم   ة وغتتتتتتتترف الت تتتتتتتتتي   ات الصتتتتتتتتلة، التتتتتتتت جديتتتتتتتتد رئيستتتتتتتتي للشتتتتتتتتب )تتتتتتتتوئية

 .ساسالطبقة األ  يت مي  ا  ي ) ة الطري  ضو 
  

 ي مشها لمسار الطريي السري  المقتر .وفيما يل

  
 

 

 

لدددددس قدددددا  الطريدددددي السدددددري  ويمدددددر عبدددددر وادي والددددد   يبددددداأ ممدددددر ال ندددددو    نحدددددومدددددن الشدددددمال 

يمددددددر المسددددددار عبددددددر بعددددددا  لدددددد   . 1.1يصددددددل تقريبددددددا الدددددد  كيلددددددو   مسددددددط  كميدددددد  األشدددددد ار

شددددداياة االنحددددداار   العميقدددددة والعايدددددا مدددددن الوديدددددان   تقسدددددمها وعدددددرة  منطقدددددة   دددددبية وجبليدددددة   

  منطقة ماوية.بالقر  من  24.5 الكيلو تصل إل  ما يقر  من

 

وادي ضددددددديي   يمددددددر مسددددددار الطريددددددي عبددددددر     1..7حتدددددد  الكيلددددددو    42.1وتقريبددددددا مددددددن كيلددددددو    

 جبال وعرة شاياة االنحاار.حيط بس نسبيا ت

 

والوديدددددان مبروعدددددة وفيهدددددا أشددددد ار    فدددددي عددددداة مواقددددد .   يعبدددددر مسدددددار الطريدددددي  دددددذ  ال بدددددال     

الدددددوعرة الطريدددددي عبدددددر العايدددددا مدددددن الدددددتالل  يمدددددر مسدددددار متدددددااد  علددددد   دددددول  دددددذا االكميفدددددة. و
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عبددددددددارة  11و  1..7الكيلددددددددو  المنطقددددددددة الواقعددددددددة بددددددددين  كمددددددددا أن بازلتيددددددددة.  ات الصددددددددخور ال

وتقريبدددددا مدددددن  . ةحدددددادالبعدددددب ال بدددددال البركانيدددددة   ت دددددم صدددددخرية جبليدددددة وعدددددرة   عدددددن ضدددددفة  

فددددددا    يمددددددر مسددددددار الطريددددددي عبددددددر   ددددددا  ترابيددددددة منخف ددددددة االرت     1.1.الدددددد   11الكيلددددددو 

 الروالب الترابية السميكة.نسبيا تكون  من 

 

الدددددد   1.1.مددددددن الكيلددددددو   تقريبدددددداوويقسددددددم الموقدددددد  العايددددددا مددددددن الوديددددددان شدددددداياة االنحدددددداار.      

وت دددددداري  ة الدددددد  جبليددددددة مسددددددطحت دددددداري  عبددددددر نهايددددددة الطريددددددي  يمددددددر مسددددددار الطريددددددي  

العايددددددا تمددددددر عبددددددر  وتتناقلهددددددا الريددددددا   ف فاضددددددة رمددددددال ناعمددددددة  يكسددددددو معقمهددددددا  متموجددددددة 

 الكمبان الرملية.  من

 

مدددددددن   4  الفصدددددددل مبدددددددين فدددددددي  ايدددددددا السدددددددري  الالمقطددددددد  العرضدددددددي النمدددددددو جي للطريدددددددي  

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي.التقرير الحالي ل

 

 ئ تدددددددام للدددددددوا المتمدددددددال  دددددددذا اال الغدددددددر  العدددددددام مدددددددن تقيددددددديم األثدددددددر البيئدددددددي واالجتمددددددداعي     

مشدددددرو  بندددددا  ممددددددر   علددددد    المعمدددددول بهدددددا والتددددددي تسدددددري   والسيالدددددات والمبدددددادة التوجيهيدددددة    

 كم . 021الطريي السري  ال ايا بين عان وتعب  

  
واإلداريوالقانوني  اإلطار اإلجرائي 

  
المشرو  المقتر . عالقة بمكتبية لتقييم وإعااد اإل ار القانوني واإلداري األكمر أجري الفريي درالة 

المحتملة وتل  السيالات واإلجرا ات ة اليمنيتقييم في االعتبار كال من القوانين البيئية وقا أخذ ال

 البن  الاولي المتعلقة بالمشرو .الخاصة ب

 

 القوانين البيئية اليمنية وتنظيم حيازة األرض

  1..0لسنة  46رقم قانون حماية البيئة 

  من قانون حماية البيئة 71المادة 

  من قانون حماية البيئة 76المادة 

 40&  40  01  04  0  6  2  4  0المواد رقم  قانون مصادرة األراضي للمصلحة العامة 

  
  سياسات واستراتيجيات وبرامج الحكومة اليمنية ذات العالقة بحماية البيئة واألسباب االجتماعية

 م6..0الو نية   ةخطة العمل البيئي 

 م4118-4117  االلتممار المستاامبرنامس البيئة و 

   م4117 -...0التراتي ية التنو  البيولوجي 

 م0..0  ية مهورية اليمنليالة تقييم األثر البيئي لل 

 الهيئة العامة لحماية البيئة حول وض  البيئة سنوية التقارير ال    

 4110المستقبلي لنقام تقييم األثر البيئي في اليمن عام طوير تقييم الت. 

 يةة التأمينات والش ون االجتماعصناوق الرعاية االجتماعية  و ي وكالة تابعة لوزار 

  من الفقر مكافحةالتراتي ية 

 االلتراتي ية الو نية للمرأة 

  

 سياسات وإجراءات البنك الدولي

 

  سياسات واجراءات تشغيلية حالية: 01لدى البنك الدولي 

  2.10التقييم البيئي  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  

 2.12ن  الاولي الموائل الطبيعية  منشور ليالة العمليات/إجرا ات الب  

  2.1مكافحة اآلفات  منشور ليالة العمليات.  

  2.01الشعو  األصلية   منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  

  2.00الموارد المقافية المادية  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  

  2.04اولي  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  ال القسريإعادة التو ين  

  2.76الغابات  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  
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  2.70لالمة الساود  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  

  0.11المشاري  في الممرات المائية الاولية  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  

   منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي المشروعات المقامة في منا ي متناز  عليها

0.61  

 

 رئيسية إجرائية ثال  ليالات  تم إلتخااموفيما يتعلي بهذا المشرو   

  

  2.10التقييم البيئي  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  

  2.04 منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي  القسريإعادة التو ين  

 2.00د المقافية المادية  منشور ليالة العمليات/إجرا ات البن  الاولي الموار  

 

 

االجتماعية-وصف الظروف األساسية البيئية واالقتصادية 

  
متددددددرا.  01-11بددددددين  حددددددرم الطريددددددي يبلدددددد  عددددددر   تبعددددددا للقددددددرول الطبويرافيددددددة المحليددددددة    

المسدددددددار علددددددد  كددددددل جاندددددددب مددددددن   متددددددر   111كمددددددا ينقدددددددر أي ددددددا الددددددد  أن ممددددددر بمسددددددداحة    

وأن  لمشددددددرو .بنددددددا  افتددددددرة أثنددددددا  تددددددأثر بشددددددكل ييددددددر مباشددددددر    يلددددددول مقتددددددر  للطريددددددي  ال

 ثر علددددددد  األراضدددددددي البراعيدددددددة والمراعدددددددي  يدددددددالتدددددددأثير البيئدددددددي ييدددددددر المباشدددددددر يمكدددددددن أن  

اإلعدددددالن عدددددن  علددددد  الدددددريم مدددددن عدددددام    ويير دددددا الم ددددداورة الغابدددددات والمسدددددطحات المائيدددددة  و

 .يابات في منطقة المشرو 

 

ر الطريدددددي السدددددري  المقتدددددر  بدددددين عدددددان وتعدددددب يمتدددددا     فدددددان ممددددد   ومدددددن الناحيدددددة ال يولوجيدددددة  

منطقدددددددددددة المرتفعدددددددددددات  و دددددددددددي مدددددددددددن البنيدددددددددددة ال غرافيدددددددددددة   علددددددددددد   دددددددددددول وحددددددددددداتين  

 خليس عان.الساحلية ل والسهول ال يومورفولوجية

 

ممطددددددر صدددددديفا  معتددددددال البددددددرودة الدددددد  جددددددال  شددددددبس قاحددددددل بأنددددددس فددددددي الدددددديمن  المنددددددا  يتسددددددم

عامددددددة وخاصددددددة فدددددي المنددددددا ي السدددددداحلية.   درجدددددات الحددددددرارة مرتفعددددددة بصدددددفة  . تعتبددددددر شدددددتا  

درجدددددددات انخفدددددددا    مددددددد  البدددددددرودةمعتالدددددددة ال بليدددددددة بارجدددددددة حدددددددرارة  المرتفعدددددددات تتميدددددددب 

درجددددددددة فهرنهايدددددددد   فددددددددي بعددددددددب    32.0 الصددددددددفر دون الحددددددددرارة فددددددددي بعددددددددب األحيددددددددان   

المندددددا ي المحيطدددددة بمايندددددة تعدددددب    بعدددددب مندددددا ي المرتفعدددددات الغربيدددددة ممدددددل     وفدددددي  .مندددددا يال

 . وتتددددددددراو  0..1-2..7لدددددددنويا   األمطددددددددار  مددددددددم مدددددددن  0111الددددددد    0111تهطدددددددل حددددددددوالي  

عقددددددداة فدددددددي   06إلددددددد   2مدددددددن  لدددددددرعة الريدددددددا  كمدددددددا تتدددددددراو   . %61-47بدددددددين الر وبدددددددة 

 المنا ي الساحلية.عقاة في  .0-1وال بلية المرتفعات 

 

فدددددي ألندددددس يمدددددر نطقدددددة مسدددددار الطريدددددي فدددددي م خطيدددددرةكق دددددية  تلدددددو  الهدددددوا لدددددم يدددددتم تحايدددددا 

الكميددددددر مددددددن حركددددددة التددددددي ال يوجددددددا فيهددددددا ة والقددددددري معقمددددددس مددددددن خددددددالل المنددددددا ي الريفيدددددد 

نوعيددددددة الهددددددوا  فددددددي معقددددددم منطقددددددة   . الملوثددددددة الصددددددناعية أو الت اريددددددةاألنشددددددطة المددددددرور أو 

مدددددددن الدددددددذي تحملدددددددس الريدددددددا  المشدددددددرو  يهددددددديمن عليهدددددددا العوامدددددددل الطبيعيدددددددة  ممدددددددل الغبدددددددار  

عية المنشددددددنت الصددددددنا  نددددددا  بعددددددب  و الغطددددددا  النبدددددداتي.  كسددددددو االمنددددددا ي البريددددددة التددددددي ال ي  

وصددددددناعات ال نددددددا  الطريددددددي السددددددري  بددددددالقر  مددددددن تعددددددب    سددددددار الصددددددغيرة بددددددالقر  مددددددن م 

مصددددددادر تعتبددددددر التددددددي و اإللددددددمنتيةصددددددناعة البلددددددو  وح ددددددار قطدددددد  األتعمددددددل فددددددي صددددددغيرة 

 ندددددا  أي دددددا  دددددرق ييدددددر معبددددداة    كمدددددا أن منطقدددددة المشدددددرو .  فدددددي لهدددددوا  المحددددداود لتلدددددو  لل

تلددددددد  الطدددددددرق تسدددددددبب   وحركدددددددة المدددددددرور علددددددد  قتدددددددر  الطريدددددددي المسدددددددار بدددددددالقر  مدددددددن م

تددددددم القيددددددام بالرقابددددددة علدددددد  جددددددودة   كميددددددة كبيددددددرة مددددددن الغبددددددار فددددددي تلدددددد  المنددددددا ي.  انبعددددددا  

الهدددددوا  فدددددي لدددددتة مواقددددد  علددددد   دددددول مسدددددار الطريدددددي وقدددددا كانددددد  النتي دددددة أن كدددددل الملوثدددددات   

الغازيدددددة للهدددددوا  فدددددي الحددددداود القيالدددددية لمنقمدددددة الصدددددحة العالميدددددة فيمدددددا عددددداا الموقددددد  رقدددددم            

 10PMالهامشي المرتف  بسبب الغبار.   كان في ال انب  

 

المحركددددددات حركددددددة   أ ددددددي ألالددددددا مددددددن صددددددن  اإلنسددددددان     الملحوظددددددة  ال وضددددددا مصددددددادر 

الميددددددا  مددددددن اآلبددددددار ومطدددددداحن الحبددددددو      ال ددددددرارات   شددددددغيل م ددددددخات لددددددحب  تلالمابتددددددة 

المركبدددددددات التدددددددي تسدددددددافر علددددددد         ة  و  يددددددد البراعالحقدددددددول  البراعيدددددددة المسدددددددتخامة فدددددددي    
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محددددداودة جددددداا فدددددي   ال ندددددا  بعدددددب األنشدددددطة   عبددددداة فدددددي معقمهدددددا.   الغيدددددر م الطدددددرق المحليدددددة 

يسدددددددددتخامون بصدددددددددفة عامدددددددددة الندددددددددا  فاال تدددددددددبازات.  سدددددددددببمنطقدددددددددة المشدددددددددرو  التدددددددددي ت

تددددددم القيددددددام بمراقبددددددة ال وضددددددا     األح ددددددار لبنددددددا  منددددددازلهم أو الهياكددددددل األخددددددري الصددددددغيرة.   

فدددددي لدددددتة مواقددددد  علددددد   دددددول مسدددددار الطريدددددي وقدددددا كانددددد  النتدددددائس فدددددي المواقددددد  السدددددتة فدددددي     

الحدددددداود القيالدددددددية لمنقمدددددددة الصدددددددحة العالميدددددددة للمنددددددا ي الت اريدددددددة والصدددددددناعية فيمدددددددا عددددددداا   

  ال وضددددددا  مرتفعددددددة بسددددددبب حركددددددة الريددددددا  العاليددددددة وإقتددددددرا   ددددددذين   مددددددوقعين فقددددددا كاندددددد 

 الموقعين من تقا    رق.

 

الرباعيدددددددة للترلددددددديب المتقطددددددد  للطبقدددددددات والبدددددددروز البيندددددددي للطبقدددددددات    نقدددددددرا الهيدددددددارولوجيا

مائيددددددددة الصددددددددخرية الطبقددددددددة الفددددددددان السددددددددفلية  الصددددددددخور البركانيددددددددة ت  بقددددددددامدددددددد  للتربددددددددة 

 أي ا موجودة. تكونقا  في العالات الحاضنة للميا  المحلية

  

الميدددددددا  ال وفيدددددددة فدددددددي  دددددددذ    يختلددددددد  العمدددددددي الددددددد     ال وفيدددددددةوالسدددددددطحية مدددددددوارد الميدددددددا   

 بقددددددات الميددددددا   إحدددددداي و متددددددر. 41 الخبانددددددات المحليددددددة مددددددن ب ددددددعة أمتددددددار إلدددددد  حددددددوالي      

تقددددددوم عليهددددددا التددددددي تمدددددد  درالددددددتها بشددددددكل أكبددددددر  ددددددي تلدددددد  التددددددي األكمددددددر أ ميددددددة  ال وفيددددددة

الطريدددددددي يمدددددددر مسدددددددار  وادي بندددددددا إلددددددد  الشدددددددرق.وادي توبدددددددان لدددددددومسدددددددت معات السددددددداحلية ال

 4لددددددم تددددددتم مالحقددددددة لددددددوي و .041كيلددددددو  إلدددددد  1.مددددددن الكيلددددددو السددددددري  عبددددددر وادي توبددددددان 

. 4107نون االول عدددددددام البيدددددددارات المياانيدددددددة فدددددددي ديسدددددددمبر كددددددداأثندددددددا  دائمدددددددة فقدددددددط وديدددددددان 

ذي يمددددددر عبددددددر  مخطددددددط مسددددددار الطريددددددي السددددددري   الددددددأحددددددا  ددددددذ  الوديددددددان  ددددددو وادي ورزان 

ا  العايدددددددا مدددددددن المواقددددددد   نددددددد. 01الددددددد  كيلدددددددو  61تقريبدددددددا مدددددددن كيلدددددددو فدددددددي عددددددداة مواقددددددد   

مولدددددمية صدددددغيرة التدددددي عدددددادة مدددددا   ميدددددا جدددددااول الطريدددددي عبدددددر حيددددد  يمدددددر مسدددددار  األخدددددري 

ات قصدددددديرة أثنددددددا  وبعددددددا  طددددددول األمطددددددار فقددددددط.  الميددددددا  لفتددددددرت ددددددري فيهددددددا تكددددددون جافددددددة و

فدددددي كدددددل  التدددددي يمدددددر مدددددن خاللهدددددا مخطدددددط مسدددددار الطريدددددي السدددددري        المعدددددابر المائيدددددة  عددددداد 

 أدنا  مبين محافقة 

  

 اإلجمالي عدن لحج تعز الوصف م.

