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الصراع في مرحلة ما بعد (، منع الصراعات والتعمير %01الصادرات والقدرة التنافسية )
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 م0100أكتوبر  10 تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع

 م0100أكتوبر  10 التاريخ المتوقع الستكمال التقييم المسبق

 م0102أبريل  02 التاريخ المقدر لموافقة المجلس
 

 

 

I. لسياقالمقدمة وا 

 السياق الُقطري

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

 سععععععبة الفقععععععر بشععععععكل ترتفععععععع ئععععععة فععععععي المنععععععاطق الريفيععععععة حيعععععع   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 كععععع  بحيععععع  يع، 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

 

واسعععة النطععاق اعتبععارا مععن فبرايععر     حععادة ولفقععر، شععهدت الععيمن اضععطرابات داخليععة     الواسععع ل تشععار االإضععافة إلعع    .0

حعععاد فعععي المعععواد الغطائيعععة    النقص العععو العععطا طعععال أمعععد    بالصعععراع واالضعععطرا ف. م0100وحتععع   عععوفمبر   م0100

خععع ل و. حمايعععةالعديعععد معععن الفقعععران دو، تعععر  ،  نبعععا إلععع   نععع  معععع ارتفعععاع أسععععار السعععلع األساسعععية  محروقعععاتوال

تشععععير التقععععديرات إلعععع  ارتفععععاع أعععععداد   ئععععة، وافععععي الم 10.5هععععط  الفتععععرة مععععن األزمععععة، ا كمعععع  االقتصععععاد بنسععععبة    

معععن سعععكا،  المائعععةفعععي  01ليصعععل ععععددهم إلععع    قعععائ مةويعععة  8نسعععبة بتحعععم خعععط الفقعععر  العععطين يعيشعععو، األشعععخاص 

فععي المائععة   011أحيا ععا إلعع   ويععلم زيععادات حععادة فععي تكععالي  النقععل،     إلعع  الوقععود أسعععار ارتفععاع  أدىوقععد الععيمن. 
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نفط الععع إ تعععا فعععي المنعععاطق الريفيعععة. وفعععي الوقعععم  فسععع ، معععن المتوقعععع أ، يسعععتمر    هافعععي المنعععاطق الحضعععرية وضععععف 

كشعععافات  فطيعععة  ستفعععي حعععال ععععدم و عععود ا    م0100بحلعععول ععععام  المخعععجو، النفطعععي  ويتوقعععع أ، ينفعععد  ترا عععع فعععي ال

 هعععا، لكعععن ال يمكنالمسعععا دةبعععع  قدم تسعععالغعععاز الطبيععععي وتصعععدير عائعععدات الدولعععة معععن إ تعععا   . فعععي حعععين أ،  ديعععدة

 أ، تعوض عن فقدا، عائدات النفط.

  

علععععع  أسعععععا  مبعععععادرة   من فعععععي عمليعععععة ا تقاليعععععة سياسعععععية    ، شعععععرعم العععععي م0100أحعععععدا  ععععععام  وفعععععي أعقعععععاب   .0

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

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

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

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

المرحلععععععة اال تقاليععععععة فععععععي ومععععععن المتوقععععععع أ، تنتهععععععي والمخععععععاوت واالحتجا ععععععات.  الك يععععععر مععععععن األمععععععليملةعععععع  

تنصععععععي  يلععععععي  لعععععع  سععععععتور  ديععععععد، فععععععي  ععععععل د اورئاسععععععية سععععععتجربرلما يععععععة ا تخابععععععات ب م0102فبرايععععععر 

ففععععععي حععععععين يسععععععير تنفيععععععط اتفاقيععععععة دول مجلعععععع  التعععععععاو،     . وتشععععععكيل برلمععععععا،  ديععععععد للععععععب د رئععععععي   ديععععععد  

الخليجعععععي إلععععع  حعععععد كبيعععععر علععععع  المسعععععار الصعععععحي ، إال أ، المكاسععععع  التعععععي تحققعععععم حتععععع  ا ، هشعععععة وت عععععل    

 .هنا  تحديات كبيرة في المستقبل

 

ة اال تقاليععععععة لبععععععدن معالجععععععة األسععععععباب الكامنععععععة وران   لحكومععععععهنععععععا  فريععععععة سععععععا حة ل فععععععي لضععععععو،  لعععععع ،   .4

