
 

 ملخص تنفیذي

 ملخص تنفیذي
  
 مقدمة .1

 –) إلنش������اء طری������ق مغ������رب ع������نس (ESIA ت������م إع������داد دراس������ة تقی������یم األث������ر البیئ������ي واالجتم������اعي
آن������س كج������زء م������ن برن������امج الط������رق الریفی������ة. وق������د ت������م إع������داد دراس������ة تقی������یم األث������ر البیئ������ي  من������ار

ب�������وزارة األش�������غال العام�������ة والط�������رق. وق�������د  لبرن�������امج تنمی�������ة الط�������رق الریفی�������ة واالجتم�������اعي ھ�������ذه 
أجری������ت ھ������ذه الدراس������ة لتقی������یم األث������ر البیئ������ي واالجتم������اعي وفق������ا للمب������ادئ التوجیھی������ة ال������واردة ف������ي 

 .الطرق قطاعتقریر التقییم البیئي ل
  
 المشروع وأھداف وصف  .2

آن����س إل����ى الغ����رب م����ن مدین����ة ذم����ار (عاص����مة محافظ����ة  من����ار –یق����ع مش����روع طری����ق مغ����رب ع����نس 
مس�����ار الطری�����ق عل�����ى الجان�����ب األیم�����ن م�����ن  م�����دخلكل�����م. یق�����ع  36.7ذم�����ار). ویبل�����غ ط�����ول الطری�����ق 

كل�����م ع�����ن مدین�����ة ذم�����ار.  27.2ال�����ذي یق�����ع عل�����ى بع�����د ح�����والي  )الحس�����ینیة –ذم�����ار (الطری�����ق الرئیس�����ي 
وینتھ������ي عن������د التق������اطع م������ع الخ������ط  36.7یمت������د مس������ار الطری������ق نح������و الش������مال الغرب������ي بح������والي و

 كلم عن مدینة معبر. 45والذي یقع على بعد  )مدینة الشرق –معبر (الرئیسي 
بن����اء عل����ى التص����میم النھ����ائي المعتم����د، ف����ان مس����ار الطری����ق یتب����ع المس����ار الق����ائم بالفع����ل وال����ذي یبل����غ 

مت������ر ف������ي بع������ض  5إل������ى  3مت������ر. ویق������ل ع������رض الطری������ق م������ن  6إل������ى  5عرض������ھ بص������فة عام������ة 
األراض�����ي الزراعی�����ة. وق�����د ت�����م تحوی�����ل مس�����ار  بج�����وارالمن�����اطق الت�����ي یم�����ر عبرھ�����ا مس�����ار الطری�����ق 

بھ�����دف تحس�����ین عناص�����ر التص�����میم ف�����ي المنعطف�����ات الح�����ادة م�����ثال  التص�����میم ف�����ي بع�����ض المواق�����ع إم�����ا
) أو بس�������بب أن المس�������ار الح�������الي للطری�������ق یم�������ر عل�������ى 5+400إل�������ى  4+975ف�������ي المحط�������ة (م�������ن 

إل������ى  31+825) و (م������ن 27+875إل������ى  27+125ال������وادي م������ثال ف������ي المحط������ة (م������ن داخ������لمنطق������ة 
200+35.( 

. الترب����ة ض�����حلة للغای����ة، وغالب�����ا إل�����ى منطق����ة جبلی�����ةمنطق�����ة س����ھلیة إل�����ى متوس����طة تمت����د الطری�����ق م����ن 
ال توج������د م������واد الترب������ة (نت������وء ص������خري) ف������ي الج������زء الجبل������ي. وبص������فة عام������ة ف������ان المنح������درات 
لیس������ت ح������ادة. وس������وف یش������مل العم������ل المقت������رح األعم������ال الترابی������ة والج������دران اإلس������نادیة، وقن������وات 

 وتجھیزات الطریق. وطبقة األسفلت التصریف

آن�����س ف�����ي الح�����د م�����ن عزل�����ة من�����ار  –غ�����رب ع�����نس یتمث�����ل الھ�����دف الرئیس�����ي م�����ن تحس�����ین طری�����ق م
الق������رى المج������اورة لمس������ار الطری������ق وتس������ھیل الوص������ول إل������ى ش������بكة الط������رق الوطنی������ة. ان تط������ویر 

(الم�����اء والكھرب�����اء مث�����ل ھ�����ذه الطری�����ق س�����وف یحس�����ن إمكانی�����ة الوص�����ول إل�����ى العدی�����د م�����ن الخ�����دمات 
 والتعلیم والصحة) واألسواق المحلیة.

 
وبن������اء عل������ى طبیع������ة األعم������ال أثن������اء التنفی������ذ، ف������ان اآلث������ار البیئی������ة واالجتماعی������ة المتوقع������ة س������وف 

 ).B، وبالتالي فان مسار الطریق یصنف ضمن الفئة (للمعالجةتكون متوسطة وقابلة 
 

 اإلطار السیاسي والمؤسسي .3
 

م. 1995لس�����نة  26خ�����الل ق�����انون حمای�����ة البیئ�����ة رق�����م ی�����تم س�����ن تقی�����یم األث�����ر البیئ�����ي ف�����ي ال�����یمن م�����ن 
م)، الص�����ادرة 2000لس�����نة  148وی�����تم تنفی�����ذ أحك�����ام ھ�����ذا الق�����انون م�����ن خ�����الل الالئح�����ة التنفیذی�����ة رق�����م 

م، أص�������درت الھیئ�������ة العام�������ة لحمای�������ة البیئ�������ة 2002بق�������رار م�������ن مجل�������س ال�������وزراء. ف�������ي أكت�������وبر 
ال������ذي یمث�������ل إط�������ار عم�������ل  "م 2008 – 2003"برن������امج البیئ�������ة واالس�������تثمار المس������تدام للفت�������رة م�������ن 

للسیاس������ة البیئی������ة للحكوم������ة ف������ي الس������نوات المقبل������ة. كم������ا ت������م أیض������ا إع������داد تقی������یم األث������ر البیئ������ي 
الخ������اص بالسیاس������ات الوقائی������ة والتقی������یم البیئ������ي التابع������ة  4.01واالجتم������اعي وفق������ا لل������دلیل التش������غیلي 

 .للبنك الدولي
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 قاعدة البیانات .4

في المرتفع�ات الوس�طى لل�یمن. وتتك�ون القاع�دة الص�خریة أساس�ا م�ن منار آنس  –یقع مسار طریق مغرب عنس 
الصخور البركانیة من العص�ر الجیول�وجي الثال�ث. ویترك�ز الس�كان ف�ي المن�اطق الریفی�ة حی�ث توج�د اإلمكانی�ات 

مغ�رب ع�نس ك�الً م�ن الزراعیة األفضل وكذلك في القرى والمراك�ز المدنی�ة. یبل�غ إجم�الي الس�كان ف�ي م�دیریات 
نس��مة لك��ل كیل��ومتر مرب��ع.  100الكثاف��ة الس��كانیة ح��والي . ویبل��غ متوس��ط نس��مة 221,660 آن��س ح��والي من��ارو

 نسمة. 42,200قریة تضم حوالي  25ویستفید من ھذا المسار المقترح للطریق بشكل مباشر 
 
 اآلثار البیئیة واالجتماعیة .5
 

الس��لبیة المتوقع��ة تعتب��ر مح��دودة ف��ي معظ��م الح��االت ومؤقت��ة وف��ي معظ��م أج��زاء  واالجتماعی��ةالت��أثیرات البیئی��ة 
 الطریق قابلة للمعالجة.