 166 1 42 142 معابر الميام السطحية 0

  
 نبار الميا  المت ررة  وفيما يلي قائمة ب المخطط.الطريي السري  تأثير كبير من ببار الميا  في منطقة  عاد نا  

  

 اإلجمالي عدن لحج تعز نوع من خصائص م

 22 0 5 16 ابار 1

  
بددددددارجات قددددددا تغيددددددرت نوعددددددا مددددددا  و عمومددددددا ضددددددئيلة  النباتددددددات فددددددي ممددددددر المشددددددرو  البيئددددددة

وبشددددددكل   صدددددداعاةمتفاوتددددددة نتي ددددددة لعدددددداة أنددددددوا  مددددددن ال ددددددغط علدددددد  الموائددددددل الطبيعيددددددة ال      

النباتددددددات  ات االرتفددددددا  السددددددائا علدددددد   ددددددول    لبراعددددددة والرعددددددي والسددددددكن.  ددددددة لألالددددددي نتي

  Acasia asak العسدددددددي   و  Acacia abyssinicaالطلددددددد    مسدددددددار الطريدددددددي  دددددددي

أشدددددددددد ار الندددددددددديم  باإلضددددددددددافة إلدددددددددد   لدددددددددد    .  Ziziphus leucodermisالسددددددددددار   و

 Azadirachta indicia     وأشددددددددددددد ار المدددددددددددددان و  Mangifera indica  

النباتدددددات قصدددددديرة االرتفدددددا  علدددددد  وبدددددالقر  مددددددن مسددددددار    و  Ficus sppتددددددين  واشددددد ار ال 

والتدددددددددين  الفربيدددددددددون الصدددددددددبار  وCalotropis proceraالمشددددددددرو  و دددددددددي العشدددددددددار   

 Jatrophaالقفاريددددددددددة   وال اتروفددددددددددا    Opuntia ficus-indicusالشددددددددددوكي   

dhofarica  ولدددددددم تدددددددتم مالحقدددددددة اي ندددددددو  مدددددددن األندددددددوا  المهدددددددادة بددددددداالنقرا  أو       الدددددددخ .

الطبيعددددددددة حمايددددددددة التحدددددددداد الدددددددداولي لالمبينددددددددة فددددددددي كتددددددددا  المعلومددددددددات األحمددددددددر لالنددددددددادرة 

مدددددا يصدددددل الددددد     دددددرر علددددد   دددددول ممدددددر  ريدددددي المشدددددرو . لدددددول تت     والمدددددوارد الطبيعيدددددة 

رة تحمدددددددل الفواكدددددددس وبقيدددددددة األشددددددد ار البدددددددال  عددددددداد ا      شددددددد  2146شددددددد رة  منهدددددددا   40141

حددددددوالي أي ددددددا رر  ددددددباإلضددددددافة إلدددددد   لدددددد   لددددددول تت   ال تحمددددددل الفاكهددددددة. شدددددد رة  .0880

بنددددددا  مشددددددرو  ممددددددر الطريددددددي السددددددري    يتطلددددددب عمومددددددا  لددددددول  شدددددد رة قددددددات. و  204111

وفيمددددددا يلددددددي قائمددددددة بكافددددددة / نبددددددات.  ةشدددددد ر 277101مددددددا م موعددددددس حددددددوالي قطدددددد  المقتددددددر  

 الش ار/النباتات المت ررة 



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 6-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

  

 اإلجمالي عدن لحج تعز األشجار م

 2146 00 1220 926 أشجار فواكه 0

 18879 00 7751 11128 ةأشجار غير مثمر 4

 412050 00 22013 390037 القات 7

 433075 00 30984 402091 اإلجمالي

  
 يالطريددددددي  ددددددمسددددددار مشددددددرو  علدددددد   ددددددول التددددددي تمدددددد  مالحقتهددددددا  المحاصدددددديل البراعيددددددة

كمددددددا  فددددددي الددددددبالد.  االقددددددات  والتددددددي تعتبددددددر واحدددددداة مددددددن المحاصدددددديل النقايددددددة األكمددددددر ربحدددددد     

الددددددداخن والدددددددذرة محاصددددددديل براعدددددددة   الطريدددددددي بتشدددددددتهر مندددددددا ي المرتفعدددددددات فدددددددي مشدددددددرو

الفواكدددددددس ممدددددددل العندددددددب والمكسدددددددرات والتفدددددددا  والرمدددددددان  وكدددددددذل    كدددددددذا الرفيعدددددددة والقمددددددد  و

يير دددددددا مدددددددن و بنالقدددددددر  والطمدددددددا م والبصدددددددل والفاصدددددددوليا والبطا دددددددا والخ دددددددروات والددددددد  

 .المحاصيل النقاية األخري

 

مسدددددددار الطريدددددددي     الحيددددددداة البريدددددددة التدددددددي تمددددددد  مالحقتهدددددددا علددددددد   دددددددور    الحيددددددداة البريدددددددة 

  علدددددد  الدددددريم مدددددن أعدددددااد ا أي دددددا يقددددددال      Papio hamadryasالقدددددرود    المقتدددددر   دددددي  

  Procavia capensis الدددددددوبر بدددددددين المددددددداييات الصدددددددغيرة   ومدددددددن  فدددددددي تنددددددداقص. س أنددددددد

 نب. ااألرولب ا  والمعاال بو  Felis silvestrisالقط البري  و

 

علددددددد  المرجعدددددددي قتصدددددددادي المسددددددد  االجتمددددددداعي واال تدددددددم تنفيدددددددذ    الصدددددددورة الايمويرافيدددددددة 

ئددددددة مدددددددن األلدددددددر التددددددي شدددددددملتها الارالددددددة فدددددددي ممدددددددر    افدددددددي الم 41مددددددن  ألددددددا  عشدددددددوائي  

   %64.36يالبيددددددددة السددددددددكان فددددددددي محافقددددددددة تعددددددددب  . تركددددددددب الطريددددددددي السددددددددري  المقتددددددددر 

تحليددددددددل المسدددددددد  الميددددددددااني أن وقددددددددا أظهددددددددر  . %16.15  وعددددددددان  %19.49لحددددددددس   ايليهدددددددد

فددددددي جميدددددد  محافقددددددات  و. %49.6  اإلنددددددانسددددددبة مددددددن السددددددكان  ددددددم مددددددن الددددددذكور و   50.4%

يبلددددد  كمدددددر نسدددددبيا بالمقارندددددة مددددد  لدددددكان المدددددان.    دددددو األلدددددكان الريددددد  فدددددان عددددداد المشدددددرو  

ومددددددد   لددددددد   فددددددد ن   راد.أفددددددد 8.2ح دددددددم األلدددددددرة علددددددد   دددددددول منطقدددددددة المشدددددددرو  متولدددددددط 

األلددددددر كبيددددددرة  عدددددداد مددددددن  ألن  نددددددا  أفددددددراد  11.8و ح ددددددم األلددددددر المت ددددددررة  دددددد متولددددددط 

ا    يليهددددددد%7. ت دددددددم عددددددداة أجيدددددددال   يالبيدددددددة العدددددددائالت  و بدددددددين المت دددددددررين. مدددددددن جددددددداا 

معدددددددددال اإللمدددددددددام يبلددددددددد     .%1.3  والمولدددددددددعة  %5.7 األلدددددددددر المكوندددددددددة مدددددددددن الوالددددددددداين 

أعلدددددد  بالمقارنددددددة مدددددد   يعتبددددددر   وبالتددددددالي %91.7بددددددالقرا ة والكتابددددددة فددددددي منطقددددددة المشددددددرو    

% 12.0وتبلددددددد  نسدددددددبة الدددددددذين أكملدددددددوا تعلددددددديمهم السالدددددددي       البلدددددددا.السدددددددائا فدددددددي  متولدددددددط ال

ليسددددددددد  اال مدددددددددن األلدددددددددر   %20.8فدددددددددي حدددددددددين أن   %  7.6% وال دددددددددامعي 8..والمدددددددددانوي 

تعدددددددرل القدددددددرا ة والكتابدددددددة. أمدددددددا بالنسدددددددبة للوظيفدددددددة فغالبيدددددددة أفدددددددراد األلدددددددر يعملدددددددون فدددددددي    

 أي األشددددددددخاي العددددددددا لين عددددددددن العمددددددددل    % 0..0  م اآلخددددددددرين%  يلدددددددديه16.7البراعددددددددة  

والعمددددددددال   %13.5طددددددددال   وال وأفددددددددراد األلددددددددرة المسددددددددنين وربددددددددات البيددددددددوت واأل فددددددددال   

   %1.6بنسددددددددددددبة  والوظددددددددددددائ  الحكوميددددددددددددة     % 2.6   واألعمددددددددددددال الت اريددددددددددددة   2.7% 

 ادخلهدددددددددد أن   %72.6أفددددددددددادت يالبيددددددددددة األلددددددددددر    قددددددددددا  . و%1.4 األعمددددددددددال الخاصددددددددددة  و

التددددددددي يتددددددددراو    %9.4األلددددددددر بنسددددددددبة   ليهددددددددايدوالر   611-111يتددددددددراو  بددددددددين  السددددددددنوي 

أن وقدددددددددا أظهدددددددددر المسددددددددد  السالدددددددددي    .دوالر أمريكدددددددددي 811-611دخلهدددددددددا السدددددددددنوي مدددددددددن  

يتمتعددددددون علدددددد   ددددددول منطقددددددة المشددددددرو  جيددددددا بشددددددكل معقددددددول والوضدددددد  الصددددددحي للسددددددكان 

بع ددددددهم بددددددأنهم مصددددددابين أو قددددددا  المسدددددد  الميددددددااني أفدددددداد  بيددددددا أنددددددس وأثنددددددا    اللياقددددددة البانيددددددة.ب

أمرا  ممدددددددل المالريدددددددا وحمددددددد  ال دددددددن  وشدددددددلل األ فدددددددال والتهدددددددا     بدددددددمددددددد خرا  اأصددددددديبو

نسدددددددبة كبيدددددددرة مدددددددن األلدددددددر فدددددددي منطقدددددددة      كمدددددددا أن . ااألميبيدددددددو ةوالايددددددداان المعويددددددد  الكبدددددددا

تدددددوفر البنددددد  تددددداني بسدددددبب  دددددم أكمدددددر حرماندددددا  و دخدددددالاألقدددددل فئدددددات الالمشدددددرو  تنتمدددددي إلددددد   

لشددددددددر  اميددددددددا  و الاينيددددددددةوالمراكددددددددب  ممددددددددل المستشددددددددفيات المدددددددداار  التحتيددددددددة الم تمعيددددددددة  

 البنددددددددددو و الشددددددددددر ةوأقسددددددددددام  سددددددددددوبر ماركدددددددددد والوالكهربددددددددددا  والهواتدددددددددد  األرضددددددددددية  

عدددددددادة علددددددد  مشددددددداركة المدددددددرأة فدددددددي الم تمددددددد  تقتصدددددددر و مقدددددددا ي االنترنددددددد .  اتالصدددددددياليو

 فقط من قوة العمل في البراعة. %4.7تممل األعمال المنبلية  و

 



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 7-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

ألددددددبا   01 يدددددة مدددددن بدددددين أعلددددد     صدددددابات المرور يعتبدددددر معدددددال اإل    ييددددد السدددددالمة علددددد  الطر  

تددددد ثر م حددددداد  مدددددروري كدددددل عدددددا   07111م ديدددددة للوفددددداة فدددددي الددددديمن حيددددد  تحدددددا  حدددددوالي     

شدددددددخص وألدددددددر م. وقدددددددا بلددددددد  عددددددداد حدددددددواد  الوفددددددداة التدددددددي تدددددددم       00111علددددددد  حدددددددوالي  

فددددددي  ..4فددددددي محافقددددددة لحددددددس و    446حدددددداد  وفدددددداة فددددددي محافقددددددة تعددددددب و      1..تسدددددد يلها 

 محافقة عان لوحا ا. 

 

فئددددددات الددددددتخاام األراضددددددي     وبشددددددكل عددددددام  تقهددددددر البيانددددددات أن أكبددددددر  الددددددتخاام األراضددددددي 

 كتدددددددددار تليهدددددددددا ااألر  القاحلدددددددددةا    486.38بمسددددددددداحة مسدددددددددتخامةا اييدددددددددر فئدددددددددة  دددددددددي 

حيازتهددددددددا. تم ت كتددددددددار مددددددددن األراضددددددددي التددددددددي لدددددددد 0440إجمددددددددالي  كتددددددددار  مددددددددن  347.39

  كتار. 000وتبل  مساحة األر  المستخامة لبراعة اي من أنوا  المحاصيل 

 

   ظا رة التصحر 

لجا ه او  به الجا ه و ا  الم اط  تعاني اليم  م  التصحر والت  تعرف عل  ان ا ظاةرم تدةور األرا)ي  ي
 الحارم و ال اتجه م  عدة عوامل بما  ي  لك االختالف  ي الم اخ و نشا، االنسا .      به الجا ه

 صادر الطبيعيهم. الكةر م  عقود اقرت الح ومة اليم يه بالتصحر كخطر حقيقي ي دد اساس ال0
  التصحر و المرتبطه بالمتطلبات االساسيه . يعتبر ال مو الديموغرا ي م  اةم االسبا  المعرو ه الت  تسب4

 الحتياجات الس ا  المتمةله  ي الت ايد المستمر  ي الطل  عل  الغ اء و الحط ...ال .
 االلبا  المباشر  للتصحر     

االحتياجات للب   االساسيه و سوء  –العوامل الطبيعيه  –الطبوغرا يا  –نوعية التربه  –الجيولوجيا  –الم اخ 
 خدام للموارد الطبيعيه و التخلي ع  ال راعه.االست

 ي حي  ال يوجد اي تحليل للعوامل المختل ه المسببه للتصحر تبي  الخالصه ضدنام اسبا  التصحر عبر الم طقه 
 العربيه .
 العوامل الرئيسيه المؤديه للتصحر  ي الم طقه العربيه و اثار ة م العوامل: جدول: 

 السبابا الضغوطات العواقب التصحر

انخ ا  
الغ اء وقلة 
 االكت اء 
 ال اتي

 
 

انخ ا  
مصادر 

 الميام الع به
 

زيادة 
مخاطر 
انجراف 
 التربه

 
انخ ا  
الت وع 
 البيئي

 
االثار 

االجتماعيه 
و 

 االقتصاديه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زيادةملوحةالتربه 
انخ ا  خصوبة 

 التربه

تدةور االرا)ي 
وانظمة 

االستخدامات 
 التقليديه

زيادم  ي 
ال راعه 
 ال راعه 
 الجائرة(

ال راعة  ي 
 االرا)ي البور

 ال مو الس اني
 
 
 
 
 

 نسبة مواليد عاليه
 
 

 ال جرة
 
 

تغير  ي نم  
 الحياة

 
 