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

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

مخعععععاطر كبيعععععرة إ ا قعععععد توا ععععع  المرحلعععععة اال تقاليعععععة فعععععي العععععيمن  أ،  ، االالشعععععامل فعععععي العععععيمن معععععا بععععععد ال عععععورة  

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

كو عععععع  يجاهععععععد لنجععععععا  مرحلتعععععع   مععععععن المجتمععععععع الععععععدولي  جمععععععاعي الدعم الععععععيحتععععععا  الععععععيمن إلعععععع   .  وهريععععععة

م ععععالم فععععي  ع قععععوى مضععععادة قويععععة، بمععععا فععععي  لعععع  ال     صععععاري، وفععععي  فعععع  الوقععععم   اقتصععععاد  اال تقاليععععة وتعععععافي 

التععععععي أدت إلععععععع  اسععععععتمرار أعمعععععععال العنعععععع  المطالبعععععععة باال فصععععععال فعععععععي الشععععععمال والجنعععععععوب      المحاف ععععععات و 

 .الن ام السابق في ينعانن ومليشيات تن يم القاعدة والعناير التي ا شقم ع

 

 السياق القطاعي والمؤسسي  

  

العقعععععود ال  معععععة الماضعععععية. وكعععععا، العنصعععععر األك عععععر   ا خععععع ل  عععععطري قطعععععاع الطعععععرق فعععععي العععععيمن تحعععععوال  شعععععهد  .0

مع ععععم المععععد، الرئيسععععية والمحاف ععععات،     بععععين  إ شععععان شععععبكة مععععن الطععععرق المعبععععدة الحدي ععععة تععععربط        بععععروزا هععععو  

هععععععط  تطععععععورت بالسععععععكا، والمنععععععاطق الجبليععععععة الغربيععععععة مععععععن الععععععب د. وقععععععد  ةالمكت ععععععمنععععععاطق ال سععععععيما فععععععي ال

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

كمععععععا شععععععهدت  علعععععع  مععععععدى حععععععوالي عشععععععرين عامععععععا.     المائععععععةفععععععي  081، أا بجيععععععادة قععععععدرها  م0101عععععععام 

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

معععععععن الطعععععععرق ليعععععععر  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  -ال عععععروت الجيعععععوأيضعععععا إلععععع   إضعععععافة

التجععععععارة عععععععجزت و . وقععععععد كععععععا، لتحسععععععن شععععععبكة الطععععععرق تعععععع مير كبيععععععر علعععععع  السععععععكا، واالقتصععععععاد،ممتععععععازة

الخعععععدمات العامعععععة واألسعععععواق،   أدى إلععععع  ارتفعععععاع مععععععدل ويعععععول السعععععكا، إلععععع      الداخليعععععة والخار يعععععة، ممعععععا   

 المناطق النائية.المواد الغطائية المستوردة إل  يول وضما، و

  

خععععع ل أيضعععععا تغيعععععرا  عععععطريا  شعععععهد عععععع وة علععععع   لععععع ، فعععععو، تن عععععيم قطعععععاع الطعععععرق ومؤسسعععععات  الرئيسعععععية       .7

قطععععععععاع الطععععععععرق  زمععععععععاموزارة األشععععععععغال العامععععععععة والطععععععععرق تععععععععدريجيا تولععععععععم قععععععععد فالعقععععععععود الماضععععععععية. 

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

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

فعععععي العععععيمن.  المعوقعععععات البشعععععرية  لل عععععروت الماديعععععة الخايعععععة و  فهعععععم  يعععععد  تتمتعععععع بالمتخصصعععععين المعععععؤهلين  
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الحكومعععععة أ، ال اقطعععععاع الطعععععرق فعععععي العععععيمن،  العععععطا طعععععرأ علععععع   علععععع  العععععرلم معععععن هعععععطا التغييعععععر اإليجعععععابي   و

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

الطععععععرق السععععععريعة  الكبيععععععرة م ععععععل  نيععععععة التحتيععععععة  بوخصويععععععا 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 ععععععععامورا تحعععععععد  حعععععععاد  معععععععر  13,000 حعععععععواليأ، وت هعععععععر سعععععععج ت شعععععععرطة المعععععععرور  

