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I. المشروع سياق 

 السياق الُقطري

 02 حعععععو ها يبلععععع  ععععععدد سعععععكا و الجعععععجن الجنعععععوبي معععععن شعععععب  الججيعععععرة العربيعععععة تقعععععع الجمهوريعععععة اليمنيعععععة فعععععي   .0  

 سععععععبة الفقععععععر بشععععععكل ترتفععععععع المنععععععاطق الريفيععععععة حيعععععع  ئععععععة فععععععي افععععععي الم 67مععععععنهم يعععععععي  مليععععععو،  سععععععمة، 

دوالر أمريكعععععي  0001متعععععد يا حيععععع  بلععععع     العععععدخل القعععععومي اإل معععععالي  ويعتبعععععر  صعععععي  الفعععععرد معععععن    خعععععاص. 

علععععع  م 0100بلعععععدا فعععععي ععععععام    086معععععن أيعععععل العععععيمن    002المرتبعععععة احتلعععععم العععععيمن  (، بينمعععععا 0100سعععععنة )

متوسععععععط بيععععععد أ، التقريععععععر  كععععععر أيضععععععا أ،    .بر ععععععام  األمععععععم المتحععععععدة اإل مععععععائي  لمؤشععععععر التنميععععععة البشععععععرية  

العمعععععر بحيععععع  يعكععععع   ، م0101ععععععام  62.7إلععععع   0261سعععععنة فعععععي ععععععام    20.7ارتفعععععع معععععن  العمعععععر المتوقعععععع  

فعععععي  ميعععععع   مسعععععتويات عاليعععععة معععععن الفقعععععر وععععععدم المسعععععاواة     بالعععععيمن سعععععم المتوقعععععع للمعععععرأة االتجعععععا  الععععععام. تت   

 .المؤشرات االقتصادية

 

واسععععععععة النطعععععععاق حعععععععادة و، شعععععععهدت الععععععيمن اضعععععععطرابات داخليعععععععة  لفقعععععععرالواسعععععععع ل تشعععععععار االإضععععععافة إلععععععع    .0
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 العععععععأي طعععععععال أمعععععععد    الصعععععععراع واالضعععععععطرا  ف. م0100وحتععععععع   عععععععوفمبر   م0100اعتبعععععععارا معععععععن فبرايعععععععر   

،  نبععععا إلعععع   نعععع  مععععع ارتفععععاع أسعععععار السععععلع األساسععععية        محروقععععات حععععاد فععععي المععععواد الغأائيععععة وال   النقص الععععو

فتععععععرة مععععععن األزمععععععة، ا كمعععععع  االقتصععععععاد بنسععععععبة   خعععععع ل  ععععععأ  الو. حمايععععععةالعديععععععد مععععععن الفقععععععران دو،  تععععععر  

العععععأين يعيشعععععو، تحعععععم خعععععط الفقعععععر    تشعععععير التقعععععديرات إلععععع  ارتفعععععاع أععععععداد األشعععععخاص    ئعععععة، وافعععععي الم 10.5

أسععععععار ارتفعععععاع  أدىوقعععععد معععععن سعععععكا، العععععيمن.   المائعععععةفعععععي  01ليصعععععل ععععععدد م إلععععع    قعععععاي م ويعععععة   8نسعععععبة ب

فععععععي المائععععععة فععععععي المنععععععاطق  011لعععععع  أحيا ععععععا إويععععععلم زيععععععادات حععععععادة فععععععي تكععععععالي  النقععععععل، إلعععععع  الوقععععععود 

العععععنفط   إ تعععععا فعععععي المنعععععاطق الريفيعععععة. وفعععععي الوقعععععم  فسععععع ، معععععن المتوقعععععع أ، يسعععععتمر          هاالحضعععععرية وضععععععف 

فعععععععي حعععععععال ععععععععدم و عععععععود     م0100بحلعععععععول ععععععععام  المخعععععععجو، النفطعععععععي  ويتوقعععععععع أ، ينفعععععععد  ترا عععععععع فعععععععي ال

قدم تسعععععبيععععععي الغعععععاز الطوتصعععععدير عائعععععدات الدولعععععة معععععن إ تعععععا     . فعععععي حعععععين أ،  كشعععععافات  فطيعععععة  ديعععععدة  ستا

 أ، تعوض عن فقدا، عائدات النفط. ها، لكن ال يمكنالمسا دةبعض 

  

علععععع  أسعععععاس مبعععععادرة   ، شعععععرعم العععععيمن فعععععي عمليعععععة ا تقاليعععععة سياسعععععية      م0100أحعععععدا  ععععععام  وفعععععي أعقعععععا    .3

مجلعععععع  التعععععععاو، الخليجععععععي. وتععععععم تشععععععكيل حكومععععععة وفععععععاق وطنععععععي منحهععععععا البرلمععععععا، الثقععععععة فععععععي ديسععععععمبر      

م، وأدى الععععععععرئي  عبععععععععد ربعععععععع   0100فبرايععععععععر عععععععععام  00لرئاسععععععععية فععععععععي م. وأ ريععععععععم اال تخابععععععععات ا0100

معععععؤتمر  إطععععع قوتعععععم منصعععععور  عععععادي اليمعععععين الدسعععععتورية بععععععد ا تخابععععع  رئيسعععععا للجمهوريعععععة بفتعععععرة و يعععععجة.     