انخ ا  
االنتاجيه  
 ال راعيه

تدةور 
مصادرالمياة م  
ال احيه ال ميه و 

   ال وعيه

زيادة الطل  عل  
 الماء

زيادة الطل  عل  
 الطاقه

تغير انما، 
االمطار و ارباك 

 الدورم المائيه

تدةور الغطاء 
 ال باتي  الغابات(

الةروم الحيوانيه  
المت ايدم تؤدي 
ال  ال غ  عل  

 المراعي 

انخ ا  الحمايه 
للغ اء ال باتي م  
خالل التعريه 
بسب  الرياح و 

 االمطار
انخ ا  

االنتاجيه  ي 
الم اط  الساحليه 

 الم خ  ه

 
  الرعي الجائر
 قدا  المصادر 
االنتاجيه لل ظام 

 الت  ولوجي

 الردميات  ي 
الم اط  الساحليه 

و االرا)ي 
 الرطبه

التصحر بسب  
 العوامل البيئيه

تدةور االرا)ي 
 ومصادر الميام
ةجرة الس ا  
السبا  متعلقه 
 باالثار البيئيه

 

التدةور السريع 
لالرا)ي و 

مصادر الميام  و 
تد مير ال ظام 
االي ولوجي و 

زيادم المجاعه و 
 ال قر و االمرا 

 
 

التلوث لل ظام 
 االكيولوجي

 المجاعه و ال قر

الحرو  بما  ي 
 لك الحرو  

 االةليه
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تاثر دورة 
 ال ربو 

 

 
 
 
 
 

تغير انما، 
 ةطول

 االمطار و 
ارباك الدورم 

 المائيه

انخ ا  مصادر 
 المياة

 
انخ ا  االكت اء 

 ال اتي 
 م  الغ اء

 
االثار المترتبه 
 عل  تساق  

 
االمطار و تاثيرةا 
 عل  الت وع البيئي

 
االمطار و تاثيرةا 
 عل  الت وع البيئي

 
االثار االجتماعيه 

 و االقتصاديه

 قلة االمطار  
  
 

 زيادة الج اف
 

تدةور الم اط  
 الساحليه

  
مصادر الميام 

 الجو يه
 

 قدا  الم اط  
 الساحليه

 التغيرات الم اخيه
 
 

  ظاةرة االنحباس
  الحراري

ارت اع درجة 
 حرارة الجو
 زيادة التبخر

 
انخ ا  ت ةف 

 السح  
  

ارت اع مستو  
 سطح البحر  

 
 ي اليم  تطوير الب   االساسيه  تعتبر كسب  رئيسي م  اةم عوامل التصحر خاصه  ي الشري  الساحلي ضبي  

   االساسيه احد االسبا  التي ادت ال  التصحر الدري ي...ال  حيث تعتبر اعمال تطوير الب –الحديدم  –تب   –
السريع وبصورة عشوائية و م ظمه ادت ال  زحف ال ةبا  الرمليه و تحرك ا  باال)ا ه ال  العشوائية  ي 
التخطي  العمراني  ي اليم   ا  معظم المد  و االرا)ي ال راعيه الواقعه عل  جوان  الطرا مستغله 

ريه ادت ال   قدا  ارا)ي زراعيه خصبه  ات انتاجيه عاليه. وبال سبه ال  الغرا  س  يه و استخدامات ح 
مشروع الطري  الدولي السريع  م  غير المحتمل ا  ي و  سب  رئيسي م  العوامل الت  تؤدي ال  زيادم 
التصحر  ي حي  انه م  المم   ا  ي و  ة اك عوامل اخر  غير مبا رم مةل إزالة ال باتات الغرا  الب اء 
عل  الطري  قد تؤدي للتصحر. و م  اجل تخ يف العواق  يت م  المشروع القيام ب راعة نباتات عل  جان  
الطري   ي االماك  الت  يتو ر  ي ا ميام بصورم كا يه  و  ي اماك  محدودم ا ا طل  الس ا  المحليي  زراعة 

و  ي حالة تو ر مي انيه للقيام بأعمال  نباتات الغرا  جماليه  ا  اعمال التشجير قد ت م ت  ي خطة التشجير
التشجير عل  جان  الطري  حيث تتو ر مصادر الميام و بالتشاور مع الس ا  المحليي  و  وي العالقه م  

 اصحا  القرار والس ا  سيتم  تحديد المد  ال   يم   به القيام بأعمال التشجير.
المشروع ة  ج ء م  خطه ادارة البيئه.  وا  اجرائات ا  الرقابه عل  اعمال التشجير و القيام ب ا  ي ة ا 

 اخر  لتحسي  التخطي  العمراني و الحد م  استخدامات الميام الحديةه ة  خارب نطاا عمل ة ا المشروع.
_____________________________________________ 

 المراجع:

   viiص حة       –ط يه لم ا حة التصحر لليم  ( مسودة الخطه الو4111(  وزارة ال راعه و الري  0مصدر رقم   
 (0ص حه      ibid(      4مصدر رقم  

مصدر رقم  7(  ابا حسي  - إندر عبدم – وليد ال بيري – نبيله عالء الدي  – محمد عبدالرحيم  4111( التصحر  ي الم طقه العربيه – تحليل للواقع الحالي و 
 االتجاةات – صحي ة البيئه الجا ه 121 - 140 10 

  ي الت اول عل  الموقع االل تروني :
                             www.idealibrary.com     

 تم االطالع عليه بتاري : 08 ابريل 4102

 

  
التدددددددي لدددددددول  صدددددددغيرة فدددددددي القدددددددري    مسددددددداجا  8 مقدددددددابر و 01   ندددددددا  المقافيدددددددة المدددددددوارد

   نقل.مباشر من المشرو  ال ايا والتي تحتا  إل رر بشكل تت

  
جبر المظالمالعامة والمشاركة المجتمعية وآلية ات المشاور 

  
ممددددددر علدددددد   ددددددول مشدددددداورات عامددددددة والددددددعة مدددددد  مختلدددددد  أصددددددحا  المصددددددلحة   تددددددم عقددددددا 

العامددددددة بشددددددكل  مشدددددداورات الأجريدددددد  فددددددا و بددددددين عددددددان وتعددددددب. المقتددددددر  الطريددددددي السددددددري   

األشدددددددخاي المت دددددددررين مدددددددن   ضدددددددم  مسددددددد ولين حكدددددددوميين    الالدددددددي فدددددددي م موعدددددددات   

 ئيةم موعددددددات النسددددددا المشدددددداورات مدددددد   تددددددم عقددددددا   و قريددددددة. 07فددددددي  والمشددددددايخ  مشددددددرو ال

قددددددري. وشددددددمل  الم موعددددددات التددددددي تددددددم تحايددددددا ا خددددددالل عمليددددددة      01بشددددددكل منفصددددددل فددددددي  

  ما يلي التشاور



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 9-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

  

 األشخاي المت ررين من التمال  األراضي 

 األشخاي الذين لينبحون من منا قهم 

 ة والمايرياتقالمس ولين الحكوميين عل  مستوي المحاف 

 المشايخ  

   والمشددددددغلين والعدددددداملين فددددددي المنشددددددنت علدددددد   ددددددول      الت اريددددددة أصددددددحا  األعمددددددال

المدددددددالكين والعددددددداملين فدددددددي    بمدددددددا فدددددددي  لددددددد   قتدددددددر الطريدددددددي السدددددددري  الم سدددددددار م

 الكيانات يير الرلمية ويير المرخصة

 الطريي السري  بما في  ل  النسا  سار السكان عل   ول م 

  الطريي السري  المبم سار بالقر  من مأر   الذين يمتلكونالمبارعين 

   الطريي السري  المبم  مسار عل   ول اللواتي يسكن النسا 

 .األشخاي والم تمعات المت ررة من نقل المساجا والمقابر 

 

األراضددددددي و بثددددددار  مددددددن حيددددددازة  تقليددددددل الخددددددالل عمليددددددة التشدددددداور     رحدددددد الق ددددددايا التددددددي  

المراكدددددددب المددددددداار  وبدددددددالقر  مدددددددن  نفددددددداق أعمدددددددل   تددددددداابير التخفيددددددد  و إعدددددددادة التدددددددو ين 

الطريددددددي والمرافددددددي العامددددددة بمددددددا فددددددي  لدددددد    علدددددد  جانددددددب الاينيددددددة والمستشددددددفيات والمرافددددددي  

ونقدددددددل  معدددددددابر للمشددددددداة ي ويدددددددالمدددددددراحيب وميدددددددا  الشدددددددر  وتددددددداابير السدددددددالمة علددددددد  الطر   

إعددددددددادة حبمددددددددة مسدددددددداعاات الم تمدددددددد   بموافقددددددددة فددددددددي مواقدددددددد  منالددددددددبة األمدددددددداكن الاينيددددددددة 

تدددددددأثير لددددددداخل وخلدددددددي فدددددددري العمدددددددل علددددددد  امتدددددددااد منطقدددددددة     ندددددددي ابدددددددرامس ل التدددددددو ين  

 بحسدددددددب ألدددددددعار السدددددددوق ل راضدددددددي والمبددددددداني      التعدددددددويب   وأ ميدددددددة حسدددددددا   المشدددددددرو 

  تقا عدددددددداتوالالملفددددددددات بددددددددالقر  مددددددددن المدددددددداار  والكليددددددددات و تحذيريددددددددة الفتددددددددات وضدددددددد  

تددددددم لدددددد ال المددددددوا نين عمددددددا إ ا كددددددانوا يسدددددداناون     واإلشددددددارات المروريددددددةإنددددددارة الشددددددوار   

 طريي السري  المقتر  ام ال.ال

  

تمملدددددد  المخدددددداول إي ابيددددددة و  اإلجابددددددات التددددددي تددددددم تلقيهددددددا مددددددن المددددددوا نين كاندددددد   اإلجابددددددات

وأوضدددددد  المددددددوا نين أنددددددس    التددددددو ين والتعددددددويب المنالددددددب.   الرئيسددددددية فيمددددددا يتعلددددددي ب عددددددادة  

القددددددري سددددددكان فددددددي  نقددددددرا لتددددددوافر الطريددددددي لددددددول يكددددددون  نددددددا  تفاعددددددل ألددددددر  مدددددد  ال     و

 الطريي لول تلعب دورا في بنا  العالقة.فان ي األخري. وبالتال

 

فددددددري  وفددددددي العددددددادات    01كمددددددا تددددددم عقددددددا مشدددددداورات مدددددد  النسددددددا  بشددددددكل منفصددددددل فددددددي        

اخالت نقمدددددد   ددددددذ  االجتماعددددددات التشدددددداورية للحصددددددول علدددددد  مدددددد    قددددددا ووالتقاليددددددا المحليددددددة.  

مشدددددداورات قدددددا شدددددمل  أ ددددداال ال   و المشدددددرو . مدددددن   اتالمت دددددرر نسدددددا   العامدددددة أولددددد  مدددددن    

المشددددددرو       مدددددا يتعلدددددي ب  النسددددددا  فيالق دددددايا الخاصدددددة ب    تحايدددددا  أ   مدددددا يلددددددي مددددد  النسدددددا    

تدددددداابير التخفيدددددد       التأكددددددا مددددددن وجهددددددات نقددددددر       حايددددددا  تددددددأمين مشدددددداركة المددددددرأة فددددددي ت   

سددددددددار مشددددددددرو  األراضددددددددي ومفيمددددددددا يتعلددددددددي بحيددددددددازة الم موعددددددددات النسددددددددائية المت ددددددددررة 

معرفددددددة    دددددد لعددددددي   لطريددددددي  د  فهددددددم برا  النسددددددا  حددددددول خيددددددارات إعددددددادة تأ يددددددل لددددددبل ا  ا

األصددددددول تددددددأثير علدددددد   النسددددددائية حددددددول الق ددددددايا المتصددددددلة بال   م موعددددددات الوجهددددددات نقددددددر  

مشدددددددداكل وبفدددددددداق  حددددددددول   لددددددددما  رأي المددددددددرأة  و نقلهددددددددا الاينيددددددددة والم تمعيددددددددة  وإعددددددددادة   

والفوائددددددددا  ددددددداال  ل الطريي  ز  تألدددددددي  فهددددددددم مدددددددن قبدددددددل النسدددددددا      بددددددد الق دددددددايا المتعلقدددددددة   

 .التي  رحتها النسا  مبينة في  ذا التقييم. الق ايالمشرو . التنموية العامة ل

  

  

عمليدددددددات لدددددددول يدددددددتم تألدددددددي    المشددددددداورات الالحقدددددددة لتقيددددددديم األثدددددددر البيئدددددددي واالجتمددددددداعي 

لددددددول   بنددددددا أثنددددددا  أنشددددددطة الكددددددذا قبددددددل و. ومدددددد  الم تمعددددددات المت ددددددررة ةاتصددددددال منتقمدددددد

تنقدددددددديم بوزارة األشددددددددغال العامددددددددة والطددددددددرق بددددددددمددددددددوظفي وحدددددددداة تنفيددددددددذ المشددددددددرو  يقددددددددوم 

األعمدددددال  مقددددداولي  اورات فدددددي مواقددددد  مختلفدددددة علددددد   دددددول ممدددددر المشدددددرو   بمشددددداركة        مشددددد

 .مشرفينالمانية وااللتشاريين ال

 

ونقدددددام إدارة التقلمدددددات مبدددددين   بليدددددة جبدددددر المقدددددالم  مبيندددددة فدددددي خطدددددة عمدددددل إعدددددادة التدددددو ين    

 بالتفصيل في الفصل الخاي بالترتيبات الم لسية.

  



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 10-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

بدائل المشروعتحليل  
  

سدددددري  الطريدددددي لجددددداوي المشدددددرو   تدددددم تحايدددددا عددددداة ممدددددرات بايلدددددة ل      ك دددددب  مدددددن درالدددددة   

وتمدددددد  درالددددددة ثالثددددددة ممددددددرات بايلددددددة    . تهدددددداومقارن تهالددددددا ايددددددا بددددددين تعددددددب وعددددددان  ودر  ال

 للطريي السري  ال ايا بالتفصيل كال منها لها  ابعس الخاي 

  محور الطرييو ذا يعتبر مسار قصير نسبيا قريب من  م.لك 143.6االممر األخ را بطول 

 القائم.

   مددددددن شددددددأنس تعقدددددديم التنميددددددة   الممددددددر و ددددددذا  كددددددم. 153.3االممددددددر األصددددددفرا بطددددددول

  مدددددن خدددددالل تدددددوفير الوصدددددول إلددددد       دددددول المسدددددار االقتصدددددادية واالجتماعيدددددة علددددد    

 معبولة نسبيا.  تعتبر اآلن التي ومنطقة والعة 

 حددددددال  مددددددن شددددددأنس أن يكددددددون     ددددددذا الممددددددر   و  كددددددم.  135.3ا بطددددددول  األزرق االممددددددر

لدددددول يعمدددددل علددددد  تحسدددددن التنميدددددة   لددددد  مدددددن ريم بدددددالوقصدددددير مسدددددار ولدددددطا بدددددين 

فدددددي الوقددددد   تعتبدددددر دمدددددس بعدددددب المندددددا ي التدددددي    المسدددددار مدددددن خدددددالل   علددددد   دددددول  

 الحاضر معبولة إل  حا ما.

  

تدددددم الناحيدددددة الفنيدددددة وعلددددد  أنهدددددا ممكندددددة مدددددن   ةمالثدددددالوقدددددا تدددددم تحايدددددا  دددددذ  الممدددددرات البايلدددددة   

لدددددا  معدددددايير مختلفدددددة  بع دددددها    ثدددددم تدددددم تقييمهدددددا علددددد  أ   ومدددددن . منهدددددا علددددد  األر  التحقدددددي 

تصدددددددميم  ال يولوجيدددددددا   ال  التنميدددددددةو المدددددددرورأثدددددددر حركدددددددة    اآلخدددددددر رتبط مددددددد  الدددددددبعب يددددددد

البيئددددددددة واالجتماعيددددددددة والتكلفددددددددة وتقيدددددددديم ال دددددددداوي االقتصددددددددادية     وتقيدددددددديم ال دددددددداوي  الميددددددددا  

 األولية.