شععععععخص وعععععععائ تهم. وبالتععععععالي مععععععن الواضعععععع  أ، تحععععععديات    17,000 ، ممععععععا يععععععؤمر علعععععع  حععععععوالي 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 العععععبع   معععععع ، تعععععرتبط المعععععد، الرئيسعععععية فعععععي العععععيمن    ةالرئيسعععععييا ية الشعععععرمعععععن حيععععع  الطعععععرق   .8

فعععععي  نعععععوب العععععيمن مدينعععععة ععععععد، تبعععععدأ هعععععط  الطريعععععق معععععن ق القائمعععععة بعععععين الشعععععمال والجنعععععوب. يعععععالطر خععععع ل

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

يصععععععمم لععععععم اال ا عععععع  ، يعتبععععععر طريععععععق حيععععععوا للنقععععععل  ي علعععععع  الععععععرلم مععععععن أ، الطريععععععق الحععععععال    .ةالسعععععععودي

تعععععععا ي فهععععععي . بصععععععورة فعالععععععةلمسععععععافات طويلععععععة وبععععععين المنععععععاطق الحضععععععرية  السععععععتيعاب حركععععععة المععععععرور  

الماديععععععة ليععععععر  اأوال وقبععععععل كععععععل شععععععين قععععععدرتهو، االتععععععي تععععععؤمر علعععععع  اسععععععتخدامهمشععععععاكل االسععععععتيعاب مععععععن 

اختناقععععععات هععععععط  القععععععدرة إلعععععع     ضععععععع مسععععععتويات حركععععععة المععععععرور. وقععععععد أدى    زيععععععادة  السععععععتيعابكافيععععععة ال

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

عاليعععععة ال المنحعععععدراتتتم عععععل فعععععي  مشعععععكلة أخعععععرى  ممعععععة  الطريعععععق مباشعععععرة فعععععي عوايعععععم ممعععععا ي محاف عععععات.     

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

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

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

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

فعععععي العديعععععد  قعععععدرة الطريعععععق  الحاليعععععة حركعععععة المعععععرور  حيععععع  تجعععععاوزت  سعععععنوات العشعععععر الماضعععععية،   معععععدى ال

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

دفع بالسععععععائقين إلععععع  التصععععععرت بطريقععععععة  وهعععععطا يعععععع   الطريعععععق الجبليععععععة. مععععععن المقعععععاطع المتعر ععععععة  فععععععي بعععععبطن  

، ممععععععا أدى إلعععععع  وقععععععوع حععععععواد  خطيععععععرة     قععععععاطراتلتجععععععاوز المععععععنهم فععععععي محاولععععععة  بالمخععععععاطر  ةمحفوفعععععع

 من األروا  في ك ير من األحيا،. تودا بالك ير 

  

حلعععععول  جئيعععععة فعععععي الماضععععععي، م عععععل الطعععععرق الجا بيعععععة والطععععععرق        وزارة األشعععععغال العامعععععة والطععععععرق   فعععععطت   .2

مععععا دفععععع الحكومععععة إلعععع      المععععطكورة أععععع  ، م مشععععاكل  عمومععععا ال  تحععععل الدائريععععة فععععي بععععع  المععععد،، لكنهععععا لععععم      

م 0110بععععععدأت الحكومععععععة اليمنيععععععة بالفعععععععل فععععععي عععععععام  ا العععععععجم، هععععععطوب. يةأك ععععععر شععععععمول 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   601 خط طولعععععع بعععععع الطريععععععق السععععععريع الجديععععععد الععععععب د   يععععععوفرسععععععوت و

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

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

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

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

 حشد التمويل ال زم لهطا الطريق السريع.

  

الطريععععععق السععععععريع  ا، هععععععطاتفقععععععم  ميععععععع األطععععععرات علعععععع  أ مععععععؤتمر الحععععععوار الععععععوطني المسععععععتمر،   خعععععع لو .01

الععععععب د وتععععععوفير الفععععععرص االقتصععععععادية د يععععععوحتليم ععععععل أهميععععععة كبيععععععرة مشععععععروع اسععععععتراتيجي رئيسععععععي عتبععععععر ي