اال تقاليعععععة، فعععععي  عععععو   عمليعععععة والفعععععي المبعععععادرة الخليجيعععععة   أساسعععععي العععععأي يعتبعععععر مكعععععو،   الحعععععوار العععععوطني، و 

اختعععععتم معععععؤتمر الحعععععوار العععععوطني فعععععي بدايعععععة فبرايعععععر   والحتجا عععععات. والمخعععععاو  وا الكثيعععععر معععععن األمعععععليمل ععععع  

 تخابععععععععات م بتوقيععععععععع األطععععععععرا  المشععععععععاركة علعععععععع  سلسععععععععلة مععععععععن االتفاقيععععععععات. وسععععععععو  تجععععععععرى اال 0102

 تنصعععععي  رئعععععي   ديعععععد وتشعععععكيل برلمعععععا،  ديعععععد يلعععععي  لععععع  رئاسعععععية فعععععي دعععععل دسعععععتور  ديعععععد،  الوبرلما يعععععة ال

كمععععا  ععععو مخطععععط     التعععععاو، الخليجععععي إلعععع  حععععد كبيععععر     يسععععير تنفيععععأ اتفاقيععععة دول مجلعععع   وبشععععكل عععععام  . للععععب د

مععععن خعععع ل مععععؤتمر   المكاسعععع  التععععي تحققععععم  فعععع ، ، لعععع  بععععالرتم مععععن التععععأخير لنحععععو أربعععععة أشععععهر. ومععععع  لعععع      

 . شة وتظل  نا  تحديات كبيرة في المستقبل الحوار الوطني تعتبر

 

لكامنععععععة وران لحكومععععععة اال تقاليععععععة لبععععععدن معالجععععععة األسععععععبا  ا   نععععععا  فريععععععة سععععععا حة ل فععععععي تضععععععو،  لعععععع ،   .4

ععععععدم االسعععععتقرار والصعععععراعات اال تماعيعععععة معععععن أ عععععل إععععععادة بنعععععان القاععععععدة اال تماعيعععععة واالقتصعععععادية فعععععي         

 نعععععا  إحساسعععععا عامعععععا يملعععععؤ  التفعععععا ل واألمعععععل فعععععي التغييعععععر      العععععيمن، واسعععععتعادة اسعععععتقرار االقتصعععععاد الكلعععععي.    

مخعععععاطر كبيعععععرة إ ا توا ععععع   قعععععدالمرحلعععععة اال تقاليعععععة فعععععي العععععيمن  ، اال أ، الشعععععامل فعععععي العععععيمن معععععا بععععععد الثعععععورة  

وإ ا لععععععععم يلمعععععععع  المععععععععواطنين تغييععععععععرات سععععععععريعة وتتععععععععوفر فععععععععرص اقتصععععععععادية لععععععععم تتحقععععععععق إيعععععععع حات 

كو عععععع  يجا ععععععد لنجععععععا  مرحلتعععععع   مععععععن المجتمععععععع الععععععدولي  جمععععععاعي الدعم الععععععيحتععععععا  الععععععيمن إلعععععع   .  و ريععععععة

لم فععععي مظععععاصععععارع قععععوى مضععععادة قويععععة، بمععععا فععععي  لعععع  ال     ي، وفععععي  فعععع  الوقععععم   اقتصععععاد  اال تقاليععععة وتعععععافي 

التععععععي أدت إلععععععع  اسععععععتمرار أعمعععععععال العنعععععع  المطالبعععععععة باال فصععععععال فعععععععي الشععععععمال والجنعععععععو       المحافظععععععات و 

 .النظام السابق في ينعانن ومليشيات تنظيم القاعدة والعناير التي ا شقم ع

 

 السياق القطاعي والمؤسسي  

  

وكعععععا، العنصعععععر األكثعععععر   العقعععععود الث معععععة الماضعععععية. ا خععععع ل  عععععأري قطعععععاع الطعععععرق فعععععي العععععيمن تحعععععوال  شعععععهد  .0

معظععععم المععععد، الرئيسععععية والمحافظععععات،     بععععين  إ شععععان شععععبكة مععععن الطععععرق المعبععععدة الحديثععععة تععععربط        بععععروزا  ععععو  

 ععععععأ  تطععععععورت بالسععععععكا، والمنععععععاطق الجبليععععععة الغربيععععععة مععععععن الععععععب د. وقععععععد  ةالمكتظععععععمنععععععاطق ال سععععععيما فععععععي ال

كيلعععععو متعععععر فعععععي  02111 إلععععع  حعععععوالي م0221فعععععي ععععععام كيلعععععو متعععععر فقعععععط  0111 معععععن حعععععواليفعععععع  الشعععععبكة 

كمععععععا شععععععهدت  علعععععع  مععععععدى حععععععوالي عشععععععرين عامععععععا.     المائععععععةفععععععي  081، أي بجيععععععادة قععععععدر ا  م0101عععععععام 

مععععن الطععععرق المعبععععدة فععععي    كيلععععو متععععر   0011 حععععوالي إ شععععانتقععععدما كبيععععرا حيعععع  تععععم    المنععععاطق الريفيععععة أيضععععا   

معععععععن الطعععععععرق تيعععععععر  كيلعععععععو متعععععععر  58,200 السعععععععنوات العشعععععععرين الماضعععععععية )معععععععن أيعععععععل معععععععا مجموعععععععع    

حععععععدامتها شععععععبكة الطععععععرق المعبععععععدة  يععععععدة  سععععععبيا، وير ععععععع  لعععععع   جئيععععععا إلعععععع   تعتبععععععر أوضععععععاع . الحضععععععرية(

فعععععي الغالععععع  والتعععععي تعتبعععععر  الطعععععرق فعععععي العععععيمن إ شعععععانتقنيعععععة ومعععععواد  -الظعععععرو  الجيعععععوأيضعععععا إلععععع   إضعععععافة