الس��لبیة خ��الل  واالجتماعی�ةمن��ار آن�س س��وف یس�بب ع��دد م��ن الت�أثیرات البیئی��ة  –إن إنش�اء طری��ق مغ�رب ع��نس 
 مرحلة اإلنشاء ویمكن تلخیصھا كالتالي:

 
 التأثیرات على موارد األرض مثل: )1

i( ح�ل . ومع ذلك، تم طریقالمن مسار : سوف تحدث في قطاعات ضیقة حیازة األراضي بصورة دائمة
م�ن ھ�ذا الموض�وع  إدارةین لجنة المستفیدتولى األراضي وتبھذه المشكلة عن طریق التبرع الطوعي 

 اإلطار االجتماعي. یةخالل اتفاق
ii( موق�ع س�وف ی�تم تحدی�د المقاول وتحوی�ل حرك�ة الم�رور. : موقع كمب حیازة األراضي بصورة مؤقتة

ت�ولى العمال ، من خالل االتف�اق المتب�ادل م�ع أص�حاب األرض. وتعتب�ر ھ�ذه العملی�ة طوعی�ة وتكمب 
 لجنة المستفیدین ھذا الموضوع.

iii( و  8 ص�ورالجبلیة وكما ھو موضح ف�ي المنطقة الفي ذلك حدث ی: من المتوقع أن اتاستقرار المنحدر
9. 

iv( ائح وم�ن الل� 6.6: ھن�اك مواق�ع مح�ددة لل�تخلص م�ن النفای�ات كم�ا ف�ي البن�د التخلص من المواد الزائدة
 من وثائق المناقصة. 2المرفقة بالمجلد السالمة والصحة والبیئة ) لوائح 1( العامة:

 
 على الھیدرولوجیا والموارد المائیة: التأثیرات )2

i( فق�د ت�م حدث بالقرب م�ن األراض�ي الزراعی�ة. وم�ع ذل�ك ، یمن المتوقع أن : تغییر أنماط حصاد المیاه
تص�میم الس�تیعاب الف�ي (العب�ارات) ھذه المسألة من خالل دمج أنابیب الري و قنوات التص�ریف تدبر 

 (المساقي). المزارعینالتي یصنعھا قنوات تدفق المیاه 
ii(  ح��دث ف��ي یوق��ع أن ت��أثیر حس��اس ج��دا ، وم��ن المتالالتص��ریف إل��ى المنح��درات غی��ر المس��تقرة : ھ��ذا

 ھذا األثر من خالل تنفیذ جدران حمایة في عدة مواقع . وتتم إدارةالمناطق الجبلیة . 
 

 مثل : جیجالھواء والض جودةالتأثیرات على  )3
i(  ال توج�د س�وى ع�دد نظرا لصعوبة التضاریس، وفي الوقت الحالي ،  تحدثھ معدات البناء: الذيالغبار

الرب�اعي ف�ي المنطق�ة. بی�د أن�ھ وأثن�اء التنفی�ذ یتوق�ع أن یح�دث غب�ار لك�ن قلیل من س�یارات ذات ال�دفع 
یمك�ن التخفی��ف من�ھ م��ن خ�الل رش الم��اء. وبع�د التنفی��ذ ال یتوق�ع أن یح��دث تل�وث خطی��ر للج�و بس��بب 

مركب��ة ف��ي الی��وم  30الس��طح األمل��س (األس��فلت) وحج��م حرك��ة الم��رور الت��ي ال یتوق��ع أن تزی��د ع��ن 
 الواحد.

ii( تعتبر طفیفة.لكنھا بناء معدات الاألثر أثناء ساعات العمل من ث ھذا قد یحد: جیجالض 
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 التأثیرات على األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة مثل :  )4

i(  ھن��اك ع��دد قلی��ل م��ن أنابی��ب المی��اه وخط��وط الكھرب��اء موج��ودة ب��القرب  :ی��ةخدمالمراف��ق الت��دمیر
ف���ي میزانی���ة وت���تم معالج���ة ھ���ذا الت���أثیر م���ن خ���الل تض���مین البن���ود المدفوع���ة . مس���ار الطری���قم���ن 

المحلی���ة و لجن���ة ة ھ���ذه الخ���دمات بالتنس���یق م���ع الس���لطنق���ل  زاح���ة وإبلمق���اول یق���وم االمش���روع ل
 .ینالمستفید

ii( خ����الل س����اعات م����ن مع����دات البن����اء ھ����ذا الت����أثیر یح����دث : إلنش����اءالس����المة العام����ة أثن����اء عملی����ة ا
من���اطق العم���ل أو ف���ي لس���المة، مث���ل الح���واجز و العالم���ات التحذیری���ة لابیر العم���ل، لك���ن ھن���اك ت���د

 .الخطرةاألخرى المناطق 
iii( لمس���ار الطری���ق المح���دث: اآلث���ار االجتماعی���ة و االقتص���ادیة اإلیجابی���ة تش���مل : یج���ابياإلت���أثیر ال

زم���ن الرحل���ة التنق���ل وتقلی���ل حرك���ة تحس���ین الس���المة والراح���ة، تحفی���ز التنمی���ة االقتص���ادیة، زی���ادة 
المجتم���ع والتع���اون ب���ین المجتمع���ات وتحس���ین إمكانی���ة الحص���ول رابط و تك���الیف النق���ل وتحس���ین ت���
 األسواق.الوصول إلى على الخدمات االجتماعیة و

 
 األرض:بعملیة التبرع 

ط����رق مناقش����ات م����ع المھندس����ین ف����ي اإلدارة الفنی����ة لبرن����امج الوال، لتص����میم النھ����ائي لمس����ار الطری����قوفق����ا ل
آن����س تم����ر بثالث����ة أن����واع م����ن -بخریط����ة جوج����ل، ف����ان مش����روع طری����ق من����ارو مس����ح األراض����ي  الریفی����ة

ف���ي المس��ار الق��ائم ال���ذي یم��ر علی���ھ مس��ار الطری��ق ت���م ش��قھ الن��وع األول م���ن األرض عب��ارة ع���ن األراض��ي. 
مت����ر  142,300ة م����ن األرض تبل����غ إجمالی����مس����احة ویش����كل  ف����اوتمتع����رض الق����رن الماض����ي بس����بعینات 