وإلععععع  الواقععععععة علععععع  طعععععول مسعععععار الطريعععععق بععععع م  الحا عععععة اليهعععععا.      لمجتمععععععات اتعتبعععععر الك يعععععر معععععن   التعععععي 
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ين الويععععععول النقععععععل وتيسععععععير التجععععععارة وتحسععععععلخفعععععع  تكععععععالي   ا عععععع  الفوائععععععد متوسععععععطة وطويلععععععة األ ععععععل 

فوائعععععد عود بيسعععععبحعععععد  اتععععع   ععععععات االقتصعععععادا الععععععام، فعععععو، بنعععععان الطريعععععق     تإلععععع  األسعععععواق والخعععععدمات واإل   

هععععط  الفوائعععععد  كمعععععا أ، العمععععال.  مععععن  آلالت لعععععفعععععرص العمععععل  تععععوفير  هامععععة علعععع  المعععععدى القصععععير معععععن خعععع ل     

. لوحعععععدةللتكامعععععل وا عمليعععععة السياسعععععية الجاريعععععة الأهميعععععة خايعععععة فعععععي سعععععياق   علععععع  المعععععدى القصعععععير تكتسععععع    

وبالتععععععالي هنععععععا  إ مععععععاع واضعععععع  وعلعععععع   طععععععاق واسععععععع أ، بنععععععان هععععععطا الطريععععععق سععععععيوفر فوائععععععد اقتصععععععادية   

 محاف عععععاتالهعععععط  و التعععععي سعععععترتبط معععععع بعضعععععها العععععبع .      محاف عععععات معععععا ي الوا تماعيعععععة قويعععععة لسعععععكا، ال  

ي إ مععععععال ، والتعععععي تم ععععععل حعععععوالي مل عععععي   ويععععععد  ععععععد،، لحععععع ، تعععععععج، إب،  معععععار، يعععععنعان، عمععععععرا،      هعععععي 

أا خععععععع ت بعععععععين مختلععععععع  المجموععععععععات  ومعععععععن الناحيعععععععة العمليعععععععة ال يو عععععععد  ععععععععدد السعععععععكا، فعععععععي العععععععيمن.  

عمليعععععععة بالنسعععععععبة لهعععععععطا الطريعععععععق لمركجيعععععععة الهميعععععععة األالمشعععععععاركة فعععععععي معععععععؤتمر الحعععععععوار العععععععوطني حعععععععول  

 ليمن.في االسياسي التوحد التكامل الداخلي و

 

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

منعععععاطق بعععععين يعععععربط  كو ععععع أهميعععععة خايعععععة فعععععي سعععععياق الحعععععوار العععععوطني،  ويكتسععععع  هعععععطا المقطعععععع كعععععم.  021

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

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

المقطعععععع األول معععععن هعععععطا الطريعععععق  تمويعععععل بنعععععان م علععععع  0100المملكعععععة العربيعععععة السععععععودية فعععععي أوائعععععل ععععععام   

تععععععم التوقيععععععع علعععععع  اتفاقيععععععات القععععععرض  و.  وبععععععة دكععععععيمكععععععم بععععععين مدينععععععة تعععععععج ومحلععععععة   80السععععععريع بطععععععول 

ة اليمنيعععععععة معععععععار  مليعععععععو، دوالر بعععععععين الصعععععععندوق السععععععععودا للتنميعععععععة  والحكومععععععع 001 بو معععععععالي ةوالمنحععععععع

 01بتععععععاري  كععععععم رسععععععميا   80ا المقطععععععع مععععععن الطريععععععق بطععععععول    مناقصععععععة لبنععععععان هععععععط   ععععععجال تععععععم إو. م0100

، وسعععععوت م0100ألعمعععععال المد يعععععة قبعععععل  هايعععععة ععععععام    اعقعععععود يعععععتم توقيعععععع  ومعععععن المتوقعععععع أ،   .م0100يو يعععععو 

 .م0102تبدأ أعمال البنان في وقم مبكر من عام 

  

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

(SAYICH) .  ،ومع عععععععم هعععععععطا  مليعععععععو، دوالر أمريكعععععععي،   001بمبلععععععع  تمويعععععععل سعععععععيتم تقعععععععديم  فعععععععي البدايعععععععة

، وبالتعععععالي يلعععععو متعععععرك 00بطعععععول  بعععععين ععععععد، وتععععععجمعععععن الطريعععععق المتبقعععععي  مقطععععععلبنعععععان الالمبلععععع  مخصعععععص 