التجععععععارة عععععععجزت . وقععععععد كععععععا، لتحسععععععن شععععععبكة الطععععععرق تععععععأمير كبيععععععر علعععععع  السععععععكا، واالقتصععععععاد، وممتععععععازة

الخعععععدمات العامعععععة واألسعععععواق،   أدى إلععععع  ارتفعععععاع مععععععدل ويعععععول السعععععكا، إلععععع      ممعععععا  الداخليعععععة والخار يعععععة، 
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 المناطق النائية.المواد الغأائية المستوردة إل  يول وضما، و

  

خععععع ل أيضعععععا تغيعععععرا  عععععأريا  شعععععهد عععععع وة علععععع   لععععع ، فععععع ، تنظعععععيم قطعععععاع الطعععععرق ومؤسسعععععات  الرئيسعععععية       .7

قطععععععععاع الطععععععععرق  زمععععععععامرق تععععععععدريجيا وزارة األشععععععععغال العامععععععععة والطععععععععتولععععععععم قععععععععد فالعقععععععععود الماضععععععععية. 

. باإلضععععععافة إلعععععع   لعععععع ، بععععععرزت مجموعععععععة متنوعععععععة  طععععععوير واالسععععععتراتيجيات وبععععععرام  اإل فععععععاق ال زمععععععة لت 

الشعععععركات الهندسعععععية معععععع كعععععادر معععععن     كعععععأا الطعععععرق وويعععععيا ة بنعععععان الخايعععععة فعععععي مجعععععال   شعععععركات المعععععن 

فعععععي العععععيمن.  بشعععععرية المعوقعععععات الفهعععععم  يعععععد للظعععععرو  الماديعععععة الخايعععععة و   تتمتعععععع بالمتخصصعععععين المعععععؤ لين  

الحكومعععععة أ، ال اقطعععععاع الطعععععرق فعععععي العععععيمن،  العععععأي طعععععرأ علععععع   علععععع  العععععرتم معععععن  عععععأا التغييعععععر اإليجعععععابي   و

أكثعععععععر فعاليعععععععة ال زمعععععععة إلدارة وتشعععععععغيل ويعععععععيا ة  ومؤسسعععععععات بحا عععععععة إلععععععع  تطعععععععوير أسعععععععالي   ال تعععععععجال 

يعة الطععععععرق السععععععر الكبيععععععرة مثععععععل  بنيععععععة التحتيععععععة  وخصويععععععا مشععععععاريع ال معععععععايير أعلعععععع ،  بشععععععبكة الطععععععرق  

 الجديدة.

  

عععععععدد بلعععععع  يحيعععععع  سععععععج ت السعععععع مة المروريععععععة فععععععي المنطقععععععة فععععععا، الععععععيمن تمتلعععععع  أحععععععد أسععععععون  لألسعععععع  .6

حالعععععة وفعععععاة كعععععل ععععععام.     6,500علععععع  شعععععبكة الطعععععرق حعععععوالي    المروريعععععة الوفيعععععات الناتجعععععة ععععععن الحعععععواد     

مخلفعععععععة  كعععععععل ععععععععامحعععععععاد  معععععععروري تحعععععععد    13,000 حعععععععواليأ، وتظهعععععععر سعععععععج ت شعععععععرطة المعععععععرور  

شععععععخص وعععععععائ تهم. وبالتععععععالي مععععععن الواضعععععع  أ، تحععععععديات    17,000 يععععععؤمر علعععععع  حععععععوالي ، ممععععععا إيععععععابات

المسعععععتقبلية رام  أ ععععع  يجععععع  أ، تتضعععععمن البععععع   الماديعععععة واالقتصعععععادية، و التحعععععديات النقعععععل فعععععي العععععيمن تتجعععععاوز    

 ق.يلس مة عل  الطرقوية لمكو ات المتعلقة بالنقل 

  

معععععن بعضعععععها العععععبعض  معععععع ية فعععععي العععععيمن  ، تعععععرتبط المعععععد، الرئيسععععع ةالرئيسعععععيالشعععععريا ية معععععن حيععععع  الطعععععرق   .8

فعععععي  نعععععو  العععععيمن مدينعععععة ععععععد، تبعععععدأ  عععععأ  الطريعععععق معععععن ق القائمعععععة بعععععين الشعععععمال والجنعععععو . يعععععالطر خععععع ل

قبعععععععل الويعععععععول إلععععععع  الحعععععععدود     عمعععععععرا، ويععععععععد و يعععععععنعانو  معععععععارو إ و عبعععععععر مدينعععععععة تععععععععج وتمعععععععر 

يصععععععمم م لععععععاال ا عععععع  ، يعتبععععععر طريععععععق حيععععععوي للنقععععععل  علعععععع  الععععععرتم مععععععن أ، الطريععععععق الحععععععالي     .ةالسعععععععودي

فهنعععععععا  . بصعععععععورة فعالعععععععة لمسعععععععافات طويلعععععععة وبعععععععين المنعععععععاطق الحضعععععععرية     السعععععععتيعا  حركعععععععة المعععععععرور   

الماديععععععة تيععععععر  اأوال وقبععععععل كععععععل شععععععين قععععععدرتهو، االتععععععي تععععععؤمر علعععععع  اسععععععتخدامهمجموعععععععة مععععععن المشععععععاكل 

اختناقععععععات ضععععععع   ععععععأ  القععععععدرة إلعععععع     مسععععععتويات حركععععععة المععععععرور. وقععععععد أدى    زيععععععادة  السععععععتيعا كافيععععععة ال

مععععععن خ لهععععععا  مععععععر التععععععي توالمراكععععععج المجدحمععععععة  فععععععي المنععععععاطق المكتظععععععة بالسععععععكا،    مروريععععععة، وخايععععععة  

عاليعععععة ال المنحعععععدراتتتمثعععععل فعععععي  مشعععععكلة أخعععععرى  ممعععععة  الطريعععععق مباشعععععرة فعععععي عوايعععععم ممعععععا ي محافظعععععات.     