 ف���ياألرض الث���اني م��ن ن��وع ال. مس���ار الطری��قمس��احة  إجم��اليمت��ر مرب��ع م���ن  287,800مرب��ع م��ن أص���ل  
أن ح���ادة أو بس���بب المنعطف���ات الإم���ا لتحس���ین عناص���ر التص���میم ف���ي الطری���ق مس���ار  لی���تحوت���م المواق���ع الت���ي 

مت���ر   136,687والت���ي تعتب���ر تب���رع ب���األرض وتق���در مس���احتھا  واديق���اع ال���منطق���ة بالمس���ار الح���الي یم���ر 
ھ��ذا الج��زء م��ن األرض بالتب��رع وق��د ت��م . المس��ار الكل��يمس��احة مرب��ع م��ن مت��ر  287,800مرب��ع م��ن أص��ل 

بن���اء الطری���ق، وتعتب���ر أراض���ي غی���ر زراعی���ة ( أراض���ي ف���ي طوع���ا م���ن قب���ل المجتم���ع المحل���ي كمس���اھمة 
م���ن  تح���دث ف���ي ع���دد قلی���ل ق���دالت���ي المتب���رع بھ���ا واألراض���ي ھ���و رض م���ن األ). أم���ا الن���وع الثال���ث قاحل���ة

ق���د ت���م التب���رع بھ���ا طوع���ا م���ن قب���ل أص���حابھا وھ���ذه األراض���ي ض���یقة م���ن األراض���ي الزراعی���ة والمق���اطع ال
المس���ار الكل���ي للطری���ق الب���الغ مس���احة مت���ر مرب���ع كمس���اھمة للطری���ق م���ن أص���ل  8813المتب���رع بھ���ا تمث���ل 

ي مت���ر مرب���ع. وق���د تول���ت لجن���ة المس���تفیدین موض���وع التب���رع ب���األرض وق���د ت���م توثی���ق ذل���ك ف��� 287800
 اتفاقیة اإلطار االجتماعي المرفقة في نھایة ھذا التقریر.

 
 تحلیل البدائل .6

الوحی����د للق����رى نف����ذ الممرف����ق تنم����وي ف����ي غای����ة األھمی����ة وال����ذي س����یوفر تنفی����ذه الطری����ق المقت����رح یعتب����ر 
فارق���ا س���یحدث الطری���ق ھ���ذه بن���اء خ���ارج من���اطقھم. كم���ا أن  عل���ى الخ���دمات واألس���واقللحص���ول المعزول���ة 

ترك الن���اس ال����ذین س����ی "اإلنش���اء ع����دم"الب���دیل كبی���را ف���ي نوعی����ة حی���اة ھ����ؤالء الق���رویین المح����رومین. إن 
یعیش���ون عل���ى ط���ول الطری���ق ف���ي حال���ة م���ن المعان���اة المس���تمرة نظ���را لص���عوبة الحص���ول عل���ى الخ���دمات 

طویل���ة الم���دى عل���ى نتیج���ة تحلی���ل الب���دائل أن اآلث���ار اإلیجابی���ة تب���ین اإلداری���ة وغیرھ���ا. باإلض���افة إل���ى ذل���ك، 
 أثناء التنفیذ.قصیرة األمد المنطقة تفوق اآلثار السلبیة المحتملة 

 
 (ESMP)خطة اإلدارة البیئیة و االجتماعیة  .7
 

برن�����امج الرص�����د و وخط�����ة التخفی�����ف، : تك�����ون خط�����ة اإلدارة البیئی�����ة و االجتماعی�����ة م�����ن ثالث�����ة عناص�����رت
أثن���اء للمش���روع ث���ار الس���لبیة المحتمل���ة اآلالترتیب���ات المؤسس���یة. تتض���من خط���ة التخفی���ف ت���دابیر للتخفی���ف م���ن 

خط���ة اإلدارة البیئی���ة الش���املة ل ج��داولالف���ي ھ��ذه ملخص���ة ت���دابیر التخفی���ف  والبن���اء وتش���غیل الطری��ق. مرحل��ة 
. (الص����یانة) ة التش����غیلوك����ذلك مرحل����إلنش����اء والتص����میم لمرحل����ة او االجتماعی����ة. ت����م إع����داد ھ����ذه الج����داول 

ولة ع���ن تنفی���ذ ورص���د ئالمس���جھ���ات / ال وظفینم���الأیض���ا  ج���داول خط���ة اإلدارة البیئی���ة و االجتماعی���ةتح���دد 
 شرف.مستشاري العلى عاتق االتنفیذ خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة تقع مسئولیة تدابیر التخفیف. و

 

                                                                                                                                        الملخص التنفیذي            منار آنس                                                                        –مغرب عنس طریق 
3 



 

تح�����ت التنفی�����ذ البیئی�����ة للمتغی�����رات تقییم�����ات كمی�����ة والمتابع�����ة بحی�����ث ی�����وفر  ت�����م تص�����میم برن�����امج الرص�����د
موق�����ع لتحدی�����د م�����دى ال معاین�����ة والمتابع�����ة م�����ن برن�����امج الرص�����دتك�����ون یالس�����ابق والالح�����ق للمش�����روع. 

نظم������ة الل������وائح واألالتزام������ھ بخط������ة اإلدارة البیئی������ة واالجتماعی������ة وامتث������ال المق������اول أو خ������الف ذل������ك 
 األخرى النافذة. 

وح�������دة البیئی�������ة والمجتم�������ع التابع�������ة لمكت�������ب اإلدارة المركزی�������ة لبرن�������امج الط�������رق  نوف تك�������ووس�������
 ولة عن تنفیذ برنامج الرصد البیئي واالجتماعيئمسالریفیة 

 
 مشاورات االجتماعیةال .8
 

منطق������ة ف������ي ع������دة مواق������ع ف������ي  م2012دیس������مبر  19ی������وم  ةمش������اورات اجتماعی������ة ش������املت������م عق������د 
ین واألش������خاص المتض������ررین لجن������ة المس������تفید وأعض������اءأعض������اء المجل������س المحل������ي المش������روع م������ع 

ت المش�����اورات توزی�����ع الترجم�����ة العربی�����ة لك�����ال م�����ن الملخ�����ص التنفی�����ذي م�����ن المش�����روع. وق�����د ش�����ملت 
. كم������ا وأھ������داف المش������روعتقی������یم األث������ر البیئ������ي واالجتم������اعي وخط������ة اإلدارة البیئی������ة واالجتماعی������ة ل

ول عل�������ى ردود فع�������ل لحص�������لمفت�������وح النق�������اش الم اس�������تخدوااس�������تبیان نم�������وذج د اأیض�������ا اعتم�������ت�������م 
ھم������ومھم والمش������اكل المحتمل������ة أثن������اء ت������م تس������جیل الس������كان المحلی������ین المتض������ررین وووجھ������ات نظ������ر 