 

 والبنيدددددددة التحتيدددددددة الت معدددددددات السدددددددكانيةالمسدددددددتخامة  مندددددددا ي  االجتماعيدددددددةوالبيئدددددددة المعدددددددايير 

صدددددددحة اإلنسدددددددان  النددددددداجم عدددددددن ال وضدددددددا  وتلدددددددو  الهدددددددوا    التدددددددأثير علددددددد  االجتماعيدددددددة و

وحددددددواد  المددددددرور ومددددددوارد األراضددددددي والبراعددددددة  الناجمددددددة عددددددن فقدددددداان أو قطدددددد  مددددددوارد      

االجتماعيدددددددة علددددددد  لدددددددكان   اآلثدددددددار األر  والتربدددددددة البراعيدددددددة  جنبدددددددا إلددددددد  جندددددددب مددددددد       

الغابددددددددات والموائددددددددل  و لدددددددد   المنددددددددا ي الريفيددددددددة والبيئددددددددة الطبيعيددددددددة  والغطددددددددا  النبدددددددداتي و   

كدددددددذا بسدددددددبب تدددددددا ور الموائدددددددل وفقددددددداان التندددددددو  البيولدددددددوجي  ومدددددددوارد الميدددددددا  ال وفيدددددددة و      

األوديددددددة  مددددددن خددددددالل تلددددددو  الميددددددا  ال وفيددددددة أو الميددددددا  السددددددطحية الحسالددددددة  ممددددددل حددددددواد   

لميددددددا  السددددددطحية  والتددددددرا  المقددددددافي   التددددددافي الطبيعددددددي لنسددددددكا   أو عددددددن  ريددددددي تغييددددددر  اال

ر الطبيعيددددددة والمقومددددددات السددددددياحية  مددددددن خددددددالل فقدددددداان أو قطدددددد  مددددددارجات    ومددددددوارد المندددددداظ

لتقليددددددددداي  أو المنددددددددداظر الطبيعيدددددددددة ال ذابدددددددددة أو الطدددددددددراز المعمددددددددداري ا التقليايدددددددددةه دددددددددا  ال

 للسياحة والسياحة البيئية.

  

قددددددا تددددددم ت ميدددددد  اآلثددددددار الرئيسددددددية للبدددددداائل المختلفددددددة فددددددي   فممددددددرات بايلددددددة  الللمقارنددددددة بددددددين 

 ال اول أدنا .

  

  
 ثالثةالبديلة الملخص التأثيرات المحتملة للممرات 

 التأثير
 البديل

 األزرق األصفر األخضر

 7 7 11 م  711 كيلو متر ضمن ممر  الت معات السكانيةمنا ي 

 33 6 9 م  711الماار   العاد ضمن ممر 

 5 1 1 م  711المستشفيات  ضمن ممر 

 7 14 20 متر المنا ي البراعية المستخامة بكمافة  كيلو 

 15 21 24 المنا ي البراعية المستخامة بكمافة  كيلو متر 

 57 39 36 البيئة الطبيعية  الغابات  كيلو متر 

 73 71 89 موارد الميا  ال وفية  كيلو متر 

 8 7 5 الوديان  العاد 

 5 21 21 المورو  المقافي  مقومات السياحة  كيلو متر 

 135,3 154,9 143,6 الطول  كيلو متر 



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 11-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

 5,66 6,47 6,00 اضي  كيلو متر مرب  رالمنا ي المغطاة  التهال  األ

  
محتملددددددددة  األخ ددددددددر واألصددددددددفر   مالثددددددددة الأظهددددددددرت نتي ددددددددة التقيدددددددديم الشددددددددامل للممددددددددرات ال   

اثنددددددين مددددددن البددددداائل مددددددن شددددددأنس أن  بدددددين  مددددددبيس حتمددددددل مكدددددون مددددددن  واألزرق  بدددددايل رابدددددد  م 

البدددددايل األزرق بدددددين مدددددبيس  دددددو و دددددذا  -أف دددددل النتدددددائس  يقدددددام ي ددددداع  مبايدددددا كدددددل منهدددددا و  

بالنسدددددددبة لل دددددددب  الشدددددددمالي  إلددددددد  الشدددددددمال مدددددددن نوبدددددددة دكددددددديم  والبدددددددايل األصدددددددفر لل دددددددب       

 ذي  والدددددددوقددددددا تددددددم التدددددداليل عليددددددس بددددددالممر األرجددددددواني        ال نددددددوبي مددددددن الطريددددددي السددددددري .    

ممدددددددداني علدددددددد   ددددددددذا البددددددددايل   الالتقا عددددددددات و أظهددددددددر معقددددددددم المبايددددددددا وأف ددددددددل النتددددددددائس.   

الحو دددددة نوبدددددة دكددددديم  و   عقدددددانماويدددددة  الاري دددددة  المسددددديمير     تعدددددب  األرجدددددواني  دددددي فدددددي   

فقدددددا تدددددم اختيدددددار البدددددايل األرجدددددواني     نتدددددائس التحليدددددل متعددددداد المعدددددايير     وعدددددان. وبندددددا  علددددد    

 للتصميم الهنالي التفصيلي ودرالات ال اوي.

 

المحتملة البيئة واالجتماعيةاآلثار  
 

مدددددن المدددددرج  أن تحدددددا  قبدددددل وأثندددددا     يحددددداد  دددددذا الفصدددددل اآلثدددددار المحتملدددددة للمشدددددرو  التدددددي     

 إجددددددرا اتالفصددددددل أي ددددددا   ددددددذا يحدددددداد كمددددددا البنددددددا   وأثنددددددا  مرحلددددددة التشددددددغيل / الصدددددديانة.    

تقليدددددل ح دددددم اآلثدددددار السدددددلبية واالحتفدددددا  بهدددددا عندددددا     علددددد  التخفيددددد  التدددددي صدددددمم  للمسددددداعاة   

علدددددد  المدددددداي للمنطقدددددة  مسدددددتويات مقبولددددددة  وبالتدددددالي ال مدددددد  بددددددين  دددددال التنميددددددة المسددددددتاامة    

 م  االعتبارات البيئية واالجتماعية السليمة. الطويل

 

 التالية حادات المتم توق  التأثيرات عل    التأثيرات عل  البيئة المادية 

   ال سيمات العالقة في األجوا   الهوا  

 الهوا  جودة 

 الغبار 

 ات غازات العادم نتي ة لتشغيل أنوا  مختلفة من اآلالت المقيلة لول تحا  انبعاثات ل 

 لنقل مواد التربة ورص  جسم الطرييكات االحتراق الااخلي  معقمها محر

 

 : تخفي  المقترحةتاابير ال

    المعدددددداات واآلالت المسددددددتخامة فددددددي البنددددددا  بصددددددورة منتقمددددددة      لددددددول تددددددتم صدددددديانة

 التلو .  اتمستويات انبعاثمن تقليل لل

     أثنددددددا   الكسدددددداراتلل سدددددديمات فددددددي مواقدددددد     الرقابددددددة المنتقمددددددة لددددددول يددددددتم اجددددددرا

ت ددددددداوز الحددددددداود المقدددددددررة  لددددددديتم الدددددددتخاام الدددددددر       ثبددددددد  إ ا و .البندددددددا  لدددددددة مرح

يرابيدددددددل بددددددداال مدددددددن  لددددددد   لددددددديتم تركيدددددددب   أو   المدددددددا  إ ا كدددددددان المدددددددا  متدددددددوفرا.  ب

  للحدددددا مدددددن انتشدددددار ال سددددديمات خدددددار  مواقددددد     افدددددي ات دددددا  الريددددد   حدددددواجب للغبدددددار  

 .  التكسير

  ألدددددددطول مركبدددددددات حركدددددددة البندددددددا  علددددددد  الطدددددددرق المتاخمدددددددة       اصدددددددطفال ت ندددددددب

 انبعاثات العادم المتولاة أثنا  أعمال البنا .من لتقليل للمواق  ل

     تم تالنباتدددددددات علددددددد  جاندددددددب الطريدددددددي التدددددددي لددددددد    فدددددددان خدددددددالل مرحلدددددددة التشدددددددغيل

هدددددا فدددددي بعدددددب المندددددا ي علددددد   دددددول الطريدددددي السدددددري  مددددد  مدددددا يكفدددددي مدددددن        تعازر

 لتلو .لبممابة بالوعة لول تعمل الميا  

      مدددددددن خدددددددالل تحسدددددددين المحركدددددددات    الحدددددددا مدددددددن االنبعاثدددددددات التدددددددي يمكدددددددن أن تدددددددتم

 .خار  نطاق  ذا المشرو يعتبر ونوعية الوقود 

 

  يمكددددددددن التخفيدددددددد  مددددددددن بثددددددددار  واال تددددددددبازات ال ددددددددو  يسال ددددددددتدددددددداابير التخفيدددددددد  مددددددددن  

عدددددن  ريدددددي حصدددددر     بمدددددا فدددددي  لددددد  ال ددددد يس النددددداتس عدددددن تف يدددددر الصدددددخور         ال وضدددددا 

 معدددددات السدددددكانية الت لددددداعات العمدددددل العاديدددددة فدددددي المندددددا ي القريبدددددة مدددددن     فددددديأنشدددددطة البندددددا   

 ال دددددد يس.للصوت/عددددددازل / القددددددري وعددددددن  ريددددددي الددددددتخاام معدددددداات البنددددددا  الحايمددددددة مدددددد       

ويمكددددددن أن تشددددددمل تدددددداابير محددددددادة للتخفيدددددد  مددددددن بثددددددار ال وضددددددا  أثنددددددا  مرحلددددددة البنددددددا          

ضددددددددوابط المصددددددددار  ضددددددددوابط الموقدددددددد   قيددددددددود الوقدددددددد  والنشدددددددداع     التاليددددددددة  االحتيا ددددددددات 

تحايددددددا مواقدددددد  مخدددددديم العمددددددال       مددددددا يلددددددي   خددددددري تشددددددمل  األتدددددداابير وتوعيددددددة الم تمدددددد . ال 
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الفتدددددددات   اشدددددددارة عدددددددام ا دددددددالق أبدددددددواق السددددددديارات      اإلنشدددددددا ضددددددد يس عمليدددددددات  جاولدددددددة 

بدددددددالقر  مدددددددن المسدددددددتقبالت الحسالدددددددة  والصددددددديانة     تخفيددددددد  السدددددددرعة  وإشدددددددارات منالدددددددبة ل 

محصدددددددددور. لمركبدددددددددات  وتدددددددددوفير معددددددددداات الوقايدددددددددة الشخصدددددددددية والتف يدددددددددر ال     لالمنالدددددددددبة 

علددددد  مسدددددافة قصددددديرة  فيهدددددا اكن التدددددي يمدددددر الطريدددددي السدددددري    ل وضدددددا  فدددددي األمددددد لحدددددواجب 

 المدددددددداار  / المستشددددددددفيات الحسالددددددددة مسددددددددتقبالت ال/ القددددددددري أو  الت معددددددددات السددددددددكانيةمدددددددن  

 مساجا / المارلة . ال/ 

 

حركدددددة يددددد دي الددددد  إعاقدددددة     بندددددا  الطدددددرق السدددددريعة قدددددا    أالتدددددأثيرات علددددد  البيئدددددة المائيدددددة      

ري أراضدددددديهم أو فددددددي ب صددددددعوبة للمدددددبارعين  الميدددددا  مددددددن خدددددالل  ددددددذ  القنددددددوات  ممدددددا يسددددددب   

نوعيدددددة الميدددددا  بسدددددبب  فدددددي     يمكدددددن أن يحدددددا  تدددددا ور   مزلهاميدددددا  بدددددالقر  مدددددن منددددد  تدددددوفر 

زيدددددددادة فدددددددي حمولدددددددة الروالدددددددب فدددددددي الم ددددددداري المائيدددددددة بدددددددالقر  مدددددددن مواقددددددد  البندددددددا       

بسددددددبب عمليددددددات التصددددددري  العرضددددددي فددددددي     يعتبددددددر أي ددددددا ممكنددددددا   تددددددا ور نوعيددددددة الميددددددا    

فددددددي مواقدددددد   التسر /االنسددددددكا  العمددددددال ومددددددن  م دددددداري مخيمددددددات  الم دددددداري المائيددددددة مددددددن   

 .المشتقات النفطيةمنا ي تخبين في السيارات و / أو الوقود 

   

 تخفي  المقترحة خالل مرحلة البنا   تاابير ال

 خالل مولم األمطار.عبارات بنا  ال سور وال فيالعمل  حقر 

 ويير ا من أجل تقليل حركة التربة. وبيةالطمي والفخا  الرل السيا لتخاام ا 

   الميا  المتافقة.ال تعلي بمواد ب لا ان ا بنا 

  أو يير ددددددا مددددددن المددددددواد تحددددد  لددددددط  ال سددددددر لمندددددد   طرابيدددددل  تدددددوفير يطددددددا  مددددددن ال

 .الما  تيارفي الحطام والنفايات والمركبات السامة دخول 

   الرصددددددداي فدددددددي  دددددددال  مكوندددددددات  مدددددددادة علددددددد  ت ندددددددب الدددددددا انات التدددددددي تحتدددددددوي

 ر وال س

  الصددددددرل الصددددددحي لمخيمددددددات   م دددددداري / الميددددددا  فددددددي  بيددددددوت لفواصددددددل لالددددددتخاام

 البنا  اللتخرا  البيوت العائمة.

   لتحقيددددددي ممددددددل معال تهددددددا التخددددددبين السددددددليم للسددددددوائل الملوثددددددة والددددددتخلص منهددددددا بعددددددا

 سمو  بها.قررة الم ذ  السوائل ضمن الحاود الم

 المسطحات المائية.منطقة لتبويا المركبات والمعاات بالوقود بعياا عن  لول يتم اختيار 

  

 التشغيل تاابير التخفي  المقترحة خالل مرحلة 

  

  الم اري المائيةال  لمن  دخول الميا  الملوثة ردميات منحارات التعايل 

       أعاقدددددد  الطريددددددي السددددددري  ال ايددددددا    حفددددددر ببددددددار بايلددددددة  محددددددل تلدددددد  اآلبددددددار التددددددي

 بعا التشاور م  الم تمعات المحلية المت ررة.ها  الوصول الي

  حصددددداد ونقدددددرا ألن حصددددداد الميدددددا  إلددددد  أقصددددد  حدددددا ممكدددددن.     يدددددتم الدددددتخاام  لدددددول

الاقيقدددددة  لدددددديتم تقيدددددديم جدددددداوي  المحليددددددة القرول بددددددالميدددددا  يتطلددددددب معرفددددددة تفصددددديلية   

حصددددددداد الميدددددددا  فدددددددي المواقددددددد  المحتملدددددددة باالشدددددددترا  بدددددددين وزارة األشدددددددغال العامدددددددة 

  م ددددددداياإ ا كدددددددان  لددددددد   و والم تمعدددددددات المحليدددددددة. مشدددددددرل ا  المهندددددددوال والطدددددددرق

المقدددددداول مددددددن خددددددالل أعمدددددال  لددددديتم دمددددددس األعمددددددال الماديدددددة الالزمددددددة فددددددي برنددددددامس   

 تغيير.أوامر / لبات 

 

ي  دددددددالمسدددددددتعارة لمدددددددواد ل  الكميدددددددة اإلجماليدددددددة  اآلثدددددددار علددددددد  المنددددددداظر الطبيعيدددددددة والتربدددددددة   

متدددددددر مكعدددددددب. ونقدددددددرا   7,100,000 التربدددددددة الحصدددددددوية متدددددددر مكعدددددددب و   27,000,000

أي  هدددددا فدددددي لدددددول تدددددأتي مدددددن المندددددا ي التدددددي لددددديتم قطع    واد الدددددردم المسدددددتعار  عقدددددم مددددد ألن م

منصدددددة الطريدددددي السدددددري   لدددددن يكدددددون  ندددددا  لدددددوي تدددددأثير محددددداود مدددددن حيددددد          لبندددددا  حدددددال 