سععععععرعة الطريعععععق، ممعععععا أدى إلععععع  ا خفعععععاض متوسعععععط      كثيعععععر معععععن األحيعععععا، علعععععع     حعععععادة  المنحنيعععععات  الفعععععي  و

تخععععععدم ، فعععععع ، الطريععععععق ال يمكععععععن أ،   بصععععععفة عامععععععة سععععععاعة. ولا فععععععيفقععععععط كععععععم  71إلعععععع   21بععععععين السععععععفر 

لمسععععععافات طويلععععععة. وتشععععععير تقععععععديرات وزارة األشععععععغال الركععععععا  والبضععععععائع التجاريععععععة كشععععععريا، فعععععععال لنقععععععل 

سعععععنويا علعععععع    المائععععععةفعععععي   0بمععععععدل   تأ، حركعععععة المعععععرور علعععععع  الطريعععععق قععععععد زاد   إلعععععع  العامعععععة والطعععععرق   

فعععععي العديعععععد  قعععععدرة الطريعععععق  الحاليعععععة معععععرور حركعععععة الحيععععع  تجعععععاوزت  معععععدى السعععععنوات العشعععععر الماضعععععية،    

أو تنعععععجل صععععععد تالشعععععاحنات الثقيلعععععة التعععععي    خلععععع طعععععوابير طويلعععععة معععععن السعععععيارات   وتتشعععععكل  .معععععن المقعععععاطع 

دفع بالسععععععائقين إلععععع  التصععععععر  بطريقععععععة  و عععععأا يعععععع   الطريعععععق الجبليععععععة. مععععععن المقعععععاطع المتعر ععععععة  فععععععي بعععععبطن  

إلعععععع  وقععععععوع حععععععواد  خطيععععععرة     ، ممععععععا أدىقععععععاطراتلتجععععععاوز المععععععنهم بالمخععععععاطر فععععععي محاولععععععة    ةمحفوفعععععع

 من األروا  في كثير من األحيا،. تودي بالكثير 

  

حلعععععول  جئيعععععة فعععععي الماضععععععي، مثعععععل الطعععععرق الجا بيعععععة والطععععععرق        وزارة األشعععععغال العامعععععة والطععععععرق   فعععععأت   .2

المععععأكورة أععععع  ، ممععععا دفععععع الحكومععععة إلعععع       مشععععاكل  عمومععععا ال  تحععععل الدائريععععة فععععي بعععععض المععععد،، لكنهععععا لععععم      

م 0113بععععععدأت الحكومععععععة اليمنيععععععة بالفعععععععل فععععععي عععععععام  ا العععععععجم، هععععععأوب. يةمولأكثععععععر شعععععع ولالبحعععععع  عععععععن حلعععععع

حعععععدود  نوبعععععا معععععع  بعععععين ععععععد،   يعععععربطكليعععععا معععععجدو   ديعععععد  خعععععط  قعععععل سعععععريع   وضعععععع تصعععععور وتصعععععميم ل  ب

 ("ععععععععد، –مشعععععععروع الطريعععععععق العععععععدولي السعععععععريع يععععععععدة   )"فعععععععي الشعععععععمال  المملكعععععععة العربيعععععععة السععععععععودية  

("SAYICH.)" كععععععم بععععععين الشععععععمال   600 خط طولعععععع بعععععع ب د الطريععععععق السععععععريع الجديععععععد العععععع  يععععععوفرسععععععو  و

فعععععي مجعععععال النقعععععل.  للعععععب د بصعععععورة كافيعععععة االحتيا عععععات الحاليعععععة والمسعععععتقبلية   يلبعععععي والجنعععععو  معععععن شعععععأ   أ،  

 يةحلععععععول التصععععععميماللطريععععععق وسععععععار عععععععام للتحديععععععد أفضععععععل معميقععععععة دراسععععععات تفصععععععيلية وتععععععم تنفيععععععأ قععععععد و



4 

 

ميم اتصععععععللمععععععن قبععععععل شععععععركة ألما يععععععة    م 0110م و 0113 الفتععععععرة مععععععا بععععععين و لعععععع  خعععععع ل  األ سعععععع   ةالفنيعععععع

 تمكن معععععنمنعععععأ  لععععع  الوقعععععم لعععععم تععععع  بيعععععد أ، الحكومعععععة اليمنيعععععة و الحكومعععععة اليمنيعععععة.  الهندسعععععية تعاقعععععدت معهعععععا  

 حشد التمويل ال زم لهأا الطريق السريع.

  

 الطريععععععق السععععععريع ااتفقععععععم  ميععععععع األطععععععرا  علعععععع  أ،  ععععععأ  مععععععؤتمر الحععععععوار الععععععوطني المسععععععتمر،   خعععععع لو .01

العععععععب د وتعععععععوفير الفعععععععرص د يعععععععوحتليمثعععععععل أ ميعععععععة كبيعععععععرة اسعععععععتراتيجي رئيسعععععععي مشعععععععروع عتبعععععععر يالجديعععععععد 

الواقععععععة علععععع  طعععععول مسعععععار الطريعععععق بعععععأم  الحا عععععة       لمجتمععععععات  اتعتبعععععر الكثيعععععر معععععن   االقتصعععععادية التعععععي  

النقعععععل وتيسعععععير التجعععععارة وتحسعععععين  لخفعععععض تكعععععالي  وإلععععع   ا ععععع  الفوائعععععد متوسعععععطة وطويلعععععة األ عععععل   اليهعععععا. 