ع������دم تغیی������ر التص������میم وتس������ریع عملی������ة تنفی������ذ إل������ى وترك������زت نت������ائج المش������اورات إلنش������اء. عملی������ة ا
م�����ن أج�����ل االنتھ�����اء الزم�����ة الوس�����ائل ال اف�����ةكق�����دیم جمی�����ع الحض�����ور اس�����تعدادھم لتب�����دى أ. وق�����د قی�����الطر
ف�����ي نھای�����ة المش�����اورات، ت�����م . والتض�����اریسص�����عوبة المش�����روع ألنھ�����م یع�����انون كثی�����را م�����ن تنفی�����ذ م�����ن 

ت������م الحض������ور م������ن قب������ل جمی������ع الحاض������رین و والتوقی������ع عل������ى كش������ف إع������داد محاض������ر االجتماع������ات
الحض������ور م������ن قب������ل مكت������ب كش������ف ض������ر وامحاعتم������اد وخ������تم الوت������م . لمش������اوراتلص������ور التق������اط 

 ذمار.المحافظة في  المجلس المحلي ومكتب
وقائم������ة لجن������ة المس������تفیدین  االجتم������اعياإلط������ار  اتفاقی������ةت������م إرف������اق نس������خة ممس������وحة ض������وئیاً م������ن 

المترجم�������ة لنت�������ائج المش�������اورات ض�������من التقری�������ر البیئ�������ي  االس�������تبیانوكش�������ف الحض�������ور ومحاض�������ر 
 كملحقات. واالجتماعي

عربی�����ة م�����ع ملخ�����ص اللغ�����ة الوذل�����ك بلنس�����اء م�����ع امش�����اورات منفص�����ل ح�����ول الت�����م إع�����داد تقری�����ر ق�����د و 
ف�����ي الس�����المة فتتمث�����ل ف�����ي الم�����رأة وجھ�����ة نظ�����ر م�����ن مخ�����اوف ال. أم�����ا أھ�����م تنفی�����ذي باللغ�����ة االنكلیزی�����ة

س�����المة الط�����الب والمی�����اه ل�����ب ججم�����ع ومث�����ل للنس�����اء الیومی�����ة أم�����اكن األعم�����ال م�����ن المن�����اطق القریب�����ة 
ات النس������اء عم������ل مطب������ات ص������ناعیة ملت طلب������. كم������ا ش������ب������القرب م������ن الم������دارس وس������المة األغن������ام

 .وحواجز في مواقع معینةوعالمات التحذیر 
 
 ھیكل التقریر .9
 

 :ھیكل تقریر تقییم األثر البیئي واالجتماعي على النحو التالي
  

 المقدمة  :1 الباب
 : التشریعات البیئیة في الیمن 2 الباب
 أھداف ووصف المشروع:  3 الباب
 األساسیة: قاعدة البیانات 4الباب 
 : اآلثار البیئیة واالجتماعیة المحتملة 5 الباب
 : تحیل بدائل المشروع  6الباب
 البیئیة واالجتماعیة خطة اإلدارة:  7 الباب
 : المشاورات االجتماعیة 8 الباب
 : الملحقات9الباب 
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 أثناء مرحلة اإلنشاء خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیةملخص  .10
 

 تأثیرال

     مسؤولیة التخفیف

 الرصد  التنفیذ )SFAبنود العقد واتفاقیة اإلطار االجتماعي ( تدابیر التخفیف
 كمیة والمتابعة

سعر 
الوحدة 
 (دوالر)

             اآلثار المتوقعة على موارد األرض  1أ. .
االس������تیالء عل������ى األراض������ي س������وف یح������دث  بصورة دائمةحیازة األرض . 1.1أ.

ض�����یقة م�����ن ال المق�����اطعدائم�����ة ف�����ي بص�����ورة 
األرض ب�������الطری�������ق وفق�������ا لعملی�������ة التب�������رع 

 . 3في الملحق  ةمبینال

 ت����������م تحدی����������د القض����������ایا أثن����������اء المعاین����������ة
التص������میم ف������ي بیان������ات  ابیر، وت������د(الغربل������ة)

العق������د، مخطط������ات العق�������د واتفاقی������ة اإلط�������ار 
 االجتماعي.

 

مھندس التصمیم 
 والمھندس المقیم

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

  

  

تحدی���������د مجمع���������ات الموق���������ع، التح���������ویالت  حیازة األرض بصورة مؤقتة.2.1أ.
 وطرق النقل وإدارة حركة المرور.

) ل�����������وائح الس�����������المة 1الل�����������وائح العام�����������ة: (
) الل�������وائح 2( 7.3والص�������حة والبیئ�������ة الفق�������رة 

 17.2.2ط األخرى الفقرة ووالشر

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

  
  

 8 صورة رقم. استقرار المنحدرات (3.1أ.
 )9و 

اس�����������تقرار المنح�����������درات العلوی�����������ة ف�����������ي 
المن�������اطق الجبلی�������ة، تص�������میم ت�������دابیر للح�������د 

 اآلثار السلبیة للمصب.وتقلیل من 

 ت����������م تحدی����������د القض����������ایا أثن����������اء المعاین����������ة
، وت������دابیر التص������میم ف������ي بیان������ات (الغربل������ة)

 .مخططات العقدوالعقد، 

، المھندس المصمم
 المھندس المقیم

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

 مكعب حواجز ترابیةمتر  1350
 45 من الجدرانمتر مكعب  12919

58.84 

. مجمعات موقع المقاول، تخزین 4.1أ.
 المواد والمعدات

توفیر مرافق المعیشة ومرافق صحیة مالئمة، 
وخطة مالئمة إلدارة المواد والسالمة؛ تسلیم 

 موقع المجمع بعد إعادة التأھیل.

) ل�����������وائح الس�����������المة 1الل�����������وائح العام�����������ة: (
، 6.4و  6.1والص������������حة والبیئ������������ة الفق������������رة 

األخ����������رى رق����������م  الل����������وائح والش����������روط) 2(
17.3 ،17.4 ،17.5. 

، المھندس المقیم
 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

  

  

التخلص من مواد القطع والحفر . 5.1أ.
 تدمیر األراضي الزراعیة  -الزائدة 

التخلص من مواد القطع والحفر الرقابة على 
 الزائدة

) لوائح السالمة والصحة 1اللوائح العامة: (
 6.6 والبیئة الفقرة

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

 متر مكعب  75,000التخلص من 
 1.86 المواد الفائضةمن 

             الھیدرولوجیا وموارد المیاه. 2أ.
مص������ادر مناس������بة للم������اء وترتیب������ات مس������بقة  . مصادر میاه اإلنشاء1.2.أ. 

 مع المجتمعات المحلیة. 
الت������زام المق������اول المح������دد ف������ي وثیق������ة العق������د 
والتزام�������ات المجتم�������ع مح�������ددة ف�������ي اتفاقی�������ة 

 اإلطار االجتماعي.

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

  
  

بمیاه الصرف المستخدمة، تلوث ال 2.2.أ. 
من مجمعات دیزل أو األسفلت ال تدفق

 المواقع واآلالت.