لتربدددددددة لتلدددددددو  ويمكدددددددن أن يحدددددددا   الطريدددددددي السدددددددري . لدددددددتعارة خدددددددار  حدددددددرم  اإلمندددددددا ي 

   الطريي السري بنا  وتشغيل مرحلة ثنا   لبا  التالية التي قا تحا  ألنتي ة 

أثنددددددددا  آلالت وتشددددددددغيل مولدددددددداات الددددددددايبل  االصدددددددديانة  وخاصددددددددة تغييددددددددر البيدددددددد     .0

 البنا 
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تشدددددددددغيل الدددددددددور  الميكانيكيدددددددددة   تسدددددددددربات المشدددددددددتقات النفطيدددددددددة النات دددددددددة عدددددددددن      .4

أمدددددددداكن وقددددددددول فددددددددي و أثنددددددددا  النقددددددددلو الددددددددايبلمخددددددددازن وم ددددددددخات الددددددددايبل و

 ومولاات الايبل. السيارات

 المستحلب   مادة األلفل  عمليات ر .7

 تشغيل المرافي السكنية للعمال والموظفين. .2

 والبيوت ويير ا من المواد. اتعرضي للمستحلبالتسر  ال .1

 التف يرالمستخامة في بقايا المواد الكيميائية  .6

 

   تاابير التخفي  المقترحة

  لددددددديتم بصدددددددورة دائمدددددددةوالمحددددددداجر مدددددددا تطلدددددددب األمدددددددر حيدددددددازة الحفدددددددر المسدددددددتعارة إ ا  

 .خطة عمل إعادة التو ينالمحاد في لتحقاق االإ ار بحسب عويب  ل  ت

  بالتشدددددددداور مدددددددد  المددددددددواد الفائ ددددددددة المقدددددددداول المواقدددددددد  للددددددددتخلص مددددددددن لددددددددول يحدددددددداد

وزارة األشددددددددددددغال العامددددددددددددة والطددددددددددددرق مشددددددددددددرل علدددددددددددد  التنفيددددددددددددذ ولتشدددددددددددداري الاال

علددددددد  األشددددددد ار والنباتدددددددات  مدددددددن التدددددددأثير  تقليدددددددل الوالم تمعدددددددات المحليدددددددة مدددددددن أجدددددددل   

 نطقة المشرو .مفي الصرل المائية / الطبيعية نقمة وعل  األاألخري 

   المنددددددددا ي المسددددددددتعارة المحدددددددداجر المحليددددددددة ولددددددددول يددددددددتم إيددددددددالق  بعددددددددا الددددددددتخاامها

 ها وجعلها بمنة.إعادة تأ يلو

 األراضدددددددي المسدددددددتخامة لبندددددددا  مخيمدددددددات م قتدددددددة وور      لعمدددددددل علددددددد  إعدددددددادة   لددددددديتم ا

األصدددددددلية بقدددددددار اإلمكدددددددان  وقدددددددول إلددددددد  حالتهددددددداالوأمددددددداكن مخيمدددددددات العمدددددددال العمدددددددل و

 .الذي التخام  من أجلس لابقا بحي  يمكن التخاامها لنف  الغر 

    أي أراضددددددددي يددددددددتم الددددددددتخاامها بصددددددددورة م قتددددددددة مددددددددمال لمخيمددددددددات البنددددددددا  والمكاتددددددددب

فلدددددن يدددددتم إعدددددادة نقلهدددددا   ولددددداحات التخدددددبين والطدددددرق االلتفافيدددددة ومدددددا إلددددد   لددددد     واد المدددددو

مدددددددا كانددددددد  علددددددد  أراضدددددددي    ا إوفدددددددي حالدددددددة ال دددددددرورة.  علددددددد  أراضدددددددي خصدددددددبة إال  

خصددددددبة فسدددددديتم جددددددرل الطبقددددددة السددددددطحية مددددددن التربددددددة وحفقهددددددا بشددددددكل منالددددددب وتددددددتم   

 التعادة تل  المنا ي ال  وضعها األصلي بعا االنتها  من العمل.

  لددددددم األمطددددددار  مددددددن خددددددالل الولددددددائل  الدددددديتم ت نددددددب تنكددددددل التربددددددة  وخاصددددددة خددددددالل مو

 عة للتنكل ويير  ل .الحواجب المانالمتاحة  ممل اإلبقا  عل  الهياكل و

    منحاراتضفال الليتم زر  النباتات عل  وحيمما يتوفر الما . 

  أن الميا  التي ت ري من الطريي  أنل مان تصري  الميا  في الطريي شبكات  ليتم بنا

 لتصب في نقام التصري  الخاي بالطريي لمن  أي امكانية لتنكل التربة.

 

فدددددي حدددددرم الطريدددددي   شددددد رة 40141يصدددددل الددددد   مدددددا يتعدددددين قطددددد   لدددددول  التدددددأثيرات البيئيدددددة  

ممدددددددل أشددددددد ار المدددددددان و   شددددددد رة تحمدددددددل الفواكدددددددس    4026 حدددددددوالي منهددددددداالسدددددددري  ال ايدددددددا  

ممدددددددل األثدددددددل  شددددددد رة ال تحمدددددددل الفاكهدددددددة .0880والرمدددددددان والبرتقدددددددال وال وافدددددددة ويير دددددددا  

 204111باإلضددددددددافة إلدددددددد   لدددددددد   لددددددددول تت ددددددددرر أي ددددددددا حددددددددوالي    ويير ددددددددا. والعلددددددددب 

ابددددددن بوي وال ددددددبا  والددددددنم   و ات بريددددددة ممددددددل القددددددط البددددددري و نددددددا  حيوانددددددشدددددد رة قددددددات. 

 ددددددذ  الحيوانددددددات فددددددان المشددددددرو   بنددددددا خددددددالل مرحلددددددة وفددددددي منطقددددددة المشددددددرو .   لددددددباوالمع

. اكنهامباشددددددر علدددددد  مسدددددد  التددددددأثير الهدددددداجر إلدددددد  بعددددددب األمدددددداكن األخددددددري بسددددددبب     تلددددددول 

لطيدددددددور علددددددد  األشددددددد ار فدددددددي منطقدددددددة المشدددددددرو . إن قطددددددد  األشددددددد ار     ل ندددددددا  أعشدددددددا   و

 . وحتددددد  لدددددو  افير الشدددددائعةمباشدددددر علددددد  مسدددددكن  دددددذ  الطيدددددور  ممدددددل العصددددد     كل بشددددد ثر لدددددي

تتدددددأثر بشدددددكل ييدددددر  لدددددتقل  الدددددم يكدددددون  ندددددا  أي تدددددأثير مباشدددددر علددددد  موائدددددل الطيدددددور  ف نهددددد   

 .بنا  وتشغيل المشرو أثنا  مرحلة مباشر بسبب تلو  الهوا  وال وضا  

  
 :تدابير التخ يف المقترحة

   ول لمحليددددددة  تددددددوفر الميددددددا  والتربددددددة   لدددددد  إلدددددد  أقصدددددد  حددددددا ممكددددددن وتبعددددددا للقددددددرول ا

السدددددري  وفدددددي جبيدددددرة الطريدددددي     الطريدددددي   دددددول ضدددددفال  علددددد   شددددد ار  زراعدددددة األ يدددددتم 

 السري .

 خلددددددط األلددددددفل    اتمحطدددددد الكسددددددارات ويددددددتم اختيددددددار موقدددددد  مخيمددددددات البنددددددا  و    ول لدددددد

ال تقددددددل عددددددن  لددددددتخلص مددددددن النفايددددددات بحيدددددد  تكددددددون علدددددد  مسددددددافة   تصددددددري  اومواقدددددد  

لنباتدددددددددات أو لمعروفدددددددددة التدددددددددي تتركدددددددددب فيهدددددددددا اامتدددددددددر بعيددددددددداا عدددددددددن المندددددددددا ي  4111

 .الحيوانات البرية



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 14-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

 

 اآلثار االجتماعية

 اآلثار السلبية الرئيسية المتوق  بسبب حيازة األراضي خالل مرحلة ما قبل البنا   ي 

 

   التددددددالي خسددددددارة اإلنتددددددا  البراعددددددي وب  مددددددا يترتددددددب مددددددن   فقدددددداان األراضددددددي البراعيددددددة و

 فقاان المبارعين لمصادر دخلهم.

 دددددام  تقتدددددرن مددددد  األراضدددددي المسدددددتخامة ل يدددددرا  السدددددكنية  والتدددددي يالبدددددا مدددددا       فقددددداان 

 ات التي يعي  فيها النا .مساحللالمباني السكنية والخسارة النات ة 

         دددددام  تقتدددددرن مددددد    فقددددداان األراضدددددي المسدددددتخامة أليدددددرا  ت ددددداري  والتدددددي يالبدددددا مدددددا 

لددددددداخل ل المبددددددداني الت اريدددددددة ممدددددددل المحدددددددالت الت اريدددددددة ويير دددددددا  والخسدددددددارة النات دددددددة    

 .من األنشطة الت ارية

   فقاان ببار الميا   مما ي دي إل  فقاان الوصول إل  موارد الميا 

  موارد ثقافيةتعتبر التي وفقاان المساجا والمقابر 

  
ألددددددرة مددددددن المددددددرج  أن تتددددددأثر   48681ووفقددددددا لنتددددددائس مسدددددد  تعددددددااد السددددددكان  فددددددان اجمددددددالي  

ل إجمددددددددالي لددددددددول يت ددددددددرر  ألددددددددرة مسددددددددتأجرة. وبشددددددددك  718  منهددددددددا بحيددددددددازة األراضددددددددي

فددددددي المقددددددام األول دخلهددددددا كسددددددب ت ددددددذ  األلددددددر و .مددددددن حيددددددازة األراضددددددي  شددددددخص 31,695

األعمددددددال الت اريددددددة  مددددددن خددددددالل  وأجر بددددددمددددددن خددددددالل البراعددددددة وزراعددددددة القددددددات والعمددددددل     

 كتددددددددار مددددددددن األراضددددددددي     08442.8يتطلددددددددب المشددددددددرو  حيددددددددازة  الددددددددتمال        .الصددددددددغيرة

  لددددددول تكددددددون  المشددددددرو خلددددددة فددددددي  الامددددددن بددددددين الددددددمال  المحافقددددددات ا  بصددددددورة دائمددددددة. و 

 كتدددددار   6..1.محافقدددددة لحدددددس   بشدددددكل ييدددددر متنالدددددب فدددددي     كبيدددددرة جددددداا حيدددددازة األراضدددددي  

 70.7 كتددددددار  وبسدددددديطة نسددددددبيا فددددددي محافقددددددة عددددددان     ..400وكبيددددددرة فددددددي محافقددددددة تعددددددب   

علدددددد  لددددددبل العددددددي  لددددددول تكددددددون     يضددددددا كتددددددار . ومددددددن المددددددرج  أن تددددددأثير حيددددددازة األر   

قطعددددددة أر  فرديددددددة مت ددددددمنة فددددددي    .401مددددددن أصددددددل  كبيددددددرة فددددددي كميددددددر مددددددن الحدددددداالت. ف  

%  فدددددددي 011قطعدددددددة يتعدددددددين حيازتهدددددددا بشدددددددكل كامدددددددل       0708حيدددددددازة األراضدددددددي   ندددددددا    

 لتتم حيازتها بشكل جبئي.قطعة  820حين أن القط  المتبقية البالغة 

 

لدددددددول يتطلدددددددب مشدددددددرو  ممدددددددر الطريدددددددي السدددددددري      األراضدددددددي   حيدددددددازةباإلضدددددددافة إلددددددد   

 SAYICHاإلجمددددددددالي   فدددددددديو .علدددددددد  مسددددددددتوي كبيددددددددر  كانلسددددددددللهياكددددددددل ونقددددددددل    ددددددددام ل

ومدددددددن . إلددددددد  مندددددددا ي أخدددددددري شدددددددخص  2,789ألدددددددرة   001يتطلدددددددب األمدددددددر نقدددددددل لدددددددول 

 2,546ال ددددددب  األكبددددددر مددددددن  ددددددذا النقددددددل  تعددددددب محافقددددددة بددددددين المحافقددددددات  لددددددول تتطلددددددب 

ولدددددددول  .فدددددددي عدددددددان أشدددددددخاي  01لحدددددددس و محافقدددددددة فدددددددي  477 عدددددددادنسدددددددمة  مقارندددددددة ب 

 كتدددددددار مدددددددن األراضدددددددي   0442.81 إلددددددد مدددددددا يصدددددددل الددددددد  حيدددددددازة تكدددددددون  ندددددددا  حاجدددددددة  

 كتددددددددددار   والم تمعددددددددددات   485.91 و ددددددددددذ  األراضددددددددددي مملوكددددددددددة ألفددددددددددراد    للمشددددددددددرو   

  كتار من األراضي العامة . 439.31 كتار  والاولة   299.58 

 

 24ولددددددكني فددددددي محافقددددددة تعددددددب  مبندددددد  040لددددددكني منهددددددا  مبندددددد  001لدددددديتم  ددددددام اجمددددددالي 

 دددددامها قدددددا يتطلدددددب األمدددددر  ريدددددة أخدددددري  ت ا مبدددددانيمحدددددل ت ددددداري أو   60 ندددددا  و فدددددي لحدددددس. 

حددددددا  يمددددددن التددددددأثير علدددددد  األعمددددددال الت اريددددددة لددددددول   ددددددب  األكبددددددر بسددددددبب المشددددددرو . وال

ت ددددداري. ومددددد   لددددد   وكمدددددا تدددددم توضددددديحس    مبنددددد  27فدددددي محافقدددددة لحدددددس  حيددددد  لددددديتم  دددددام  

لددددابقا  فددددد ن معقددددم  دددددذ  المرافددددي الت اريدددددة تقدددد  فدددددي مكددددان واحدددددا بددددالقر  مدددددن نوبددددة دكددددديم        

و دددددذا التقدددددا   تغييدددددر تصدددددميم  دددددذا   وقدددددا تقدددددرر مددددد خرا   قدددددا   كبيدددددر.  حيددددد  لدددددتتم إقامدددددة ت  

مددددددن شددددددأنس أن يدددددد دي الدددددد  خفددددددب الحاجددددددة لحيددددددازة األراضددددددي الت اريددددددة و ددددددام المرافددددددي      

 .مرفي ت اري ليتم  امها في محافقة تعب 00وثمة الت ارية ال  حا كبير. 