بحععععععد  اتععععععع   عععععععاص االقتصعععععععادي العععععععام، فعععععع ، بنعععععععان الطريععععععق     تاإل الويععععععول إلعععععع  األسعععععععواق والخععععععدمات و   

كمعععععا العمعععععال. معععععن آلال  لعععععفعععععرص العمعععععل تعععععوفير فوائعععععد  امعععععة علععععع  المعععععدى القصعععععير معععععن خععععع ل  عود بيسععععع

 عمليععععععة السياسععععععية الجاريععععععةالأ ميععععععة خايععععععة فععععععي سععععععياق علعععععع  المععععععدى القصععععععير تكتسعععععع   ععععععأ  الفوائععععععد أ، 

وعلععععع   طعععععاق واسعععععع أ، بنعععععان  عععععأا الطريعععععق سعععععيوفر      . وبالتعععععالي  نعععععا  إ معععععاع واضععععع     للتكامعععععل والوحعععععدة 

 التععععععي سععععععترتبط مععععععع بعضععععععها الععععععبعض.    محافظععععععاتثمععععععا ي الفوائععععععد اقتصععععععادية وا تماعيععععععة قويععععععة لسععععععكا، ال  

، والتععععععي تمثععععععل  ويعععععععد  عععععععد،، لحعععععع ، تعععععععج، إ ،  مععععععار، يععععععنعان، عمععععععرا،        ععععععي  محافظععععععاتال ععععععأ  و

تععععي  ن مختلعععع  المجموعععععات ال بععععيولععععم يكععععن  نععععا  خعععع      إ مععععالي عععععدد السععععكا، فععععي الععععيمن.      حععععوالي ملثععععي 

عمليعععععة التكامعععععل  بالنسعععععبة لهعععععأا الطريعععععق  لمركجيعععععة ال ميعععععة األفعععععي معععععؤتمر الحعععععوار العععععوطني حعععععول    مشعععععارك

 .وإ، و د فقد كا، ض ي   دا ليمنفي االسياسي التوحد الداخلي و

 

مععععا بععععين عععععد، وتعععععج، ويبلعععع  طولعععع       يمتععععد سععععيتم بنا  ععععا  الععععأي المقطععععع األول مععععن الطريععععق السععععريع الجديععععد      .00

منعععععاطق بعععععين يعععععربط  كو ععععع أ ميعععععة خايعععععة فعععععي سعععععياق الحعععععوار العععععوطني،  كتسععععع   عععععأا المقطعععععع اوكعععععم.  021

 .المصعععععععال  المتضعععععععاربةبعععععععين الجماععععععععات الرئيسعععععععية  ات ، وبالتعععععععالي ا نعععععععو  وشعععععععمال العععععععيمن سعععععععابقفعععععععي 

سعععععريع علععععع  أرض الواقعععععع، وافقعععععم حكومعععععة   فعلعععععي أعععععع  ، والحا عععععة إلععععع  إمبعععععات تقعععععدم    لمعععععا ورد وإدراكعععععا

المقطعععععع معععععن  كلعععععم معععععن  عععععأا   80تمويعععععل بنعععععان  م علععععع  0103ربيعععععة السععععععودية فعععععي أوائعععععل ععععععام   المملكعععععة الع

 ةتعععععم التوقيعععععع علععععع  اتفاقيعععععات القعععععرض والمنحععععع    و.  وبعععععة دكعععععيم بعععععين مدينعععععة تععععععج ومحلعععععة   الطريعععععق السعععععريع  

. م0103مليعععععععو، دوالر بعععععععين الصعععععععندوق السععععععععودي للتنميعععععععة  والحكومعععععععة اليمنيعععععععة معععععععارس       301 ب  معععععععالي

يو يععععععو   31بتععععععاري   كععععععم رسععععععميا   80ا المقطععععععع مععععععن الطريععععععق بطععععععول    بنععععععان  ععععععأ مناقصععععععة ل  ععععععجال  تععععععم إو

يمكععععععن أ، ، وم0102أبريععععععل ألعمععععععال المد يععععععة قبععععععل  هايععععععة  اعقععععععود يععععععتم توقيععععععع ومععععععن المتوقععععععع أ،  .م0103

 .م0102من عام حوالي شهر أكتوبر أعمال البنان في تبدأ 

  

 ععععععععد، –  يعععععععد السععععععريع   لطريععععععق الععععععدولي  لمشععععععروع ا دعععععععم بر ععععععام  الحكومععععععة    الععععععدولي  البنعععععع    يعتععععععجم  .00

(SAYICH) . سععععععيتم تقععععععديم منحععععععة أوليععععععة مععععععن مؤسسععععععة  ومععععععن خعععععع ل مشععععععروع ممععععععر الطريععععععق السععععععريع ،

الطريعععععق  مقطععععععلبنعععععان سعععععيأ   ومعظعععععم  عععععأا المبلععععع    مليعععععو، دوالر أمريكعععععي،   001بمبلععععع   التنميعععععة الدوليعععععة 

كعععععن أيضعععععا يمكمعععععا و عععععو الجعععععجن العععععأي لعععععم يمولععععع  الصعععععندوق السععععععودي للتنميعععععة.  بعععععين ععععععد، وتععععععجالسعععععريع 