تدابیر لمنع تلوث المیاه الجوفیة أو المیاه 
 السطحیة.

الالئحة العامة: أوال السالمة والصحة واألنظمة 
 . 6.3البیئیة شرط 

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

  
  

تض���������مین الممارس���������ات الحالی���������ة لحص���������اد  .  تغییر أنماط حصاد المیاه 3.2أ.
المی�������اه ف�������ي التص�������میم، واس�������تخدام أنابی�������ب 
ال�����������ري، وتحس�����������ین أداء القن�����������اة بعم�����������ل 

 الربراب. 

تم تحدید المشاكل أثناء المعاینة، تدابیر التصمیم 
في بیانات العقد، رسومات العقد واتفاقیة اإلطار 

 االجتماعي.

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

 المقاول

الوحدة البیئیة 
 متر من 1200 واالجتماعیة

 107.13 أنابیب الري

. قن�����������وات تقاطع������������ات ال������������وادي 4.2أ.
 وآثار التجریف للردمیات الجدیدة

تحدی������������د المواق������������ع المناس������������بة لقن������������وات 
التص���������������ریف، واس���������������تخدام العب���������������ارات 

، وج�������دران الحمای�������ة، والجس�������ور الس�������طحیة

تم تحدید المشاكل أثناء المعاینة، تدابیر التصمیم 
في بیانات العقد، مخططات العقد واتفاقیة اإلطار 

 االجتماعي.

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

 المقاول

الوحدة البیئیة 
 اعیةواالجتم
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 تأثیرال

     مسؤولیة التخفیف

 الرصد  التنفیذ )SFAبنود العقد واتفاقیة اإلطار االجتماعي ( تدابیر التخفیف
 كمیة والمتابعة

سعر 
الوحدة 
 (دوالر)

وأعم����������ال الرب�����������راب وقن�����������وات ومناف�����������ذ 
وزرع (الدیتش����������ات) التص����������ریف الجانبی����������ة 

 األشجار.
 إلى: صریفالت.  2.5أ.
 الردمیات الجدیدة  -
 المنحدرات غیر المستقرة -
 تراكم المواد في القنوات -
 المقابر  -
 المدرجات الزراعة  -
مناطق أخرى حساسة أو المنشآت على  -

 جانب الطرق

للعبارات في تحدید المواقع المناسبة تصمیم و
أعمال ؛ جدران الحمایة أو مناطق التصریف 

 الربراب

تم تحدید المشاكل أثناء المعاینة، تدابیر التصمیم 
في بیانات العقد، مخططات العقد واتفاقیة اإلطار 

 االجتماعي.

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

 انللجدر متر مكعب 3850
 متر مكعب لألنابیب 2052
 متر مكعب للعبارات 2986

13.95 
13.95 
13.95 

 A.3 الھواء والضوضاء جودة             
. الغب��������ار والملوث��������ات المحتمل��������ة 1.3أ. 

الناتج����������ة ع����������ن مع����������دات اإلنش����������اء و 
الم�����واد المخزن�����ة وكثب�����ان م�����واد الحف�����ر 

 الفائضة

، تغطی�����������ة التنفی�����������ذ ارش المی�����������اه أثن�����������اء 
 م������������نوالغب������������ار  اتنبعاث������������اإلمن������������اطق  

الكس����������������ارات والمع����������������دات األخ����������������رى، 
ویفض��������ل، وض��������ع األك��������وام بعی��������دا ع��������ن 
التجمع�����������������ات الس�����������������كانیة والمن�����������������اطق 
الزراعی���������ة، تغطی���������ة ص���������نادیق الن���������اقالت 
لمن�������ع االنبعاث�������ات ومن�������ع انبع�������اث الغب�������ار 

 الطریق. إنشاءالھارب أثناء نقل مواد 

) لوائح السالمة والصحة 1اللوائح العامة: (
 6.2واألنظمة البیئیة الفقرة 

، المھندس المقیم
 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

    

السالمة والصحة والبیئة لوائح ئح العامة: واالل حظر حرق النفایات. الدخان المتصاعد من حرق النفایات. 2.3أ.
 .6.2شرط 

، المھندس المقیم
 المقاول

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

    

أجھزة تكتیم الصوت (مثل كواتم الصوت) على  . اإلزعاج الناتج عن الضجیج3.3أ. 
ضواغط الھواء ومعدات الطرق والنقر والحفر 
(الدقادق) وتجنب استخدام المعدات بعد ساعات 

 العمل.

) ل�����������وائح الس�����������المة 1الل�����������وائح العام�����������ة: (
 6.5والصحة والبیئة الفقرة 

، المھندس المقیم
 المقاول

 
الوحدة البیئیة 

 واالجتماعیة

    

االقتصادیة االجتماعیة وموارد . ال4أ.
             والثقافیة

ت�������������دمیر أو نق�������������ل المراف�������������ق . 1.4أ.
 الخدمی�������ة (الكھرب�������اء ومواس�������یر المی�������اه

 ).وخطوط الھاتف واآلبار
 )7و  6و  5و  4 (الشكل

س�����وف یت�����ولى المق�����اول تنفی�����ذ نق�����ل أنابی�����ب 
المی�����اه وخط�����وط الكھرب������اء باالش�����تراك م������ع 

 المستفیدینالسلطات وبمساعدة لجنة 

الل������وائح العام������ة: ل������وائح الس������المة والص������حة 
. ت������������م تحدی������������د 16.2.4والبیئ������������ة الفق������������رة 

القض�������ایا أثن�������اء المعاین�������ة، تص�������میم ت�������دابیر 
ف�����ي بیان�����ات العق�����د وتص�����امیم العق�����د واتفاقی�����ة 

 اإلطار االجتماعي.

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

لجنة المقاول، 
  المستفیدین

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

 متر من مواسیر المیاه 600
 أعمدة كھرباء 5
 

 أعمدة ھواتف 10

 

107.13 
930.23 

465.12 

الص������حة العام������ة والس������المة ف������ي  .2.4أ.
 موقع اإلنشاء

، مث������ل التش������غیلقواع������د الس������المة ألعم������ال 
إج�������راءات ص�������یانة المع�������دات، والخ��������وذات 

) ل�����������وائح الس�����������المة 1الل�����������وائح العام�����������ة: (
 عالمة صغیرة 40الوحدة البیئیة ، المھندس المقیم .6و  5و  4والص�������������حة والبیئ�������������ة الفق�������������رة 

 متر من الحواجز 962
372 

58.84 
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 تأثیرال

     مسؤولیة التخفیف

 الرصد  التنفیذ )SFAبنود العقد واتفاقیة اإلطار االجتماعي ( تدابیر التخفیف
 كمیة والمتابعة

سعر 
الوحدة 
 (دوالر)

  
 البناءسالمة وصحة عمال 

  
  
  
  
 
  

موق�����ع والتفاع�����ل الالس�����المة العام�����ة ف�����ي 
 .والمواطنینبین العاملین 

الواقی���������ة، واألحذی���������ة ومالب���������س العم���������ال؛ 
وأدوات ومس����������������������تلزمات اإلس����������������������عافات 
األولی��������ة واإلج���������راءات الطبی���������ة، ع���������رض 
ل������وائح الص������حة والس������المة بش������كل واض������ح 

 باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.
  