 

 كتدددددددار مدددددددن   060السدددددددري  علددددددد   يسدددددددتحو  مشدددددددرو   ريدددددددي النقدددددددل      لدددددددول وإجمددددددداال

ولدددددددول الرعدددددددي. أراضدددددددي  كتدددددددار مدددددددن  6.6.08 اضدددددددي البراعيدددددددة  باإلضدددددددافة إلددددددد  األر

يحددددددا  ال ددددددب  األكبددددددر مددددددن حيددددددازة  الددددددتمال   األراضددددددي البراعيددددددة فددددددي محافقددددددة تعددددددب    

 كتددددددددار  مددددددددن األراضددددددددي البراعيددددددددة    21.10 كتددددددددار  تليهددددددددا محافقددددددددة لحددددددددس     008.26 

تعدددددددب  فددددددد ن الغالبيدددددددة العقمددددددد  مدددددددن اقتندددددددا  األراضدددددددي البراعيدددددددة ت دددددددري فدددددددي محافقدددددددة    



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 15-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

 كتددددددددار مددددددددن األراضددددددددي  4.20وفقددددددددط  كتددددددددار .  40.07 كتددددددددار  تليهددددددددا لحددددددددس   118.46 

 محافقة عان.البراعية لول تتم حيازتها في 

 

قطعددددددددددة مددددددددددن األراضددددددددددي البراعيددددددددددة   .074قطددددددددددة أر    نددددددددددا   .401مددددددددددن بددددددددددين و

%  لددددددددتتم حيازتهددددددددا بشددددددددكل كامددددددددل 12قطعددددددددة   040المملوكددددددددة للقطددددددددا  الخدددددددداي منهددددددددا 

 011. % 

  

 82.21اصددددددديل فدددددددي األراضدددددددي التدددددددي لددددددديتم الحصدددددددول عليهدددددددا  دددددددي الدددددددذرة     يالبيدددددددة المح

 4.44 كتدددددددددار  والدددددددددذرة    6.33القمددددددددد    ثدددددددددم كتدددددددددار  13.36ا البرلددددددددديم  كتدددددددددار  يليهددددددددد 

  كتار . 0.47 كتار  والحنا   

  

نباتددددددات مددددددن المددددددرج   شدددددد رة/  433,075حددددددوالي وقددددددا كشدددددد  المسدددددد  الميددددددااني أي ددددددا أن   

مددددددا يصددددددل  األشدددددد ار وتشددددددمل  ددددددذ    المقتددددددر . بنددددددا  الطريددددددي السددددددري   ددددددرر نتي ددددددة ل أن تت

مدددددددن أشددددددد ار المدددددددوز و  0.2 المصدددددددنفة كأشددددددد ار  و أشددددددد ار القدددددددات مدددددددن  412,050 الددددددد 

شدددددددد رة ليمددددددددون  11و  جوافددددددددةشدددددددد رة  .06و بابايدددددددداشدددددددد رة  080شدددددددد رة مددددددددان و و  144

 من أنوا  أخري.ش رة  18,879و 

  

ر الطريددددددي نتي ددددددة لمشددددددرو  ممدددددد  ددددددرر التددددددي يددددددرج  أن تت األصددددددول الملحقددددددة باألراضددددددي  

يرفددددددددة  06و  لددددددددوار 78و  بددددددددر  ميددددددددا  4و  بئددددددددرا للميددددددددا 44تشددددددددمل  السددددددددري  المقتددددددددر  

 مساجا وحقيرة واحاة.  8و  مقابر 01الة و حر

 

مدددددددددن المحتمدددددددددل  إندددددددددا    15,721و  كدددددددددور  19,974شدددددددددخص  مدددددددددنهم   31,695و ندددددددددا  

خسدددددددددائر اجتماعيدددددددددة واقتصددددددددادية نتي دددددددددة ألنشدددددددددطة  يت ددددددددرروا أو لدددددددددول يتعرضددددددددوا ل  أن 

 بب حيازة األراضي للمشرو .المشرو  بس

 

مددددددددددن المحتمددددددددددل أن  إنددددددددددا    0782و  كددددددددددور  0211شددددددددددخص  مددددددددددنهم   2,789 و نددددددددددا 

 نتي ة لخسارة األصول السكنية نتي ة للمشرو .يت رروا 

  

مددددددددددددن المحتمددددددددددددل أن  إنددددددددددددا    474و  كددددددددددددور  470شددددددددددددخص  مددددددددددددنهم   267و نددددددددددددا  

تي ددددددة لتنفيددددددذ  ناكاكين  هددددددام األصددددددول الت اريددددددة  الدددددد   يت رروا/يتعرضددددددوا لخسددددددائر نتي ددددددة ل  

 المشرو . 

 

  تاابير التخفي  المقترحة

  

     علدددددد  ألددددددا  التعددددددويب إمددددددا نقدددددداا أو      يضددددددافقدددددداان األرمددددددن لددددددول يددددددتم التخفيدددددد

فقدددددداان أمددددددا التخفيدددددد  مددددددن أر  مقابددددددل أر   أو مددددددبيس مددددددن االثنددددددين معددددددا.  مقاي ددددددة 

المحاصدددددديل   التعددددددويب النقدددددداي مدددددد  مراعدددددداة نمددددددط   علدددددد  ألددددددا فسدددددديكون المحاصدددددديل 

اللدددددددتعادة لفئدددددددات ال دددددددعيفة قدددددددايم دعدددددددم خددددددداي لويمكدددددددن تحقدددددددول. المبروعدددددددة فدددددددي ال

 مصادر الرزق.

  التشدددددداور مدددددد  السددددددكان   بيددددددتم نقددددددل المددددددوارد المقافيددددددة ممددددددل المقددددددابر والمسدددددداجا     لددددددول

   المحليين وليتم تغطية تكالي  النقل من خالل المافوعات النقاية.

       اعم نقددددداي ولدددددول يدددددتم نقدددددل ميدددددا  اآلبدددددار أي دددددا بالتشددددداور مددددد  السدددددكان المحليدددددين  وبددددد

 .لاف  ثمن حفر ببار جاياة

   ت اريدددددددة مدددددددن خدددددددالل مدددددددافوعات  السدددددددكنية أو ي المبدددددددانفقددددددداان الكمدددددددا لددددددديتم تعدددددددويب

 بايلة من قبل المقاول. مبانينقاية أو إعادة بنا  

 موقعدددددددا علددددددد   دددددددول الطريدددددددي السدددددددري  ال ايدددددددا حيددددددد  يمكدددددددن      61تصدددددددميم يشدددددددمل ال

ر     وجسدددددددأنفددددددداق  7      الكبددددددداريي مددددددد  يددددددد ر تقدددددددا   04  أ  و دددددددي  ات اوز ددددددد

منالدددددددبة للمشددددددداة عبدددددددارة أخدددددددري كبيدددددددرة   47عبدددددددارة   ددددددد    41جسدددددددور  د  كبددددددداري  4

فددددددي جميدددددد  تلدددددد    موجددددددودة  مبددددددانيو ددددددذ  ال الددددددخ ...الحراثدددددداتوالمركبددددددات الصددددددغيرة   

بصدددددورة  عبدددددور الطريدددددي السدددددري    الددددد  األمددددداكن التدددددي يحتدددددا  فيهدددددا السدددددكان المحليدددددين      

ة والقددددددري األخددددددري والمحددددددالت   مددددددن أجددددددل الوصددددددول إلدددددد  الحقددددددول البراعيدددددد منتقمددددددة
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كدددددددم   2.3مندددددددا ي العبدددددددور المصدددددددممة المسدددددددافة بدددددددين . يبلددددددد  متولدددددددط الت اريدددددددة  الدددددددخ

المسدددددافات الفعليدددددة  ددددددي أقدددددل مدددددن  لدددددد      فددددددان ولكدددددن فدددددي المنددددددا ي المأ ولدددددة بالسدددددكان     

 بكمير.

 
 اآلثار االجتماعية اإليجابية:

  علدددددد  ت لب فوائددددددا  امددددددة  نفسددددددها لدددددد المدددددداي القصددددددير  فدددددد ن بنددددددا  الطريددددددي    علدددددد

الددددددددة المددددددددا رة وييددددددددر  المدددددددداي القصددددددددير مددددددددن خددددددددالل فددددددددري عمددددددددل آلالل العم  

 قتتتتتت   تتتتتتخل متتتتتت  العمتتتتتتل غيتتتتتتر المتتتتتتاةر    يتتتتتتوم  مليددددددون  1.28 حددددددوالي  المددددددا رة
دوالر  تتتتتتي  08ستتتتتت وات متتتتتت  ت  يتتتتتت  المشتتتتتتروع، بمعتتتتتتدل حتتتتتتوالي      2إلتتتتتت   7ختتتتتتالل 
ممتتتتتت  يعتبتتتتتترو  جتتتتتت ء متتتتتت   ةرة، اعمتتتتتتال غيتتتتتتر متتتتتت ستتتتتتوف يتتتتتتتم توظيتتتتتتف  اليتتتتتتوم(. 

األمتتتتتر  ، اط  التتتتتتي يتتتتتتم  ي تتتتتا العمتتتتتل    م تتتتت متتتتت  ال ، دختتتتتال  األقتتتتتل  % متتتتت  الستتتتت ا   21
 ال ئة. إل  توليد الدخل المبا ر ل  مال ي سيؤدي 

      الطريدددددي يتوقددددد  أن يددددد دي الددددد      مشدددددرو وعلددددد  المددددداي المتولدددددط والطويدددددل  فدددددان

تسددددددهيل الت ددددددارة وانعددددددا  االقتصدددددداد بشددددددكل عددددددام  مددددددن خددددددالل خفددددددب تكددددددالي           

تكدددددالي  الت اريدددددة بصدددددورة   النقدددددل وتقليدددددل وقددددد  السدددددفر بمدددددا يددددد دي الددددد  خفدددددب ال       

لددددددواق الاوليددددددة عبددددددر عددددددان   األعامددددددة  وكددددددذا مددددددن خددددددالل تددددددوفير الوصددددددول الدددددد     

وصدددددوال الددددد  جميددددد  أرجدددددا  الدددددبالد. كمدددددا أن الطريدددددي السدددددري  لدددددول يدددددوفر أي دددددا      

إمكانيدددددددة أف دددددددل لوصدددددددول لدددددددكان الريددددددد  إلددددددد  األلدددددددواق والخدددددددامات الموجدددددددودة   

  لحدددددس وتعدددددب .  فدددددي المدددددان الكبيدددددرة علددددد   دددددول الطريدددددي السدددددري  ال ايدددددا  عدددددان       

وتتواجددددددا معقددددددم مرافددددددي الخددددددامات االجتماعيددددددة  ممددددددل الرعايددددددة الصددددددحية العامددددددة       

والخدددددامات الطبيدددددة الطارئدددددة والتعلددددديم ومدددددا إلددددد   لددددد  فدددددي المدددددان  ولدددددول يسدددددهل        

 الطرق السري  ال ايا الوصول اليها بشكل ألر  وألهل.

        ومددددددن المتوقدددددد  أن يكددددددون للمشددددددرو  تددددددأثير تحددددددولي بسددددددبب الترتيبددددددات الم لسددددددية 

لدددددددول تقدددددددامها  مدددددددوفرة مدددددددرة أخدددددددري  ال ايددددددداة إلدارة وصددددددديانة األصدددددددول التدددددددي  

فددددددددري عمددددددددل ت اريددددددددة للشددددددددركات والم تمعددددددددات المحليددددددددة علدددددددد   ددددددددول ممددددددددر   

 الطريي السري .
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خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 

الرئيسي  ي ع صر . اللصيانةواالب اء والتشغيل مراحل شروع المقترح ضث اء للمتم إعدادةا خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي مص و ة  1.4والجدول  1.0لجدول يعر  ا
 ال وانب التالية لتغطية  دوالر أمريكي 80,73,100المشروع حوالي  قع. ويتوالمقاولض  تدمج  ي ت ل ة والتي يج  ت  ي  الةي ت ل ة  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 

 البنا  والتشغيل / الصيانةمرحلة ل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 التاريب  و 

 التحسينات البيئية 

 

 مرحلة البناءما قبل خالل  : خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية0.1الجدول 

 المشروعنشاط 
البيئة اآلثار 
 المحتملة واالجتماعية

 التخفيف المقترحةتدابير 

 المسؤوليات المؤسسية

التنفيذ شاملة )
 (والتنسيق

 المقدرة التكلفة

 

  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

حيازة األرض 
 الزراعية 

الخسائر االقتصادية 

 وفقاان لبل العي 

 كتار من  161.00عاد ي ب تقايم التعوي ات المنالبة ل

 التفاصيل الواردة  المقررةلعار بحسب األاألراضي البراعية 

  .خطة عمل إعادة التو ينفي 

  

 ،نفيذ المشرو وحاة ت

وزارة األشغال العامة 

والطرق  إدارة اإليرادات 

تعب ولحس محافقات  في

 وعان

  

  

  

تم تحايا متولط لعر 

التعويب ل راضي 

 2البراعية بمبل  

دوالر أمريكي للمتر 

وتبل  التكلفة  .المرب 

 6,440,000المقارة 

 .دوالر أمريكي

في مبينة التفاصيل 

خطة عمل إعادة 

 .التو ين

البيادة في قيمة 

األر  الواقعة في 

محيط الطريي 

السري . تطوير 

الشريط عل   ول 

 الطريي السري .

 الممتلكاتحيازة 
 و الخاصة

 الحكومية، 
وحدات الوصول 

المياه الى 
 الدينية. المبانيو

 الخسارة االقتصادية 

م ق  الفقاان ال

 للمالجئ 

 عام توافر الميا 

لاللتخاام المنبلي 

 رة م قتةبصو والري

  

 78بر  ميا    4بئرا للميا    44عاد التعويب المنالب ل

مساجا وي ب توفير  8مقابر   01  ةلايرفة حر 06لور  

خطة في  مبينةحقيرة واحاة وفقا لمعاالت قررت  التفاصيل 

   عمل إعادة التو ين

 التشاور م  السكان المحليين.بنقل المقابر والمساجا 

 اور م  السكان المحليين.التشبنقل ببار الميا  

 ،وحاة تنفيذ المشرو 

وزارة األشغال العامة 

والطرق  إدارة اإليرادات 

تعب ولحس محافقات  في

 وعان

  

مصفوفة بحسب 

الواردة في لتحقاق اال

خطة عمل إعادة 

 .التو ين

ال غط عل  الموارد 

المائية في المنا ي 

 القريبة.
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 المشروعنشاط 
البيئة اآلثار 
 المحتملة واالجتماعية

 التخفيف المقترحةتدابير 

 المسؤوليات المؤسسية

التنفيذ شاملة )
 (والتنسيق

 المقدرة التكلفة

 

  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

 جشجاراألقطع 

المثمرة وغير 

جار األجشالمثمرة/

األخرى وأجشجار 

 .القات

 

 نقل أجشجار القات

 فقاان لبل العي  

 البيئة ت رر 

فقاان أعشا  الطيور 

التي تعي  عل   ذ  

 األش ار.

  

  

  

نتي ة لبنا  الطريي  يبل  اجمالي عاد األش ار التي لتت رر

وبقية مممرة ش رة  4026ش رة  منها  40141 السري 

. باإلضافة يير مممرة ش رة .0880األش ار البال  عاد ا 

 ش رة قات. 204111إل   ل   لول تت رر أي ا حوالي 

عل   ول تش ير ال بيرة تطوير حبام أخ ر ووقا تم اقترا  

 تتوفر الميا .سار الطريي حيمما م

 ،وحاة تنفيذ المشرو 

وزارة األشغال العامة 

والطرق  إدارة اإليرادات 

في محافقات تعب ولحس 

 وعان

  

ر تم تحايا لع

 دوالر 1التعويب 

لكل ش رة  111ال  

  مممرة ويير مممرة

وبالنسبة ألش ار 

دوالر  01القات 

 للش رة.

 7  نقل أش ار القات 

  .دوالر/للش رة

اجمالي الكلفة المقارة 

دوالر  861711

أمريكي ألش ار القات 

 التي لتتم إزالتها

 1,854,225ومبل  

دوالر لنقل أش ار 

القات  ومبل  

الر دو 244,245

 ل ش ار المممرة 

 943,950ومبل  

ل ش ار يير 

المممرة/األش ار 

 األخري.

  

 كسارات،القع امو

ومصانع الخلطة 

الساخنة وخلطة 

 االسمنت

 الهوا  وال وضا   

فقاان األراضي 

 البراعية 

فقاان المناظر 

 الطبيعية.

ليتم تحايا مواق  مصان  الخلطة الساخنة والخلطة االلمنتية 

  والعمليات البراعية أو ت معات السكانيةكفي عن اليا بمبعياا 

عل  بعا ممل  ذ  المصان  وض  ت ارية. ي ب منشنت أي 

يف ل و ت م  لكانيقرية / متر عل  األقل من أقر   0111

 ات ا  الري . بعك  أن تكون 

  

االلتشاري المقاول / 

   المشرل

 ،وحاة تنفيذ المشرو 

وزارة األشغال العامة 

 والطرق

مت منة في لعر 

تكلفة الرصا  المقاول.

 .9.1في ال اول مبينة 

  

  

 حيازة األراضي

 م قتة. بصورة 
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 المشروعنشاط 
البيئة اآلثار 
 المحتملة واالجتماعية

 التخفيف المقترحةتدابير 

 المسؤوليات المؤسسية

التنفيذ شاملة )
 (والتنسيق

 المقدرة التكلفة

 

  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

ي ب ترتيبات للسيطرة عل  تلو  الغبار من خالل توفير 

الغبار التغلي  ي ب أن تكون البجا  األمامي  ر  الما  و

 المقامة في جمي   ذ  المواق .