مشععععععروع طريععععععق دوليععععععة لمراحععععععل الحقععععععة مععععععن تمويععععععل المؤسسععععععة المععععععن البنعععععع  الععععععدولي   وفير التمويععععععل تعععععع

 .عد،–يعد   الدولي السريعالنقل 

 

ويرتعععععأى  .ععععععد،–لطريعععععق العععععدولي السعععععريع يععععععد   الشعععععامل ل البر عععععام مقعععععاطع فيمعععععا يلعععععي ععععععرض مختلععععع    .03

  الععععععدولي دعععععععم مشععععععروع ممععععععر يعتععععععجم البنعععععع الطععععععرق السععععععريع.مختلعععععع  مقععععععاطع  هععععععات ما حععععععة متعععععععددة ل

كيلعععععو متعععععر معععععن المرحلعععععة  00 وبعععععة دكعععععيم بطعععععول  –العععععأي يغطعععععي المقطعععععع الفرععععععي ععععععد، الطريعععععق السعععععريع 

عععععععد،. وبالتععععععالي فععععععا، المنحععععععة المقترحععععععة مععععععن  -األولعععععع  لبر ععععععام  طريععععععق النقععععععل الععععععدولي السععععععريع يعععععععدة 

كيلعععععو  00ول بطععععع  وبعععععة دكعععععيم بعععععين ععععععد، و مقطعععععع الطريعععععق   بنعععععانمؤسسعععععة التنميعععععة الدوليعععععة سعععععو  تمعععععول    

فععععععي حععععععين أ، القرض المنحععععععة الموقعععععععة مععععععن الصععععععندوق السعععععععودي للتنميععععععة سععععععو  تمععععععول مقطععععععع       . متععععععر

المشععععروع الممععععول مععععن   فععععا، ومععععع  لعععع   كيلععععو متععععر بععععين  وبععععة دكععععيم وتعععععج كمشععععروع منفصععععل.         80بطععععول 

المسععععععتقبلية لمقععععععاطع األخععععععرى أ شععععععطة لوضععععععع األسععععععاس ل أيضععععععا شععععععمل يمؤسسععععععة التنميععععععة الدوليععععععة سععععععو   

تنفيعععععععأ ميم، واوالتصعععععععالحاليعععععععة الجعععععععدوى دراسعععععععات ، مثعععععععل تحعععععععدي   السعععععععريعالطريعععععععق معععععععر ممشعععععععروع ل

فععععععا، . باإلضععععععافة إلعععععع   لعععععع ،   للمقععععععاطع المسععععععتقبلية  البي يععععععة واال تماعيععععععة ضععععععما ات لجديععععععدة لدراسععععععات الال
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الترتيبعععععععات المؤسسعععععععية المناسعععععععبة إلدارة وتشعععععععغيل  وضعععععععع أيضعععععععا علععععععع  سعععععععو  يسعععععععاعد المشعععععععروع  عععععععأا 

 .الطريق السريعوييا ة 

 

 مقطع األول:ال

 (المؤسسة الدولية للتنمية)بتمويل من المنحة المقدمة من  كم 00بطول   وبة دكيم -عد،  (أ )

 (الصندوق السعودي للتنميةكم )بتمويل من  80بطول تعج  -  وبة دكيم (  )

  

 ) يتم إيجاد التمويل( كم 002: ينعان  - مار  -إ   -تعج المقطع الثا ي: 

 يلو متر )يتم إيجاد التمويل(ك 308: ( منفأ علبينيعدة ) -، عمرا -ينعان  مقطع الثال :ال

. 

II. ةالمقترح اإلنمائيةاألهداف /الهدف 

  

معععععن والسععععع مة علععععع  المقطعععععع المسعععععتهد    تحسعععععين ربعععععط شعععععبكات النقعععععل   " فعععععي الهعععععد  اإل معععععائي للمشعععععروع   يتمثعععععل 

 ."بين عد، وتعجطريق النقل 

 

III. مشروعوصف ال 

 

  

 اسم المكون

 يعبنان الطريق السر

 مالحظات )اختياري(

 

 اسم المكون

 الدعم والتعجيج المؤسسي

 مالحظات )اختياري(

 

 

IV. )التمويل )مليون دوالر أمريكي 

 150.00 إ مالي تمويل البن  الدولي: 191.00 إ مالي تكلفة المشروع:  

   0.00 فجوة التمويل:  

 مبلغال مصدر التمويل  

 41.00 المقترض   المتلقي  

 150.00 (IDAمؤسسة الدولية للتنمية )المنحة   

 191.00 اإل مالي  

 

V. التنفيذ 

م 0261منععععععأ عععععععام   ف الطريععععععق السععععععريع. ممععععععر  وزارة األشععععععغال العامععععععة والطععععععرق تنفيععععععأ مشععععععروع     و  تتععععععول   سعععععع .44

مشععععععاريع الطععععععرق الممولععععععة مععععععن المؤسسععععععة   د مععععععن الوكالععععععة المنفععععععأة لعععععععد  ععععععي وزارة األشععععععغال العامععععععة والطععععععرق  و

وزارة األشععععععغال العامععععععة والطععععععرق الكثيععععععر مععععععن     موقععععععد اكتسععععععب ا امنععععععين مشععععععاريع  اريععععععة.   منهععععععالدوليععععععة للتنميععععععة،  

وزارة األشعععععغال العععععأي تتمتعععععع بععععع    جيعععععد اللسعععععجل ل ظعععععرا و الخبعععععرة فعععععي تنفيعععععأ مشعععععاريع الطعععععرق الممولعععععة خار يعععععا.      