كمعععععا . يلعععععو متعععععر ك 021ق العععععطا يبلععععع  طولععععع   مقطعععععع معععععن الطريععععع اسعععععتكمال التمويعععععل الععععع زم إلكمعععععال هعععععطا ال   

مشععععععروع دوليععععععة لمراحععععععل الحقععععععة مععععععن    تمويععععععل المؤسسععععععة الوفير التمويععععععل المقععععععدم مععععععن   يمكععععععن أيضععععععا تعععععع  

 .(SAYICH) عد،–يعد   الطريق الدولي السريع

 

  .(SAYICH) عععععععد،–مشععععععروع الطريععععععق الععععععدولي السععععععريع يعععععععد   مقععععععاطع فيمععععععا يلععععععي عععععععرض مختلعععععع    .00

فععععععي هععععععط  و الطععععععرق السععععععريع.مختلعععععع  مقععععععاطع ما حععععععة متعععععععددة ل هععععععات  يسععععععتند تصععععععور المشععععععروع علعععععع 

مشعععععععروع المؤسسعععععععة الدوليعععععععة للتنميعععععععة فعععععععي إطعععععععار "المقتعععععععر  معععععععن تمويعععععععل سعععععععوت يسعععععععتخدم الالمرحلعععععععة، 

بعععععين مقطعععععع الطريعععععق  لبنعععععان  هعععععطمعععععطكرة مفهعععععوم المشعععععروع فعععععي بعععععين المالعععععيمن" –الطريعععععق العععععدولي السعععععريع 

أ شععععطة لوضععععع  هععععطا المشععععروع يتضععععمن أيضععععا    فععععا،  . ومععععع  لعععع   كيلععععو متععععر  00بطععععول   وبععععة دكععععيم عععععد، و

فعععععععي  (SAYICH) ععععععععد،–مشعععععععروع الطريعععععععق العععععععدولي السعععععععريع يععععععععد     لمقعععععععاطع األخعععععععرى ل األسعععععععا  ل

ضععععععما ات لجديععععععدة لدراسععععععات الالتنفيععععععط ميم، واوالتصععععععالحاليععععععة الجععععععدوى دراسععععععات ، م ععععععل تحععععععدي  المسععععععتقبل

وضععععععع أيضععععععا علعععععع   سععععععوت يسععععععاعدالمشععععععروع فععععععا، هععععععطا البيةيععععععة واال تماعيععععععة. باإلضععععععافة إلعععععع   لعععععع ،   

 -مشععععععروع الطريععععععق الععععععدولي السععععععريع يعععععععد      الترتيبععععععات المؤسسععععععية المناسععععععبة إلدارة وتشععععععغيل ويععععععيا ة     

 .في المستقبل ب كمل  (SAYICH) عد،

 

 مقطع األول:ال

 سيتم تمويل  من قبل المؤسسة الدولية للتنمية -( كم 00)  وبة دكيم -عد،  (أ )

 بل الصندوق السعودا للتنميةسيتم تمويل  من ق -كم(  80تعج ) -  وبة دكيم (ب )

  

 كم( 002ينعان ) - مار  -إب  -تعج المقطع ال ا ي: 

 كم( 008البين( ) حدوديعدة ) -عمرا،  -ينعان  مقطع ال ال :ال
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 المساعدة الُقطرية إستراتيجيةمع  الع قة

  

تععععععالي دعم تحقيععععععق الهععععععدت االسععععععتراتيجي ال سععععععوت يعععععع الععععععيمن فععععععي السععععععريع الععععععدولي إ، مشععععععروع الطريععععععق   .02

: الهعععععععدت االسعععععععتراتيجي  م0112أبريعععععععل  02المؤرخعععععععة طريعععععععة  ُقالمسعععععععاعدة ال إسعععععععتراتيجيةفعععععععي  الموضععععععع 

تعجيعععععععج  0.0المحعععععععور الموضعععععععوعي  االقتصعععععععادا، ال سعععععععيما   تسعععععععريع وتنويعععععععع النمعععععععو  المسعععععععاعدة فعععععععي   -0

 خدمات البنية التحتية.

. 