تشغيل مركبات 

المعدات و البناء

 ت.واآلال

تلو  الهوا  

وال وضا  وتسر  

النفط ي دي إل  تلو  

 التربة والميا .

ي ب أن تكون جمي  المعاات واآلالت التي ليتم تشغيلها  ات 

 معايير دولية جياة. 

  

ي ب تغطية جمي  القالبات التي تحمل مواد البنا  والحطام 

 لت نب التلو  بالغبار. 

  

قبل العمال  ي ب أن التخاام معاات الوقاية الشخصية من 

 تكون البامية في  ذ  المواق .

  

ي ب اتبا  المبادة التوجيهية لم موعة البن  الاولي الخاصة 

 بالبيئة والصحة والسالمة في جمي  أنشطة البنا . 

  

 ال يسم  التسك  بالمركبات. 

  

 ي ب عل  جمي  المركبات االلتبام بقواعا التلو . 

  

الت األخري للحا من ملوثات  ي ب صيانة المركبات واآل

 الهوا  وال وضا .

 

ي ب أن ال تت اوز حاود ال وضا  لمعاات البنا  التي ليتم 

تشغيلها ممل الاكاكات وال رارات والرافعات األمامية 

وخال ات الخرلانة والرافعات  المتحركة  والهبازات 

ديسيل  أ   مقالة بمتر واحا من حافة  01والمناشير عن 

 في منطقة خالية.المعاات 

المقاول / االلتشاري 

 المشرل 

  

مت منة في لعر 

 المقاول. 

تكلفة الرصا مبينة في 

 .9.1ال اول 
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التنفيذ شاملة )
 (والتنسيق

 المقدرة التكلفة

 

  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

ترتيب المياه 
 ألغراض البناء

نقص الميا  للسكان 

 المحليين.

خالل عل  التخاام ال

 الميا  / الموارد.

  

 .يةلمقاول التخاام أي موارد مائية م تمعلال يسم  

 

مستخامي الميا  األخري  يتعين عل  زعا  نقطا  / الت نب ا

المقاول التخرا  الميا  من مواق  ثابتة بالتشاور م  

 المواق .التكمال االلتشاري المشرل قبل 

  

التي مصادر الالمواق  ونو  بي ب عل  المقاول تقايم قائمة 

 ليتم جلب الميا  منها لاللتخاام في أنشطة البنا .

 

 ب خ الميا  من أي قناة للري. اوللمقسم  لال ي

 

للبنا  ألالا من األودية المخصص الما  ي ب أن يستخام 

 األنهار  أو الميا  المخبنة في الساود الصغيرة خالل مولم 

الميا  من  ذ  المصادر أن ال ي ثر التخاام األمطار. ي ب 

بحسب النقا  الذي دار م  عل  التخاام السكان المحليين 

 والسكان المحليين. اتقالمحافمحافقي 

المقاول  االلتشاري 

وحاة تنفيذ   المشرل

المشرو   وزارة األشغال 

 العامة والطرق 

مت منة في تكلفة 

 البنا 

  

أماكن مخيمات 

 العمال والبناء

مشاكل اجتماعية 

بسبب االختالفات 

 المقافية  

فقاان األراضي 

 البراعية 

فقاان المناظر 

 الطبيعية

 لمحلية.ترتيب العمالة ا

  

 ت نب إقامة المخيمات عل  األراضي البراعية.

  

المقاول  االلتشاري 

المشرل  وحاة تنفيذ 

المشرو   وزارة األشغال 

 العامة والطرق 

مت منة في تكلفة 

 البنا 

خلي مصادر للرزق 

 سكان المحليين.لل

والتخلص انتاج 

من نفايات البناء 

 والمواد الزائدة.

 التربة البراعية

 عي المرا

فقاان قيمة المناظر 

 الطبيعية  و

التلو  بالغبار 

ي ب أن تستخام األراضي المخصصة للنفايات للتخلص من 

 كتار من األراضي البور تتوفر  439.32النفايات كون  نا  

 عل   ول مسار الطريي.

 

حصر صيانة المركبات والتبود بالوقود ضمن منا ي  

المقاول  االلتشاري 

المشرل  وحاة تنفيذ 

المشرو   وزارة األشغال 

 العامة والطرق 

ي لعر مت منة ف

 المقاول. 

تكلفة الرصا مبينة في 

 .9.1ال اول 
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 المشروعنشاط 
البيئة اآلثار 
 المحتملة واالجتماعية

 التخفيف المقترحةتدابير 

 المسؤوليات المؤسسية

التنفيذ شاملة )
 (والتنسيق

 المقدرة التكلفة

 

  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

لمصممة الحتوا  تسر  البيوت المنا ي في مخيمات البنا  ا وال وضا 

 والمشتقات النفطية.

 

 التخاام حاويات خاصة م  وض  ملصقات كاملة عليها 

 

 التخاام خبانات احتوا  ثانية ل م  ونقل النفط

 

ال م  والتخبين والتخلص في المواق  المعتماة  بقا لشروع 

الهيئة العامة لحماية البيئة  وإل  أقص  حا ممكن  إعادة 

وإعادة تاوير والتخلص بشكل صحي  من جمي  مواد التخاام 

 البنا .

  

جم  مواد إعادة التأ يل ونقلها إل  مكب النفايات المرخص. 

في بنا  اللتفادة منها ويستحسن إدارة مواد إعادة التأ يل ل

 الطرق.

للردم  فتح مواقع

المستعار 

 والمحاجر

األراضي البراعية 

 وأراضي الرعي 

تغيير التخاام 

 األراضي 

 فقاان التربة اإلنتاجية 

التسبب في انبعا  

 الغبار

ال ي وز فت  مواق  مستعارة ومحاجر باون إ ن من 

ن يكون مكان وشكل وح م موق  االلتشاري المشرل. ي ب أ

الردم المستعار والمحاجر المحادة عل  النحو الذي يقر  

االلتشاري المشرل وبحسب االتفاق بين مال  األر  

 والمقاول.

  

ي ب عل  المقاول من  انبعا  الغبار عل  الطرق يير المعباة 

التي تستخامها عربات نقل التربة المستعارة ومواد الركام  إ ا 

أو منا ي لكنية. ي ب أن  الت معات السكانيةتمر عبر  كان 

يتم ر  الما  عل  األقل مرتين في اليوم لمن  انبعا  الغبار 

 عل   ول ممل  ذ  الطرقات أثنا  فترة التخاامها.

وأثنا  موالم ال فال والريا   الشتا  والصي   ي ب زيادة 

عل  عاد مرات ر  الما  بالقر  من المنا ي السكنية وي ب 

المقاول  االلتشاري 

المشرل  وحاة تنفيذ 

المشرو   وزارة األشغال 

 العامة والطرق 

مت منة في لعر 

 المقاول. 

تكلفة الرصا مبينة في 

 .9.1ال اول 
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 المحتملة واالجتماعية

 التخفيف المقترحةتدابير 

 المسؤوليات المؤسسية

التنفيذ شاملة )
 (والتنسيق

 المقدرة التكلفة

 

  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

االلتشاري المشرل أن يحاد عاد المنا ي التي يتم رشها 

 بالما  بنا  عل  االحتيا  المحلي.

  

الردم المستعار بم رد ي ب عل  المقاول إعادة تأ يل منا ي 

التفاق بين بحسب امعينة ردم مستعار منطقة انتها  العمل في 

شهادة ي ب عل  المقاول أن يقام صاحب األر  والمقاول. 

وموق  عليها  إعادة التطويرتوض  أنس قا تم تنفيذ خطة ز إن ا

وحاة تنفيذ المشرو   وزارة األشغال المال  لحفقها لاي 

 العامة والطرق.

من  قرببالالبناء 

 األودية

 تافي الميا    إعاقة

 تلو  الميا  السطحية 

المسطحات  ا ما 

 المائية.

  

أما   مسار الطرييعبر وديان دائمة ت ي  عقانووادي توبان 

فهي مولمية المسطحات المائية األخري واألودية بقية جمي  

م اري  /وق ضمان عام إعاقةوبالتالي  يتعين عل  المقاول 

المسطحات ودية والمسطحات المائية أثنا  وجود الميا  في األ

 المائية.

 

 ذ  م اري أعمال البنا  بالقر  من ي ب أن تتم 

المولمية فقط خالل مولم ال فال. /المسطحات المائية األودية

عطيل  دي ال  تتلأعمال البنا  أن إ ا كان من المتوق  و

إشعار تقايم ن   ي ب أيةمستخامي المسطحات المائية الم تمع

 مسبي للم تم  المت رر.

 

إشعار مسبي لمستخامي مصب أن يقام ي ب عل  المقاول 

 الحفر في المسطحات المائية.في أي مكان يتم فيس الميا  

موافقة مسبقة من السلطة لحصول عل  ي ب عل  المقاول ا

أي نشاع من  ذا بخصوي المختصة أو االلتشاري المشرل 

فيذ المشرو   وزارة األشغال العامة حاة تنعل  القبيل. و

إشعار بتقايم  في وق  مبكرالمقاول قيام والطرق ضمان 

 .التي تغذيها المسطحات المائيةميا  ببار اللمستخامي 

المقاول  االلتشاري 

المشرل وحاة تنفيذ 

المشرو   وزارة األشغال 

 العامة والطرق 

مت منة في لعر 

 المقاول. 

 تكلفة الرصا مبينة في

 .9.1ال اول 

حول التخاام  الخالل

أبنا  الميا  بين 

 المنطقة والعمال.
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  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

  

تحويل حركة 
نقاط المرور و

الوصول الى 
 قع البناءامو

نوعية الهوا  

 وال وضا 

  

 الطرق ولالمة العمل

  

قار اإلمكان في المنا ي التقليل من فترات العمل الليلية ب

تحركات بعا البالما  الطريي ر  المأ ولة بالسكان وتطبيي 

 .المقيلة

  

لمستويات ال وضا  المحيطة أثنا   ذ  النقام اليمني تطبيي 

البمني  اول الالمرحلة باعتبار  أداة رئيسية في تصميم 

 نشطة البنا .أل

  

 قيا  تراكيب مواد معينة

  

توفير الشخصية من قبل العمال  وأدوات الحماية التخاام 

 ق .اإللعافات األولية في الموخامات 

  

عل  مسافة منالبة حول منا ي  يةالتحذيراإلشارات ر يتوف

 العمل

المقاول  االلتشاري 

وحاة تنفيذ   المشرل

المشرو   وزارة األشغال 

 العامة والطرق 

مت منة في تكلفة 

تكلفة الرصا . البنا 

 .9.1مبينة في ال اول 

  

العثور بالصدفة 
 على اآلثار

الموارد المقافية المادية 

 أثرقا تت

ات األثرية االكتشاف منا يوق  أنشطة البنا  في  .أ 

 بالصافة

 أو منطقة االكتشالترليم موق   .  

قابلة فقاان أي أشيا  تأمين الموق  لمن  أي ضرر أو  .  

بقايا الفي حاالت اآلثار القابلة لإلزالة أو  لإلزالة.

السلطات تتسلم حار  ليلي حت  توفير الحسالة  ي ب 

 الموق .ة المقافة ولة ووزارئية المسالمحل

خطر يوالذي باور  لول مشرل المهنا  الإخطار  .د 

ولة ووزارة المقافة عل  الفور ئالسلطات المحلية المس

 .لاعة أو أقل  42 في ي ون 

المقاول  االلتشاري 

المشرل وحاة تنفيذ 

المشرو   وزارة األشغال 

 والطرق العامة 

مت منة في تكلفة 

  البنا 
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  مالحظات

)على سبيل المثال  
 التأثيرات الثانوية(

ووزارة المقافة مس ولة عن  ختصةالسلطات المحلية الم .  

حماية والحفا  عل  الموق  قبل اتخا  قرار بشأن 

و ذا يتطلب تقييم أولي  .المنالبةالتالية اإلجرا ات 

يتعين القيام بس من قبل علما  اآلثار من  لاللتكشافات

ينبغي تقييم  لاعة . 04 خالل  لآلثارالعامة هيئة ال

خاصة وفقا لمعايير مختلفة  المكتشفات رمبيةأ مية و

ال مالية والتاريخية القيمة تشمل  ي بالترا  المقافي  و

 .االقتصاديةو والعلمية أو البحمية واالجتماعية

تتخذ قرارات حول كيفية التعامل م   ذا االكتشال من  .و 

 ذا يمكن أن و .آلثارا يئة قبل السلطات المس ولة من 

بقايا عنا العمور عل    ممال مخططشمل تغييرات في الي

 محافقة  اليير قابلة لإلزالة ثقافية أو أثرية ات أ مية 

 .والترميم واإلنقا 

فيما يتعلي ب دارة  هيئةقرار اليذ يتم ارلال أوامر بتنف .ز 

 .من قبل وزارة المقافةالمكتشفات خطيا 

عل  الحصول عمال البنا  أن تستأن  إال بعا ال يمكن أل .  

تصري  من السلطات المحلية المس ولة ووزارة المقافة 

 بشأن صون الترا .

  

أنشطة متنوعة 
التزود مثل 

بالوقود والطالء 
 وغيرها

 التربة والميا تلو  

 .لتبود بالوقود ونقلسالرمال لمن التخاام منصات 

 

عل  الفور تتم لطال   نفطي أو لفي حال وجود أي تسر  

 في مكان بمن.منها إزالة المواد الملوثة والتخلص 

  

االلتشاري  المقاول 

المشرل وحاة تنفيذ 

المشرو   وزارة األشغال 

 العامة والطرق 

مت منة في تكلفة 

  البنا 
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 الجمهورية اليمينة

 
 مرحلة التشغيل / الصيانةأثناء  : خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية0.2الجدول 

 المشرو نشاع 
البيئية واالجتماعية اآلثار 

 المحتملة
 التخفي  المقترحةتاابير 

 الم لسية المس وليات

التنفيذ شاملة  

  والتنسيي

 المقارة التكلفة

 

 مالحقات

 عل  لبيل الممال 

 التأثيرات المانوية 

الرلم ي ويعالمات الطر

 عل  اللوحات.

السالمة عل  الطرق  

 انسكا  النفط والطال  الخ

  

 الهوا  وال وضا نوعية 

  

 إدارة النفايات 

  

التخاام عالمات التحذير المنالبة عل  

  منالبة اتمساف

عل  الفور إزالة التربة الملوثة 

والتخلص من النفايات الخطرة في 

وزارة األشغال العامة  موق  التخلص من النفايات.

الهيئة العامة والطرق / 

 لحماية البيئة

ونقرا للتكلفة الرصا في 

 .9.1ال اول 

  

كما  و مطلو  / لكل 

 وحاة.
 فقط في منا ي الصيانة

ل وانب ا صيانة ألوار

 وال بيرة
 ت نب العمل في الليل.

 إصال  السيا 
بطريقة  جم  النفايات في منا ي العمل

 .لليمة

 صيانة لط  الطريي
القار في تذويب ت نب أنشطة 

 المساحات المفتوحة.

صيانة ال سور واألنفاق 

م اري تنقي  وصيانة و

 تصري  الميا 

بصورة  تنقي  األنفاق والقنوات

 تقمةمن

الخامة منا ي صيانة 

للمحالت الت ارية 

 .انقلهالصغيرة التي تم 

 إدارة النفايات 
وصيانة منا ي الصيانة تنقي  

 بصورة دورية

وزارة األشغال العامة 

 والطرق

  

 حسب الحاجةب
 فقط في منا ي

 والخامة. االلتراحة و

رصا التعادة منا ي الردم 

 المستعار
 ليةالمناظر الطبيعية وال ما

خالل فترة ترميم مواق  الردم المستعار 

 حت  يتم تسليم الموق  لمال  األر . 

وزارة األشغال العامة 

 والطرق والمقاول

  

التكلفة مت منة في تكلفة 

 البنا . 
  