ت�������دابیر الص�������حة والس�������المة العام�������ة، مث�������ل 
التحذیری����������ة ف����������ي الح����������واجز والعالم����������ات 

 المناطق أو األماكن الخطرة األخرى؛
الحم����������الت التوعی����������ة اإلعالمی����������ة ح����������ول 
الممارس��������������ات الص��������������حیة واألم��������������راض 

 المعدیة.

االحتیاط�����������ات المجتمعی�����������ة المح�����������دد ف�����������ي 
 اتفاقیة اإلطار االجتماعي.

  

لجنة مقاول، ال
  المستفیدین

 واالجتماعیة

من��������اطق إدارة حرك��������ة الم��������رور، وتحدی��������د  . إغالق الطرق والتحویالت3.4أ.
والتح�������ویالت م�������ع لجن�������ة إغ�������الق الط�������رق 

المس����������تفیدین، تركی����������ب والحف����������اظ عل����������ى 
 التحذیریة للسائقین. اإلرشادات

) ل�����������وائح الس�����������المة 1الل�����������وائح العام�����������ة: (
) الل�������وائح 2( 7.3والص�������حة والبیئ�������ة الفق�������رة 

 17.2.2والشروط األخرى الفقرة 

، المھندس المصمم
، المھندس المقیم

لجنة المقاول، 
  المستفیدین

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

    

. العث��������������ور بالص��������������دفة عل��������������ى 4.4أ.
الم���������������وارد الثقافی���������������ة أو الم���������������وارد 

 واالقتصادیة األخرىاالجتماعیة 

تطبی����������ق إج����������راءات العث����������ور بالص����������دفة 
لتقی�����������یم االحتیاج�����������ات وتنفی�����������ذ ت�����������دابیر 

إذا وج����������دت أثن����������اء عملی����������ة   التخفی����������ف.
البن��������اء، یج��������ب التواص��������ل م��������ع الس��������لطة 
الثقافی����������ة وطل����������ب المس����������اعدة. التقی����������یم 
وخط���������ة التخفی���������ف تح���������ت إط���������ار عم���������ل 

 سیاسة الموارد الثقافیة.

إج�������راءات العث�������ور بالص�������دفة مح�������ددة ف�������ي 
م���������ن إط����������ار عم���������ل سیاس����������ة  2لملح���������ق ا

الم�������وارد الثقافی�������ة، االتفاقی�������ات وااللتزام�������ات 
المنف������ذة ف������ي إط������ار عم������ل اتفاقی������ة اإلط������ار 

 االجتماعي.

، المھندس المقیم
المقاول، لجنة 

 المستفیدین، الھیئة
 لآلثار العامة

 والمخطوطات
 والمتاحف

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

 

  

االجتم��������اعي . اعتب��������ارات الن��������وع 5.4أ.
 (المرأة)

مش��������اورات الم��������رأة وتض��������مین اعتباراتھ��������ا 
 في خطة اإلدارة البیئیة.

ت����������م تحدی����������د القض����������ایا أثن����������اء المعاین����������ة، 
وتص�����میم ت�����دابیر ف�����ي بیان�����ات العق�����د واتفاقی�����ة 

 اإلطار االجتماعي. 

استشاري المرأة، 
، المھندس المصمم

المقاول، لجنة 
 المستفیدین

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

    

ت�������م استكش�������اف اآللی�������ات لتعظ�������یم المن�������افع   التوظیف. 6.4أ.
 للعمالة المحلیة خالل المشاورات.

) ل�����������وائح الس�����������المة 1الل�����������وائح العام�����������ة: (
، المھندس المصمم .4.11والصحة والبیئیة الفقرة 

، المھندس المقیم
المقاول، لجنة 

 المستفیدین 

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة
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 (الصیانة) التشغیلملخص خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة أثناء مرحلة ) 2الجدول رقم ( .11

 

 تأثیرال
 ولیةئمسال تخفیفال

 والمتابعة الرصد التنفیذ )SFA( اإلطار االجتماعي یةبنود العقد واتفاق تدابیر التخفیف
 موارد األراضي. 1ب.
 اتالمنحدر تثبیت 1.1.ب.

  
أعمال المنحدرات،  تدابیر استقرارلالصیانة الدوریة 

 الحمایة. 
، المقاول، لجنة المھندس المقیم تدابیر الصیانة محددة في بیانات العقد.

 المستفیدین
الوحدة البیئیة 

 واالجتماعیة
الزراعیة أو المدرجات األراضي . 2.1ب.

 أثناء الصیانةالتي تضررت 
أثناء الصیانة، مواد القطع والردم التحكم في تصریف 

 .عملیات المعداتالتحكم في و
الفقرة السالمة والصحة والبیئیة لوائح  )1(الالئحة العامة: 

6.6. 
لجنة ، المقاول، المھندس المقیم

 المستفیدین
الوحدة البیئیة 

 واالجتماعیة
صیانة مجمعات ومخازن معدات . 3.1ب.

 المقاول ومواد
  

خطة مناسبة إلدارة توفیر مرافق معیشة وصحیة مالئمة، 
 الحد من موقع البناء.وسالمة المواد، 

) لوائح السالمة والصحة والبیئة الفقرة 1اللوائح العامة: (
، 17.3األخرى رقم  اللوائح والشروط) 2، (6.4و  6.1

17.4 ،17.5. 

، المقاول، لجنة المھندس المقیم
 المستفیدین 

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

الفروع تقاطعات ومناطق ال تخطیط استخدام األراضي و التنمیة المستحثةإدارة . 4.1ب.
 . إلى القرى

الوحدة البیئیة  ةالمحلی السلطة، لجنة المستفیدین غیر قابل للتطبیق.
وزارة ، واالجتماعیة

األشغال العامة 
 والطرق

  
B.2 الھیدرولوجیا وموارد المیاه         

تدابیر الصیانة محددة في بیانات العقد واتفاقیة اإلطار  حصاد المیاه. لمصارفالصیانة الدوریة  حصاد المیاه. 1.2ب.
 االجتماعي. 

، المقاول، لجنة المھندس المقیم
 المستفیدین 

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

 العباراتالصرف /  قنواتانسداد  2.2.ب.
 صرفلاوعدم التحكم في 

 تصریف المیاه،لعبارات الصیانة الدوریة 
 غیر المضبوط لمخلفات المجتمع.تصریف التجنب 

المستفیدین محددة في اتفاقیة اإلطار نفذھا تدابیر الصیانة التي 
 االجتماعي.