ة وكالعععععالقعععععدرة بالمشعععععاكل المتعلقعععععة فعععععا، مخعععععاطر العامعععععة والطعععععرق فعععععي إععععععداد وتنفيعععععأ المشعععععاريع الممولعععععة خار يعععععا،    

ويععععععود  لععععع  بصعععععورة أساسعععععية إلععععع      للتنفيعععععأ كبيعععععرة  الشعععععاملةومعععععع  لععععع  تعتبعععععر المخعععععاطر   . ةمعتدلعععععمنفعععععأة تعتبعععععر  ال
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المخععععععاطر العامععععععة للبلععععععد وأيضععععععا بسععععععب  مخععععععاطر السياسععععععات الوقائيععععععة البي يععععععة واال تماعيععععععة التععععععي تتركععععععج بشععععععكل     

  تو ععععععد كثافععععععة حيععععععاساسععععععي علعععععع  طععععععول مقطععععععع الطريععععععق السععععععريع الممععععععول مععععععن الصععععععندوق السعععععععودي للتنميععععععة   

ق ودراسععععععات يععععع مراحعععععل إععععععداد المشععععععروع )تصعععععميم الطر   أمنععععععان أيضعععععا معتدلعععععة   تعتبععععععر المخعععععاطر  كمعععععا أ،  سعععععكا ية.  

مرضعععععععيا الجعععععععدوى والتقييمعععععععات البي يعععععععة واال تماعيعععععععة، الععععععع ( حيععععععع  كعععععععا، أدان وزارة األشعععععععغال العامعععععععة والطعععععععرق  

الطريععععععق ممععععععر مشععععععروع ر لالخايععععععة بالتحضععععععي اال تهععععععان مععععععن معظععععععم األ شععععععطة   بالفعععععععل معظمعععععع . وقععععععد تععععععم  فععععععي 

 .السريع

ضعععععععمن  يكلهعععععععا العععععععداخلي وحعععععععدة خايعععععععة بتنفيعععععععأ المشعععععععروع و عععععععي    أ شعععععععأت وزارة األشعععععععغال العامعععععععة والطعععععععرق   .41

ععععععد،، بمعععععا -يعععععدة السعععععريع العععععدولي الطريععععق  ممعععععر بر عععععام  لالشععععامل  والتنفيعععععأ  وا عععع  اإلععععععداد  مسعععع ولة ععععععن كافعععععة  

لتقيعععععيم المسعععععبق للمشعععععروع.  الحاليعععععة لوميقعععععة الممعععععر الطريعععععق السعععععريع الموضععععع  فعععععي   المقتعععععر  لمشعععععروع الفعععععي  لععععع   

مودفععععععا بمععععععن فععععععيهم مهندسعععععين ومحاسععععععبين وأخصععععععائي مشععععععتريات. و ععععععأا   00بععععععدد  وحععععععدة تنفيععععععأ المشععععععروع تعمعععععل  

البي يععععععععععة وإدارة الضععععععععععما ات المقععععععععععاوالت واألعمععععععععععال االستشععععععععععارية الفنععععععععععي، وإدارة عقععععععععععود ضععععععععععير حيشععععععععععمل الت

فعععععععي مجعععععععال  ا. ويجعععععععري حاليعععععععا التعاقعععععععد معععععععع أخصعععععععائي     اال تماعيعععععععة، والمشعععععععتريات واإلدارة الماليعععععععة وتير ععععععع   و

وزارة األشعععععععغال مبتعععععععم . أ عععععععأا الجا ععععععع الضعععععععما ات البي يعععععععة واال تماعيعععععععة لتعجيعععععععج وحعععععععدة تنفيعععععععأ المشعععععععروع فعععععععي 

لمشععععععاريع محععععععددة والتععععععي  وتجويععععععد ا بععععععالمودفين العامععععععة والطععععععرق قععععععدرتها علعععععع  إ شععععععان وحععععععدة تنفيععععععأ المشععععععروع   

الخايععععععة بالبنعععععع  الععععععدولي طععععععار المبععععععادو التو يهيععععععة واإل ععععععرانات تنفيععععععأ المشععععععاريع فععععععي إ جحععععععم فيمععععععا بعععععععد فععععععي 

 . هات ما حة أخرى(و)

اال أ، طعععععري، المعتعععععر  بهعععععا علععععع   طعععععاق واسعععععع فعععععي العععععيمن علععععع  المسعععععتوى الق    مشعععععاكل اإلدارة علععععع  العععععرتم معععععن   .41

طععععاع حتعععع  ال، إلعععع  مشععععاكل فععععي تنفيععععأ المشععععاريع الممولععععة خار يععععا فععععي ق      لععععم تتععععر م  لععععب د لالمخععععاطر العاليععععة   ععععأ  

مسععععتوى أعلعععع  فعععععي   مععععن  تععععدخل سععععلطات   رد أي تقععععارير مععععن وزارة األشععععغال العامععععة والطعععععرق حععععول      لععععم تعععع   الطععععرق. 