تفكي  مخيمات العمال 

 والبنا  
 المناظر الطبيعية وال مالية

خالل فترة إصال  مخيمات العمال 

ق م  مال  األر  والبنا  بحسب االتفا

 حت  يتم تسليم الموق  لمال  األر .

وزارة األشغال العامة 

 والطرق والمقاول

  

التكلفة مت منة في تكلفة 

 البنا . 
  

متابعة الحبام األخ ر 

 وتش ير ال بيرة
 المناظر الطبيعية والبيئية

زراعة األش ار اللتباال األش ار 

الميتة وري األش ار عل  جانب 

 ال بيرة بصورة منتقمة. الطريي وفي

إدارة وزارة األشغال 

العامة والطرق / يابة أو 

 البراعة / المقاول

التكلفة مت منة في تكلفة 

 البنا . 
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علددددد  مختلددددد  المسدددددتويات مدددددن أجدددددل تحايدددددا واختيدددددار       تدددددم عقدددددا مشددددداورات     تعبيدددددب البيئدددددة 

افددددددي جايدددددداة فددددددي  أي مر أو تددددددوفير هاإمددددددا تحسددددددين  يددددددتم  المرافددددددي القائمددددددة والتددددددي ينبغددددددي أن  

موقعدددددا علددددد  ألدددددا    00تحسدددددين البيئدددددة. وقدددددا تدددددم تحايدددددا   فدددددي إ دددددار مقتدددددر    دددددذ  المندددددا ي 

المناقشددددددات مدددددد  الم تمعددددددات المحليددددددة لتعبيددددددب البيئددددددة. وشددددددمل  المواقدددددد  تحسددددددين الملعددددددب       

ميبانيددددددة إجماليددددددة مرافددددددي صددددددحية وترفيهيددددددة ب والمارلددددددة  وتددددددوفير مرافددددددي جايدددددداة للميددددددا  و  

 كي.دوالر أمري 585,000 قار ا

 

  

واالجتماعيددددددددة والتددددددددي تت ددددددددمن  البيئيددددددددة اإلدارة وخطددددددددة الرصددددددددا تكلفددددددددة إجمددددددددالي ويقددددددددار

 التدددددددداريب وتكلفددددددددة واالجتمدددددددداعي وتكددددددددالي  الرصددددددددا البيئددددددددي  البيئيددددددددة  تدددددددداابير التخفيدددددددد  

 دوالر أمريكي. 8,073,100 البيئي التحسينوتكلفة 

 

المؤسسي الدعموقابه الر 

 

 االمتمدددال مدددن للتأكدددا ضدددروريا الهامدددة يعتبدددر أمدددرا  واالجتماعيدددة يدددةالم شدددرات البيئ ل ميددد  ةالمنتقمددد الرقابدددة

 البندددا  أنشدددطة امتمدددال قيدددا فدددي  الرصدددا أ ددداالتتممدددل  .الدددبالد فدددي واالجتماعيدددة للقدددوانين واللدددوائ  البيئيدددة  

 أن مددددن والتأكددددا السددددالمة مفددددا يم تنفيددددذ وضددددمان النتددددائس مددددن التحقدددديو واالجتماعيددددة البيئيددددة اإلدارة خطددددةل

ال فهدددي ترتيبدددات الرصدددا  بالنسدددبة لو .القانونيدددةتدددراخيص والموافقدددات  ال كافدددةمددد   قددداما تسدددير بندددا ال أعمدددال

تلددد  الخاصدددة بمقطعدددي الطريدددي الممدددولين مدددن البنددد  الددداولي  م لسدددة التنميدددة         تختلددد  فدددي جو ر دددا عدددن    

 والصناوق السعودي للتنميةالاولية  

 

 البيئيددددة النقددددر وجهددددة مددددن رلددددميا  البنددددا  ي ددددري حيدددد  الموقدددد   مددددن جددددب  كددددلي ددددب أن يددددتم تفتددددي    

البنددددا    مرحلتددددي  لكددددال  واالجتمدددداعي البيئددددي  لرصددددا ل برنددددامس  نددددا  و. منددددتقم  ألددددا   علدددد   واالجتماعيددددة

  األشدددد ار وزراعددددة التربددددة  ووالمددددا الهددددوا  نوعيددددة علدددد  الرصددددا برنددددامس ولدددديركب  .صدددديانةوالتشغيل/ال

. المشددددرو  منطقددددةضددددمن  االقتصدددداديةو االجتماعيددددة األنشددددطةوالددددتعادة/تأ يل منددددا ي الددددردم المسددددتعار و  

 والتربدددددة والمدددددا  لهدددددوا فدددددي االعتبدددددار م شدددددرات نوعيدددددة ا  البيئدددددةجدددددودة  رصدددددا برندددددامسولدددددول يأخدددددذ 

 .وال وضا 

 

 األشددددددغال  وزارة  المشددددددرو  تنفيددددددذ وحدددددداةفددددددي  ينواالجتمدددددداعي ينالبيئيدددددد االخصددددددائيينيكددددددون  لددددددول

 ولدددددددول واالجتماعيدددددددة  ةالبيئيددددددد اإلدارة خطدددددددةرصدددددددا لتدددددددبام ب  عدددددددن ئولينمسددددددد   والطدددددددرق العامدددددددة

 .البيئة لحماية العامة والهيئة والميا  البيئة وزارة م  الوثيي بالتعاونيعملوا 

  

 سدددددتمرت لدددددول  لددددد   وبعدددددا  الصددددديانة/  التشدددددغيل مرحلدددددة خدددددالل أي  المشدددددرو  مدددددن االنتهدددددا  عندددددا

 فددددددين يواالجتمدددددداعي ينالبيئيدددددد االخصددددددائيين قبددددددل مددددددن الدددددداوري الروتينيددددددة /المتابعددددددةالتفتي  عمليددددددات

 والميدددددددا  البيئدددددددة وزارة مددددددد  بالتعددددددداون  والطدددددددرق العامدددددددة األشدددددددغال وزارة  المشدددددددرو  تنفيدددددددذ وحددددددداة

 .البيئة لحماية العامة والهيئة

 

 اإلدارة عمدددددل خطدددددطو واالجتمددددداعي البيئدددددي األثدددددر تقيددددديم تنفيدددددذ رصدددددا الددددداولي البنددددد ولدددددول يتدددددول   

 إعددددددادةعمددددددل  خطددددددط الوقائيددددددة  بالسيالددددددات الصددددددلة  ات الوثددددددائي مددددددن ويير ددددددا واالجتماعيددددددة البيئيددددددة

ضددددددمان تنفيددددددذ  البندددددد  وجددددددس الخصددددددوي  ي ددددددب علدددددد    علدددددد و. الخاصددددددة بددددددالطريي  الددددددخ التددددددو ين

 التقدددددارير   دددددذ  فدددددي حدددددال أشدددددارت    وتقدددددايم التقدددددارير بصدددددورة منتقمدددددة.     و ةالسدددددليم  الرقابدددددة بعدددددة و االمت

  فسددددددديتم إبدددددددال  المسدددددددئولين تحايدددددددا ا تدددددددم التدددددددي االجتماعيدددددددة لق دددددددايال مكتمدددددددل ييدددددددرالددددددد  رصدددددددا 

  .والطرق العامة األشغال وزارة  المشرو  تنفيذ وحاة فيلمختصين ا

  
الترتيبات المؤسسية 

  
 ممددددددددر لمشددددددددرو  واالجتماعيددددددددة البيئيددددددددة لل وانددددددددب الكافيددددددددة اإلدارة ل ددددددددمان الم لسددددددددية الترتيبددددددددات

 الم لسدددددي مبنددددد حدددددول ال عامدددددة لمحدددددة أدندددددا  الشدددددكليقدددددام . الفصدددددل  دددددذا فدددددي مبيندددددة السدددددري  الطريدددددي

 .التو ين إعادة عمل واالجتماعية وخطة البيئية اإلدارة خطة يذبتنفعلي المت
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 والطدددددددرق  العامدددددددة األشدددددددغال لدددددددوزارةموضدددددددحة  وتفاعلهددددددداشددددددداركة الم الم لسدددددددات مختلددددددد  أدوار تفاصددددددديل

 ةيددددددالبيئ دارةاإل خطددددددةمشددددددرل لتنفيددددددذ ال لتشددددددارياال البيئددددددة  لحمايددددددة العامددددددة الهيئددددددة   المشددددددرو  تنفيددددددذ وحدددددداة

 التددددددددو ين إعددددددددادة عمددددددددل خطددددددددة برنددددددددامس تنفيدددددددذ  فدددددددديوأدوار  دددددددد ال  الم لسددددددددات ويير ددددددددا . واالجتماعيدددددددة 

 .التو ين إعادة عمل موضحة في وثيقة خطة

 التدددددو ين  إعدددددادة عمدددددل خطدددددة تنفيدددددذل كدددددافيإداري  ا تمدددددام إيدددددال  ل دددددمان  التدددددو ين إعدددددادة عمدددددل خطدددددة تنفيدددددذ 

 الوكدددددداالت بددددددين فيمددددددا الفعددددددال التنسدددددديي وضددددددمان ال وانددددددبمختلدددددد   ةإلدار وظيفيددددددة كيانددددددات ثالثددددددة إنشددددددا  تددددددم

 فددددددي التددددددو ين وإعددددددادة األراضدددددديحيددددددازة ل اإلشددددددراقية العليددددددا والل نددددددة .لتشددددددار  التدددددديمختصددددددة ال والسددددددلطات

 السددددددري  الطريددددددي ممددددددر مشددددددرو  تنفيددددددذ وحدددددداةولددددددول تتددددددول  . الهرمددددددي التسلسددددددل قمددددددة فددددددي وزاري كيددددددان

 األراضدددددديحيددددددازة ل فنيددددددة ل نددددددةلددددددوق تقددددددوم و. التددددددو ين إعددددددادة عمددددددل خطددددددة تنفيددددددذاليوميددددددة ل  وانددددددبال  إدارة

ألدددددددعار  وتحايدددددددا األصدددددددول ممدددددددين ت فدددددددي المشدددددددرو  تنفيدددددددذ وحددددددداةبمسددددددداناة ومسددددددداعاة   التدددددددو ين وإعدددددددادة

كمددددددا لدددددديتم مسدددددداناة  . التددددددو ين إعددددددادة عمددددددل خطددددددة بتنفيددددددذ المرتبطددددددة األخددددددري الفنيددددددة وال وانددددددب التعددددددويب

 المحافقدددددددات مسدددددددتوي علددددددد  المعنيدددددددين المسددددددد ولين قبدددددددل مدددددددن أي دددددددا التدددددددو ين إعدددددددادة عمدددددددل خطدددددددة تنفيدددددددذ

 .الكيانات  ذ  من كل ومس وليات أدواروقا تم أي ا وص  . ايرياتوالم

 التدددددو ين إعدددددادة عمدددددل خطدددددة ترتيبدددددات عدددددن انحدددددرالترفددددد  القدددددرارات التدددددي تسدددددبب     المرندددددةترتيبدددددات اإلدارة 

نميددددددة الاوليددددددة والصددددددناوق فددددددي أي مكددددددان علدددددد   ددددددول مقطعددددددي الطريددددددي السددددددري  الممددددددولين مددددددن م لسددددددة الت

والصدددددددناوق السدددددددعودي للتنميدددددددة مددددددن قبدددددددل وزارة األشدددددددغال العامدددددددة   الدددددداولي  البنددددددد الددددددد  السددددددعودي للتنميدددددددة  

البنددددددد  الددددددداولي / الصدددددددناوق السدددددددعودي  مكدددددددن أن يعتدددددددر  يو .المشدددددددرو أثندددددددا  اإلشدددددددرال علددددددد   والطدددددددرق 

. محددددداودندددددة المر اإلدارة   دددددذ نطددددداق فددددد ن  لددددد   مددددد  .إ ا اقت ددددد  األمدددددر  للتنميدددددة علددددد  ممدددددل  دددددذ  االنحرافدددددات

أي ددددا  يددددتم لددددنو. التددددو ين إعددددادة مسدددداعاة علدددد  للحصددددول األ ليددددة معددددايير علدددد  تغييددددرات أيددددة إجددددرا  يددددتم لددددن

تدددددي تترتددددددب  التلددددد    مدددددن  أقدددددل  التعدددددويب  مبدددددال  ولدددددن تكدددددون    لتعويب ألدددددعار الوحددددداة الخاصدددددة بدددددا     تخفددددديب 

 أشدددددددكال أو اللدددددددتحقاقاتاكمدددددددا أندددددددس لدددددددن يدددددددتم تخفددددددديب   بالدددددددتخاام ألدددددددعار الوحددددددداة الخاصدددددددة بدددددددالتعويب    

 البنددددددد  مدددددددن مسدددددددبقة موافقدددددددة دون مدددددددن نطددددددداقمدددددددن حيددددددد  ال المت دددددددررين ل شدددددددخاياألخدددددددري  المسددددددداعاة

 .الاولي

 التقلمددددددات ومعال ددددددة لتسدددددد يل المسددددددتويات متعددددددادة ترتيبددددددات المشددددددرو  شددددددملول يلدددددد  المقددددددالم إدارة نقددددددام

المشددددددرو    آلليددددددة  األلالددددددي  الغددددددر  و .المشددددددرو   مددددددن المت ددددددررين  األشددددددخاي  مددددددن  المقامددددددة  والشددددددكاوي

 لرفدددددد  المت ددددددررين  شددددددخايل للمسددددددا لة وخاضددددددعة واضددددددحة ولددددددائل تددددددوفير  ددددددومقددددددالم ال  دارةالخاصددددددة بدددددد

  غال العامة والطراوزارة األ
 

 وزارة البيئة والموارد المائية

 

 

اللجنة رفيعة المستوى لحيازة 

 األراضي وإعادة التوطين

 وحدة ت  ي  المشروع
 ال يئة العامة لحماية البيئة

 

 

األخصائيي    -الم  دس المشرف 
 البيئيي  واالجتماعيي 

لت  ي  خطة  مقاولي األعمال المدنية 
 يئية واالجتماعيةاإلدارة الب

ال را الميدانية م ظمات المجتمع 
 المدني  لت  ي  خطة إعادة التوطي 

لحيازة األراضي الفنية اللجنة 
 وإعادة التوطين

 

 



والطرق العامة األشغال ارةوز   
 

 كم(  041بين تعز ومدينة عدن )وخطة اإلدارة البيئية واإلجتماعية لمقطع مشروع مسار الطريق السريع  تقييم األثر البيئي واالجتماعيتقرير 
 

 

 28-0- صفحة م /8/2/4102النسخة النهائية لتقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطوة اإلدارة البيئية واإلجتماعية بتاريخ  -الملخص التنفيذي 

 الجمهورية اليمينة

كمددددددا أن . مشددددددرو نتي ددددددة لل لدددددد  ي تعرضددددددوا أنهددددددم يعتقدددددداون عندددددداما االنصددددددال لددددددبل والتمددددددا  يهمشددددددكاو

ر المسدددددددت يب إلدارة الشدددددددكاوي يسدددددددهل لدددددددير المشدددددددرو  مدددددددن خدددددددالل الحدددددددا مدددددددن المخدددددددا    و فعدددددددالال نقدددددددامال

المتمملدددددة فدددددي أن عدددددام معال دددددة الشدددددكاوي لدددددي دي فدددددي النهايدددددة الددددد  حددددداو  تدددددأخير فدددددي التنفيدددددذ واجدددددرا ات            

  جبر المقالم  إدارة نقامللبي عام. وفيما يلي  ا تمامظهور  أو ويلة في المحاكم 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****  
 

 

  –اللجنة الرئيسية لجبر المظالم 

 وحدة تنفيذ المشروع

 
 تعزلج ة جبر المظالم، 

 

 
 لحجلج ة جبر المظالم، 

 

 

 عدنلج ة جبر المظالم، 

دار لج ة جبر المظالم، 

 سعد

لج ة جبر 

 تبنالمظالم، 

ل نة جبر المقالم  

 المسيمير
لج ة جبر 

 ماويةالمظالم، 

لج ة جبر 

 التعزيةالمظالم، 

 ممةلي القر 