، المقاول، لجنة المھندس المقیم
 المستفیدین

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

. تعریة وتآكل سریر الطریق نتیجة 3.2ب.
 تصریف المیاه الیھا 

مثل الجدران والحواجز المنشأت الساندة مرافق صیانة 
 الشجیرات واألعشاب.الترابیة وأعمال الربراب وزراعة 

تدابیر الصیانة محددة في بیانات العقد واتفاقیة اإلطار 
 االجتماعي. 

، المقاول، لجنة المھندس المقیم
 المستفیدین 

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

وتسرب  اتالسیاردیزل بالتلوث . 4.2ب.
المركبات التي تحمل بضائع النفط أو حوادث 

 خطرة

   التنظیف فور وقوع الحادث
 غیر قابل للتطبیق.

 غیر قابل للتطبیق لجنة المستفیدین

B.3 الھواء والضوضاء جودة         
 منعصیانة المركبات، إلزام المركبات باستخدام وسائل  تلوث الھواء من زیادة حركة المرور .1.3ب.

 . االنبعاثات، استخدام الوقود الخالي من الرصاص
 NA وزارة النقل غیر قابل للتطبیق.

الضوضاءالناتج عن  . اإلزعاج2.3ب.
  

لتحكم في السرعة في المناطق المأھولة، ضوابط ل
تثقیف العالمات والتحذیرات في المناطق الحساسة، 

 السائقین/حمالت توعیة

الفقرة السالمة والصحة والبیئة ) الئحة 1(ائح العامة: والل
6.5 

، المقاول، لجنة المھندس المقیم
 المستفیدین

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة
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 تأثیرال
 مسؤولیة تخفیفال

 والمتابعة الرصد التنفیذ )SFA( اإلطار االجتماعي یةبنود العقد واتفاق تدابیر التخفیف
االقتصادیة االجتماعیة وموارد . ال4ب.

 والثقافیة
        

العالم��������ات والس��������رعة ص��������یانة ت��������دابیر تخفی��������ف  زیادة حوادث الطرق. 1.4ب.
تثقی���������������ف الس���������������ائقین/حمالت  ووالتح���������������ذیرات 

 في مواقع القرى توعیة

 ص���������یانة المحلی���������ة واإلج���������راءات المح���������ددة ف���������ي
 ).SFAاالجتماعي ( اإلطاراتفاقیة 

لجنة ، المقاول، المھندس المقیم
 المستفیدین

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

والس�����������المة العام�����������ة الص�����������حة . 2.4ب.
 أثناء الصیانة 

  
مخ������اطر موق������ع أعم������ال الص������یانة عل������ى 

 العمال والعامة
  

نتیج��������ة الص��������رف المخ��������اطر الص��������حیة 
الص���������حي م���������ن المجمع���������ات (الكم���������ب) 

 واألمراض المعدیة
 
  

عم��������ال ، مث��������ل إج��������راءات ألقواع��������د الس��������المة ل
وح��������������واجز الس��������������المة المع��������������دات،  تش��������������غیل

وعالم�����������ات التح�����������ذیر، والخ�����������وذات الواقی������������ة، 
مس�������������تلزمات لعم�������������ال؛ اوأحذی�������������ة ومالب�������������س 

ض������ابط تعی������ین واإلس������عافات األولی������ة  وإج������راءات
 لسالمة.ل
  

الممارس�������ات الص�������حیة توعی�������ة ح�������ول حم�������الت ال
 واألمراض المعدیة؛ 

ع����������رض ل����������وائح الص����������حة والس����������المة بش����������كل 
 اللغتین العربیة واإلنجلیزیة.واضح ب

) ل����������وائح الس����������المة والص����������حة 1الل����������وائح العام����������ة: (
ی��������ة مجتمعالاالحتیاط��������ات .. 6و  5و  4والبیئ��������ة الفق��������رة 

 محدد في اتفاقیة اإلطار االجتماعي.ال
   

لجنة ، المقاول، المھندس المقیم
  المستفیدین

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

الفوائ�����������������������د االقتص�����������������������ادیة . 3.4ب.
 االجتماعیة

لقی���������ام بجم���������ع عق���������ود الخب���������راء االستش���������اریین ل رصد الفوائد.
 وتحلیل البیانات وإعداد التقاریر

االستشاریین، الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة

. تطبی���������������ق إج���������������راءات العث���������������ور 3.4ب.
الم������������وارد الثقافی������������ة أو بالص������������دفة عل������������ى 

الم���������������وارد االجتماعی���������������ة واالقتص���������������ادیة 
 رىاألخ

تطبی���������ق إج���������راءات العث���������ور بالص���������دفة لتقی���������یم 
إذا   االحتیاج����������ات وتنفی����������ذ ت����������دابیر التخفی����������ف.

التواص������ل وج������دت أثن������اء عملی������ة البن������اء، یج������ب 
الس����������لطة الثقافی����������ة وطل����������ب المس����������اعدة. م����������ع 

عم�������ل إط�������ار تح�������ت التقی�������یم وخط�������ة التخفی�������ف 
 سیاسة الموارد الثقافیة.

 2مح�������ددة ف�������ي الملح�������ق العث�������ور بالص�������دفة إج�������راءات 
سیاس������ة الم������وارد الثقافی������ة، االتفاق������ات عم������ل م�����ن إط������ار 

إط������ار اتفاقی������ة اإلط������ار الت������ي تم������ت ف������ي وااللتزام������ات 
 االجتماعي.