II. ةالمقترح اإلنمائيةاألهداف /الهدف 

 مطكرة مفهوم المشروع()من رحة المقت اإل مائيةالهدت/األهدات   

  

 تحسين ربط شبكات النقل بين عد، وتعج.في الهدت اإل مائي للمشروع يتم ل 

 

كعععععم معععععن الطريعععععق السعععععريع الجديعععععد بعععععين ععععععد،    00مقطعععععع بطعععععول  ( بنعععععانأوسعععععيتم تحقيعععععق هعععععطا الهعععععدت معععععن خععععع ل )  

، و )ب( كععععععم 80بطععععععول  وتعععععععج  وبععععععة دكععععععيميجععععععرا بنععععععا   بععععععين الطريععععععق الععععععطا  مقطععععععع السععععععتكمال   وبععععععة دكععععععيمو

 وضع الترتيبات المؤسسية المناسبة إلدارة وتشغيل وييا ة الطريق السريع.

 (مطكرة مفهوم المشروعالنتائ  الرئيسية )من   

  

التعععععي سعععععيتم  ومعععععن خععععع ل مؤشعععععرات النتعععععائ    إل معععععائي هعععععدت االسعععععيتم قيعععععا  التقعععععدم المحعععععرز  حعععععو تحقيعععععق     .00

 أمنان إعداد المشروع.مرا عتها  إعادة

 

 مؤشرات النتائ  المقترحة في  هاية المشروع هي: فا، ي هط  المرحلة، فو

  

 ،بين عد، وتعجخف  الوقم المستغرق للسفر  (أ )

 ،تشغيل المركبات بين عد، وتعجخف  تكالي   (ب )

 ،بين عد، وتعجخف  أعداد الوفيات الناتجة عن الحواد  المرورية  (  )

–الطريععععععق الععععععدولي السععععععريع يعععععععد    مشععععععروعتحديععععععد وإ شععععععان هيكععععععل مؤسسععععععي إلدارة وتشععععععغيل ويععععععيا ة    (د )

 (SAYICH) عد،

 (من بينهم  سبة اإل ا المستفيدو، من المشروع ) (  )

. 

III. الوصف األولي 

 مفهوموي  ال  

  

المعععععععطكور الهعععععععدت اإل معععععععائي للمشعععععععروع  حقعععععععقسعععععععوت يالعععععععيمن  -السعععععععريعالعععععععدولي مشعععععععروع الطريعععععععق  إ، .07

 مشروع، هما:لل ينمكو تنفيط من خ ل أع   

 

شعععععععمل هعععععععطا ي(. وسعععععععوت أمريكعععععععي مليعععععععو، دوالر 008بتكلفعععععععة ق السعععععععريع )يعععععععنعععععععان الطر: بمكعععععععو، األول ال .06

معععععجدو  بعععععين ععععععد،  الالطريعععععق السعععععريع  مسعععععار معععععن الفرععععععي مقطعععععع ( األعمعععععال المد يعععععة لبنعععععان ال i) المكعععععو،

، و هعععععطا المقطععععععع ( الخعععععدمات االستشعععععارية لبشععععععرات علععععع  بنععععععان    ii، )كيلعععععو متععععععر  00بطععععععول   وبعععععة دكعععععيم  و

(iii عمليعععععععات التعععععععدقيق )وزارة األشعععععععغال العامعععععععة والطعععععععرق وقعععععععد بعععععععدأت لضعععععععما،  عععععععودة البنعععععععان.  لفنعععععععي ا 

والتععععععي قععععععام ، م0110فععععععي عععععععام مععععععن الطريععععععق  المقطعععععععتصععععععميم لهععععععطا الالجععععععدوى ودراسععععععة نفيععععععط تبالفعععععععل ب

البنعععععع  فريععععععق وت يجععععععرا وسعععععع وأكععععععد أ هععععععا ُمرضععععععية بصععععععفة عامععععععة. فريععععععق البنعععععع  الععععععدولي باستعراضععععععها  

أللعععععععراض وإععععععععداد المشعععععععروع.  مرحلعععععععة أمنعععععععان لتصعععععععميم العععععععدولي مرا ععععععععة تفصعععععععيلية أخعععععععرى لومعععععععائق ا  

تقريبععععععا مععععععن أ ععععععل ين متسععععععاوي إلعععععع  قسععععععمينكععععععم  00بطععععععول الفرعععععععي  المقطعععععععالمشععععععتريات، سععععععيتم تقسععععععيم 

 عمال.الت هل لتل  األعل   ينتسهيل قدرة المقاولين المحليين اليمني
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د معععععن المكعععععو، معععععن ععععععد  مليعععععو، دوالر(. وسعععععيت ل  هعععععطا    12.0العععععدعم المؤسسعععععي ) تعجيعععععج : ال عععععا ي المكعععععو، .08

 فرعية:المكو ات ال

 

  مععععععن خعععععع ل األ شععععععطة  عععععععد،  – يعععععععد للطريععععععق الععععععدولي السععععععريع   للمقطعععععععين ال ععععععا ي وال العععععع  التحضععععععير

 التالية:

تقيعععععععيم األمعععععععر البيةعععععععي واال تمعععععععاعي،  البيةيعععععععة واال تماعيعععععععة )الوقائيعععععععة  اإل عععععععراناتإععععععععداد دراسعععععععات  ( أ

الطريعععععق للمقعععععاطع التاليعععععة معععععن  ععععععم التنفيعععععط،  ودالتعععععوطين(  إععععععادةوخطعععععة عمعععععل  خطعععععة اإلدارة البيةيعععععة،  

 ،(0 المقطععمرا، )  جن من  -)ب( ينعان  و (0 المقطعينعان ) -( تعج أالسريع: )

( وبععععععين 0 المقطعععععععتعععععععج ويععععععنعان ) مقطععععععع بععععععين  تحععععععدي  التصععععععميم ودراسععععععات الجععععععدوى الحاليععععععة لل     ( ب

 (.0 المقطعينعان وعمرا، ) جن من 

  

 وبعععععة دكعععععيموععععععد، حعععععالي للمقطعععععع بعععععين تصعععععميم الرا ععععععة المشعععععمل  لععععع  وت يسععععع: قيعععععالسععععع مة علععععع  الطر  

وهععععععطا   ق.يععععع لسععععع مة علعععععع  الطر مععععععن حيععععع  ا غعععععرض محعععععدد هععععععو كشععععع  ومعالجعععععة أا قصععععععور محتمعععععل      ب

الععععععطا الععععععيمن األول فععععععي سععععععريع الطريععععععق الأهميععععععة خايععععععة لهععععععطا الطريععععععق أل عععععع  سععععععيكو، األمععععععر يكتسعععععع  

أ، مرا عععععععة، والتععععععي يمكععععععن وسععععععوت تتععععععجامن عمليععععععة المكن السععععععائقين مععععععن السععععععفر بسععععععرعات أعلعععععع .  سععععععي

، مععععععع التععععععدري  العملعععععععي   ليوينفععععععط  البنععععععع  الععععععد  تمععععععا ي  ئعلعععععع  األر عععععع  مععععععن خععععععع ل يععععععندوق ا    تمععععععول  

 ق.يالس مة عل  الطرحول قضايا  وزارة األشغال العامة والطرقلمهندسين في ل

 

 شعععععطة ا المكعععععو، الفرععععععي األ شعععععمل هعععععط يسعععععوت : السعععععريعالعععععدولي ترتيبعععععات إدارة أيعععععول الطريعععععق    تحديعععععد 

علععععععع  والطريعععععععق السعععععععريع الجديعععععععد. ممعععععععر إلدارة وتشعععععععغيل ويعععععععيا ة فعالعععععععة زمعععععععة لوضعععععععع ترتيبعععععععات ال 

معععععن ععععععد، إلععععع   فقعععععط الفرععععععي  المقطععععععلمشعععععروع يتضعععععمن فعععععي ااألعمعععععال المد يعععععة مكعععععو، العععععرلم معععععن أ، 

يكو، معععععن الضعععععرورا اتخعععععا  الترتيبعععععات ال زمعععععة لكامعععععل أيعععععول     أ ععععع  سععععع  إال، كعععععم 00بطعععععول   وبعععععة دكعععععيم 

الحعععععدود السععععععودية معععععع العععععطا سعععععيربط فعععععي  هايعععععة المطعععععات ععععععد، فعععععي الجنعععععوب    العععععدولي السعععععريعالطريعععععق 

منعععععافع ا تماعيعععععة  علععععع  خلعععععق  أيضعععععا التركيعععععج الفرععععععي معععععع   المكعععععو،فعععععي الشعععععمال. وسعععععيتم تطعععععوير هعععععطا    

الشععععععركات المحليععععععة الصععععععغيرة   شععععععرا  علعععععع  طععععععول الطريععععععق، م ععععععل إ   قععععععع  للمجتمعععععععات المحليععععععة التععععععي ت  

 والمتوسطة الحجم إل  أقص  حد ممكن.

 

 تصعععععميم ب وزارة األشعععععغال العامعععععة والطعععععرق قيعععععام المكعععععو، الفرععععععي  هعععععطا : سعععععوت يشعععععمل  ع ميعععععةاإلملعععععة حال

مشعععععععروع اتصعععععععاالت لغعععععععرض بنعععععععان دععععععععم الجمهعععععععور وأيعععععععحاب المصعععععععلحة ل  و إع ميعععععععةحملعععععععة وتنفيعععععععط 

 .الطريق الدولي السريع

 

   ع الفرععععععي أيضعععععا معععععوارد لتمويعععععل مختلععععع  أ عععععوا       المكعععععو، شعععععمل هعععععطا   يسعععععوت  : التعععععدري  وبنعععععان القعععععدرات

، بصععععععرت الن ععععععر عععععععن المععععععوارد     وزارة األشععععععغال العامععععععة والطععععععرق   التععععععدري  وبنععععععان قععععععدرات مععععععو في    

 ق وإدارة األيول المطكورة أع  .يلس مة عل  الطرالخاص باالمخصصة للتدري  
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IV. السياسات الوقائية التي قد تنطبق 

 

 ًاُيحدد الحق ال نعم السياسات الوقائية التي أطلقها المشروع

   X (2.10العمليات/إ رانات البن  الدولي  اتالتقييم البيةي )منشور سياس

 X   (2.12العمليات/إ رانات البن  الدولي  اتالموائل الطبيعية )منشور سياس

  X  (2.07العمليات/إ رانات البن  الدولي  اتالغابات )منشور سياس

  X  (2.12العمليات  اتمكافحة ا فات )منشور سياس

 X   (4.11 العمليات/إ رانات البن  الدولي اتالموارد ال قافية المادية )منشور سياس

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

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

  X  (2.06لعمليات/إ رانات البن  الدولي ا اتس مة السدود )منشور سياس

العمليات/إ رانات البن   اتالمشاريع في الممرات المائية الدولية )منشور سياس

 (6.01الدولي 
 X  

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

 (6.71البن  الدولي 
 X  

 

V. ( مليون دوالر أمريكيالتمويل) 

 150.00 :الدولي إ مالي تمويل البن  570.00 إ مالي تكلفة المشروع:  

   0.00 :تمويلفجوة ال  

 مبلغ مصدر التمويل  

 100.00 المقترض / المتلقي  

 150.00 (IDAالمؤسسة الدولية للتنمية )  

 320.00 الصندوق السعودا للتنمية -المملكة العربية السعودية   

 570.00 اإل مالي  

. 
  

VI. جهات االتصال واالستعالم  
 
  البنك الدولي  
 شليسليرأ دريا   :شخص المسةول عن التوايلال  

 النقلكبير خبران  :                             الو يفة  

 - / 310+5772 :                              الهات   

  aschliessler@worldbank.org :                 البريد اإللكترو ي  
 

  
 

 

mailto:aschliessler@worldbank.org
mailto:aschliessler@worldbank.org
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  المتلقيمقترض / العميل / ال
 الجمهورية اليمنية :                           االسم  

 وزارة التخطيط والتعاو، الدولي :                  هة التوايل  

   :       المسم  الو يفي        

   :                         الهات   

     :            البريد اإللكترو ي  

  
 

  الوكالة المنفذة
 وزارة األشغال العامة والطرق :                                االسم  

 الكرشميمعالي المهند . عمر  :شخص المسةول عن التوايلال  

 وزير :                             العنوا،  

 153 545-1-967  :                             الهات   

    :                البريد اإللكترو ي  

 

VII. على العنوان التاليمزيد من المعلومات يرجى االتصال ل: 
 
 دار المعلومات  

 البن  الدولي  

 H  ،NW شارع 0808  

 20433، مةالعاي واشنطن  

 4500-458 (202)هات :   

 1500-522 (202)فاك :   

  http://www.worldbank.org/infoshopعل  شبكة اإل تر م: الموقع   

  

http://www.worldbank.org/infoshop