مععععععن قبععععععل الشععععععديدة مشععععععاريع الطععععععرق الممولععععععة خار يععععععا مععععععن التععععععدقيق والرقابععععععة    حظعععععع  إدارة مشععععععاريع الطععععععرق. ت

بغعععععض النظعععععر   مشعععععاريع فعععععي قطعععععاع الطعععععرق،   الباإلضعععععافة إلععععع   لععععع ، فععععع ،  ميعععععع      .خار يعععععة الممولعععععة وكعععععاالت الال

معععععن خععععع ل وزارة الماليعععععة و هعععععات حكوميعععععة أخعععععرى.      ةالداخليعععععوالرقابعععععة ععععععن مصعععععدر التمويعععععل، تخضعععععع للتعععععدقيق    

دولعععععي سعععععو  يعععععتم ا عععععران عمليعععععات تعععععدقيق فنعععععي منتظمعععععة معععععن قبعععععل مرا عععععع      حكعععععم الرشعععععيد،  تعجيعععععج المعععععن أ عععععل  و

 تم تنفيأ ا وفقا للموايفات الفنية.يمستقل للتحقق من أ،  ميع أعمال الطرق 

لترتيبععععععات القائمعععععععة إلدارة المشعععععععتريات والماليعععععععة التعععععععي يجعععععععري تطبيقهعععععععا فعععععععي إطعععععععار مشعععععععاريع الطعععععععرق الجاريعععععععة  ا .06

الممولععععععة مععععععن المؤسسععععععة الدوليععععععة للتنميععععععة سععععععو  يععععععتم تطبيقهععععععا بععععععنف  الطريقععععععة فععععععي المشععععععروع الجديععععععد لممععععععر          

الطريععععععق السععععععريع. وتضععععععم وحععععععدة تنفيععععععأ مشععععععروع ممععععععر الطريععععععق السععععععريع أخصععععععائي مشععععععتريات مؤ ععععععل حصععععععل       

علععععع  دورات تدريبيعععععة كبيعععععرة وقعععععد تعععععول  بنجعععععا  المسععععع ولية ععععععن المشعععععتريات. ومعععععن أ عععععل ضعععععما،  عععععودة وكفعععععانة        

حسععععععابات المشععععععروع، فقععععععد حصععععععلم وحععععععدة تنفيععععععأ المشععععععروع علعععععع   ظععععععام محاسععععععبي  لععععععي ويجععععععري حاليععععععا وضععععععع    

 اللمسات األخيرة عل  تخصيص النظام. 

 

تعاقععععععد مععععععع  حاليععععععا( لريععععععد االمتثععععععال    سععععععو  تعععععععين وحععععععدة تنفيععععععأ المشععععععروع مودعععععع  بععععععدوام كامععععععل )يجععععععري ال       .08

(، 2.00و  OPS 4.01وااللتعععععععععجام بالسياسعععععععععات واإل عععععععععرانات الوقائيعععععععععة البي يعععععععععة واال تماعيعععععععععة للبنععععععععع  العععععععععدولي )   

فعععععععي وحعععععععدة تنفيعععععععأ   ،يوالحعععععععال و،وتحديعععععععدا فعععععععي إ عععععععرانات حيعععععععازة )اسعععععععتم  ( األراضعععععععي. ويشعععععععار  المودفععععععع    

تععععععر . وسععععععو  يقععععععوم البنعععععع  الععععععدولي بتععععععوفير      المشععععععروع بنشععععععاي فععععععي إعععععععداد ومععععععائق الضععععععما ات للمشععععععروع المق     

 الفرص لمجيد من التدري  وتنمية مهارات مودفي وحدة تنفيأ المشروع.
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VI. السياسات الوقائية التي قد تنطبق 

 

 ال نعم السياسات الوقائية التي أطلقها المشروع

  X (2.10العمليات إ رانات البن  الدولي  اتالتقييم البي ي )منشور سياس

 X  (2.12العمليات إ رانات البن  الدولي  اتلموائل الطبيعية )منشور سياسا

 X  (2.37العمليات إ رانات البن  الدولي  اتالغابات )منشور سياس

 X  (2.12العمليات  اتمكافحة الفات )منشور سياس

  X (4.11 العمليات إ رانات البن  الدولي اتالموارد الثقافية المادية )منشور سياس

 X  (4.10العمليات إ رانات البن  الدولي  اتالشعو  األيلية )منشور سياس

  X (2.00العمليات إ رانات البن  الدولي  ات)منشور سياس القسريةإعادة التوطين 

 X  (2.36العمليات إ رانات البن  الدولي  اتس مة السدود )منشور سياس

العمليات إ رانات البن   اتسياس المشاريع في الممرات المائية الدولية )منشور

 (6.01الدولي 
 X 

العمليات إ رانات  اتالمشروعات المقامة في مناطق متنازع عليها )منشور سياس

 (6.71البن  الدولي 
 X 

 

 م حظات )اختياري(          
  

VII. جهات االتصال واالستعالم  
 
  البنك الدولي  
 شليسليرياس أ در :شخص المس ول عن التوايلال  

 النقلكبير خبران  :                             الوديفة  

 20125741671/ 310+5772 :                              الهات   

  aschliessler@worldbank.org :                 البريد اإللكترو ي  
 

  
 

 

  المتلقيمقترض / العميل / ال
 الجمهورية اليمنية :                           االسم  

 وزارة التخطيط والتعاو، الدولي :                  هة التوايل  

   :    المسم  الوديفي           

   :                         الهات   

     :            البريد اإللكترو ي  

  
 

  الوكالة المنفذة
 وزارة األشغال العامة والطرق :                                االسم  

 الكرشميعمر  معالي المهندس :شخص المس ول عن التوايلال  

 وزيرال :                             العنوا،  

 9671545153 :                             الهات   

    :                البريد اإللكترو ي  

 

 

mailto:aschliessler@worldbank.org
mailto:aschliessler@worldbank.org
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VIII. على العنوان التاليمزيد من المعلومات يرجى االتصال ل: 
 
 دار المعلومات  

 البن  الدولي  

 H  ،NW شارع 0808  

 20433، العايمة واشنطن  

 4500-458 (202) ات :   

 1500-522 (202)فاك :   

  http://www.worldbank.org/infoshop: عل  شبكة اإل تر مالموقع   

  

http://www.worldbank.org/infoshop