، المقاول، لجنة المھندس المقیم
 المستفیدین 

الوحدة البیئیة 
 واالجتماعیة
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	يتمثل الهدف الرئيسي من تحسين طريق مغرب عنس – منار آنس في الحد من عزلة القرى المجاورة لمسار الطريق وتسهيل الوصول إلى شبكة الطرق الوطنية. ان تطوير هذه الطريق سوف يحسن إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات مثل (الماء والكهرباء والتعليم والصحة) والأسواق ال...
	وبناء على طبيعة الأعمال أثناء التنفيذ، فان الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة سوف تكون متوسطة وقابلة للمعالجة، وبالتالي فان مسار الطريق يصنف ضمن الفئة (B).
	3. الإطار السياسي والمؤسسي
	يتم سن تقييم الأثر البيئي في اليمن من خلال قانون حماية البيئة رقم 26 لسنة 1995م. ويتم تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال اللائحة التنفيذية رقم 148 لسنة 2000م)، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء. في أكتوبر 2002م، أصدرت الهيئة العامة لحماية البيئة "برنامج البي...
	4. قاعدة البيانات
	يقع مسار طريق مغرب عنس – منار آنس في المرتفعات الوسطى لليمن. وتتكون القاعدة الصخرية أساسا من الصخور البركانية من العصر الجيولوجي الثالث. ويتركز السكان في المناطق الريفية حيث توجد الإمكانيات الزراعية الأفضل وكذلك في القرى والمراكز المدنية. يبلغ إجمالي ...
	5. الآثار البيئية والاجتماعية
	التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية المتوقعة تعتبر محدودة في معظم الحالات ومؤقتة وفي معظم أجزاء الطريق قابلة للمعالجة.
	إن إنشاء طريق مغرب عنس – منار آنس سوف يسبب عدد من التأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية خلال مرحلة الإنشاء ويمكن تلخيصها كالتالي:
	1) التأثيرات على موارد الأرض مثل:
	i) حيازة الأراضي بصورة دائمة: سوف تحدث في قطاعات ضيقة من مسار الطريق. ومع ذلك، تم حل هذه المشكلة عن طريق التبرع الطوعي بالأراضي وتتولى لجنة المستفيدين إدارة هذا الموضوع من خلال اتفاقية الإطار الاجتماعي.
	ii) حيازة الأراضي بصورة مؤقتة: موقع كمب المقاول وتحويل حركة المرور. سوف يتم تحديد موقع كمب العمال ، من خلال الاتفاق المتبادل مع أصحاب الأرض. وتعتبر هذه العملية طوعية وتتولى لجنة المستفيدين هذا الموضوع.
	iii) استقرار المنحدرات: من المتوقع أن يحدث ذلك في المنطقة الجبلية وكما هو موضح في الصور 8 و 9.
	iv) التخلص من المواد الزائدة: هناك مواقع محددة للتخلص من النفايات كما في البند 6.6 من اللوائح العامة: (1) لوائح السلامة والصحة والبيئة المرفقة بالمجلد 2 من وثائق المناقصة.
	2) التأثيرات على الهيدرولوجيا والموارد المائية:
	i) تغيير أنماط حصاد المياه: من المتوقع أن يحدث بالقرب من الأراضي الزراعية. ومع ذلك ، فقد تم تدبر هذه المسألة من خلال دمج أنابيب الري و قنوات التصريف (العبارات) في التصميم لاستيعاب قنوات تدفق المياه التي يصنعها المزارعين (المساقي).
	ii) التصريف إلى المنحدرات غير المستقرة : هذا التأثير حساس جدا ، ومن المتوقع أن يحدث في المناطق الجبلية . وتتم إدارة هذا الأثر من خلال تنفيذ جدران حماية في عدة مواقع .
	3) التأثيرات على جودة الهواء والضجيج مثل :
	i) الغبار الذي تحدثه معدات البناء: في الوقت الحالي ، ونظرا لصعوبة التضاريس، لا توجد سوى عدد قليل من سيارات ذات الدفع الرباعي في المنطقة. بيد أنه وأثناء التنفيذ يتوقع أن يحدث غبار لكن يمكن التخفيف منه من خلال رش الماء. وبعد التنفيذ لا يتوقع أن يحدث تلو...
	ii) الضجيج: قد يحدث هذا الأثر أثناء ساعات العمل من معدات البناء لكنها تعتبر طفيفة.
	4)  التأثيرات على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مثل :
	i) تدمير المرافق الخدمية: هناك عدد قليل من أنابيب المياه وخطوط الكهرباء موجودة بالقرب من مسار الطريق. وتتم معالجة هذا التأثير من خلال تضمين البنود المدفوعة في ميزانية المشروع ليقوم المقاول بإزاحة و نقل هذه الخدمات بالتنسيق مع السلطة المحلية و لجنة الم...
	ii) السلامة العامة أثناء عملية الإنشاء: يحدث هذا التأثير من معدات البناء خلال ساعات العمل، لكن هناك تدابير للسلامة، مثل الحواجز و العلامات التحذيرية في مناطق العمل أو المناطق الأخرى الخطرة.
	iii) التأثير الإيجابي: تشمل الآثار الاجتماعية و الاقتصادية الإيجابية لمسار الطريق المحدث: تحسين السلامة والراحة، تحفيز التنمية الاقتصادية، زيادة حركة التنقل وتقليل زمن الرحلة و تكاليف النقل وتحسين ترابط المجتمع والتعاون بين المجتمعات وتحسين إمكانية ال...
	عملية التبرع بالأرض:
	وفقا للتصميم النهائي لمسار الطريق، والمناقشات مع المهندسين في الإدارة الفنية لبرنامج الطرق الريفية و مسح الأراضي بخريطة جوجل، فان مشروع طريق منار-آنس تمر بثلاثة أنواع من الأراضي. النوع الأول من الأرض عبارة عن المسار القائم الذي يمر عليه مسار الطريق تم...
	6. تحليل البدائل
	يعتبر الطريق المقترح تنفيذه مرفق تنموي في غاية الأهمية والذي سيوفر المنفذ الوحيد للقرى المعزولة للحصول على الخدمات والأسواق خارج مناطقهم. كما أن بناء هذه الطريق سيحدث فارقا كبيرا في نوعية حياة هؤلاء القرويين المحرومين. إن البديل "عدم الإنشاء" سيترك ال...
	7. خطة الإدارة البيئية و الاجتماعية (ESMP)
	تتكون خطة الإدارة البيئية و الاجتماعية من ثلاثة عناصر: خطة التخفيف، وبرنامج الرصد و الترتيبات المؤسسية. تتضمن خطة التخفيف تدابير للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة للمشروع أثناء مرحلة البناء وتشغيل الطريق. و تدابير التخفيف هذه ملخصة في الجداول الشاملة...
	تم تصميم برنامج الرصد والمتابعة بحيث يوفر تقييمات كمية للمتغيرات البيئية تحت التنفيذ السابق واللاحق للمشروع. يتكون برنامج الرصد والمتابعة من معاينة الموقع لتحديد مدى امتثال المقاول أو خلاف ذلك التزامه بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية واللوائح والأنظمة...
	وسوف تكون وحدة البيئية والمجتمع التابعة لمكتب الإدارة المركزية لبرنامج الطرق الريفية مسئولة عن تنفيذ برنامج الرصد البيئي والاجتماعي
	8. المشاورات الاجتماعية
	تم عقد مشاورات اجتماعية شاملة يوم 19 ديسمبر 2012م في عدة مواقع في منطقة المشروع مع أعضاء المجلس المحلي وأعضاء لجنة المستفيدين والأشخاص المتضررين من المشروع. وقد شملت ت المشاورات توزيع الترجمة العربية لكلا من الملخص التنفيذي لتقييم الأثر البيئي والاجتم...
	تم إرفاق نسخة ممسوحة ضوئياً من اتفاقية الإطار الاجتماعي وقائمة لجنة المستفيدين وكشف الحضور ومحاضر الاستبيان المترجمة لنتائج المشاورات ضمن التقرير البيئي والاجتماعي كملحقات.
	وقد تم إعداد تقرير منفصل حول المشاورات مع النساء وذلك باللغة العربية مع ملخص تنفيذي باللغة الانكليزية. أما أهم المخاوف من وجهة نظر المرأة فتتمثل في السلامة في المناطق القريبة من أماكن الأعمال اليومية للنساء مثل جمع وجلب المياه وسلامة الطلاب بالقرب من...
	9. هيكل التقرير
	هيكل تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على النحو التالي:

