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 ملخص تنفيذي 1
 

 مقدمة 1.0

 

تستتتتتتتتتتتتند خطتتتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتتتل معتتتتتتتتتتتادة التتتتتتتتتتتتوطين علتتتتتتتتتتتى تقيتتتتتتتتتتتيم األثتتتتتتتتتتتر ا  تمتتتتتتتتتتتاعي للشتتتتتتتتتتتخاص 

والممتلكات/األصتتتتتتتول المتضتتتتتتتررة بستتتتتتتبع مشتتتتتتتروع  الطريتتتتتتتق الستتتتتتتريع المقتتتتتتتترح  ونظتتتتتتترا لألبعتتتتتتتاد 

اإلنستتتتتتتانية المتضتتتتتتتمنة  فقتتتتتتتد تتتتتتتتم مدمتتتتتتتام ا ثتتتتتتتار ا  تماعيتتتتتتتة الم تملتتتتتتتة فتتتتتتتي التصتتتتتتتاميم الهندستتتتتتتية 

التتتتتوطين  وقتتتتد تتتتتتم ت قيتتتتق هتتتتذد المهمتتتتتة متتتتن ختتتت ل اعتمتتتتتاد م معتتتتتادة امهتتتت تتتتتد متتتتن للالمطتتتتورة البديلتتتتة 

أنفتتتتتتتا  المركبتتتتتتتات واألنفتتتتتتتا  شتتتتتتتروط الطتتتتتتتر  المرتفعتتتتتتتة وق متتتتتتتن حيتتتتتتت  يتتتتتتتلطرلة يتقنيتتتتتتتات هندستتتتتتت

منتتتتتتتتتتاطق الصتتتتتتتتتتيانة ومرافتتتتتتتتتتق الجستتتتتتتتتتور و)العبتتتتتتتتتتارات  وقنتتتتتتتتتتوات لواوالت تتتتتتتتتتوي ت  تقاطعتتتتتتتتتتاتوال

   الخالراحة على  انع الطريق 

 

حصتتتتتتائية لألشتتتتتتخاص والعقتتتتتتارات واألصتتتتتتول المنتجتتتتتتة قتتتتتتوائم  تتتتتترد اخطتتتتتتة معتتتتتتادة التتتتتتتوطين  تضتتتتتتع

متتتتتتتوارد والعامتتتتتتتة   ال)مثتتتتتتتل الزراعيتتتتتتتة والرعتتتتتتتي والستتتتتتتكنية والتجاريتتتتتتتة والمجتمعيتتتتتتتة أو المتضتتتتتتتررة 

الدينيتتتتتتتة )مثتتتتتتتل المقتتتتتتتابر والمستتتتتتتا د  التتتتتتتتي تقتتتتتتتع عقتتتتتتتارات والبنيتتتتتتتة الت تيتتتتتتتة العامتتتتتتتة وال يتتتتتتتةالمجتمع

استتتتتتتتخدام لمشتتتتتتتروع وقيق لالتتتتتتتد تصتتتتتتتميمالمتتتتتتتن ختتتتتتت ل وضتتتتتتتمن ممتتتتتتتر الطريتتتتتتتق الستتتتتتتريع المقتتتتتتتترح  

ستتتتتر أ  األراضتتتتتي ومعتتتتتادة تتتتتتوطينحيتتتتتازة )استتتتتتم    ة  تتتتتتم بتتتتتذل  هتتتتتود لل تتتتتد متتتتتن يتقنيتتتتتات هندستتتتت

تتتتتتتتم ال صتتتتتتتول علتتتتتتتى البيانتتتتتتتات التتتتتتتواردة هنتتتتتتتا متتتتتتتن المستتتتتتتح  التتتتتتتتوطين وا ثتتتتتتتار األختتتتتتتر  إلعتتتتتتتادة 

أواختتتتتتر عتتتتتتام اإلحصتتتتتتائي و تتتتتترد األصتتتتتتول لممتتتتتتر الطريتتتتتتق الستتتتتتريع المقتتتتتتترح والتتتتتتذي أ  تتتتتتري فتتتتتتي 

وزارة األشتتتتتتتاال العامتتتتتتتة وفتتتتتتتق متتتتتتتا حددتتتتتتتت    متتتتتتتتر 01-01حتتتتتتترم الطريتتتتتتتق بعتتتتتتتر   ضتتتتتتتمن م3102

 والطر  

  

 ةيمينيالتنادا ملى أحكام القوانين واللوائح اسلمشروع  الطريق السريع  خطة عمل معادة التوطينمعداد وقد تم 

اقتراح أيضا وا ثار السلبية بقدر اإلمكان فادي تتركز الخطة على   OP 4.12لبنك الدولي سياسة العمليات لو

  سلبيالتأثير الحيازة األر  وتقليل من الخطوات التي يجع اتخاذها لل

 

مستتتتتتتو  العتتتتتتيش مختلفتتتتتتة  ستتتتتتتعادة التتتتتتدخل متتتتتتن أ تتتتتتل ت ستتتتتتين  استتتتتتاليعخطتتتتتتة معتتتتتتادة التوطينتشتتتتتتمل 

لفعتتتتتتال الترتيبتتتتتتات التنظيميتتتتتتة متتتتتتن أ تتتتتتل التنفيتتتتتتذ اكمتتتتتتا أن لمشتتتتتتروع  لألشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين متتتتتتن ا

معالجتتتتتتتة مظتتتتتتتالم اضتتتتتتتافة التتتتتتتى أن  معتتتتتتتادة التتتتتتتتوطين عمتتتتتتتل أيضتتتتتتتا فتتتتتتتي خطتتتتتتتة مبينتتتتتتتة للمشتتتتتتتروع 

 اأمتتتتتتتريعتبتتتتتتتر بطريقتتتتتتتة ستتتتتتتليمة وفتتتتتتتي الوقتتتتتتت  المناستتتتتتتع  األشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين متتتتتتتن المشتتتتتتتروع

تصتتتتتتع خطتتتتتتة عمتتتتتتل أختتتتتتذ ذلتتتتتتك فتتتتتتي ا عتبتتتتتتار  وبمتتتتتتن أ تتتتتتل التنفيتتتتتتذ الستتتتتتلس للمشتتتتتتروع   اضتتتتتروري

لقريتتتتتتة فتتتتتتي تستتتتتتهيل ل ةممثلتتتتتتالوظائفهتتتتتتا ودور اللجنتتتتتتة و  بتتتتتتر المظتتتتتتالممنشتتتتتتا  لجنتتتتتتة معتتتتتتادة التتتتتتتوطين 

 في خطة معادة التوطين  بر المظالم مبينة عمليات 

 

رصتتتتتد لفصتتتتتل مستتتتتتقل تتتتتتم تضتتتتتمين مشتتتتتروع تنمتتتتتوي  وقتتتتتد مكتتتتتون هتتتتتام ألي الرصتتتتتد والتقيتتتتتيم يعتبتتتتتر 

ميزانيتتتتتة ألنشتتتتتطة خطتتتتتة معتتتتتادة كمتتتتتا تتتتتتم معتتتتتداد التنفيتتتتتذ وتقيتتتتتيم النتتتتتتائج فتتتتتي خطتتتتتة معتتتتتادة التتتتتتوطين  

طين بمتتتتتتتتا فتتتتتتتتي ذلتتتتتتتتك اإلدارة الماليتتتتتتتتة والتعتتتتتتتتويض عتتتتتتتتن األراضتتتتتتتتي والهياكتتتتتتتتل واألصتتتتتتتتول التتتتتتتتتو

 فصل مستقل في خطة معادة التوطين تضمينها كاإلنتا ية األخر  و

  

 واألسلوبالنهج  1.4

  

 هذا المشروع على ما يلي:أسلوب نهج وينطوي 

 

  على الطبيعي  والخصائص السكن والمساكن لفهم نمط تم القيام بزيارات تفصيلية الى مشروع الطريق

ق يمتداد الطرم لت ديد المقاطع الهامة  3102ديسمبر شهر طول ممر الطريق السريع المقترح خ ل 

  وتطوير فهم للوضع ا  تماعي وا قتصادي ونمط النشاط على طول ممر الطريق السريع المقترح

  المجموعات النسائية ن فيهم بم المشروعالم تمل أن يتضرروا من األشخاص تم م را  مشاورات مع

وكذلك أص اب المصل ة الرئيسيين   وشيوخ القر األشخاص المتضررين من المشروعوممثلين عن 

الصندو  ا  تماعي من ولين ئا خرين بما في ذلك الم افظين والمنظمات غير ال كومية ومس
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تم أثنا  المسح أيضا  مع كما   مناقشات المجموعات البؤريةباستخدام موظفين من السلطة الم لية و

ع قة مع أص اب المصل ة بما طوير لتالتشاركية للتقييم األخر  واألدوات أدوات اللقا ات التشاورية 

وت ديد القضايا ا  تماعية الرئيسية وتقييم  المتضررين من المشروعالم تملين األشخاص في ذلك 

وسبل العيش والهياكل والتماسك ا  تماعي وس مة مستخدمي الطريق  يضااألثر الم تمل على األر

  قيمختلع  وانع تصميم الطرآرا  الناس حول و

   الهياكل واألراضي  حول العقارات/معلومات جمع ا تماعية واقتصادية لاحصائية ومدارة استبيانات

  الزراعية ونوع الملكية والفئات ا  تماعية وما ملى ذلك

 المشروععن آلثار السلبية التي قد تنجم ل األشخاص المتضررين من المشروعرات توثيق تصو  

  باض النظر  األشخاص المتضررين من المشروعحول مختلع فئات تطوير قاعدة بيانات مع تقديرات

 ملكياتهم القانونية عن 

   ترحالطريق السريع المقمسار ممر األراضي ونمط زراعة الم اصيل على طول حيازة تقييم  

  لجان ممثلي القر ت ديد وتقييم قدرات المنظمات غير ال كومية / المستفيد و 

  عمتتتتتتتل مستتتتتتتوحات ا  تماعيتتتتتتتة وا قتصتتتتتتتادية لاتتتتتتتر  معتتتتتتتداد خطتتتتتتتة امحصتتتتتتتا  والت ليتتتتتتتل

 مطار ا ست قا  معداد معادة التوطين و

 

 أدناد  مبينة ومعادة التوطين لمشروع ممر الطريق السريع نطا  تاثير حيازة األراضي 

  

 األراضي وإعادة التوطينآثار حيازة تقدير وتحليل  1.0

 

ومعتتتتتتتادة بصتتتتتتتورة دائمتتتتتتتة   يتتتتتتتازة األراضتتتتتتتيوتقيتتتتتتتيم تفصتتتتتتتيلي لآلثتتتتتتتار الشتتتتتتتاملة لتنفيتتتتتتتذ مستتتتتتتح تتتتتتتتم 

ستتتتت ين اممكونتتتتتة متتتتتن فتتتتتي الميتتتتتدان لمشتتتتتروع  وتتتتتتم نشتتتتتر ثتتتتت   فتتتتتر  مستتتتتح الناتجتتتتتة عتتتتتن االتتتتتتوطين 

الم ليتتتتتتتة ختتتتتتت ل معرفتتتتتتتة باللهجتتتتتتتات لمستتتتتتتح ا  تمتتتتتتتاعي ولمناستتتتتتتبة يمتلكتتتتتتتون مهتتتتتتتارات وقتتتتتتتدرات 

قتتتتتتتدير ا تمتتتتتتتاع أشتتتتتتتخاص ورأس كتتتتتتتل فريتتتتتتتق خبيتتتتتتتر  6-0ضتتتتتتتم  الفتتتتتتتر  و م 3102 شتتتتتتتهر ديستتتتتتتمبر

كمتتتتتا تتتتتتم م تتتتترا  المستتتتتح العمليتتتتتة التتتتتتي قتتتتتد تنشتتتتتأ أثنتتتتتا  المستتتتتح  قضتتتتتايا وحتتتتتل الللفريتتتتتق قتتتتتدم التو يتتتتت  ي

المقتتتتتتتترح  حتتتتتتترم الطريتتتتتتتقضتتتتتتتمن  المشتتتتتتتروعا حصتتتتتتتائي )التعتتتتتتتداد  لألشتتتتتتتخا  المتضتتتتتتتررين متتتتتتتن 

تتتتتتم استتتتتتكمال  بنقتتتتتاى مفتتتتتتوح  وقتتتتتد غطتتتتتى المستتتتتح ا حصتتتتتائي متتتتتن ختتتتت ل استتتتتتخدام استتتتتتبيان متتتتتنظم 

المتضتتتتتتررة متتتتتتن حتتتتتترم الطريتتتتتتق فتتتتتتي  األصتتتتتتول و تتتتتترد% 011كامتتتتتتل األستتتتتتر المتضتتتتتتررة بنستتتتتتبة 

متتتتتتن قبتتتتتتل كتتتتتتل أستتتتتترة متضتتتتتتررة  تتتتتتتم تأكيتتتتتتد نتتتتتتتائج الجتتتتتترد وقتتتتتتد %  011منطقتتتتتتة المشتتتتتتروع بنستتتتتتبة 

 ا حصتتتتتتائي )التعتتتتتتداد  فتتتتتتي ت ديتتتتتتد ومحصتتتتتتا  عتتتتتتدد األشتتتتتتخاصح األهتتتتتتداي الرئيستتتتتتية للمستتتتتتتمثلتتتتتت  

بيانتتتتتتات تكتتتتتتوين المتضتتتتتتررة  ووضتتتتتتع قائمتتتتتتة  تتتتتترد باىألراضتتتتتتي واألصتتتتتتور األختتتتتتر  المتضتتتتتتررين و

وضتتتتتتتع الميزانيتتتتتتتات أي معتتتتتتتادة التتتتتتتتوطين )خطتتتتتتتة العديتتتتتتتد متتتتتتتن الجوانتتتتتتتع األختتتتتتتر  لأساستتتتتتتية حتتتتتتتول 

   غير ذلكوسائل المساعدة والرصد وطوير تو

 

ألشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين مر عتتتتتتي ل ا تمتتتتتتاعي واقتصتتتتتتاديتتتتتتتم ا تتتتتترا  مستتتتتتح باإلضتتتتتتافة ملتتتتتتى ذلتتتتتتك  

  وتمثلتتتتتتت  متتتتتتتن األستتتتتتتر المتضتتتتتتتررة% 30 لنستتتتتتتبةعينتتتتتتتة عشتتتتتتتوائية علتتتتتتتى استتتتتتتاس   متتتتتتتن المشتتتتتتتروع

تقيتتتتتتيم مصتتتتتتادر التتتتتترز  لألستتتتتتر ومستتتتتتتويات التتتتتتدخل  فتتتتتتي المستتتتتتح ا  تمتتتتتتاعي وا قتصتتتتتتادي أهتتتتتتداي 

  وت ديتتتتتتد أختتتتتتر  التتتتتتى أمتتتتتتاكن وال صتتتتتتول علتتتتتتى معلومتتتتتتات متتتتتتن األستتتتتتر حتتتتتتول تفضتتتتتتي ت نقلهتتتتتتم

بستتتتتتبع المشتتتتتتروع  وتتتتتتتوفير معلومتتتتتتات مفيتتتتتتدة إلعتتتتتتداد صتتتتتتعوبات خاصتتتتتتة األستتتتتتر التتتتتتتي قتتتتتتد توا تتتتتت  

 دعم اللتخفيع وتدابير ل

 

المتتتتتتر ح أن تتتتتتتتأثر ب يتتتتتتازة  أستتتتتترة متتتتتتن 386,0ووفقتتتتتتا لنتتتتتتتائج مستتتتتتح تعتتتتتتداد الستتتتتتكان  فتتتتتتان ا متتتتتتالي 

 شتتتتتتتتخص 31,695وبشتتتتتتتتكل م متتتتتتتتالي ستتتتتتتتوي يتضتتتتتتتترر أستتتتتتتترة مستتتتتتتتتأ رة   ,21  منهتتتتتتتتا األراضتتتتتتتتي

فتتتتتتتي المقتتتتتتتام األول متتتتتتتن ختتتتتتت ل الزراعتتتتتتتة دخلهتتتتتتتا كستتتتتتتع تهتتتتتتتذد األستتتتتتتر و  متتتتتتتن حيتتتتتتتازة األراضتتتتتتتي

يتطلتتتتتتتع المشتتتتتتتروع   الصتتتتتتتايرةاألعمتتتتتتتال التجاريتتتتتتتة متتتتتتتن ختتتتتتت ل وأ ر بتتتتتتتوزراعتتتتتتتة القتتتتتتتات والعمتتتتتتتل 

متتتتتتتتن بتتتتتتتتين التتتتتتتتث   هكتتتتتتتتتار متتتتتتتتن األراضتتتتتتتتي بصتتتتتتتتورة دائمتتتتتتتتة  و , 08332حيتتتتتتتتازة )استتتتتتتتتم    

بشتتتتتتكل غيتتتتتتر متناستتتتتتع ثقيلتتتتتتة حيتتتتتتازة األراضتتتتتتي تكتتتتتتون الم افظتتتتتتات الدخلتتتتتتة فتتتتتتي الشتتتتتتمروع  ستتتتتتوي 

هكتتتتتتتتار  وبستتتتتتتتيطة  9 300هكتتتتتتتتار  وكبيتتتتتتترة فتتتتتتتي م افظتتتتتتتة تعتتتتتتتز ) 6 919م افظتتتتتتتة ل تتتتتتتج )فتتتتتتتي 

علتتتتتى ستتتتتبل  يضتتتتتاهكتتتتتتار   ومتتتتتن المتتتتتر ح أن تتتتتتأثير حيتتتتتازة األر 2 20نستتتتتبيا فتتتتتي م افظتتتتتة عتتتتتدن )

قطعتتتتتتة أر  فرديتتتتتتة  3009العتتتتتتيش ستتتتتتوي تكتتتتتتون كبيتتتتتترة فتتتتتتي كثيتتتتتتر متتتتتتن ال تتتتتتا ت  فمتتتتتتن أصتتتتتتل 
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%  011قطعتتتتتتتة يتعتتتتتتتين حيازتهتتتتتتتا بشتتتتتتتكل كامتتتتتتتل ) ,020ة فتتتتتتتي حيتتتتتتتازة األراضتتتتتتتي  هنتتتتتتتا  متضتتتتتتتمن

 ستتم حيازتها بشكل  زئي قطعة  20,في حين أن القطع المتبقية البالاة 

 

  YCHPستتتتتتتوي يتطلتتتتتتتع مشتتتتتتتروع ممتتتتتتتر الطريتتتتتتتق الستتتتتتتريع )األراضتتتتتتتي   حيتتتتتتتازةباإلضتتتتتتتافة ملتتتتتتتى 

يتطلتتتتتع األمتتتتتر نقتتتتتل ستتتتتوي   اإل متتتتتالي فتتتتتيو  علتتتتتى مستتتتتتو  كبيتتتتتر لستتتتتكانلونقتتتتتل  للمنشتتتتتا ات هتتتتتدم

 تت متتتتتتتل بتتتتتتتين الم افظتتتتتتتات  ستتتتتتتوي ومتتتتتتتن   ملتتتتتتتى منتتتتتتتاطق أختتتتتتتر  شتتتتتتتخص  2,789أستتتتتتترة ) 001

م افظتتتتتتة فتتتتتتي  322 عتتتتتتددنستتتتتتمة  مقارنتتتتتتة ب 2,546الجتتتتتتز  األكبتتتتتتر متتتتتتن هتتتتتتذا النقتتتتتتل )تعتتتتتتز م افظتتتتتتة 

  في عدنأشخاص  01ل ج و 

 

  التوطينومعادة بصورة دائمة األراضي ملخص  ثار حيازة  0يوضح الجدول رقم 

 

 إعادة التوطينحيازة األراضي وآثار : ملخص 0.1الجدول 

 )هكتار( ساحةالم اآلثار االجتماعية حجم

 161.0 بصورة دائمةاألراضي الزراعية المتضررة 

 11.03 بصورة دائمةاألراضي السكنية المتضررة 

 21.04 بصورة دائمةاألراضي التجارية المتضررة 

 223.83 بصورة دائمةاألراضي العامة المتضررة 

 696.18 بصورة دائمة المراعي المتضررة

 107.95 بصورة دائمة األراضي القاحلة المتضررة

 3.77 بصورة دائمةالدينية المتضررة األراضي 

  170 المتضررةمساكن المالكي عدد 

  61 التجارية المتضررةمالكي الم  ت عدد 

  22 ا بار المتضررةمالكي عدد 

 أص اب األر  بيناألسر المتضررة من المشروع  من 

 المستأ رين

2,685  

2,377 

308 

  31,695 األشخاص المتضررين من المشروع

 مصادر الدخل
الم  ت التجارية   زراعة القات  الزراعة

 ل الزراعةاالصايرة وعم
لمسح   .4100ديسمبر االحصائي ، * المصدر: ا

  
  الطريتتتتتتقرم ال زمتتتتتتة ل تتتتتتالتتتتتتتي ستتتتتتتتم حيازتهتتتتتتا بصتتتتتتورة دائمتتتتتتة كافتتتتتتة األراضتتتتتتي شتتتتتتمل األر  ت

 األنفا  والقنوات وجسور مناطق الصيانة  م طات ا ستراحة  المعابر  ال

 

وي ينطتتتتتتوي المشتتتتتتروع علتتتتتتى حيتتتتتتازة األراضتتتتتتي بصتتتتتتورة مؤقتتتتتتتة  قامتتتتتتة مخيمتتتتتتات اإلنشتتتتتتا  وستتتتتت

استتتتتتتخدام األراضتتتتتتي ومختتتتتتازن مؤقتتتتتتتة لمتتتتتتواد البنتتتتتتا  والمعتتتتتتدات  لتتتتتتم ياطتتتتتتي مستتتتتتح األراضتتتتتتي آثتتتتتتار 

قتتتتتتع اموالمقتتتتتتاول المستتتتتتئول عتتتتتتن تنفيتتتتتتذ األعمتتتتتتال المدنيتتتتتتة هتتتتتتو متتتتتتن ستتتتتتيختار  نبصتتتتتتورة مؤقتتتتتتتة أل

فتتتتتتي والمجتتتتتتالس الم ليتتتتتتة فتتتتتتي بدايتتتتتتة تنفيتتتتتتذ المشتتتتتتروع  وغيرهتتتتتتا بالتشتتتتتتاور متتتتتتع نشتتتتتتا  مخيمتتتتتتات اإل

إلقامتتتتتتتة مخيمتتتتتتتات اإلنشتتتتتتتا  ومختتتتتتتازن اختيتتتتتتتار األراضتتتتتتتي العامتتتتتتتة ستتتتتتتوي يتتتتتتتتم معظتتتتتتتم ال تتتتتتتا ت  

ألراضتتتتتي خاصتتتتتة  ستتتتتيتم ال صتتتتتول عليهتتتتتا متتتتتن ختتتتت ل ا حتيتتتتتام فتتتتتي حالتتتتتة مؤقتتتتتتة لمتتتتتواد البنتتتتتا   و

 ا تفا  المتبادل بين المقاولين وم   األراضي 

 

 حسب الفئةب يضارحيازة األتقدير  1.0.0

  

المشتتتتتتتتروع م أن 3102اإلحصتتتتتتتتائي التتتتتتتتذي أ  تتتتتتتتري فتتتتتتتتي ديستتتتتتتتمبر مستتتتتتتتح المتتتتتتتتن ختتتتتتتت ل  ي حتتتتتتتت 

متتتتتتتتن القطتتتتتتتتاع  تعتتتتتتتتود ملكيتهتتتتتتتتا ألشتتتتتتتتخاص هكتتتتتتتتتار متتتتتتتتن األراضتتتتتتتتي  , 08332يتطلع حيتتتتتتتتازة ستتتتتتتت

هكتتتتتتتتتتار متتتتتتتتتن  439.32هكتتتتتتتتتتار  والدولتتتتتتتتتة ) 299.58هكتتتتتتتتتتار   والمجتمعتتتتتتتتتات ) 485.91الختتتتتتتتتاص )

  ملختتتتتتتتص ل يتتتتتتتتازة األراضتتتتتتتتي ب ستتتتتتتتع 3يوضتتتتتتتتح الجتتتتتتتتدول التتتتتتتتتالي رقتتتتتتتتم ) األراضتتتتتتتتي العامتتتتتتتتة   

 الم افظة 
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 مديريةوالمحافظة / ال تقدير حيازة األراضي بحسب الفئة: 0.2الجدول 

  المديرية المحافظة

إجمالي األرض 

 المصادرة

 )هكتار(

األراضي 

العامة 

 )هكتار(

األراضي 

المشاع 

 )هكتار(

األراضي 

الخاصة 

 )هكتار(

 0,00 0,00 37.36 37.36 دار سعد عدن

 ل ج
 99.02 137.22 55.45 291.69 المسيمير

 113.10 158.28 346.50 617.88 تبن 

 212.12 295.50 401.95 909.57 المجموع الفرعي لحج

 تعز
 49.18 0.86 0,00 50.04 التعزية

 224.60 3.22 0,00 227.83 ماوي 

 273.78 4.08 0,00 277.87 تعز -االجمالي الفرعي 

 485.91 299.58 439.31 1224.80 الكلي اإلجمالي
 م4100المسح االحصائي ديسمبر * المصدر: 

  
وغالبيتتتتتتة هتتتتتتذد قطعتتتتتتة أر  ستتتتتتوي تتتتتتتتم حيازتهتتتتتتا   3009كمتتتتتتا حتتتتتتدد المستتتتتتح ا حصتتتتتتائي ا متتتتتتالي 

لمشتتتتتتتروع %  011حيتتتتتتتازة بنستتتتتتتبة )القطتتتتتتتع ستتتتتتتوي تتتتتتتتتم حيازتهتتتتتتتا بشتتتتتتتكل كامتتتتتتتل وبصتتتتتتتورة دائمتتتتتتتة 

التتتتتتتتي ستتتتتتتتم حيازتهتتتتتتا وتوزيعهتتتتتتا ب ستتتتتتع فئتتتتتتة ونتتتتتتوع تفاصتتتتتتيل األراضتتتتتتي ممتتتتتتر الطريتتتتتتق الستتتتتتريع  

   وبالنستتتتتتتبة 2وملكيتتتتتتتة قطتتتتتتتع األر  المتضتتتتتتتررة وب ستتتتتتتع الم افظتتتتتتتة مبينتتتتتتتة فتتتتتتتي الجتتتتتتتدول رقتتتتتتتم )

 المنشتتتتتتتتا ات % متتتتتتتتن تلتتتتتتتتك األراضتتتتتتتتي التتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتم حيازتهتتتتتتتتا و1,فتتتتتتتتان  لألراضتتتتتتتتي الزراعيتتتتتتتتة 

ع فتتتتتي منطقتتتتتة واحتتتتتدة وهتتتتتي ت ديتتتتتدا بتتتتتالقرب متتتتتن نوبتتتتتة دكتتتتتيم حيثمتتتتتا التجاريتتتتتة التتتتتتي ستتتتتيتم هتتتتتدمها تقتتتتت

م تقتتتتتتاطع كبيتتتتتتر لطتتتتتتر  متعتتتتتتددة  3112توقتتتتتتع التصتتتتتتميم الهندستتتتتتي األصتتتتتتلي التتتتتتذي تتتتتتتم معتتتتتتدادد فتتتتتتي 

المنشتتتتتتتتا ات وفتتتتتتتي ذلتتتتتتتتك الوقتتتتتتت   كتتتتتتتتان استتتتتتتتتخدام األر  فتتتتتتتي تلتتتتتتتتك المنطقتتتتتتتتة مختلفتتتتتتتا ومعظتتتتتتتتم 

األشتتتتتتتاال العامتتتتتتتة والطتتتتتتتر  نقتتتتتتتل  م  تعتتتتتتتتزم وزارة3112التجاريتتتتتتتة القائمتتتتتتتة حاليتتتتتتتا تتتتتتتتم بنائهتتتتتتتا بعتتتتتتتد 

متتتتتتتر ب يتتتتتت  يكتتتتتتون معظمهتتتتتتا علتتتتتتى أراضتتتتتتي عامتتتتتتة  وهتتتتتتذا  211موقتتتتتتع التقتتتتتتاطع المخطتتتتتتط ب تتتتتتوالي 

% متتتتتتن الكلفتتتتتتة العاليتتتتتتة  ستتتتتتتم   األراضتتتتتتي التجاريتتتتتتة وهتتتتتتدم الهياكتتتتتتل 01ستتتتتتوي يتتتتتتوفر حتتتتتتوالي 

در التجاريتتتتتة فتتتتتي ذلتتتتتك الموقتتتتتع )نوبتتتتتة دكتتتتتيم   وبالتتتتتتالي فتتتتتان ا متتتتتالي الكميتتتتتات فتتتتتي تلتتتتتك البنتتتتتود تقتتتتت

 % من م مالي الكميات 22بنسبة 

  

 حسب الفئةب: توزيع قطع األراضي المتضررة 0.3جدول 

 المحافظة

 اقتناء األراضي

األراضي 

المكتسبة 

 )هكتار(

 خاصة  يضاأر
عدد 

 القطع

األراضي 

   المشاع

عدد 

  القطع
  القطععدد  األراضي العامة 

 تعز

  
 277.87 

 0 سكني 0 سكني 84 ةسكني

 0 زراعي 0 زراعي 1005 ةزراعي

 0 تجاري 0 تجاري 7 ةتجاري

 0 المراعي 0 المراعي 0 مراعي

 12 أراضي قاحلة
األراضي 

 القاحلة
 0 أراضي قاحلة 0

 0 دينية 10 دينية 3 دينية

 0 أراضي عامة 8 أراضي عامة 158 أراضي عامة

 0 اإلجمالي 18 اإلجمالي 1269 اإلجمالي

 3 سكني 0 سكني 64 ةسكني 909.57 ل ج
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 0 زراعي 0 زراعي 324 ةزراعي

 6 تجاري 2 تجاري 55 ةتجاري

 33 المراعي 71 المراعي 81 مراعي

 104 أراضي قاحلة
األراضي 

 القاحلة
 2 أراضي قاحلة 8

 1 دينية 3 دينية 1 دينية

 38 أراضي عامة 21 أراضي عامة 13 أراضي عامة

 83 اإلجمالي 105 اإلجمالي 642 اإلجمالي

 37.36 عدن

 6 سكني 0 سكني 0 ةسكني

 13 زراعي 0 زراعي 0 ةزراعي

 1 تجاري 0 تجاري 0 ةتجاري

 0 المراعي 0 المراعي 0 مراعي

 17 أراضي قاحلة 0 أراضي قاحلة 0 أراضي قاحلة

 0 دينية 0 دينية 0 دينية

 5 عامةأراضي  0 أراضي عامة 0 أراضي عامة

 42 مجموع 0 مجموع 0 مجموع

 125 - 123 - 1911 - 1224.80 مجموع

               

  0.4مبين في الجدول   سع الم افظةوي تتم حيازتها با ستخدام ال الي لألر  التي س

  

 حيازتهاتم ت: االستخدام الحالي لألراضي التي س0.4الجدول 

ي المديرية المحافظة
جمال

إ
 

ي 
ض
ألرا

ا

صادرة
الم

 

عية
ي الزرا

ض
ألرا

ا
 

ي
ع
المرا

 

سكنية
ال

جارية 
الت

 

حلة
ي القا

ض
ألرا

ا
 

الدينية
 

ي العامة
ض
ألرا

ا
 

 18.04 0,00 12.41 0,00 4.45 0,00 2.47 37.36 دار سعد عدن

 ل ج
 9.02 0,00 2.07 15.43 0.19 240.17 24.75 291.63 المسيمير

 58.27 0.38 78.35 5.39 4.22 456.01 15.33 617.94 تبن 

 67.29 0.38 80.42 20.81 4.41 696.18 40.07 909.57  المجموع الفرعي لحج

 تعز
 10.52 0.32 13.98 0.06 1.19 0,00 23.98 50.04 التعزية

 127.98 3.07 1.14 0.17 0.98 0,00 94.48 227.83 ماوي 

 138.50 3.39 15.12 0.23 2,17 0,00 118.46 277.87  تعز -االجمالي الفرعي 

 223.83 3.77 107.95 21.04 11.03 696.18 161.00 1, 0332 الكلي اإلجمالي
 م4100المسح االحصائي ديسمبر * المصدر: 

  

 قطع المصادرة واألشخاص المتضررينالعدد  1.0.4

  

فتتتتتتتي  ميتتتتتتتع ستتتتتتتوي تتتتتتتتتأثر قطعتتتتتتتة أر   2159أن متتتتتتتا يصتتتتتتتل ملتتتتتتتى  المستتتتتتتح ا حصتتتتتتتائيأظهتتتتتتتر 

 وعتتتتتتدن  وذلتتتتتتك بستتتتتتبع حيتتتتتتازة األراضتتتتتتي للمشتتتتتتروع المقتتتتتتترح الم افظتتتتتتات التتتتتتث   )تعتتتتتتز ول تتتتتتج 

  سع الم افظة ب  المسح ا حصائينتائج ملخص ل 10ويتضمن الجدول 

  

 وعدد األشخاص المتضررينالتي ستتم مصادرتها قطع ال: عدد 0.5جدول ال
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عدد   المديرية المحافظة
ع
ط
الق

 

صادرة 
ي الم

ض
ألرا

ع ا
ط
ن ق

عدد م

كليا
 

ي 
ض
ألرا

ع ا
ط
ن ق

عدد م
صادرة 

الم

جزئيا
 

صادرة )
ق الم

ط
المنا

هكتار(
 

سر 
أل
عدد ا

ي 
ض
ل}ا

المالكة ل

ضررة
المت

 

ن
ضرري

ص المت
خا
ش
أل
عدد ا

 

جر
ستأ

سر الم
أل
ن ا

عدد م
ة

 

 5 44 0 37.40 34 8 42 دار سعد عدن

 ل ج
 51 2699 534 291.70 159 236 395 المسيمير

 7 959 202 617.94 222 213 435 تبن 

 368 0068 600 414.04 080 444 21, المجموع الفرعي لحج

 تعز
 0 6272 351 50.04 82 132 214 التعزية

 245 21721 1290 226.80 344 729 1073 ماوي 

 446 46440 0040 460.80 440 800 03,0 تعز –االجمالي الفرعي 

 018 00046 4066 0444.88 840 0008 3009 الكلي اإلجمالي
 م4100ديسمبر المسح االحصائي * المصدر: 

  

 التي سيتم هدمهاالسكنية  المنشاءات تقدير اجمالي ا 1.0.0

  

ستتتتتتتكني منهتتتتتتتا منشا  001ستتتتتتتتم هتتتتتتتدم ا متتتتتتتالي   م3102ديستتتتتتتمبر  المستتتتتتتح ا حصتتتتتتتائيوفقتتتتتتتا لنتتتتتتتتائج 

فتتتتتتي ل تتتتتتج  أمتتتتتتا فتتتتتتي م افظتتتتتتة عتتتتتتدن فستتتتتتي د  هتتتتتتدم  03هيكتتتتتتل ستتتتتتكني فتتتتتتي م افظتتتتتتة تعتتتتتتز و 030

تفاصتتتتتيل تتعلتتتتتتق بهتتتتتدم المرافتتتتتق الستتتتتتكنية   6هياكتتتتتل ستتتتتكنية طفيتتتتتتع للاايتتتتتة  يوضتتتتتح الجتتتتتتدول رقتتتتتم )

 في مشروع ممر الطريق السريع 

  

  السكنية حسب المحافظةالمنشاءات : هدم يقدر 0.6الجدول 

  المديرية المحافظة
 منطقة سكنية )متر مربع(

 عدد األسر
 حجر طوب بلوك اسمنت

 1 0.00 0.00 367.20 142.00 دار سعد عدن

 1 0.00 0.00 367.20 142.00 عدن -االجمالي الفرعي 

 ل ج
 22 64.20 0.00 377.67 0.00 المسيمير

 20 101.00 19.00 2378.02 651.00 تبن

 42 165.20 19.00 2755.69 651.00 المجموع الفرعي لحج

 تعز
 61 1359.53 0.00 1107.51 0.00 التعزية

 66 2517.00 0.00 1561.00 0.00 ماوي 

 127 3876.53 0.00 2668.51 0.00 تعز -االجمالي الفرعي 

 170 4041.73 19.00 5791.40 793.00 الكلي اإلجمالي
 م4100المسح االحصائي ديسمبر * المصدر: 

  

 التي سيتم هدمهاالتجارية المنشاءات تقدير  1.0.4

  

هتتتتتتتدمها بستتتتتتتبع المشتتتتتتتروع  ستتتتتتتوي يتتتتتتتتم أختتتتتتتر  تجاريتتتتتتتة منشتتتتتتتا ات م تتتتتتتل تجتتتتتتتاري أو  60هنتتتتتتتا  

فتتتتتي م افظتتتتتة ل تتتتتج  حيتتتتت  التتتتتتأثير علتتتتتى األعمتتتتتال التجاريتتتتتة ستتتتتوي ي تتتتتد  الاالبيتتتتتة العظمتتتتتى متتتتتن و

المرافتتتتتق   فتتتتتظن معظتتتتتم هتتتتتذد استتتتتابقتتتتتتم توضتتتتتي   كمتتتتتا وومتتتتتع ذلتتتتتك  تجتتتتتاري  منشتتتتتا   22ستتتتتيتم هتتتتتدم 

تقتتتتتاطع كبيتتتتتر  تعتتتتتتزم حيتتتتت  ستتتتتتتم مقامتتتتتة التجاريتتتتتة تقتتتتتع فتتتتتي مكتتتتتان واحتتتتتد بتتتتتالقرب متتتتتن نوبتتتتتة دكتتتتتيم 
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قتتتتتتتاطع كتتتتتتتي يتتتتتتتتم تفتتتتتتتادي هتتتتتتتدم الكثيتتتتتتتر متتتتتتتن وزارة األشتتتتتتتاال العامتتتتتتتة والطتتتتتتتر  معتتتتتتتادة تصتتتتتتتميم الت

مرفتتتتتق تجتتتتتاري ستتتتتيتم هتتتتتدمها فتتتتتي م افظتتتتتة تعتتتتتز ومرفتتتتتق واحتتتتتد فتتتتتي  00المرافتتتتتق التجاريتتتتتة  وثمتتتتتة 

مشتتتتتتروع ممتتتتتتر  تفاصتتتتتتيل بشتتتتتتأن هتتتتتتدم المبتتتتتتاني التجاريتتتتتتة فتتتتتتي 0 1رقتتتتتتم عتتتتتتدن  يوضتتتتتتح الجتتتتتتدول 

 الطريق السريع 

  

 التي سيتم هدمها التجاريةالمنشاءات  تقدير: 0.7الجدول 

 المديرية المحافظة
 منطقة تجارية )متر مربع(

 المالكينعدد 
 حجر طوب بلوك اسمنت

 1 0.00 0.00 50.00 0.00 دار سعد عدن

 1 0.00 0.00 50.00 0.00 عدن -االجمالي الفرعي 

 ل ج
 11 258.44 0.00 0.00 0.00 المسيمير

 32 956.00  5055.07 7884.33 تبن 

 43 1214.44 0.00 5055.07 7884.33 المجموع الفرعي لحج

 تعز
 1 61.00 0.00 0.00 0.00 التعزية

 16 132.30 0.00 176.50 0.00 ماوي 

 17 193.30 0.00 176.50 0.00 تعز -االجمالي الفرعي 

 61 1407.74 0.00 5281.57 7884.33 الكلي اإلجمالي
ديسمبر * المصدر:   م4100المسح االحصائي 

  

  سبل العيشوالزراعية التأثير على األراضي  1.0.6

  

مشتتتتتتروع الطريتتتتتتق فتتتتتتي مستتتتتتار الطريتتتتتتق الستتتتتتريع )كتتتتتتم  021المنتتتتتتاطق المو تتتتتتودة علتتتتتتى طتتتتتتول معظتتتتتتم 

 060  تستتتتتتتتخدم حاليتتتتتتتا. ألغتتتتتتترا  زراعيتتتتتتتة  ومتتتتتتتن هتتتتتتتذا كلتتتتتتت  ستتتتتتتوي يكتستتتتتتتع المشتتتتتتتروع الستتتتتتتريع

حيتتتتتت  أن األغلبيتتتتتتة هكتتتتتتتارا متتتتتتن منتتتتتتاطق الرعتتتتتتي   ,0 696هكتتتتتتتارا متتتتتتن األرضتتتتتتي الزراعيتتتتتتة زائتتتتتتدا 

يتتتتتتأتي بعتتتتتتدها هكتتتتتتتار   118.46م افظتتتتتتة تعتتتتتتز )ستتتتتتتكون العظمتتتتتتى متتتتتتن اقتنتتتتتتا  األراضتتتتتتي الزراعيتتتتتتة 

ومتتتتتتتن م افظتتتتتتتة عتتتتتتتدن ستتتتتتتوي يتطلتتتتتتتع هتتتتتتتذا  هكتتتتتتتتار   40.07ل تتتتتتتج )بالدر تتتتتتتة الثانيتتتتتتتة م افظتتتتتتتة 

لتتتتتتتتي ستتتتتتتيتم تقتتتتتتتع  ميتتتتتتتع أراضتتتتتتتي المراعتتتتتتتي اهكتتتتتتتتار متتتتتتتن األراضتتتتتتتي الزراعيتتتتتتتة   2.47المشتتتتتتتروع 

  لمسح ا حصائياج  وفقا لنتائج شراؤها في م افظة ل 

  

قطعتتتتتتتتة  329 1تو تتتتتتتتد منهتتتتتتتتا   أرا ة قطعتتتتتتتت 159 2متتتتتتتتن بتتتتتتتتين فتتتتتتتتأن علتتتتتتتتى و تتتتتتتت  الخصتتتتتتتتوص  و

متتتتتتتتتن  %02قطعتتتتتتتتتة أر  )متتتتتتتتتا يعتتتتتتتتتادل  030متتتتتتتتتن األراضتتتتتتتتتي الزراعيتتتتتتتتتة الخاصتتتتتتتتتة  منهتتتتتتتتتا أر  

الستتتتتتتتكان وألن    %011)ستتتتتتتتتكون  ميعهتتتتتتتتا مطلوبتتتتتتتتة للمشتتتتتتتتروع األراضتتتتتتتتي الزراعيتتتتتتتتة المطلوبتتتتتتتتة  

دخلهتتتتتم وستتتتتبل العتتتتتيش الخاصتتتتتة  بشتتتتتكل اساستتتتتي علتتتتتى الزراعتتتتتة بصتتتتتفتها مصتتتتتدر ونيعتمتتتتتد ينالم ليتتتتت

بهتتتتتتم  فتتتتتتأن ا ثتتتتتتار المترتبتتتتتتة ستتتتتتتكون كبيتتتتتترة  توزيتتتتتتع حيتتتتتتازة ا راضتتتتتتي الزراعيتتتتتتة الخاصتتتتتتة حستتتتتتع 

 أدناد  , 1القطعة سوي يختلع بين الم افظات المستهدفة بالمعدل الم دد في الجدول 

  

 صة المطلوبة للمشروعقطع األراضي الزراعية الخا: 0.8الجدول 

 المحافظة
الزراعية الخاصة األراضي  إجمالي قطع 

 المستهدفة

 القطع المطلوبة عدد 

 (%011بالكامل )

 1 1 عدن

 032 324 ل ج

 579 1005 تعز

 721 1329 اإلجمالي
ديسمبر *المصدر:   م4100المسح االحصائي 

  

هتتتتتتذا أغلبيتتتتتتة متتتتتتن ن  ووعتتتتتتدرح يمتتتتتتر عبتتتتتتر م افظتتتتتتات تعتتتتتتز ول تتتتتتج الطريق الستتتتتتريع المقتتتتتتتمستتتتتتار

القمح فتتتتتتتهكتتتتتتتتار   13.36ا البراستتتتتتتيم هكتتتتتتتتار   يليهتتتتتت 82.21)التتتتتتتذرة هتتتتتتي الم اصتتتتتتتيل علتتتتتتتى تتتتتتتأثير ال

أدنتتتتتتتتاد  9 1وفتتتتتتتتي الجتتتتتتتدول هكتتتتتتتتار    0.47هكتتتتتتتتار  وال نتتتتتتتتا  ) 4.44)ثتتتتتتتم القمتتتتتتتتح هكتتتتتتتتار   6.33)
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ومتتتتتتتع ذلتتتتتتتك  وتماشتتتتتتتيا متتتتتتتع   لم اصتتتتتتتيل المتضتتتتتتتررة حستتتتتتتع الم افظتتتتتتتاتلبيتتتتتتتان تفصتتتتتتتيلي يو تتتتتتتد 

الممارستتتتتتتتة المعتتتتتتتتتادة  ستتتتتتتتوي تقتتتتتتتتوم وزارة الطتتتتتتتتر  وا ستتتتتتتتكان بتتتتتتتتظب   المتتتتتتتتزراعين ل صتتتتتتتتد أي 

وبتتتتتتتذلك فمتتتتتتتن غيتتتتتتتر الم تمتتتتتتتل أن تتضتتتتتتتر للقيتتتتتتتام بتتتتتتتذلك    الوقتتتتتتت  الكتتتتتتتافيوم اصتتتتتتتيل مزورعتتتتتتتة 

 الم اصيل القائمة 

  

 اتالمحافظ، حسب الموجودة على األراضي المتأثرةأنواع المحاصيل  :0.9الجدول 

  المديرية المحافظة

مجموع األراضي 

الزراعية 

 )هكتار(

 نوع المحاصيل

 الحناء البرسيم قمح ذرة
الذرة 

 الرفيعة
 قطنال

 - - - 0.42 - - 2.47 دار سعد عدن

 - - - 0.42 - - 2.47 عدن -اإلجمالي الفرعي

  حج
 - - - 0.73 6.33 11.30 24.75 الموسيمير

 0.99 - - 11.96   0.35 15.33 تبن

 0.99 0,00 0,00 12.69 6.33 11.65 40.07 لحج  -اإلجمالي الفرعي

 تعز

  

  

 - -   - - 16.58 23.98 التعزية

 - 4.44 0.47 0.26 - 53.97 94.48 ماوية

 0,00 4.44 0.47 0.26 0.00 70.56 118.46 تعز -اإلجمالي الفرعي

 0.99 4.44 0.47 13.36 6.33 82.21 161.00 اإلجمالي
ديسمبر * المصدر:   م4100المسح االحصائي 

  
مملوكتتتتتتة للقطتتتتتتاع الختتتتتتاص األشتتتتتتجار / النباتتتتتتتات  222100وقتتتتتتد كشتتتتتتع المستتتتتتح الميتتتتتتداني أيضتتتتتتا أن 

متتتتتتتن المتتتتتتتر ح أن يكتتتتتتتون قطعتتتتتتت  بستتتتتتتبع بنتتتتتتتا  الطريتتتتتتتق الستتتتتتتريع المقترح وتشتتتتتتتمل هتتتتتتتذد النباتتتتتتتتات 

الليمتتتتتتتتتتتون  01  069والبابايتتتتتتتتتتتا  الجوافتتتتتتتتتتتة  0,0  033المتتتتتتتتتتتوز  المتتتتتتتتتتتانجو  092القتتتتتتتتتتتات   203101

ويتتتتتترد توزيتتتتتتع العتتتتتتدد ونتتتتتتوع متتتتتتن األشتتتتتتجار   نتتتتتتواع األختتتتتتر  األشتتتتتتجار األختتتتتتر  متتتتتتن األ 09,,0و

المصتتتتتتنع فعليتتتتتتا. كأشتتتتتتجار  نظتتتتتترا. القتتتتتتات  بوفيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق   0.10التتتتتتتالي  الجتتتتتتدولالمتضتتتتتتررة فتتتتتتي 

ل جمتتتتتتت  الصتتتتتتتاير وخصائصتتتتتتت  األختتتتتتتر   فمتتتتتتتن الممكتتتتتتتن عتتتتتتتادة مزالتتتتتتتت  متتتتتتتن الجتتتتتتتذور ومعتتتتتتتادة 

% متتتتتتن متتتتتت   أشتتتتتتجار القتتتتتتات 01وبنتتتتتتا  علتتتتتتى خبرتنتتتتتتا فتتتتتتي التتتتتتيمن  يفتتتتتتتر  أن حتتتتتتوالي زراعتتتتتتت   

% 21نقتتتتتتل أشتتتتتتجار القتتتتتتات الخاصتتتتتتة بهتتتتتتم ملتتتتتتى منتتتتتتاطق أختتتتتتر   بينمتتتتتتا متتتتتتا يمثتتتتتتل ستتتتتتوي يفضتتتتتتلون 

 منهم سوي يقومون بقطع اشجار القات وات فها 

 المديرية المحافظة

 عدد األشجار

ل
قا
رت
لب
 ا

ت
قا
ال
 

ل
خ
لن
 ا

ى
خر

 ا
ار
ج
ش
 أ

و
ج
ان
لم
 ا

فا
وا
ج
ال
 

يا
با
با
ال
 

وز
لم
 ا

ح
فا
لت
 ا

ش
شم

لم
 ا

ن
تي
ال
 

ن
و
يم
لل
 ا

ن
ما
لر
 ا

ل
لف
لف
 ا

 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 دار سعد عدن

 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 المجموع الفرعي عدن

 ل ج
 - 3 13 28 - - 450 10 87 145 6795 3 22013 - الموسيمير

 - - 37 30 2 - 220 175 - 17 956 - - - تبن

لحجالمجموع الفرعي   30984 0 22013 3 7751 162 87 185 670 0 2 58 50 3 0 

 تعز
 280 21 - - - 2 2 - 16 2 2471 1 3453 0 التعزية

 24 7 - 5 - - 122 2 66 358 8657 10 386584 8 ماوي 

تعزالمجموع الفرعي   402091 8 390037 11 11128 360 82 2 124 2 0 5 0 28 304 

 304 31 50 63 2 2 794 187 169 522 18879 14 412050 8 433075 اإلجمالي
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 تقدير اآلثار على األصول األخرى المرتبطة باألراضي  1.0.0

يو تتتتتتد هنتتتتتتا  أنتتتتتتواع أختتتتتتر  متتتتتتن األصتتتتتتول المرتبطتتتتتتة باألراضتتتتتتي التتتتتتتي ي تمتتتتتتل أن تتتتتتتتأثر بستتتتتتبع 

 ,2للميتتتتتتاد  و وبتتتتتتركتين بئتتتتتتر ميتتتتتتاة   33المشتتتتتتروع المقتتتتتتترح لممتتتتتتر الطريتتتتتتق الستتتتتتريع  وهتتتتتتذا يضتتتتتتم 

مستتتتتتتا د  وحظيتتتتتتترة واحتتتتتتتدة حستتتتتتتع التفاصتتتتتتتيل  ,خنتتتتتتتاد   و  01غرفتتتتتتتة حراستتتتتتتة  و  06ستتتتتتتيام  و 

 أدناد: 00 1ذات الع قة في الجدول 

 المديرية  الم افظة

 األصول األخرى المرتبطة باألراضي

 حظائر بر  مياد سيام ابار خناد 
غري 

 حراسة
 مسا د

 - - - - - 1 0 دار سعد عدن

تعزالمجموع الفرعي   0 1 - - - - - 

 ل ج
 - - - - 31 2 1 الموسيمير

 2 - 1 1 - 3 2 تبن

لحجالمجموع الفرعي   3 5 31 1 1 0 2 

 تعز
 6 1 2 التعزية

 
- 3 1 

 5 13 - 1 1 15 5 ماوية

تعزالمجموع الفرعي   7 16 7 1 0 16 6 

 8 16 1 2 38 22 10 اإلجمالي
ديسمبر المسح * المصدر:   م4100االحصائي 

 

 

 يالمشروع ونتائج المسح األساسمن تقدير وتحليل األشخاص المتضررين  1.0.6

ممممممن المسمممممح االستقصمممممائي المممممذي تمممممم إجرائممممم  فمممممي  تمممممم اسمممممتخدام المعلوممممممات المشمممممتقة إلمممممى حمممممد كبيمممممر

األراضمممممممي واألصمممممممول و ممممممممن المشمممممممروع المتضمممممممررين م لتحديمممممممد وعمممممممد األشمممممممخاص4100ديسممممممممبر 

األخممممممرى التممممممي سممممممول يفقممممممدونها كنتيجممممممة لمشممممممروع مسممممممار الطريممممممق السممممممريع. وكممممممذل  معلومممممممات 

مممممممن % 46أيضمممممما مممممممن مسممممممح اجتممممممماعي اقتصممممممادي منفصممممممل أجممممممري علممممممى اسمممممما  عينممممممة مشممممممتق  

الحاليمممممممة  سمممممممبل معيشمممممممتهم تكميليمممممممة بشمممممممأن للحصمممممممول علمممممممى معلوممممممممات المتضمممممممررة، بمممممممين األسمممممممر

 وفمممممي الفقمممممرة التاليمممممة تمممممم وصممممم  تقمممممدير وتحليمممممل األشمممممخاصالخاصمممممة بهمممممم.  الظمممممرول المعيشممممميةو

 .المشروع المتضررين

 من استمالك األراضي األشخاص المتضررين 1.0.8

 208690التعيييييييدد العيييييييام  ليييييييى عيييييييدد األشيييييييخاص المحتميييييييل تضيييييييرر م مييييييين المشيييييييروع  يييييييم يشيييييييير 
خسيييييييييائر اليييييييييذين سيييييييييو  يتعرضيييييييييون لأو   ث نيييييييييا 008030ذكيييييييييور و  008902 مييييييييينهم  شيييييييييخص  

وفيييييييي . تيجييييييية ألنشيييييييطة المشيييييييروع بسيييييييبب حييييييييازة األراضيييييييي للمشيييييييروعكناجتماعيييييييية واقتصيييييييادية 
لالشيييييييخاص اليييييييذكورياالناث المتضيييييييررين مييييييين تفصييييييييلي  ملخيييييييص توزييييييييع 03 1الجيييييييدول التيييييييالي 

 المشروع.حيازة أراضي 
 

 : االشخاص المتضررين من حيازة األراضي، حسب الجنس1.04الجدول 

 الم افظة
 ين من حيازة األراضياالشخاص المتضرر

 المجموع
 المتضررين االناث المتضررين الذكور

 27993 13885 14108 تعز

 3658 1814 1844 لحج
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 44 22 22 عدن

 31695 15721 15974 المجموع
ديسمبر * المصدر:   م4100المسح االحصائي 

 األشخاص المتضررين من هدم المنازل 1.0.4

و  ذكتتتتتتور 210 0 مشتتتتتتخص )متتتتتتنه 0,9 3ستتتتتتوي يكتتتتتتون متتتتتتن الم تمتتتتتتل أن يتضتتتتتترر متتتتتتا مجموعتتتتتت  

 02 1وفييييييي الجييييييدول التييييييالي يجتتتتتتة للمشتتتتتتروع  كنتمنتتتتتتا   ختتتتتت ل خستتتتتتائر األصتتتتتتول الستتتتتتكنية  2,2 0
 المنازل. لالشخاص الذكورياالناث المتضررين من  دمتفصيلي ملخص 

 : األشخاص المتضررين من هدم المساكن، حسب نوع الجنس1.00الجدول 

 الم افظة
 هدم المنازلاالشخاص المتضررين من 

 المجموع
 منا  ذكور

 2546 1263 1283 تعز

 233 116 117 لحج

 10 5 5 عدن

 2789 1384 1405 المجموع
ديسمبر *المصدر:   م4100المسح االحصائي 
 األشخاص المتضررين من هدم المباني التجارية 1.0.01

 كخستتتتتتتتائرمنتتتتتتتتا    323ذكتتتتتتتتور  و  320متتتتتتتتنهم شتتتتتتتخص ) 262ي تمتتتتتتتل أن يتضتتتتتتتترر متتتتتتتتا مجموعتتتتتتتت  

شتتتتتخص يعمتتتتتل  3, المبتتتتتاني التجاريتتتتتة كنتيجتتتتتة لتنفيتتتتتذ المشتتتتتروع  ومتتتتتن بيتتتتتنهمبستتتتتبع هتتتتتدم األصتتتتتول 

فتتتتتي تلتتتتتك المبتتتتتاني التجاريتتتتتة  تتتتتتم تخلتتتتتيص بيتتتتتان تفصتتتتتيلي ل شتتتتتخاص التتتتتذكور وا نتتتتتا  المتضتتتتتررين 

  حستتتتتع متتتتتا ورد بيانتتتتت  مستتتتتبقاومتتتتتع ذلتتتتتك    02 1فتتتتتي الجتتتتتدول التجاريتتتتتة متتتتتن هتتتتتدم المبتتتتتاني التجتتتتتاري 

لتقليتتتتتل عتتتتتدد  دكتتتتتيمتقتتتتتاطع كبيتتتتتر بتتتتتالقرب متتتتتن منطقتتتتتة نوبتتتتتة معتتتتتادة تصتتتتتميم متتتتتن األهميتتتتتة بمكتتتتتان فتتتتتظن 

 األشخاص المتضررين 

 ، حسب نوع الجنسالمباني التجارية: األشخاص المتضررين من هدم 1.04الجدول 

 المحافظة

 األشخاص المتضررين 

المباني التجاريةمن هدم   المجموع 

 إناث ذكور

 265 135 130 تعز

 188 93 95 لحج

 10 4 6 عدن

 463 232 231 المجموع
 م4100ديسمبر المسح االحصائي *المصدر: 

 

 وتحليل مجموع األشخاص المتضررين تقدير 1.0.00

بنتتتتتتا  الطريتتتتتتق الستتتتتتريع المقتتتتتتترح  متتتتتتن شتتتتتتخص ي تمتتتتتتل تضتتتتتتررهم 690 20هنتتتتتتا  متتتتتتا مجموعتتتتتت  

واألراضتتتتتتي الزراعيتتتتتتة  والبنيتتتتتتة والمستتتتتتاكن  ر علتتتتتتى أعمتتتتتتالهم  يتتتتتتتأثمتتتتتتن حيتتتتتت  ال ا ضتتتتتترار  وهتتتتتتذا

ا غلبيتتتتتة العظمتتتتتي متتتتتن ا شتتتتتخاص المتضتتتتتررين التتتتتذين ي تمتتتتتل تضتتتتتررهم   الت تيتتتتتة ومتتتتتا ملتتتتتى ذلتتتتتك

 %  تليهتتتتتتا فتتتتتتي الدر تتتتتتة الثانيتتتتتتة خستتتتتتارة المستتتتتتاكن بمعتتتتتتدل 0 9,بستتتتتتبع خستتتتتتارة ا راضتتتتتتي بمعتتتتتتدل )

التتتتتتتتي تتتتتتتتم التوصتتتتتتتل نتتتتتتتتائج ال   وتتتتتتتتتلخص %0 0)ثتتتتتتتم خستتتتتتتارة المبتتتتتتتاني التجاريتتتتتتتة بمعتتتتتتتدل   %, ,)

  00 1في الجدول التالي  يالمسح التعدادمليها من 

 المتضررين، حسب نوع الخسارةاألشخاص : مجموع 1.06الجدول 

 المحافظة

 األشخاص المتضررين

 المجموع
 خسارة المساكن خسارة األراضي

خسارة المباني 

 التجارية

 27993 265 2546 25182 تعز

 3658 188 233 3237 لحج

 44 10 10 24 عدن
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 31695 463 2789 28443 المجموع

 100 1.5 8.8 89.7 النسبة المئوية
ديسمبر *المصدر:   م4100المسح االحصائي 

 

 حجم األسرة 1.4.6

حجتتتتتتتتم األستتتتتتتترة ساستتتتتتتتية ا  تماعيتتتتتتتتة وا قتصتتتتتتتتادية أن متوستتتتتتتتط ا ستقصتتتتتتتتائية  دراستتتتتتتتة االكشتتتتتتتتف  

حجتتتتتتتم األستتتتتتتر المتضتتتتتتتررة هتتتتتتتي متوستتتتتتتط م  من   أفتتتتتتتراد 2.8علتتتتتتتى طتتتتتتتول منطقتتتتتتتة المشتتتتتتتروع هتتتتتتتو 

علتتتتتتى ستتتتتتبيل فمتضتتتتتتررين  بتتتتتتين المتتتتتتن األستتتتتتر فتتتتتترد بستتتتتتبع و تتتتتتود عتتتتتتدد كبيتتتتتتر  تتتتتتدا. متتتتتتن  2...

فتتتتتترد   311فتتتتتترد  وكتتتتتتل أستتتتتترتين مكونتتتتتتة متتتتتتن أكثتتتتتتر  211األستتتتتترة الواحتتتتتتدة مكونتتتتتتة متتتتتتن المثتتتتتتال  

  فرد 011وحوالي كل عشر أسر أخر  مكون من 

 

 نسبة الجنس على طول منطقة المشروع  1.4.0

  % منتتتتتتتا 6 29ذكتتتتتتتور ومعتتتتتتتدل متتتتتتتن الستتتتتتتكان  %2 01 معتتتتتتتدل أنيبتتتتتتتين ت ليتتتتتتتل المستتتتتتتح الميتتتتتتتداني 

  والتتتتتتي يبتتتتتدو أن صتتتتتورة طبتتتتتق األصتتتتتل متتتتتن  وأن النستتتتتبة األكبتتتتتر متتتتتن بتتتتتين الجنستتتتتين هتتتتتي للتتتتتذكور

  6 2شخصية وطنية  انظر الجدول أدناد 

 

 نسبة الجنس على طول منطقة المشروع: 6 2الجدول 

 البيانات
 األسر

 النسبة المئوية العدد

 50.4 15974 ذكور

 49.6 15721 منا 

 100 31695 المجموع

 .4100*المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
 

 نوع األسرة  4.4.0

 

%  يليهتتتتتتا فتتتتتتي 29) مشتتتتتتتركة وتمثتتتتتتلتبتتتتتتين متتتتتتن ختتتتتت ل مستتتتتتح األستتتتتترة أن معظتتتتتتم األستتتتتتر عتتتتتتائ ت 

%   تتتتتتتم 02) ممتتتتتتتدة وتمثتتتتتتل%  ثتتتتتتم عتتتتتتائ ت 0 0)نتتتتتتواة أو أوليتتتتتتة وتمثتتتتتتل الدر تتتتتتة الثانيتتتتتتة عتتتتتتائ ت 

  0 2تلخيص التفاصيل الخاصة بنوع األسرة في الجدول 

 

 األسرة: نوع األسرة حسب 4.6الجدول 

األسرةنوع   
 األسر

 النسبة المئوية العدد

 93 437 مشتركة

 5.7 27 نواة أو أولية

 1.3 6 ممتدة

 األسر التي أجريت

مقابالت معها   
470 100 

 .4100*المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
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 لمستوى التعليمي ألفراد األسرة ا 4.4.4

 

وهتتتتتذا بالتتتتتتالي   %0 90و فتتتتتي منطقتتتتتة المشتتتتتروع هتتتتتلتتتتتد  الستتتتتكان  معرفييييية القيييييراةة والكتابييييية معيييييدل

بعتتتتتد متتتتتن فتتتتتردين   فاألستتتتتر المكونتتتتتمعتتتتتدل أعلتتتتتى مقارنتتتتتة متتتتتع متوستتتتتط القتتتتترا ة والكتابتتتتتة فتتتتتي البلتتتتتد  

% علتتتتتتتتتتتى 6 2% و , 9%  0 02األبتتتتتتتتتتتتدائي والثتتتتتتتتتتتانوي والجتتتتتتتتتتتامعي تمثتتتتتتتتتتتل مكمتتتتتتتتتتتال تعلتتتتتتتتتتتيمهم 

% , 31القتتتتتترا ة والكتابتتتتتتة متتتتتتن األستتتتتتر يمثلتتتتتتون القتتتتتتدرة علتتتتتتى التتتتتتتوالي  فتتتتتتي حتتتتتتين أن التتتتتتذين لتتتتتتديهم 

 أدناد يعر  نتائج مسح األسرة  , 2الجدول فقط  

 

 ألفراد األسرة: الحالة التعليمية 4.8الجدول 

 

 التعليم
 أفراد األسرة

 النسبة المئوية العدد

I  2.8 153 التعليم الفني 

 3.6 201 المستو  الجامعي

II. 9.8 543 التعليم الثانوي 

III  54.7 3033 التعليم األبتدائي 

 20.8 1156 القرا ة والكتابة فقط

 8.3 460 األمية

 100 5546 المجموع

األسرالمقابلة مع   470 

 .4100*المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
 

 األسر أفرادمهنة  4.4.6

 

يعملتتتتتتتتون فتتتتتتتتي مجتتتتتتتتال الزراعتتتتتتتتة بنستتتتتتتتبة األستتتتتتتتر فتتتتتتتتراد األساستتتتتتتتي أن معظتتتتتتتتم أ ح يبتتتتتتتتين المستتتتتتتت

أفتتتتتتتراد أي أشتتتتتتتخاص عتتتتتتتاطلين عتتتتتتتن العمتتتتتتتل   %0 09)آختتتتتتترين هتتتتتتتا بالدرحتتتتتتتة الثانيتتتتتتتة    يلي2% 06)

تجتتتتتتتتارة    %0 3)عمالتتتتتتتتة    %0 02البيتتتتتتتتوت واألطفتتتتتتتتال   وطتتتتتتتت ب )  وربتتتتتتتتات المستتتتتتتتنين األستتتتتتتترة

ال قتتتتتتتتتتتائق    وتتتتتتتتتتتتتلخص %2 0خاصتتتتتتتتتتتة )الخدمتتتتتتتتتتتة ال   و%6 0   والخدمتتتتتتتتتتتة ال كوميتتتتتتتتتتتة )6% 3)

  9 2ذات الصلة في الجدول 

 : المهنة أفراد األسرة4.4الجدول 

 النسبة المئوية أفراد األسرة مصدر الدخل

 56.3 3122 الزراعة

بالزراعة )األلبان والدوا ن واألغنام والماعز واإلبل المتعلقة 

 والماشية 
67 1.2 

 0.4 21 صناعة منزلية

 2.6 144 تجارة

 0.2 11 سياحة

 1.6 89 قطاع حكومي

 1.4 78 قطاع خاص

 0.4 22 استخرام المعادن

 2.7 150 عمال بأ ر

 13.5 749 ط ب

 19.7 1093المسنين  وربات  األسرةأشخاص عاطلين عن العمل  أفراد أخر  )
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 النسبة المئوية أفراد األسرة مصدر الدخل

 البيوت واألطفال 

 100 5546 المجموع

 470 أسر تم مقابلتها

 .4100*المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
 

   ةألسرلالدخل السنوي  4.4.0

 

 دخلهتتتتتتتم الستتتتتتتنويأن   %6 03أغلبيتتتتتتتة األستتتتتتتر )ذكتتتتتتترت لمستتتتتتتح ا  تمتتتتتتتاعي وا قتصتتتتتتتادي  لوفقتتتتتتتا 

يتتتتتتتتتراوح دخلهتتتتتتتتم الستتتتتتتتنوي بتتتتتتتتين  %2 9أستتتتتتتتر  دو ر أمريكتتتتتتتتي  يليتتتتتتتت   611-011يتتتتتتتتتراوح بتتتتتتتتين )

   01 2في الجدول لذلك ويرد توزيع مفصل   دو ر أمريكي  11,-611)

 : الدخل السنوي لألسرة4.01الجدول 

 الدخل السنوي )دوالر أمريكي(
 األسر

 النسبة العدد

0-500 38 8.1 

500-600 341 72.6 

600-800 44 9.4 

800-1000 23 4.9 

1000-5000 12 2.6 

1500-2000 8 1.6 

 0.8 4 3111فو  

 100 470 المجموع

 .4100*المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
 

 دائمةالحيازة األصول  4.4.6

 

بيانتتتتتتتات أيضتتتتتتتا عتتتتتتتن حيتتتتتتتازة لألستتتتتتترة  وا قتصتتتتتتتاديا  تمتتتتتتتاعي المستتتتتتتح األساستتتتتتتي هتتتتتتتذا  متتتتتتتع 

حيتتتتتت  تبتتتتتتدو هتتتتتتذد   للستتتتتتكاندائمتتتتتتة ألن هتتتتتتذا يعكتتتتتتس ملتتتتتتى حتتتتتتد متتتتتتا المستتتتتتتو  المعيشتتتتتتي الاألصتتتتتتول 

  00 2في الجدول وتتخلص مماثلة في مناطق أخر  من اليمن النتائج 

 ةدائمال: حيازة األصول 4.00الجدول 

 األسر األصول الدائمة

 النسبة المئوية العدد 

 1.5 7 الراديو

 87 423 التلفون الخلوي أو النقال

 14.3 67 التلفاز

 0.4 2 األفران

 18.3 86 توصيل الااز المسال

 0.6 3 الكمبيوتر 

 8.9 42 الث  ة

 1.3 6 الاسالة

 3.8 18 درا ات هوائية

 4.7 22 سيارات

 470 ا سر التي تم مقابلتها

 .4100واالقتصادي، ديسمبر *المصدر: المسح االجتماعي 
 الحالة الصحية 4.4.8
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حتتتتتالتهم عتتتتتادة متتتتتا تكتتتتتون تبتتتتتين نتتتتتتائج المستتتتتح األساستتتتتي أن الستتتتتكان علتتتتتى طتتتتتول طريتتتتتق المشتتتتتروع 

م  أنتتتتتت  أثنتتتتتتا  المستتتتتتح الميتتتتتتداني أفتتتتتتاد التتتتتتبعض متتتتتتنهم أن حتتتتتتالتهم    البدنيتتتتتتة  يتتتتتتدة اللياقتتتتتت  الصتتتتتت ية و

وحمتتتتتتى الضتتتتتتنك وشتتتتتتلل األطفتتتتتتال ا الصتتتتتت ية تتضتتتتتتر أو أصتتتتتتيبوا متتتتتتؤخرا بتتتتتتأمرا  منهتتتتتتا الم ريتتتتتت

العتتتتتت م ا لوباثيتتتتتت  بتتتتتتد  متتتتتتن أنتتتتتتواع وا ميبيتتتتتتا  و متتتتتتيعهم يفضتتتتتتل العتتتتتت م فتتتتتتي والتهتتتتتتاب الكبتتتتتتد  

يعتتتتتتتر  تفاصتتتتتتتيل عتتتتتتتدد األستتتتتتتر المصتتتتتتتابة بتتتتتتتأمرا  والنستتتتتتتبة  03 2الجتتتتتتتدول ا ختتتتتتتر   التقليديتتتتتتتة 

 المئوية ذات الع قة 

 

 

 : الحالة الصحية على طول منطقة المشروع4.04الجدول 

 النسبة المئوية عدد األسر نوع المرض

 15.3 72 الم ريا

 6.0 28 حمى الضنك

 0.6 3 شلل ا طفال

 4.9 23 التهاب الكبد

 3.8 18 النََاع أو دا  الدودة ال لزونية

 0.4 2 ا مبيا

 470 األسر التي تم مقابلتها

 .4100*المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
 

 المديونية 4.4.4

 

المستتتتتتح عتتتتتتن القتتتتتترو  والمديونيتتتتتتة الخاصتتتتتتة بهتتتتتتم أثنتتتتتتا  أيتتتتتتا متتتتتتن المشتتتتتتاركين فتتتتتتي لتتتتتتم يتتتتتتذكر أيتتتتتتا 

  ساسي ا  تماعي وا قتصاديا سح الم

 

 الهجرة 4.4.01

 

غالبتتتتتتا متتتتتتا يهتتتتتتا رون للعمتتتتتتل فتتتتتتي المنتتتتتتاطق ال ضتتتتتترية تبتتتتتتين أن الستتتتتتكان فتتتتتتي منطقتتتتتتة المشتتتتتتروع 

 عية ال ياة لتعزيز الوضع ا  تماعي وا قتصادي وت سين نو

 

 الوصول إلى البنية التحتية المجتمعية 4.4.00

 

فتتتتتتي منطقتتتتتتة المشتتتتتتروع تنتمتتتتتتي ملتتتتتتى الفئتتتتتتات ذات التتتتتتدخل يبتتتتتتين المستتتتتتح األساستتتتتتي أن نستتتتتتبة كبيتتتتتترة 

وهتتتتتم أيضتتتتتا وهتتتتتذا يتتتتتؤدي ملتتتتتى صتتتتتعوبة وصتتتتتولهم ملتتتتتى البنيتتتتتة الت تيتتتتتة المجتمعيتتتتتة مثتتتتتل المتتتتتنخفض 

الشتتتتتتترب والكهربتتتتتتتا  والهواتتتتتتتتع األرضتتتتتتتية  المستشتتتتتتتفيات والمتتتتتتتدارس  والمتتتتتتتدارس الدينيتتتتتتتة  وميتتتتتتتاد 

اإلنترنتتتتتتتتت  المقتتتتتتتتتاهي  ومقتتتتتتتتتاهي الصتتتتتتتتتيدليات والبنتتتتتتتتتو  ووأقستتتتتتتتتام الشتتتتتتتتترطة ستتتتتتتتتوبر ماركتتتتتتتتت   الو

  02 2الواردة في الجدول ويتضح هذا بشكل  لي من النتائج 

 : البنية التحتية المجتمعية على طول منطقة المشروع4.00الجدول 

 البنية التحتية

 المجتمعية

 سيئ مقبول جيد

 % عدد األسر % عدد األسر
عدد 

 األسر
% 

 97.0 456 1.3 6 1.7 8 الص ة اتعيادات / وحد

 96.2 452 2.6 12 1.3 6 مدارس

 88.9 418 6.4 30 4.7 22 مدارس دينية

 98.5 463 1.1 5 0.4 2 مياد الشرب

 98.9 465 0.6 3 0.4 2 الكهربا 
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 البنية التحتية

 المجتمعية

 سيئ مقبول جيد

 % عدد األسر % عدد األسر
عدد 

 األسر
% 

 97.9 460 1.3 6 0.9 4 بقا ت

 83.8 394 8.9 42 7.2 34 أقسام الشرطة

 91.1 428 6.2 29 2.8 13 صرافة

 98.3 462 0.4 2 1.3 6 مخازن األدوية

 99.6 468 0.2 1 0.2 1 مقاهي ا نترن 

 470 األسر التي تم مقابلتها

 .4100*المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
  مشاركة المرأة 4.4.04

 

متتتتتتتدني لطريتتتتتتق الستتتتتتريع المقتتتتتتترح لممتتتتتتر الللمتتتتتترأة علتتتتتتى طتتتتتتول الوضتتتتتتع ا  تمتتتتتتاعي وا قتصتتتتتتادي 

فالنستتتتتتتبة األعلتتتتتتتى المستتتتتتتح ا  تمتتتتتتتاعي وا قتصتتتتتتادي  حيتتتتتت  يتضتتتتتتتح هتتتتتتتذا متتتتتتن ملتتتتتتى حتتتتتتتد معقتتتتتتتول 

متتتتتتتن قتتتتتتتوة العمتتتتتتتل فتتتتتتتي الزراعتتتتتتتة   %0 2وتشتتتتتتتكل   العمتتتتتتتل المنزلتتتتتتتيبلمشتتتتتتتاركة المتتتتتتترأة م تتتتتتتدودة  

اتختتتتتاذ القتتتتترار يبتتتتتين فتتتتتي علتتتتتى طتتتتتول منطقتتتتتة المشتتتتتروع فتتتتتظن صتتتتت حية المتتتتترأة وبالمثتتتتتل ممتتتتتا يجعتتتتتل 

وأن النستتتتتتا  لتتتتتتيس لهتتتتتتن أي رأي أو قتتتتتتول  أن المتتتتتترأة لستتتتتتي  حتتتتتترة للمشتتتتتتاركة فتتتتتتي  ميتتتتتتع األنشتتتتتتطة 

والشتتتتتتتترا    وتعلتتتتتتتتيم األطفتتتتتتتتال  والرعايتتتتتتتتة الصتتتتتتتت ية  فتتتتتتتتي القتتتتتتتترار المتصتتتتتتتتلة بتتتتتتتتاألمور الماليتتتتتتتتة

تتتتتتم توثيتتتتتق نتتتتتتائج مشتتتتترا  المتتتتترأة فتتتتتي مختلتتتتتع األنشتتتتتطة ا قتصتتتتتادية  وا نشتتتتتطة اليوميتتتتتة األختتتتتر  

  02 2ا والاير اقتصادية وص حية صنع القرار في الجدول منه

 : مشاركة المرأة4.04الجدول 

 األنشطة
 األسرة

 النسبة المئوية العدد

 األنشطة االقتصادية وغير االقتصادية

 4.7 22 الزراعة

 0.4 2 الخدمة

 0.2 1 التجارة واألعمال

 100 470 العمل المنزلي

 3 14 والترفي  الراحة  

 صنع القرار

 1.3 6 األمور المالية

 0.6 3 تعليم األطفال

 1.7 8 الرعاية الص ية للطفل

 0.4 2 شراة األصول

 0.0 0 األنشطة اليومية

 3.0 14 الوظائع ا  تماعية

 470 األسر التي تم مقابلتها

 .4100* المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي، ديسمبر 
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 وسياسة إعادة التوطين واألنظمة حيازة األراضي، 6 6

 اإلطار القانوني والتنظيمي الوطني لحيازة األرض 6.0

الدستتتتتتتتور والقتتتتتتتوانين اليمنيتتتتتتتة ت تتتتتتتدد اإلطتتتتتتتار القتتتتتتتانوني و التنظيمتتتتتتتي األساستتتتتتتي ل يتتتتتتتازة األراضتتتتتتتي و معتتتتتتتادة 

التتتتتتتتوطين ت تتتتتتت  وزارة األشتتتتتتتاال العامتتتتتتتة والطتتتتتتتر   ومتتتتتتتن  ملتتتتتتتة العناصتتتتتتتر الرئيستتتتتتتية األختتتتتتتر   أحكتتتتتتتام 

ال زمتتتتتتة ألغتتتتتترا  التنميتتتتتتة التابعتتتتتتة للدولتتتتتتة  وأحكتتتتتتام  يضتتتتتتانتتتتتتاطق األرلإلعتتتتتت ن عتتتتتتن مم   العتتتتتتام ا ستتتتتتت

دفتتتتتتتتع تعويضتتتتتتتتات عتتتتتتتتن الممتلكتتتتتتتتات المصتتتتتتتتادرة  وتعريتتتتتتتتع حقتتتتتتتتو  الملكيتتتتتتتتة بشتتتتتتتتأن ملكيتتتتتتتتة أو استتتتتتتتتخدام 

اإلطتتتتتتتتار القتتتتتتتتانوني اليمنتتتتتتتتي  منالممتلكتتتتتتتتات المو تتتتتتتتودة ذات الملكيتتتتتتتتة الفرديتتتتتتتتة الممتلكتتتتتتتتات المشتتتتتتتتتركة  وبمتتتتتتتتا 

السياستتتتتة التشتتتتتايلية للبنتتتتتك التتتتتدولي  فستتتتتيتم اتختتتتتاذ م تتتتترا ات  03 2األراضتتتتتي   يتفتتتتتق متتتتتع متطلبتتتتتات ل يتتتتتازة 

 أدناد   0 0)انظر القسم  مشروع ممر الطريق السريعلتنفيذ سياسية خاصة في 

طبقتتتتتتتا )أي مصتتتتتتتادرة غيتتتتتتتر مبتتتتتتتررة لممتلكتتتتتتتاتهم ي متتتتتتتي المتتتتتتتواطنين متتتتتتتن وبشتتتتتتتكل عتتتتتتتام فالدستتتتتتتتور اليمنتتتتتتتي 

الهيئتتتتتتتات يمتتتتتتتنح   0990/ 0رقتتتتتتتم العامتتتتتتتة )المرافتتتتتتتق قتتتتتتتانون ملكيتتتتتتتة  ات الدستتتتتتتتور  متتتتتتتن ذ 31م و 0للمتتتتتتتادتين 

حيتتتتتتازة الممتلكتتتتتتات الخاصتتتتتتة لمشتتتتتتاريع المصتتتتتتل ة   ال تتتتتتق فتتتتتتي المنتتتتتتاطقال كوميتتتتتتة )بمتتتتتتا فتتتتتتي ذلتتتتتتك حكتتتتتتام 

تطبتتتتتق العامتتتتتة  وطبقتتتتتا للقتتتتتانون  فظنتتتتت  فتتتتتي حالتتتتتة و تتتتتود األر  المطلوبتتتتتة ضتتتتتمن نطتتتتتا  الممتلكتتتتتات العامتتتتتة  

  ال تتتتتتا ت التتتتتتتي أ)مصتتتتتتادرة ملكيتتتتتتة ودفتتتتتتع التعتتتتتتويض المناستتتتتتع  والقتتتتتتانون ي تتتتتتدد ل أحكتتتتتتام قانونيتتتتتتةعندئتتتتتتذ 

ئولة عتتتتتتن تقتتتتتتدير لملكيتتتتتتة  و )م  الجهتتتتتتة المستتتتتتمصتتتتتتادرة ام تتتتتترا ات والملكيتتتتتتة   )ب  فيهتتتتتتا مصتتتتتتادر يجتتتتتتوز 

 الممتلكات وم را ات التعويض 

  مصتتتتتتادرة أ) قتتتتتتانون ملكيتتتتتتة المرافتتتتتتق العامتتتتتتة ي تتتتتتدد مصتتتتتتادرة الممتلكتتتتتتات بث ثتتتتتتة أشتتتتتتكال رئيستتتتتتية وهتتتتتتي:

  )ب  وفيهتتتتتتتا تقتتتتتتتوم الدولتتتتتتتة بتتتتتتتاإلع ن عتتتتتتتن ال ا تتتتتتتة ل يتتتتتتتازة األر  فتتتتتتتي المصتتتتتتتل ة العامتتتتتتتة   قضتتتتتتتائية

اتفتتتتتا  متتتتتع الموافقتتتتتة علتتتتتى تعتتتتتويض ت تتتتتددد لجنتتتتتة فنيتتتتتة   و )م  وفيهتتتتتا يتتتتتتم التوصتتتتتل ملتتتتتى مصتتتتتادرة وديتتتتتة   

غتتتتتتتترا  أللملتتتتتتتتى األر  ؤقتتتتتتتت  حتتتتتتتتق وصتتتتتتتتول مال كوميتتتتتتتتة الجهتتتتتتتتات  وفيهتتتتتتتتا تتطلتتتتتتتتع    حيتتتتتتتتازة مؤقتتتتتتتتتة

مالكهتتتتتتا الستتتتتتابق أو دفتتتتتتع يجتتتتتتع أن تعتتتتتتاد األراضتتتتتتي المكتستتتتتتبة ألغتتتتتترا  مؤقتتتتتتتة ملتتتتتتى ولبنتتتتتتا   رتبطتتتتتتة باالم

 التعويض المطلوب عن ال يازة المؤقتة لألر   وتقوم لجنة فنية بتقييم تلك األضرار 

المنتتتتتتاطق ال ضتتتتتترية فتتتتتتي مطتتتتتتار ال ئ تتتتتتة بشتتتتتتأن مصتتتتتتادرة األراضتتتتتتي فتتتتتتي لتتتتتتوائح تكميليتتتتتتة رستتتتتتمية تو تتتتتتد 

ويكتتتتتتتتتتون التعتتتتتتتتتتويض عتتتتتتتتتتن     31/0990)  ال ضتتتتتتتتتتريقتتتتتتتتتتانون التخطتتتتتتتتتتيط فتتتتتتتتتتي   361/0990التنفيذيتتتتتتتتتتة )

ا عنتتتتتد تكتتتتتون مستتتتتاحة األر  مطلوبتتتتتاألراضتتتتتي التتتتتتي يتتتتتتم مصتتتتتادرتها للبنيتتتتتة الت تيتتتتتة أو المرافتتتتتق ال ضتتتتترية 

تكتتتتتون   الشتتتتتروط مثتتتتتل هتتتتتذد نطبتتتتتق ت ماعنتتتتتدفتتتتتي المائتتتتتة متتتتتن قطعتتتتتة الملكيتتتتتة المعنيتتتتتة  و 30المطلوبتتتتتة تتجتتتتتاوز 

نتيجتتتتتتتة لتتتتتتتذلك    يتتتتتتتتم تطبيتتتتتتتق القتتتتتتتانون عتتتتتتتادة فتتتتتتتي كالمطلوبتتتتتتتة واستتتتتتتعة نستتتتتتتبيا  واإل تتتتتتترا ات والوثتتتتتتتائق 

 الممارسة 

ويتتتتتتتم النظتتتتتتر فتتتتتتي التطبيتتتتتتق الرستتتتتتمي حيتتتتتتازة األراضتتتتتتي فتتتتتتي المنتتتتتتاطق الريفيتتتتتتة    تطبيتتتتتتق أي لتتتتتتوائح بشتتتتتتأن 

ستتتتتتتار  وقتتتتتتتا طتتتتتتوي    فتتتتتتي الممارستتتتتتة ال اليتتتتتتة  تستتتتتتعى وكتتتتتتا ت يمكلتتتتتتع و لقتتتتتتانون مصتتتتتتادرة األراضتتتتتتي 

أو الترتيتتتتتع لبتتتتتدائل عينيتتتتتتة   التفتتتتتاو  متتتتتع أصتتتتت اب األراضتتتتتتي ل يتتتتتازة األراضتتتتتي المطلوبتتتتتةفتتتتتي المشتتتتتروع 

  والذي هو عادة الم اف رعاية السلطات الم لية   للممتلكات ت   

متتتتتتن قبتتتتتتل ال كومتتتتتتة اليمنيتتتتتتة والستتتتتتلطات القضتتتتتتائية معتتتتتتتري بتتتتتت  قبائتتتتتتل اليمنيتتتتتتة )العتتتتتتري  القتتتتتتانون العرفتتتتتتي لل

ويمكتتتتتتتن مضتتتتتتتفا  الطبتتتتتتتع   ات الملكيتتتتتتتة الفرديتتتتتتتة والمشتتتتتتتتركةاألراضتتتتتتتي ذ تتتتتتتدد حقتتتتتتتو  يكمصتتتتتتتدر قتتتتتتتانوني 

ويتتتتتتم   حقتتتتتو  ملكيتتتتتة األر المنتتتتتاطق الريفيتتتتتة بنتتتتتا  علتتتتتى طلتتتتتع متتتتتن صتتتتتاحع الرستتتتتمي للملكيتتتتتة العرفيتتتتتة فتتتتتي 

بيروقراطيتتتتتتتة م  أنتتتتتت  ونظتتتتتتترا. للتكتتتتتتتاليع ذات الع قتتتتتتة ينطتتتتتتتوي علتتتتتتى م تتتتتتترا ات   هتتتتتتذا فتتتتتتتي حتتتتتتا ت نتتتتتتتادرة

  تستتتتتتند بشتتتتتكل بنوعيهتتتتتا الفرديتتتتتة والمشتتتتتتركةاألراضتتتتتي ملكيتتتتتة حقتتتتتو   الريفيتتتتتة معقتتتتتدة  فتتتتتي معظتتتتتم المنتتتتتاطق 

 ال يازة الفعلية عام على 

 

متتتتتن  مؤهلتتتتتةالمبنيتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل أفتتتتتراد علتتتتتى ملكيتتتتتة خاصتتتتتة أو مشتتتتتتر  و األصتتتتتول الثابتتتتتتة النشتتتتتا ات تكتتتتتون 

األفتتتتتراد علتتتتتى المبنيتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل و األصتتتتتول الثابتتتتتتة نشتتتتتا ات مال بينمتتتتتا لل صتتتتتول علتتتتتى تعتتتتتويض   حيتتتتت  المبتتتتتدأ

أو األراضتتتتتتي التتتتتتتي يو تتتتتتد بشتتتتتتأنها مطالبتتتتتتات قانونيتتتتتتة    يتتتتتتتم دفتتتتتتع أي تعتتتتتتويض عامتتتتتتة  ذات ملكيتتتتتتة ضتتتتتتي أرا
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الدينيتتتتتتة ) المبتتتتتتاني فتتتتتتي حتتتتتتين تعتبتتتتتتر أراضتتتتتتي   للمصتتتتتتل ة العامتتتتتتةعنهتتتتتتا عنتتتتتتدما يلتتتتتتزم بالضتتتتتترورة هتتتتتتدمها 

ي مؤهلتتتتتتة اوقتتتتتتمستتتتتتتأ رين خاصتتتتتتة علتتتتتتى عقتتتتتتارات األلكيتتتتتتة العامتتتتتتة المبنيتتتتتتة متتتتتتن قبتتتتتتل مذات الاألوقتتتتتتاي   

أو معتتتتتتادة بنتتتتتتا  ملكيتتتتتتة عتتتتتتن نقتتتتتتل ئولة األراضتتتتتتي الوقفيتتتتتتة هتتتتتتي المستتتتتتمصتتتتتتل ة   ل علتتتتتتى تعتتتتتتويضلل صتتتتتتو

 المرافق ا  تماعية أو الدينية مثل مراكز المجتمع والمسا د و المقابر أيضا 

و دفتتتتتتع التعويضتتتتتتات غيتتتتتتر شتتتتتتائعة   مصتتتتتتادرة الرستتتتتتميتعتتتتتتد الفتتتتتتي الممارستتتتتتة العمليتتتتتتة بينتتتتتتاد أعتتتتتت د  كمتتتتتتا 

وألن التعتتتتتتويض غيتتتتتتر فتتتتتتي المنتتتتتتاطق الريفيتتتتتة حيتتتتتت    تتتتتتتزال الممارستتتتتتات العرفيتتتتتة قويتتتتتتة  وبخاصتتتتتتة عمومتتتتتا  

معتتتتتايير وم تتتتترا ات التقيتتتتتيم  وهنتتتتتا  عتتتتتدد متتتتتن المشتتتتتاكل شتتتتتائع  فتتتتت  يو تتتتتد م  القليتتتتتل متتتتتن المعلومتتتتتات عتتتتتن 

نفيتتتتتذ ترتيبتتتتتات فتتتتتي تراضتتتتتي فتتتتتي التتتتتيمن   ممتتتتتا يجعتتتتتل األمتتتتتر أكثتتتتتر صتتتتتعوبة لألالعمليتتتتتة تقتتتتتو  اإلدارة الفعالتتتتتة 

 األراضي وفقا للقانون: حيازة

تقستتتتتيم واضتتتتتح   يو تتتتتد فيهتتتتتا فتتتتتي كثيتتتتتر متتتتتن األحيتتتتتان  أو تتعتتتتتار  أ  القواعتتتتتد العرفيتتتتتة و القتتتتتوانين الرستتتتتمية 

 ووكا ت ال كومة اليمنيةالقيادات العرفية بين السلطة و للمسؤوليات 

 ناطق المالعديد من األراضي المشاعة في  ب     يو د ت ديد واضح بين األراضي الخاصة و

 وتكاد تكون الثقة معدومة بالسجل العقاري كاملة  عقاري م     يو د نظام 

موثوقتتتتتتة بشتتتتتتأن قضتتتتتتايا األراضتتتتتتي   و الواضتتتتتت ة و الستتتتتتوابق اليفتقتتتتتتر ملتتتتتتى ود  نظتتتتتتام الم كمتتتتتتة غيتتتتتتر فعتتتتتتال   

 من قضايا النزاع بشأن األراضي   باألعباةهي مثقلة 

كتتتتتتام القانونيتتتتتتة المتصتتتتتتلة بتتتتتتاألنواع الرئيستتتتتتية لملكيتتتتتتة معلومتتتتتتات مضتتتتتتافية بشتتتتتتأن األح 0 0تو تتتتتتد فتتتتتتي الجتتتتتتدول 

 األراضي أو استخدام األراضي 

 األحكام القانونية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بظ را ات معادة التوطين 3 1

بشتتتتتتتأن العديتتتتتتتد متتتتتتتن يتتتتتتتوفر النظتتتتتتتام القتتتتتتتانوني والتنظيمتتتتتتتي اليمنتتتتتتتي عمومتتتتتتتا تو يهتتتتتتتات قليلتتتتتتتة أو معدومتتتتتتتة 

وتنفيتتتتتذ معتتتتتادة التتتتتتوطين  وهتتتتتذا يشتتتتتمل التو يتتتتت  المتعلتتتتتق بمتتتتتا يلتتتتتي: المستتتتتاعدة  المتعلقتتتتتة بتخطتتتتتيطاإل تتتتترا ات 

لألفتتتتتتتتراد التكميليتتتتتتتتة إلعتتتتتتتتادة التأهيتتتتتتتتل ا قتصتتتتتتتتادي لألشتتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتتررين بشتتتتتتتتكل مل تتتتتتتتوظ  المستتتتتتتتاعدة 

مشتتتتتتاركة األشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين   واإلفصتتتتتتتاح متتتتتتع والتشتتتتتتتاور ين متتتتتتن المجموعتتتتتتتات الضتتتتتتعيفة  المتضتتتتتترر

خطتتتتتتتة   وترتيتتتتتتتع الرصتتتتتتتد الداخليتتتتتتتة  نظتتتتتتتام مدارة المظتتتتتتتالم وظعتتتتتتتادة التتتتتتتتوطين   بعتتتتتتتن المعلومتتتتتتتات المتعلقتتتتتتتة 

م تتتتتددة بشتتتتتأن التخطتتتتتيط والتنفيتتتتتذ الختتتتتاص بالمشتتتتتروع للتنستتتتتيق متتتتتع معتتتتتايير ترتيبتتتتتات  عمتتتتتل معتتتتتادة التتتتتتوطين 

  السياسة التشايلية للبنك الدولي 03 2وم را ات 

 البنك الدولي  لسياسةوالتعاريع الرئيسية مبادئ ال 2 1

التتتتتتدابير ال زمتتتتتة متتتتتن البلتتتتتدان المقترضتتتتتة اتختتتتتاذ كافتتتتتة وقتتتتتع يتالبنتتتتتك التتتتتدولي  بمستتتتتاعدة متتتتتن مشتتتتتاريع فتتتتتي ال

السياستتتتتتة التشتتتتتتايلية للبنتتتتتتك  األراضتتتتتتي ب يتتتتتتازة تلتتتتتتك المرتبطتتتتتتة منهتتتتتتا  الستتتتتتلبية ا  تماعيتتتتتتة ا ثتتتتتتار لتخفيتتتتتتع 

كتتتتتتن مبتتتتتتادئ يم وبشتتتتتتأن أهتتتتتتداي ساستتتتتتي تقتتتتتتدم تو يتتتتتت  أ معتتتتتتادة التتتتتتتوطين غيتتتتتتر الطتتتتتتوعي   و03 2 التتتتتتدولي

 تطبيقها في مشاريع توليد حيازة األراضي وا ثار المتعلقة بظعادة التوطين 

وكتتتتتذا للتقليتتتتتل متتتتتن  ملتتتتتة األراضتتتتتي  يجتتتتتع اتختتتتتاذ كتتتتتل مجهتتتتتود متتتتتن شتتتتتأن  تجنتتتتتع أو تقليتتتتتل ال ا تتتتتة ل يتتتتتازة 

فتتتتتظذا كتتتتتان متتتتتن غيتتتتتر الممكتتتتتن تجنتتتتتع حيتتتتتازة األراضتتتتتي وا ثتتتتتار ظعتتتتتادة التتتتتتوطين  با ثتتتتتار الستتتتتلبية المرتبطتتتتتة 

وتنفيتتتتتتذها تضتتتتتتمن تعتتتتتتر   ميتتتتتتع  معتتتتتتادة التتتتتتتوطينالمرتبطتتتتتتة بهتتتتتتا فتتتتتتظن الهتتتتتتدي الرئيستتتتتتي لخطتتتتتتة  الستتتتتتلبية

األراضتتتتتي المصتتتتتادرة و عتتتتتن تكلفتتتتتة ا ستتتتتتبدال )كمتتتتتا هتتتتتو موضتتتتتح أدنتتتتتاد  تعتتتتتو  بثتتتتتار ستتتتتلبية األشتتتتتخاص  

وبختتتتت ي ذلتتتتتك ميجتتتتتاد أشتتتتتكال أختتتتتر  متتتتتن المستتتتتاعدة الضتتتتترورية بمتتتتتا يمتتتتتن هم   أصتتتتتول مفقتتتتتودة أختتتتتر أي 

 مستويات المعيشة لت سين  أو على األقل استعادة مصادر دخلهم والفرصة الكافية 

 

تباعهتتتتتا فتتتتتي ممبتتتتتادئ رئيستتتتتية ينباتتتتتي   03 2) السياستتتتتة التشتتتتتايلية للبنتتتتتك التتتتتدوليت تتتتتدد  لت قيتتتتتق هتتتتتذا الهتتتتتدي 

 وفيما يلي المبادئ ذات األهمية الخاصة بشأن المشروع:تخطيط وتنفيذ معادة التوطين  



 

M I N I S T R Y  O F  P U B L I C  W O R K S  A N D  H I G H W A Y S  ( M P W H ) 
 

Resettlement Action Plan Executive Summary for Yemen International Corridor Highway Project section between Taiz and the city of Aden (140 km) 

  

 
Executive Summary of RAP Feb, 26, 2014| Page A - 0-18 

Republic of Yemen 

بصتتتتتتفتها فتتتتتترص تنميتتتتتتة  معتتتتتتادة التتتتتتتوطينخطتتتتتتة  تصتتتتتتميم المشتتتتتتروع وم كتتتتتتم لحيثمتتتتتتا أمكتتتتتتن  اإلعتتتتتتداد ال)أ  

المرافتتتتتتتق القائمتتتتتتتة متتتتتتتن المشتتتتتتتروع أو األشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين متتتتتتتن الختتتتتتتدمات ويستتتتتتتتفيد   ب يتتتتتتت  وتطتتتتتتتوير

 أنشطة المشروع؛خ ل 

تعويضتتتتتتتهم بأشتتتتتتتكال بديلتتتتتتتة األشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين عتتتتتتتن األصتتتتتتتول المفقتتتتتتتودة   أو تعتتتتتتتويض  ميتتتتتتتع )ب  

 المتضتتتتتررين وأن عتتتتتدم و تتتتتود حقتتتتتو  قانونيتتتتتة لألشتتتتتخاص متتتتتن التعتتتتتويض  د  تكتتتتتون علتتتتتى شتتتتتكل مستتتتتاعدة بتتتتت

 ؛في األصول المفقود لن يمنعهم من حقهم في مثل هذا التعويض أو أشكال المساعدة البديلة

لمالتتتتتتك بالكامتتتتتتل تتتتتتتدفع تشتتتتتتير ملتتتتتتى مبتتتتتتال  الم تتتتتتددة فتتتتتتي خطتتتتتتة معتتتتتتادة التتتتتتتوطين )م  معتتتتتتد ت التعتتتتتتويض 

أو انتقتتتتتتاص متتتتتتتن تلتتتتتتك المبتتتتتتتال  ألي خصتتتتتتتم أي دون رديتتتتتتتة أو المشتتتتتتتركة  ذات الملكيتتتتتتة الفاألصتتتتتتول المفقتتتتتتتودة 

 ؛غر 

)د  عنتتتتتتدما يتتتتتتتم ال صتتتتتتول علتتتتتتى األراضتتتتتتي مزروعتتتتتتة  فظنتتتتتت  غالبتتتتتتا متتتتتتا يفضتتتتتتل لترتيتتتتتتع  ستتتتتتتبدال األر  

الشتتتتتتتتخص المتضتتتتتتتترر  وعنتتتتتتتتد دعتتتتتتتتم و تتتتتتتتود أر  بديلتتتتتتتتة  أو حستتتتتتتتع اختيتتتتتتتتار أو تفضتتتتتتتتيل مقابتتتتتتتتل األر   

 ؛تبدال تدفع كليا هو الطريقة المناسبةعندئذ يكون التعويض النقدي بتكلفة اس

نقتتتتتتتل األعمتتتتتتتال التجاريتتتتتتتة أو األر  الزراعيتتتتتتتة ينباتتتتتتتي ان تكتتتتتتتون مواقتتتتتتتع قطتتتتتتتع استتتتتتتتبدال المنتتتتتتتازل  و  ـ)هتتتتتتت

 ؛ذات قيمة مساوية من حي  ا ستخدام لألر  التي تم حيازتها من قبل المشروع

التنفيتتتتتتذ بمتتتتتتا متتتتتتن شتتتتتتأن  قبتتتتتتل وقتتتتتت  األصتتتتتتول األختتتتتتر  تعويضتتتتتتات عتتتتتتن األراضتتتتتتي و الينباتتتتتتي أن تتتتتتتدفع   )و

تخفيتتتتتتع الضتتتتتترورية األختتتتتتر  التتتتتتتدابير واتختتتتتتاذ   امزالتتتتتتة األصتتتتتتول الثابتتتتتتتة أو استتتتتتتبدالهبنتتتتتتا  منتتتتتتازل  ديتتتتتتدة و

ألشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين أو كتتتتتتتافي فتتتتتتتي المرحلتتتتتتتة ا نتقاليتتتتتتتة لالفعلتتتتتتتي  ينباتتتتتتتي تقتتتتتتتديم دعتتتتتتتم  ا نتقتتتتتتتالقبتتتتتتتل 

 بسبع المشروع؛انتقالها األعمال المطلوب 

خطتتتتتتة معتتتتتتادة التتتتتتتوطين وتنفيتتتتتتذ المشتتتتتتروع  معتتتتتتداد أثنتتتتتتا  المتضتتتتتتررين ينباتتتتتتي التشتتتتتتاور متتتتتتع األشتتتتتتخاص )ز   

 ؛وعلى أن يتم الكشع علنا لجميع األشخاص المتضررين وبطريقة كشع سهلة

 )ح 

ومصتتتتتتتادر الميتتتتتتتاد والمتتتتتتتوارد الماديتتتتتتتة األختتتتتتتر  ملتتتتتتتى المجتمعيتتتتتتتة  ويتتتتتتتتم معتتتتتتتادة الختتتتتتتدمات والمرافتتتتتتتق )ط  

 ؛ة التوطينوضعها السابق بعد معاد

األراضتتتتتتي ومعتتتتتتادة التتتتتتتوطين  ب يتتتتتتازة تلبيتتتتتتة التكتتتتتتاليع المرتبطتتتتتتة مستتتتتتئو . عتتتتتتن المقتتتتتتتر  يكتتتتتتون البلتتتتتتد )ي  

المتتتتتتوارد الماليتتتتتتة يتتتتتتتم متاحتتتتتتة وتتتتتتتوفير بتكلفتتتتتتة ا ستتتتتتتبدال  وذات الع قتتتتتتة بمتتتتتتا فتتتتتتي ذلتتتتتتك دفتتتتتتع التعويضتتتتتتات 

 المتاحة عند الطلع؛

الفاعتتتتتل والزمنتتتتتي التنفيتتتتتذ بمتتتتتا يضتتتتتمن م ئمتتتتتة ترتيبتتتتتات المؤسستتتتتية خطتتتتتة معتتتتتادة التتتتتتوطين )   ستتتتتوي تشتتتتتمل 

 ؛ألحكامها

 ؛ ورصد داخلية وخار ية م ئمة لتنفيذ خطة معادة التوطينترتيبات يتم وضع )ل   

يلتتتتتتزم بالضتتتتتترورة وضتتتتتتع طتتتتتتر  التتتتتتتي بهتتتتتتا يمكتتتتتتن لألشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين رفتتتتتتع التظلمتتتتتتات الخاصتتتتتتة )م  

 ليات المرتبطة بهذد التظلمات بالمشروع  وكذا تزويد األشخاص المتضررين بمعلومات عن ا 

األشتتتتتخاص التتتتتذين  ميتتتتتع تشتتتتتير " المتضتتتتترريناألشتتتتتخاص "مفهتتتتتوم خطتتتتتة معتتتتتادة التتتتتتوطين هتتتتتذد  عبتتتتتارة  فتتتتتي

أو التتتتتذين يكتتتتتون   3  قتتتتتد يتتتتتتأثروا ستتتتتلبا. متتتتتن حيتتتتت  مستتتتتتو  المعيشتتتتتة  )0متتتتتن  تتتتترا  أنشتتتتتطة هتتتتتذا المشتتتتتروع: )

بمتتتتتا فتتتتتي ذلتتتتتك أمتتتتتاكن العمتتتتتل والزراعيتتتتتة و أراضتتتتتي لهتتتتتم حقتتتتتو  أو ملكيتتتتتة أو فوائتتتتتد فتتتتتي المنتتتتتازل أو األر  )

  مكتستتتتتتبة أو ت تتتتتت  ال يتتتتتتازة المؤقتتتتتتتة الدائمتتتتتتة للمشتتتتتتروع أختتتتتتر  ثابتتتتتتتة أو منقولتتتتتتة أو أي أصتتتتتتول الرعتتتتتتي  

التتتتتتذين يتتتتتتتأثروا ستتتتتتلبا   2)أو اإلنتا يتتتتتتة  ستتتتتتلبا متتتتتتن حيتتتتتت  الوصتتتتتتول ملتتتتتتى األصتتتتتتول  اأو التتتتتتذين يتضتتتتتتررو  2)

  إلقامةمن حي  العمل التجاري أو المهنة أو مكان ا
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Republic of Yemen 

تصتتتتتتع ت ديتتتتتتد بمميتتتتتتزات مختلفتتتتتتة متتتتتتن بتتتتتتين التتتتتتث      00)الفقتتتتتترة  03 2 السياستتتتتتة التشتتتتتتايلية للبنتتتتتتك التتتتتتدولي 

 ألشخاص المتضررين:اأهلية الفئات لمعيار 

األراضتتتتتي )بمتتتتتا فتتتتتي ذلتتتتتك ال قتتتتتو  العرفيتتتتتة والتقليديتتتتتة  فتتتتتي)أ  أولئتتتتتك التتتتتذين لتتتتتديهم حقتتتتتو  قانونيتتتتتة رستتتتتمية 

 د ؛المعتري بها بمو ع قوانين الب 

لهتتتتتم ال تتتتتق فتتتتتي المطالبتتتتتة األر   ولكتتتتتن لتتتتتديهم  فتتتتتي)ب  أولئتتتتتك التتتتتذين لتتتتتيس لتتتتتديهم حقتتتتتو  قانونيتتتتتة رستتتتتمية 

شتتتتتتريطة أن يتتتتتتتم ا عتتتتتتتراي بتلتتتتتتك المطالبتتتتتتات بمو تتتتتتع  -هتتتتتتذد األراضتتتتتتي أو األصتتتتتتول بتتتتتتالتعويض عتتتتتتن مثتتتتتتل 

 في خطة معادة التوطين؛ أوت دد قوانين الب د   أو أن تصبح معتري بها من خ ل عملية 

األر  التتتتتتي حتتتتتق المطالبتتتتتة بتتتتتالتعويض عتتتتتن قتتتتتانوني معتتتتتتري بهتتتتتا أو  و م   أولئتتتتتك التتتتتذين لتتتتتديهم أي حقتتتتت )

 يشالونها 

تعنتتتتتتي فيمتتتتتتا يختتتتتتص األر  الزراعيتتتتتتة القيمتتتتتتة الستتتتتتوقية ستتتتتتتبدال" علتتتتتتى الن تتتتتتو التتتتتتتالي: ا تعتتتتتتري "تكلفتتتتتتة 

اإلنتا يتتتتتة القتتتتتدرة   بمتتتتتا يستتتتتاوي ا ستتتتتتخدام أو التهجيتتتتتر )أيهمتتتتتا أعلتتتتتى لتتتتتألر  قبتتتتتل تنفيتتتتتذ الشتتتتتروع أو قبتتتتتل 

تو  مثتتتتتتتي ت األر  األر  مستتتتتتتتجهيتتتتتتتز تكلفتتتتتتتة زائتتتتتتتدا. المتضتتتتتتتررة  لتتتتتتتألر  التتتتتتتتي تقتتتتتتتع بجتتتتتتتوار األر  

أي ضتتتتتترائع التستتتتتتجيل و أي تستتتتتتجيل لتتتتتتألر  وضتتتتتترائع نقتتتتتتل ملكيتتتتتتة األر   تكتتتتتتاليع زائتتتتتتدا.   المتضتتتتتتررة

متستتتتتتاوية ر التهجيتتتتتتالقيمتتتتتتة الستتتتتتوقية متتتتتتا قبتتتتتتل تعنتتتتتتي المنتتتتتتاطق ال ضتتتتتترية  وفيمتتتتتتا يختتتتتتص األر  فتتتتتتي النقتتتتتتل  

بمرافتتتتتتتتق أو ختتتتتتتتدمات بنيتتتتتتتتة ت تيتتتتتتتتة عامتتتتتتتتة مماثلتتتتتتتتة أو توفتتتتتتتتق األر   ال جتتتتتتتتم وا ستتتتتتتتتخداممتتتتتتتتن حيتتتتتتتت  

ضتتتتتترائع    تقتتتتتتع علتتتتتتى مقربتتتتتة متتتتتتن األراضتتتتتتي المتضتتتتتررة  باإلضتتتتتتافة ملتتتتتتى تكتتتتتاليع أي تستتتتتتجيل والمتضتتتتتررة

بنتتتتتتا  لمتتتتتتواد تعنتتتتتتي القيمتتتتتتة الستتتتتتوقية المنتتتتتتازل و الهياكتتتتتتل األختتتتتتر   ومتتتتتتا فيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق ب  ملكيتتتتتتة األر نقتتتتتتل 

متتتتتن تلتتتتتك للهيكتتتتتل المتضتتتتتررة  أو بدر تتتتتة أفضتتتتتل نوعيتتتتتة مستتتتتاوية متتتتتن حيتتتتت  ال جتتتتتم والمستتتتتاحة ب ةهيكتتتتتل بديلتتتتت

  باإلضتتتتتافة ملتتتتتى ملتتتتتى موقتتتتتع البنتتتتتا اليع نقتتتتتل متتتتتواد البنتتتتتا  تكتتتتتزائتتتتتدا.   كتتتتتل المتضتتتتتررة  زئيتتتتتااهيإلصتتتتت ح الأو 

 ديتتتتتتد عمليتتتتتتة توفتتتتتتي   أ تتتتتتور العمتتتتتتل والمقتتتتتتاولين وكتتتتتتذلك تكتتتتتتاليع التستتتتتتجيل وضتتتتتترائع نقتتتتتتل ملكيتتتتتتة األر  

المتتتتتتتواد المتضتتتتتتتررة القابلتتتتتتتة األصتتتتتتتول و قيمتتتتتتتة   يؤختتتتتتتذ فتتتتتتتي ا عتبتتتتتتتار تخفتتتتتتتيض قيمتتتتتتتة تكلفتتتتتتتة ا ستتتتتتتتبدال  

المتتتتتتأخوذة متتتتتتن القيمتتتتتتة المقتتتتتتدرة ألي   و  هتتتتتتي قيمتتتتتتة الفوائتتتتتتد التتتتتتتي يمكتتتتتتن  نيهتتتتتتا متتتتتتن المشتتتتتتروع لإلصتتتتتت ح

تكلفتتتتتتة ا ستتتتتتتبدال وبمتتتتتتا أن القتتتتتتانون الم لتتتتتتي   يفتتتتتتي بالمتطلبتتتتتتات الخاصتتتتتتة بتتتتتتالتعويض بمتضتتتتتتررة  أصتتتتتتول 

الكاملتتتتتة  عندئتتتتتذ تستتتتتتكمل متطلبتتتتتات التعتتتتتويض ضتتتتتمن نطتتتتتا  القتتتتتانون الم لتتتتتي عتتتتتن طتتتتتر  اتختتتتتاذ م تتتتترا ات 

 مضافية بما يلبي معايير متطلبات التعويض بتكلفة ا ستبدال 

التعتتتتتويض فكثيتتتتترا متتتتتا يكتتتتتون عندئتتتتتذ   طفيتتتتتع قتصتتتتتادياتتتتتتأثير ذات نطتتتتتا  واألراضتتتتتي وكلمتتتتتا كانتتتتت  حيتتتتتازة 

بينمتتتتتتا مذا كانتتتتتت  حيتتتتتتازة األراضتتتتتتي ذات نطتتتتتتا    ا ثتتتتتتار المترتبتتتتتتةكوستتتتتتيلة لتخفيتتتتتتع كافيتتتتتتا  ينقتتتتتتدالالعينتتتتتتي أو 

ستتتتتتبل العتتتتتتيش  أو حيتتتتتت  ن متتتتتتاألشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين كتتتتتتان التتتتتتتأثير المترتتتتتتتع مباشتتتتتتر وكبيتتتتتتر علتتتتتتى   واستتتتتتع

ميجتتتتتتاد تتتتتتتدابير ضتتتتتترورية عندئتتتتتتذ يلتتتتتتزم بالنقتتتتتتل متتتتتتادي لألستتتتتتر المتضتتتتتتررة  عنتتتتتتدما تتطلتتتتتتع حيتتتتتتازة األر  

بشتتتتتتتكل  ن ا ثتتتتتتتار المترتبتتتتتتتة  وفتتتتتتتي هتتتتتتتذا المشتتتتتتتروع يعتبتتتتتتتر األشتتتتتتتخاص "متضتتتتتتتررينمضتتتتتتتافية للتخفيتتتتتتتع متتتتتتت

  وتشتتتتتتمل : األشتتتتتتخاص مستتتتتتاعدة مضتتتتتتافية بأشتتتتتتكال متعتتتتتتددة لل صتتتتتتول لين متتتتتتؤهيكونتتتتتتوا كبيتتتتتتر"  و بالتتتتتتتالي 

واألشتتتتتخاص التتتتتتي تتعتتتتتر  ستتتتتبل   أراضتتتتتيهم اإلنتا يتتتتتةفتتتتتي المئتتتتتة متتتتتن مستتتتتاحة  01يفقتتتتتدون أكثتتتتتر متتتتتن التتتتتذين 

مباشتتتتتر وكتتتتتذلك األشتتتتتخاص المتضتتتتتررين بدر تتتتتة كبيتتتتترة بصتتتتتري النظتتتتتر عتتتتتن العتتتتتيش الخاصتتتتتة بهتتتتتم لتتتتتتأثير 

بستتتتتتتتتبع نقتتتتتتتتتل منتتتتتتتتازلهم أو أمتتتتتتتتتاكن العمتتتتتتتتتل التجتتتتتتتتتاري   واألشتتتتتتتتتخاص المطلتتتتتتتتتوب متتتتتتتتد  األر  المفقتتتتتتتتتودة

 المشروع 

يوا تتتتتت  المشتتتتتتروع مشتتتتتتك ت بشتتتتتتأن حيتتتتتتازة المتتتتتتر ح أن فمتتتتتتن   بنتتتتتتا  علتتتتتتى الممارستتتتتتات الشتتتتتتائعة فتتتتتتي التتتتتتيمن

عندئتتتتتتذ يكتتتتتتون متتتتتتن بمتتتتتتا يتفتتتتتتق متتتتتتع أفضتتتتتتل الممارستتتتتتات الدوليتتتتتتة     فتتتتتتي مشتتتتتتاريع البنتتتتتتك التتتتتتدولي واألر 

األهميتتتتتتة بمكتتتتتتان ميجتتتتتتاد معيتتتتتتار م تتتتتتدد للمشتتتتتتروع لقبتتتتتتول الممارستتتتتتات الم ليتتتتتتة فيمتتتتتتا يختتتتتتص حيتتتتتتازة األر   

الستتتتتريع ألن مستتتتتار الطريتتتتتق   بالنستتتتتبة لهتتتتتذا المشتتتتتروع   يمكتتتتتن اعتبتتتتتار حيتتتتتازة األر  أنهتتتتتا طوعيتتتتتة تمامتتتتتا. 

وفتتتتتتتي مثتتتتتتتل هتتتتتتتذد تضتتتتتتتررين تقتتتتتتتديم األر  ال زمتتتتتتتة للمشتتتتتتتروع  شتتتتتتتخاص الم  يمكتتتتتتتن لألحتتتتتتتدد مستتتتتتتبقا و

أو األصتتتتتتول األختتتتتتر  عتتتتتتن األر  ال زمتتتتتتة للمشتتتتتتروع األشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين ال تتتتتتا ت يجتتتتتتع تعتتتتتتويض 

يوافقتتتتتوا علتتتتتى متتتتتن قبتتتتل ستتتتتلطات المشتتتتتروع أو بتتتتد  متتتتتن ذلتتتتتك قتتتتد بتكلفتتتتة ا ستتتتتتبدال  يعينتتتتتي أو نقتتتتتدبتعتتتتويض 

يجتتتتتتع أن ال التتتتتتة األخيتتتتتترة  هتتتتتتذد خدام األراضتتتتتتي  فتتتتتتي استتتتتتتالمرتبطتتتتتتة بقضتتتتتتايا الم تتتتتترا ات عرفيتتتتتتة لتستتتتتتوية 

حستتتتتتتع اختيتتتتتتتارهم ألي  األشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين حقتتتتتتتوقهم فتتتتتتتي ال صتتتتتتتول علتتتتتتتى تعتتتتتتتويض كامتتتتتتتليتتتتتتتدر  
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Republic of Yemen 

استتتتتتتبدال ت تتتتتتل م تتتتتتل التعتتتتتتويض ويجتتتتتتع أن تشتتتتتتمل تتتتتتتوفير األصتتتتتتول البديلتتتتتتة أو بديلتتتتتتة  يتتتتتتةترتيبتتتتتتات مجتمع

 األشخاص المتضررين سع عيش األخر  بما من شأن  عدم التأثير الكبير على وسائل المساعدة 

 األراضي و معادة التوطينبشأن حيازة لبنك الدولي لمتطلبات اإل رائية ال 2 1

لكتتتتتي يضتتتتتمن البنتتتتتك التتتتتدولي التنفيتتتتتذ تنفيتتتتتذ مبادئتتتتت  الرئيستتتتتية ووضتتتتتعها موضتتتتتع التنفيتتتتتذ بطريقتتتتتة فعالتتتتتة  فتتتتتظن 

خطتتتتتتوات م رائيتتتتتتة فتتتتتتي تتطلتتتتتتع متتتتتتن البلتتتتتتدان المقترضتتتتتتة اتختتتتتتاذ  03 2 السياستتتتتتة التشتتتتتتايلية للبنتتتتتتك التتتتتتدولي

عتتتتتتن كافتتتتتتة تت متتتتتتل المستتتتتتؤولية لت ديتتتتتتد الجهتتتتتتة اليمنيتتتتتتة الخطتتتتتتوة األولتتتتتتى   حيتتتتتت  تكتتتتتتون التخطتتتتتتيط والتنفيتتتتتتذ

تت متتتتتتل وزارة الطتتتتتتر  واألشتتتتتتاال العامتتتتتتة المستتتتتتئولية   الجوانتتتتتتع التنظيميتتتتتتة لتخطتتتتتتيط وتنفيتتتتتتذ معتتتتتتادة التتتتتتتوطين

ر  المطلوبتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل البنتتتتتك   وتشتتتتتمل الخطتتتتتوات اإل رائيتتتتتة الرئيستتتتتية األختتتتتاألساستتتتتية فتتتتتي هتتتتتذا المشتتتتتروع

 الدولي ما يلي:

بمجتتتتتتترد ا نتهتتتتتتتا  متتتتتتتن تعريتتتتتتتع المشتتتتتتتروع وت ديتتتتتتتد : شمممممممخاص المتضمممممممررين واألصمممممممولإحصممممممماء رسممممممممي لأل

تخطتتتتتيط معتتتتتادة عندئتتتتتذ بتتتتتد     ينباتتتتتيالمشتتتتتروعكمتتتتتا هتتتتتو ال تتتتتال بالفعتتتتتل فتتتتتي مستتتتتار بنتتتتتا  الطريتتتتتق الستتتتتريع  

المقتتتتتتر  بتتتتتظ را  محصتتتتتا  رستتتتتمي لت ديتتتتتد وتعتتتتتداد يقتتتتتوم البلتتتتتد األولتتتتتى   فتتتتتي الخطتتتتتوة الرئيستتتتتيةوالتتتتتتوطين   

و تصتتتتتتنيع و  تتتتتترد األراضتتتتتتي و  ميتتتتتتع األصتتتتتتول الثابتتتتتتتة األختتتتتتر  التتتتتتتي ستتتتتتوي المتضتتتتتتررين  ألشتتتتتتخاص ل

و  يتتتتتتم م تتتتترا  هتتتتتذد اإلحصتتتتتا  الرستتتتتمي بنتتتتتا  علتتتتتى عينتتتتتة  ويجتتتتتع م تتتتترا  مستتتتتح   بستتتتتبع المشتتتتتروع تتتتتتتأثر

وترتيبتتتتتتتات ال يتتتتتتتازة   العتتتتتتتيش   بشتتتتتتتأن مصتتتتتتتادرلل صتتتتتتتول علتتتتتتتى معلومتتتتتتتات تكميليتتتتتتتة  ا تمتتتتتتاعي واقتصتتتتتتتادي

ويمكتتتتتتتن م تتتتتتترا  هتتتتتتتذا المستتتتتتتح والمعلومتتتتتتتات المتعلقتتتتتتتة بنتتتتتتتوع الجتتتتتتتنس أو القضتتتتتتتايا ا  تماعيتتتتتتتة األختتتتتتتر   

 ا  تماعي وا قتصادي بنا  على عينية تمثيلية 

أهليتتتتتة أن يقتتتتتوم بوضتتتتتع معتتتتتايير المقتتتتتتر  يجتتتتتع علتتتتتى  :المشتتتتتروعمتطلبتتتتتات تتتتتتاريخ وقتتتتتع معتتتتتايير األهليتتتتتة و 

ت ديتتتتتتتد أهليتتتتتتتة ال صتتتتتتتول المشتتتتتتتروع و بستتتتتتتبع شتتتتتتتمل  ميتتتتتتتع األشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين خاصتتتتتتتة بالمشتتتتتتتروع ت

وتبتتتتتين هتتتتتذد المعلومتتتتتات فتتتتتي نتتتتتص ا ثتتتتتار المتعلقتتتتتة بالمشتتتتتروع   علتتتتتى التعتتتتتويض والمستتتتتاعدة كنتيجتتتتتة لكافتتتتتة 

ا ستتتتتت قاقات  لمنتتتتتع الهجتتتتترة ا نتهازيتتتتتة فتتتتتي ب مصتتتتتفوفة منفصتتتتتلةخطتتتتتة معتتتتتادة التتتتتتوطين متتتتتع ملختتتتتص لهتتتتتا فتتتتتي 

أن ي تتتتتتدد المقتتتتتتتر  يجتتتتتتع علتتتتتتى المطالبتتتتتتة بتتتتتتالتعويض أو المستتتتتتاعدة األختتتتتتر    منطقتتتتتتة المشتتتتتتروع ألغتتتتتترا 

فتتتتتتتي المنتتتتتتتاطق رستتتتتتتميا تتتتتتتتاريخ وقتتتتتتتع المتطلبتتتتتتتات األساستتتتتتتية للمشتتتتتتتروع والت ديتتتتتتتد العلنتتتتتتتي لهتتتتتتتذا التتتتتتتتاريخ 

األشتتتتتتخاص التتتتتتذين يتتتتتتدخلون ملتتتتتتى منطقتتتتتتة وبعتتتتتتد هتتتتتتذا التتتتتتتاريخ   يتتتتتتتم اعتبتتتتتتار المتضتتتتتتررة متتتتتتن المشتتتتتتروع  

ملكيتتتتتتة المشتتتتتتروع  ويعتبتتتتتتروا غيتتتتتتر متتتتتتؤهلين مدختتتتتتال ت ستتتتتتينات علتتتتتتى د  التتتتتتذين يقومتتتتتتون ببتتتتتتالمشتتتتتتروع  أو 

 مساعدات أخر   للتعويض أو أو ال

ية لتقتتتتتتدير قيمتتتتتتة المقتتتتتتتر  معتتتتتتايير فنيتتتتتتة و م تتتتتترا ات تشتتتتتتايلي تتتتتتدد : والتعتتتتتتويض تقتتتتتتدير القيمتتتتتتةم تتتتتترا ات 

علتتتتتتتى معيتتتتتتتار تكلفتتتتتتتة  تقتتتتتتتدير القيمتتتتتتتة  ويجتتتتتتتع أن تستتتتتتتتند أستتتتتتتاليع األر  المصتتتتتتتادرة واألصتتتتتتتول األختتتتتتتر 

حستتتتتع تصتتتتتنع معتتتتتد ت التعتتتتتويض  بت ديتتتتتد وبيتتتتتان المقتتتتتتر  ويقتتتتتوم   وتتتتتتدفع تعويضتتتتتات نقديتتتتتة ا ستتتتتتبدال 

وبعتتتتتد ذلتتتتتك يقتتتتتوم المقتتتتتتر    ونتتتتتوع األصتتتتتول الثابتتتتتتة األختتتتتر   الهياكتتتتتلنتتتتتوع أو منتا يتتتتتة األراضتتتتتي  ونتتتتتوع 

متتتتتتتع القيتتتتتتتام أيضتتتتتتتا  و معتتتتتتتد ت التعتتتتتتتويض لألشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررينتقتتتتتتتدير القيمتتتتتتتة نتتتتتتتتائج باإلفصتتتتتتتاح عتتتتتتتن 

ألي غتتتتتتر  أي مبلتتتتتت  شتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين  دون خصتتتتتتم عويضتتتتتتات لألديتتتتتتد عمليتتتتتتات شتتتتتتفافة لتستتتتتتليم التبت 

 كتعويض لهم عن األراضي واألصول األخر  المصادرة للمشروع من األغرا   وذلك 

: بالنستتتتتتبة لألشتتتتتتخاص التتتتتتذين يتتتتتتتأثرون بشتتتتتتكل ترتيبتتتتتتات معتتتتتتادة التأهيتتتتتتل ا قتصتتتتتتادي لألشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين

يتتتتتتم بهتتتتتا ت ستتتتتين أو علتتتتتى األقتتتتتل استتتتتتعادة  تتتتتدد وستتتتتائل بتالمقتتتتتتر  يقتتتتتوم شتتتتتروع  الم بستتتتتبعمباشتتتتتر و كبيتتتتتر 

اإلضتتتتتتافية )ات المعيشتتتتتتية ختلتتتتتتع شتتتتتتكل و متتتتتتد  المستتتتتتاعديقتتتتتتد  دختتتتتتل أو ستتتتتتبل العتتتتتتيش ألولئتتتتتتك األشتتتتتتخاص 

متتتتتتد  تتتتتتتوفر و علتتتتتتى التعتتتتتتويض عتتتتتتن األر  واألصتتتتتتول األختتتتتتر   بنتتتتتتا  علتتتتتتى طبيعتتتتتتة التتتتتتتأثير المترتتتتتتتع 

لنظتتتتتر فتتتتتي ابالنستتتتتبة للمقتتتتتتر  األهميتتتتتة بمكتتتتتان أيضتتتتتا متتتتتن و  ثارهتتتتتا الممكنتتتتتةالتتتتتتدابير البديلتتتتتة والتخفيتتتتتع متتتتتن آ

المباشتتتتتترة متتتتتتن المشتتتتتتروع وهتتتتتتذد ستتتتتتتفادة علتتتتتتى فتتتتتترص عمتتتتتتل ل كيفيتتتتتتة حصتتتتتتول األشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين 

فتتتترص عمتتتتل مؤقتتتتتة فتتتتي البنتتتتا   والتعاقتتتتد لتقتتتتيم ختتتتدمات أثنتتتتا  البنتتتتا   وتقتتتتديم ختتتتدمات بعتتتتد تشتتتتمل الفتتتترص قتتتتد 

 لعمل األخر  التي قد تنشأ كنتيجة لهذا المشروع بنا  الطريق السريع  وفرص ا

: باإلضتتتتتتافة ملتتتتتتى التعتتتتتتويض  يقتتتتتتدم المقتتتتتتتر  مستتتتتتاعدة األعمتتتتتتال التجاريتتتتتتةترتيبتتتتتتات نقتتتتتتل األستتتتتتر النازحتتتتتتة أو 

هياكتتتتتل يتتتتتتم تتتتتتوفير مؤقتتتتتتة حتتتتتتى التاطتتتتتي تكتتتتتاليع نقتتتتتل اإلعانتتتتتات المعيشتتتتتية كافيتتتتتة أثنتتتتتا  المرحلتتتتتة ا نتقاليتتتتتة 

  وغيرهتتتتتتتتا   أو المنفعتتتتتتتتةتمليتتتتتتتتك  التستتتتتتتتجيل أو رستتتتتتتتوم البديلتتتتتتتتة  و دفتتتتتتتتع )أو التنتتتتتتتتازل عتتتتتتتتن   أي رستتتتتتتتوم ) 
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Republic of Yemen 

بتتتتتد  متتتتتن المشتتتتتروع ستتتتتلطات وعنتتتتتد تتتتتتوفير مستتتتتاكن بديلتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل عتتتتتادة التتتتتتوطين  المفروضتتتتتة كنتيجتتتتتة إل

التعتتتتتتتويض  يجتتتتتتتع علتتتتتتتى المقتتتتتتتتر  ضتتتتتتتمان تتتتتتتتوفير مستتتتتتتكن يلبتتتتتتتي المعتتتتتتتايير التتتتتتتدنيا للصتتتتتتتري الصتتتتتتت ي 

كافيتتتتتة وحصتتتتتولهم علتتتتتى الختتتتتدمات واتختتتتتاذ حستتتتتع متتتتتا يلتتتتتزم للتشتتتتتاور بنيتتتتتة ت تيتتتتتة  مة   ويضتتتتتمن تتتتتتوفيروالستتتتت 

ولتقليتتتتتتتل متتتتتتتن مختتتتتتتاطر التتتتتتتتوترات المعتتتتتتتاد تتتتتتتتوطينهم متتتتتتتع المجتمعتتتتتتتات المضتتتتتتتيفة التتتتتتتتي تستتتتتتتتقبل األشتتتتتتتخاص 

 معادة التوطين المنافسة بين المجتمعات المضيفة والمعاد توطينهم بعد 

 ات: يتتتتتتتتم تضتتتتتتتمين ميزانيتتتتتتتة تعكتتتتتتتس  ميتتتتتتتع تكتتتتتتتاليع التعتتتتتتتويض  والمستتتتتتتاعدةالترتيبتتتتتتتات الماليتتتتتتتة والتنظيميتتتتتتت

ت تتتتتتتتدد بوضتتتتتتتتوح   التتتتتتتتتي خطتتتتتتتتة معتتتتتتتتادة التتتتتتتتتوطين اإلدارة  وال تتتتتتتتا ت الطارئتتتتتتتتة فتتتتتتتتيتكتتتتتتتتاليع األختتتتتتتر   و

كمتتتتتتا تتضتتتتتتمن خطتتتتتتة معتتتتتتادة التتتتتتتوطين   الماليتتتتتتة اإل تتتتتترا ات التتتتتتتي يترتتتتتتتع عليهتتتتتتا تتتتتتتدفق األمتتتتتتوالالمستتتتتتؤولية 

ويكتتتتتتتون مرتبطتتتتتتتا بالجتتتتتتتدول الزمنتتتتتتتي للتنفيتتتتتتتذ الشتتتتتتتامل   المزمنتتتتتتتة تتتتتتتدول زمنتتتتتتتي لتنفيتتتتتتتذ معتتتتتتتادة التتتتتتتتوطين 

المنظمتتتتتتات المشتتتتتتاركة فتتتتتتي تنفيتتتتتتذ معتتتتتتادة كافتتتتتتة أدوار ومستتتتتتؤوليات للمشتتتتتتروع  ت تتتتتتدد خطتتتتتتة معتتتتتتادة التتتتتتتوطين 

 قد تنشأ بشكل غير متوقع  ظرويمدارية لموا هة أي ترتيبات وتعر  التوطين  

بالمعلومتتتتتتتات والتشتتتتتتتاور معهتتتتتتتم عنصتتتتتتتر ين األشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررتزويتتتتتتتد : التشتتتتتتتاور و اإلفصتتتتتتتاحم تتتتتتترا ات 

 يتتتتتتازة لتمكيتتتتتتنهم متتتتتتن التكيتتتتتتع متتتتتتع الظتتتتتتروي المعيشتتتتتتية المتايتتتتتترة التاليتتتتتتة أساستتتتتتي ألي عمليتتتتتتة متتتتتتن شتتتتتتأنها 

المقترضتتتتتتتتين   تتطلتتتتتتتتع متتتتتتتتن 03 2والسياستتتتتتتتة التشتتتتتتتتايلية للبنتتتتتتتتك التتتتتتتتدولي ) األراضتتتتتتتتي أو معتتتتتتتتادة التتتتتتتتتوطين 

  ومتتتتتن ختتتتت ل الرصتتتتتد أو خطتتتتتة معتتتتتادة التتتتتتوطين التشتتتتتاور متتتتتع األشتتتتتخاص المتضتتتتتررين أثنتتتتتا  عمليتتتتتة معتتتتتداد

ويتتتتتتتتم اإلفصتتتتتتتاح عتتتتتتتن خطتتتتتتتة معتتتتتتتادة التتتتتتتتوطين وستتتتتتتائل أختتتتتتتر   طتتتتتتتوال فتتتتتتتترة تنفيتتتتتتتذ معتتتتتتتادة التتتتتتتتوطين  أي 

  لألشخاص المتضررينبظصداراتها األولية والنهائية بطريقة سهلة الوصول 

المقترضتتتتتتين عمومتتتتتتا تطلتتتتتتع ت  03 2السياستتتتتتة التشتتتتتتايلية للبنتتتتتتك التتتتتتدولي ) :ترتيبتتتتتتات رصتتتتتتد معتتتتتتادة التتتتتتتوطين

الرصتتتتتتد التتتتتتداخلي متتتتتتن قبتتتتتتل أو التتتتتتتوطين  ويجتتتتتتري رصتتتتتتد داخليتتتتتتة وخار يتتتتتتة لعمليتتتتتتة معتتتتتتادة اتختتتتتتاذ ترتيبتتتتتتات 

التنفيتتتتتذ الرئيستتتتتية المستتتتتئولة عتتتتتن تتبتتتتتع حيتتتتتازة األرضتتتتتي ودفتتتتتع التعتتتتتويض وكافتتتتتة  وانتتتتتع التنفيتتتتتذ  هتتتتتة عتتتتتن 

مليتتتتة الرصتتتتد الداخليتتتتة عتتتتادة األختتتتر  التتتتتي قتتتتد يكتتتتون لهتتتتا تتتتتأثير علتتتتى التقتتتتدم العتتتتام للمشتتتتروع  بينمتتتتا تجتتتتر  ع

متتتتن قبتتتتل  هتتتتة مستتتتتقلة عتتتتن  هتتتتة التنفيتتتتذ  وتركتتتتز علتتتتى كافتتتتة  وانتتتتع تنفيتتتتذ عمليتتتتة معتتتتادة التتتتتوطين لمتتتتا لهتتتتا 

متتتتتتن صتتتتتتلة فتتتتتتي تلبيتتتتتتة متطلبتتتتتتات خطتتتتتتة معتتتتتتادة التتتتتتتوطين وت قيتتتتتتق األهتتتتتتداي المنشتتتتتتودة متتتتتتن خطتتتتتتة معتتتتتتادة 

رصتتتتتتتد و هتتتتتتتات نظتتتتتتتر المشتتتتتتتك ت التتتتتتتتي تنشتتتتتتتأ فتتتتتتتي التنفيتتتتتتتذ والرصتتتتتتتد الختتتتتتتار ي التتتتتتتتوطين  حيتتتتتتت  ي تتتتتتتدد 

األشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين بشتتتتتتأن فعاليتتتتتتة التنفيتتتتتتذ  ويتتتتتتتم معتتتتتتداد تقتتتتتتارير دوريتتتتتتة عتتتتتتن الرصتتتتتتد التتتتتتداخلي وتقتتتتتتدم 

 على كل من ال كومة اليمنية والبنك الدولي 

  ضتتتتتتتمان 03 2يلتتتتتتتزم علتتتتتتتى المقتتتتتتتتر  بمو تتتتتتتع السياستتتتتتتة التشتتتتتتتايلية للبنتتتتتتتك التتتتتتتدولي ): آليتتتتتتتات التظلمتتتتتتتات

يمكتتتتتتتن تظلمتتتتتتتات المرتبطتتتتتتتة ب يتتتتتتتازة األر  ومعتتتتتتتادة التتتتتتتتوطين  و ليتتتتتتتات الاألشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين معرفتتتتتتتة 

التتتتتتتي يمكتتتتتتن توقعهتتتتتتا فتتتتتتي مدارة  أن تتكتتتتتتون م تتتتتترا ات التتتتتتتظلم متتتتتتن ترتيبتتتتتتات عرفيتتتتتتة لتستتتتتتوية المنازعتتتتتتات 

تظلتتتتتتم رستتتتتتمية ت تتتتتتدد بشتتتتتتكل وحيتتتتتتد معتتتتتتادة التتتتتتتوطين أو ترتيبتتتتتتات مجموعتتتتتتة القضتتتتتتايا المتتتتتترتبط ب يتتتتتتازة أو 

دم م تتتتتترا ات التظلمتتتتتتات التابعتتتتتتة للمقتتتتتتتر  وصتتتتتتع  ليتتتتتتات وأن تقتتتتتت  دمجهتتتتتتا معتتتتتتاألغتتتتتترا  المشتتتتتتروع  أو 

التتتتتترد علتتتتتتى التظلمتتتتتتات ومعتتتتتتادة تقتتتتتتديمها وترتيبتتتتتتات تستتتتتتجيل ترتيبتتتتتتات تنظيميتتتتتتة و معتتتتتتايير و  رفتتتتتتع التظلمتتتتتتات

 التظلمات ونظام مدارة التظلمات 

 الخاصة بالمشروع سياسة الأحكام  1.6

فتتتتي سياستتتتية المشتتتتروع تلبتتتتي المعتتتتايير يلتتتتزم و تتتتود أحكتتتتام خاصتتتتة كمتتتتا ذكتتتتر أعتتتت د  كمتتتتا هتتتتو متتتتذكور أعتتتت د 

يتتتتتتتتر  فتتتتتتتي بعتتتتتتتض ال تتتتتتتا ت  هتتتتتتتذا    و03 2واإل تتتتتتترا ات المطلوبتتتتتتتة للسياستتتتتتتة التشتتتتتتتايلية للبنتتتتتتتك التتتتتتتدولي )

  وقتتتتتتتوانين ال كومتتتتتتتة اليمنيتتتتتتتة 03 2فتتتتتتترا  بتتتتتتتين معتتتتتتتايير أو م تتتتتتترا ات السياستتتتتتتة التشتتتتتتتايلية للبنتتتتتتتك التتتتتتتدولي )

ال كومتتتتة اليمنيتتتتة  عندئتتتتذ يتتتتتم متبتتتتاع شتتتتروط هتتتتذا وحيتتتت    يراعتتتتي هتتتتذا الفتتتترا  أو ينفتتتتذ فتتتتي قتتتتوانين وأنظمتتتتة 

  السياسة الخاصة 

 تحديد تاريخ توق  األهلية 1.6.0

من ت ديتتتتتتد تتتتتتتاريخ لتوقتتتتتتع األهليتتتتتتة واإلعتتتتتت ن عنتتتتتت  ي متتتتتتي فوائتتتتتتد كتتتتتتل متتتتتتن ال كومتتتتتتة اليمنيتتتتتتة واألشتتتتتتخاص 

 3102عمليتتتتتة المستتتتتح اإلحصتتتتتائي التتتتتذي تتتتتتم م رائتتتتت  فتتتتتي نتتتتتوفمبر   التتتتتذين ي تمتتتتتل تضتتتتتررهم متتتتتن المشتتتتتروع

لت ديتتتتتد وتعتتتتتداد األشتتتتتخاص متتتتتن متتتتت   وستتتتتاكني ومستتتتتتخدمي األراضتتتتتي المطلوبتتتتتة للمشتتتتتروع  والتتتتتذي ي تتتتتدد 
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الهياكتتتتتل واألصتتتتتول الثابتتتتتتة األختتتتتر  التتتتتتي قتتتتتد يفقتتتتتدونها كنتيجتتتتتة لتتتتتذلك  بالنستتتتتبة لتتتتتتاريخ توقتتتتتع األهليتتتتتة التتتتتذي 

روع م  ت ديتتتتتتد تتتتتتتاريخ التوقتتتتتتع الرستتتتتتمي ألنشتتتتتتطة المشتتتتتت3102نتتتتتتوفمبر  21كتتتتتتان متتتتتتن المقتتتتتترر أن يكتتتتتتون فتتتتتتي 

الموعتتتتتتد ب  ونشتتتتتتر المعلومتتتتتتات بشتتتتتتكل واضتتتتتتح فيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق اإلحصتتتتتتائيمستتتتتتح المتتتتتتن نهايتتتتتتة فتتتتتتي أو قريتتتتتتع 

يقتتتتتتدم القاعتتتتتتدة األساستتتتتتية لت ديتتتتتتد األشتتتتتتخاص المتتتتتتؤهلين لل صتتتتتتول علتتتتتتى التعويضتتتتتتات   مستتتتتتارالنهتتتتتتائي داختتتتتتل 

لجيتتتتتتد ملتتتتتتى أو البنتتتتتتا  امشتتتتتتروع الهجتتتتتترة ا نتهازيتتتتتتة ال  هتتتتتتذا ي متتتتتتي ال كومتتتتتتة اليمنيتتتتتتة ووالمستتتتتتاعدات األختتتتتتر 

فتتتتتي منطقتتتتتة المشتتتتتروع متتتتتن قبتتتتتل أشتتتتتخاص يطتتتتتالبون بتتتتتالتعويض أو مستتتتتاعدة   تكتتتتتون ضتتتتترورية عتتتتتن حيتتتتتازة 

 أو امت   أو البنا  في األر  بعد تاريخ توقع األنشطة الخاصة بالمشروع 

بستتتتبع األخطتتتتا  التتتتتي تتتتترد أحيانتتتتا فتتتتي المستتتتح اإلحصتتتتائي  ت تتتتدد أهليتتتتة األستتتتر التتتتتي لهتتتتا مطالتتتتع قانونيتتتتة فتتتتي 

حيتتتتتتتازة األر   أو أصتتتتتتتولهم المفقتتتتتتتودة أو المتتتتتتتتأثرة بستتتتتتتبع المشتتتتتتتروع وذلتتتتتتتك لل صتتتتتتتول علتتتتتتتى  استتتتتتتتخدام أو

حستتتتتتع  ل كومتتتتتة المنطقتتتتتتة )أو األوقتتتتتاي فتتتتتي مثتتتتتتل هتتتتتذد ال تتتتتا ت  يمكتتتتتتن التعتتتتتويض والمستتتتتاعدات األختتتتتتر   

أن تعلتتتتتتتن صتتتتتتت ة أو شتتتتتتترعية المطالبتتتتتتتة  وأن حيتتتتتتتازة األر  أو استتتتتتتتخدامها كتتتتتتتان قبتتتتتتتل تتتتتتتتاريخ ا قتضتتتتتتتا   

مشتتتتتروع  وقتتتتتد يستتتتتتفيد األشتتتتتخاص التتتتتذين يعتقتتتتتدون أنهتتتتتم حرمتتتتتوا متتتتتن األهليتتتتتة بشتتتتتكل غيتتتتتر وقتتتتتع م تتتتترا ات ال

 عادل من ال صول على التعويض أو المساعدة وذلك من عملية التظلمات الخاصة بالمشروع 

 تكلفة االستبدالبالتعويض عن األراضي  1.6.4

ين قتتتتتتتد يتضتتتتتتترروا متتتتتتتن متتتتتتت   األر  أو األشتتتتتتتخاص التتتتتتتذين لتتتتتتتديهم مطالبتتتتتتتة قانونيتتتتتتتة بشتتتتتتتأن األر   التتتتتتتذ

حيتتتتتتتازة األر  بستتتتتتتبع المشتتتتتتتروع يكونتتتتتتتوا متتتتتتتؤهلين لل صتتتتتتتول علتتتتتتتى تعتتتتتتتويض بتكلفتتتتتتتة ا ستتتتتتتتبدال )حستتتتتتتع 

   تقتتتتتتدير قيمتتتتتتة األرضتتتتتتي )واألصتتتتتتول ا ختتتتتتر   التتتتتتذي أ تتتتتتر  متتتتتتن قبتتتتتتل 2 0تعريفهتتتتتتا التتتتتتوارد فتتتتتتي القستتتتتتم 

ز  عتتتتتدن ول تتتتتج وتعتتتتت –لجتتتتتان  تتتتترد تابعتتتتتة للمشتتتتتروع الم تتتتتدد فتتتتتي كتتتتتل متتتتتن الم افظتتتتتات التتتتتث   المتضتتتتتررة 

تتتتتتتألع لجنتتتتتان الجتتتتترد متتتتتن ستتتتتتة أعضتتتتتا  يمثلتتتتتون الم افظتتتتتة وال كومتتتتتة اليمنيتتتتتة  ويرأستتتتتها الشتتتتتخص المعتتتتتين 

م  وتتتتتتتم 3102متتتتتتن وزارة الطتتتتتتر  واألشتتتتتتاال العامتتتتتتة  تتتتتتتم م تتتتتترا  مستتتتتتح تقتتتتتتدير القيمتتتتتتة فتتتتتتي شتتتتتتهر ديستتتتتتمبر 

)الفصتتتتتل التاستتتتتع   وفتتتتتي هتتتتتذد  3 9مدرام معتتتتتد ت التعتتتتتويض عتتتتتن فئتتتتتات مختلفتتتتتة متتتتتن األراضتتتتتي فتتتتتي القستتتتتم 

ال تتتتتتا ت  ميعهتتتتتتا  يتتتتتتدفع تعتتتتتتويض لألشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين عتتتتتتن كتتتتتتل قطعتتتتتتة األر    يمكتتتتتتن الوصتتتتتتول 

مليهتتتتتا أو المهمتتتتتتة اقتصتتتتتاديا بستتتتتتبع ال يتتتتتتازة الجزئيتتتتتة لتتتتتتألر   فتتتتتظن هتتتتتتذا المشتتتتتتروع يتطلتتتتتع مخطتتتتتتط كامتتتتتتل 

 مع دفع التعويض الكامل بتكلفة ا ستبدال بنا  على طلع المتضررين المعنيين 

المتضتتتتتتررين بدر تتتتتتة كبيتتتتتترة )يعنتتتتتتي شتتتتتتخاص   بتكلفتتتتتتة ا ستتتتتتتبدال  ي تتتتتتق لألوكبتتتتتتديل للتعتتتتتتويض عتتتتتتن األر

% متتتتتن أراضتتتتتيهم اإلنتا يتتتتتة  اختيتتتتتار أر  بديلتتتتتة مستتتتتاوية متتتتتن حيتتتتت  01أولئتتتتتك التتتتتذين يفقتتتتتدون أكثتتتتتر متتتتتن 

اإلنتتتتتتام )الزراعتتتتتتي أو التجتتتتتتاري   أو متتتتتتا يعادلهتتتتتتا متتتتتتن حيتتتتتت  المزايتتتتتتا المكانيتتتتتتة )بالنستتتتتتبة لتتتتتتألر  الستتتتتتكنية   

دون فتتتتتتتر  و  بديلتتتتتتتة لألشتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتررين متتتتتتتع ضتتتتتتتمان حيتتتتتتتازة األر  البديلتتتتتتتةويتتتتتتتتم تتتتتتتتوفير األر  ال

% قطعتتتتتتتة أر  011أولئتتتتتتتك التتتتتتتذين يفقتتتتتتتدون رستتتتتتتوم أو تكتتتتتتتاليع معتتتتتتتام ت أختتتتتتتر   باإلضتتتتتتتافة ملتتتتتتتى ذلتتتتتتتك  

 زراعية  عندئذ يكون هؤ   األشخاص مؤهلين لل صول على من ة معادة تأهيل اقتصادي 

 ألخرى بتكلفة االستبدالواألصول االمنشاءات  التعويض عن  1.6.0

   والمستتتتتتتتتاكنمثمتتتتتتتتترة  ال ميتتتتتتتتتع األشتتتتتتتتتخاص المتضتتتتتتتتتررين متتتتتتتتتن فقتتتتتتتتتدان الم اصتتتتتتتتتيل واألشتتتتتتتتتجار يكتتتتتتتتتون 

وذلتتتتتتك متتتتتتؤهلين لل صتتتتتتول  واألصتتتتتتول األختتتتتتر  الثابتتتتتتتةالمل قتتتتتتة  واألستتتتتتوار  ومرافتتتتتتق الميتتتتتتاد   والمنشتتتتتتا ات 

 تتتتتتتتدفع التعويضتتتتتتتات عتتتتتتتن     2 0)كمتتتتتتتا هتتتتتتتو موضتتتتتتتح فتتتتتتتي القستتتتتتتم علتتتتتتتى تعويضتتتتتتتات بتكلفتتتتتتتة ا ستتتتتتتتبدال 

أي منتقتتتتتتاص متتتتتتن قيمتتتتتتة هتتتتتتذد التعويضتتتتتتات متتتتتتن حيتتتتتت  عمتتتتتتر دون األصتتتتتتول األختتتتتتر  الثابتتتتتتتة و والمنشتتتتتتا ات 

بالملكيتتتتتة أو تتتتتترخيص أو تستتتتتتجيل    عتتتتتدم و تتتتتود ستتتتتند قتتتتتانونيأو األصتتتتتول الثابتتتتتتةوالمنشتتتتتا ات أو حالتتتتتة تلتتتتتك 

وقتتتتتتد تتتتتتتم  المشتتتتتتروع  الملكيتتتتتتة   ي تتتتتتول دون دفتتتتتتع التعويضتتتتتتات عتتتتتتن الهياكتتتتتتل واألصتتتتتتول األختتتتتتر  فتتتتتتي هتتتتتتذا

  التابعتتتتتة للمشتتتتتروع متتتتتن قبتتتتتل لجتتتتتان الجتتتتتردواألصتتتتتول األختتتتتر  متتتتتن قبتتتتتل للمنشتتتتتا ات  ت ديتتتتتد القيمتتتتتة المقتتتتتدرة 

تو تتتتد قائمتتتتة   3102نتتتتوفمبر وكتتتتذلك تتتتتم م تتتترا  مستتتتح تقتتتتدير القيمتتتتة فتتتتي  3 0 0كمتتتتا هتتتتو موضتتتتح فتتتتي القستتتتم 

)الفصتتتتتل  3 9القستتتتتم  واألصتتتتتول األختتتتتر  فتتتتتيالمنشتتتتتا ات  مفصتتتتتلة لمعتتتتتد ت التعتتتتتويض عتتتتتن مختلتتتتتع فئتتتتتات 

 التاسع  

ومذا كتتتتتان متتتتتا تبقتتتتتى متتتتتن أي منتتتتتزل غيتتتتتر مأمونتتتتتة أو غيتتتتتر صتتتتتالح للستتتتتكن بعتتتتتد هدمتتتتت   زئيتتتتتا.  فتتتتتظن المشتتتتتروع 

المتضتتتتتتررين  تكلفتتتتتتة ا ستتتتتتتبدال بنتتتتتتا  علتتتتتتى طلتتتتتتعمقابتتتتتتل تعتتتتتتويض كامتتتتتتل بالمنتتتتتتزل بأكملتتتتتت  يتطلتتتتتتع حيتتتتتتازة 

لتتتتتة ل ستتتتتتخدام بعتتتتتد الهتتتتتدم الجزئتتتتتي ومذا كتتتتتان متتتتتا تبقتتتتتى متتتتتن أي هياكتتتتتل أو أصتتتتتول ثابتتتتتتة غيتتتتتر قاب  المعنيتتتتتين
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Republic of Yemen 

تكلفتتتتتتة ا ستتتتتتتبدال بنتتتتتتا  علتتتتتتى مقابتتتتتتل تعتتتتتتويض كامتتتتتل بالمنتتتتتتزل بأكملتتتتتت  لهتتتتتا  فتتتتتتظن المشتتتتتتروع يتطلتتتتتتع حيتتتتتازة 

 المتضررين المعنيين   طلع

بمستتتتتاكن بديلتتتتتة األشتتتتتخاص المتضتتتتتررين تزويتتتتتد   يمكتتتتتن المستتتتتاكن بتكلفتتتتتة ا ستتتتتتبدالبتتتتتديل للتعتتتتتويض عتتتتتن وك

للمستتتتتاكن الستتتتتابقة  فتتتتتي موقتتتتتع مستتتتتاوي متتتتتن حيتتتتت  المزايتتتتتا المكانيتتتتتة   مباشتتتتترة مستتتتتاوية متتتتتن حيتتتتت  المعتتتتتايير

متتتتتتع ضتتتتتتمان ال يتتتتتتازة مقارنتتتتتتة متتتتتتن حيتتتتتت  ترتيبتتتتتتات لألشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين وتقتتتتتتدم هتتتتتتذد المستتتتتتاكن البديلتتتتتتة 

 المساكن السابقة  ودون فر  أي رسوم أو تكاليع معاملة أخر  

 المساعدة االنتقالية لألسر النازحة 1.6.4

رر بستتتتتبع هتتتتتدم مستتتتتاكنهم كنتيجتتتتتة للمشتتتتتروع بمستتتتتاعدة انتقاليتتتتتة  تتتتتتتألع متتتتتن بتتتتتدل يتتتتتتم تزويتتتتتد أي أستتتتتر متضتتتتت

تكتتتتتاليع المعيشتتتتتة لفتتتتتترة انتقتتتتتال تكفتتتتتي لتاطيتتتتتة تكتتتتتاليع ا نتقتتتتتال  ونفقتتتتتات معيشتتتتتية مؤقتتتتتتة تاطتتتتتي بشتتتتتكل كتتتتتافي 

يمكتتتتتن خ لهتتتتتا شتتتتترا  أو بنتتتتتا  مستتتتتاكن بديلتتتتتة  والمستتتتتاعدات األختتتتتر  التتتتتتي قتتتتتد تكتتتتتون  زمتتتتتة معقولتتتتتة التتتتتتي 

متتتتتتن الفصتتتتتتل  2 6الستتتتتتكن البتتتتتتديل  تتتتتتتم ت ديتتتتتتد متتتتتتواد مستتتتتتاعدة انتقاليتتتتتتة خاصتتتتتتة فتتتتتتي القستتتتتتم  إلعتتتتتتداد موقتتتتتتع

 السادس 

 ةالمساعدة االنتقالية للشركات النازح 1.6.6

يتتتتتتم تزويتتتتتد أي شتتتتتخص أو كيتتتتتان تجتتتتتاري متضتتتتترر بستتتتتبع التعليتتتتتق المؤقتتتتت  للعمتتتتتل التجتتتتتاري بستتتتتبع فقتتتتتدان 

وذلتتتتتتتتك بمستتتتتتتتاعدة انتقاليتتتتتتتتة  وهتتتتتتتتذا كنتيجتتتتتتتتة لمشتتتتتتتتروع ممتتتتتتتتر الطريتتتتتتتتق الستتتتتتتتريع نشتتتتتتتتا ات مال األر  أو 

المستتتتتاعدة ا نتقاليتتتتتة تتتتتتتألع متتتتتن بتتتتتدل انتقتتتتتال كافيتتتتتة تاطتتتتتي  انتقتتتتتال كافتتتتتة المعتتتتتدات والتركيبتتتتتات والمختتتتتزون  

وبتتتتتدل ياطتتتتتي بشتتتتتكل مؤقتتتتت  التتتتتدخل وخستتتتتائر األربتتتتتاح لفتتتتتترة معقولتتتتتة التتتتتتي يمكتتتتتن خ لهتتتتتا استتتتتتعادة العمتتتتتل 

عادة  تتتتتتتم ت ديتتتتتتد متتتتتتواد مستتتتتتاعدة انتقاليتتتتتتة التجتتتتتتاري  ودفتتتتتتع أي رستتتتتتوم معتتتتتتام ت مرتبطتتتتتتة بعمليتتتتتتات ا ستتتتتتت

 من الفصل السادس  2 6خاصة في القسم 

المسممممماعدة لممممممالك األرض بوضمممممع اليمممممد أو المممممذين لممممميس لمممممديهم حقمممممو  ملكيمممممة أو قانونيمممممة فمممممي ملكيمممممة  1.6.0

 األرض

علتتتتتتى فتتتتتتي مشتتتتتتروع ممتتتتتتر الطريتتتتتتق الستتتتتتريع  يكتتتتتتون  ميتتتتتتع األشتتتتتتخاص المتضتتتتتتررين متتتتتتؤهلين لل صتتتتتتول 

فقتتتتتدان الهياكتتتتتل أو األصتتتتتول األختتتتتر   متتتتت   األراضتتتتتي بوضتتتتتع اليتتتتتد أو التتتتتذين لتتتتتيس عتتتتتن بتكلفتتتتتة  اتتعويضتتتتت

لتتتتتتديهم حقتتتتتتو  قانونيتتتتتتة لملكيتتتتتتة األر   أو التتتتتتذين لتتتتتتيس لهتتتتتتم أي حقتتتتتتو  قتتتتتتانوني للمطالبتتتتتتة بملكيتتتتتتة األر   

يتتتتتتم تزويتتتتتدهم بمستتتتتاعدة انتقاليتتتتتة بتتتتتد  عتتتتتن التعتتتتتويض عتتتتتن األر   وقتتتتتد تكتتتتتون هتتتتتذد المستتتتتاعدة ماليتتتتتة )علتتتتتى 

ة تكميليتتتتتة  و/أو فنيتتتتتة )مثتتتتتل المستتتتتاعدة فتتتتتي تديتتتتتد مواقتتتتتع بديلتتتتتة للستتتتتكن أو مزاولتتتتتة العمتتتتتل شتتتتتكل بتتتتتدل تستتتتتوي

مستتتتتتتكن  أو منتا تتتتتتت  الشتتتتتتتخص المتضتتتتتتترر فرصتتتتتتتة  ستتتتتتتتعادة يمتتتتتتتنح   مثتتتتتتتل هتتتتتتتذد ال تتتتتتتا تفتتتتتتتي التجتتتتتتتاري    

ومتتتتتع أمتتتتتن مناستتتتتع التهجيتتتتتر  الزراعتتتتتي أو عملياتتتتتت  التجاريتتتتتة بمو تتتتتع شتتتتتروط مطابقتتتتتة لتلتتتتتك المو تتتتتودة قبتتتتتل 

 ي عقد ميجار مدت  سنة واحدة ك د أدنى  لل يازة )يعن

 لمساهمين أو العماللتقديم المساعدة  1.6.6

ستتتتتبل العتتتتتيش الخاصتتتتتة بهتتتتتم كنتيجتتتتتة ل يتتتتتازة أراضتتتتتي مشتتتتتروع المستتتتتاهمين أو العمتتتتتال التتتتتذين تعطلتتتتت  يكتتتتتون 

ممتتتتر الطريتتتتق الستتتتريع وذلتتتتك متتتتؤهلين لل صتتتتول علتتتتى دعتتتتم معيشتتتتي مؤقتتتت   وهتتتتذا التتتتدعم يكتتتتون تناستتتتبي متتتتع 

عاقتتتتتة ستتتتتبل العتتتتتيش كنتيجتتتتتة لهتتتتتذا المشتتتتتروع  تتتتتتم ت ديتتتتتد الشتتتتتروط الخاصتتتتتة ذات الع قتتتتتة فتتتتتي متتتتتد  ومتتتتتدة م

 من الفصل السابع  3 0القسم 

 لألفراد المتضررين من المجموعات الضعيفةتقديم المساعدة  1.6.8

أضتتتتترار خاصتتتتتة غالبتتتتتا متتتتتا يوا هتتتتتون أعبتتتتتا  أو عوائتتتتتق مضتتتتتافية فتتتتتي تستتتتتوية األشتتتتتخاص التتتتتذين يعتتتتتانون متتتتتن 

% متتتتتتن حيتتتتتتازة األر  اإلنتا يتتتتتتة  01يتتتتتترة لتتتتتتألر  )فعلتتتتتتي ستتتتتتبيل المثتتتتتتال خستتتتتتارة أكثتتتتتتر متتتتتتن الخستتتتتتارة الكب

وخستتتتتارة ستتتتتبل العتتتتتيش أو ا نتقتتتتتال المتتتتتادي  ي تتتتتد مشتتتتتروع ممتتتتتر الطريتتتتتق الستتتتتريع الفئتتتتتة التاليتتتتتة كأشتتتتتخاص 

واألشتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقتتتتتتتتات بمفتتتتتتتتردهم  كبتتتتتتتتار الستتتتتتتتن التتتتتتتتذين يعيشتتتتتتتتون و األكثتتتتتتتتر تضتتتتتتتتررا.: المكفتتتتتتتتوفين  

ويكتتتتتتتتتون هتتتتتتتتتؤ      06دون ستتتتتتتتتن ذوي اإلعاقتتتتتتتتتة العقليتتتتتتتتتة   والقصتتتتتتتتتر األيتتتتتتتتتتام ) الجستتتتتتتتتدية واألشتتتتتتتتتخاص
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األشتتتتتتتخاص األكثتتتتتتتر تضتتتتتتتررا متتتتتتتن المشتتتتتتتروع متتتتتتتؤهلين لل صتتتتتتتول علتتتتتتتى مستتتتتتتاعدات مضتتتتتتتافية  وتتفتتتتتتتاوت 

ستتتتتيا  المستتتتتاعدات المتتتتتراد تقتتتتتديمها متتتتتن حيتتتتت  النتتتتتوع والمتتتتتد  بنتتتتتا  علتتتتتى شتتتتتكل ومتتتتتد  الضتتتتترر فتتتتتي كتتتتتل 

  مكاني

مشتتتتتروع ستتتتتوي يضتتتتتمن الوصتتتتتول المتتتتتادي ملتتتتتى مختتتتتزون المتتتتتوارد تصتتتتتميم مستتتتتار الطريتتتتتق الستتتتتريع  ضتتتتتمن ال

الطبيعيتتتتتة  وعنتتتتتد ا قتضتتتتتا   ستتتتتيتم تتتتتتوفير ممتتتتترات ت تيتتتتتة أو أنفتتتتتا  بمتتتتتا يستتتتتمح با نتقتتتتتال ا متتتتتن لألشتتتتتخاص 

  والمواشتتتتتي عبتتتتتر مستتتتتار الطريتتتتتق الستتتتتريع  ويتتتتتتم التخفيتتتتتع متتتتتن ا ثتتتتتار المترتبتتتتتة عتتتتتن أي خستتتتتارة أو معاقتتتتتة

 استمرار وفعالية ال صول عليها بطريقة تضمن  وذلكأو معاقة الوصول ملى نقاط المياد 

 /إصالح المرافق العامة أو الخدمات االجتماعيةاستعادة 1.6.4

مذا كتتتتتتان بنتتتتتتا  مشتتتتتتروع ممتتتتتتر الطريتتتتتتق الستتتتتتريع يتطلتتتتتتع هتتتتتتدم للبنيتتتتتتة الت تيتتتتتتة العامتتتتتتة  عندئتتتتتتذ تضتتتتتتمن وزارة 

أعلتتتتتى متتتتتن حيتتتتت  المعتتتتتايير أو الطتتتتتر  واألشتتتتتاال العامتتتتتة بنيتتتتتة ت تيتتتتتة بديلتتتتتة فتتتتتي الوقتتتتت  المناستتتتتع وبدر تتتتتة 

مستتتتتاوية ك تتتتتد أدنتتتتتى للبنيتتتتتة الت تيتتتتتة التتتتتتي فقتتتتتدت كنتيجتتتتتة لتتتتتذلك  ومذا تستتتتتبع بنتتتتتا  الطريتتتتتق معاقتتتتتة الوصتتتتتول 

ملتتتتتتتى الختتتتتتتدمات العامتتتتتتتة أو المجتمعيتتتتتتتة  بمتتتتتتتا فتتتتتتتي ذلتتتتتتتك المرافتتتتتتتق الدينيتتتتتتتة  عندئتتتتتتتذ تلتتتتتتتتزم وزارة الطتتتتتتتر  

لتلتتتتتتتك الختتتتتتتدمات العامتتتتتتتة أو  واألشتتتتتتتاال العامتتتتتتتة اتختتتتتتتاذ م تتتتتتترا ات زمنيتتتتتتتة بمتتتتتتتا يضتتتتتتتمن اإلصتتتتتتت ح الكلتتتتتتتي

المجتمعيتتتتتة أو المرافتتتتتق الدينيتتتتتة  ولتقليتتتتتل ا ثتتتتتار التنمويتتتتتة متتتتتن مشتتتتتروع ممتتتتتر الطريتتتتتق الستتتتتريع  يلتتتتتزم متاحتتتتتة 

فتتتتتترص لت ستتتتتتين البنيتتتتتتة الت تيتتتتتتة الم ليتتتتتتة ووصتتتتتتول الختتتتتتدمات وتقييمهتتتتتتا والنظتتتتتتر فيهتتتتتتا  متتتتتتع األهميتتتتتتة دون 

ة أو المرافتتتتتتق التتتتتتتي هتتتتتتي دون المستتتتتتتو  أو المستتتتتتتو  للمطالبتتتتتتة با ستتتتتتتبدال بتتتتتتنفس المستتتتتتتو  للبنيتتتتتتة الت تيتتتتتت

 المستفاد منها بشكل بال  أو مفرط 

 

 

 

 لالنتقال  والمساعدة التعويض 6

 مقدمة 6.6

يقيييييدم مشيييييروع ممييييير  المتضيييييررين  األشيييييخاص لجمييييييع المعيشييييية ومسيييييتويات العيييييي  سيييييبل اسيييييتعادة لتسيييييهيل

األخييييييرى  الثابتييييية األصيييييول أو األراضييييييي عيييييين جمييييييع فئيييييات االسيييييتبدال الطرييييييق السيييييريع تعويضييييييات بتكلفييييية

 والشيييييييركات لألسييييييير  وتقيييييييدم مسييييييياعدات انتقييييييال. المشييييييروع بسيييييييبب المتضيييييييررين يفقيييييييد ا األشييييييخاص التييييييي

 ال اليييييذين نقلهيييييا  ليييييى مكيييييان أخييييير  وثمييييية أيضيييييا أشيييييكال أخيييييرى مييييين المسييييياعدات تقيييييدم ألولئييييي  يجيييييب التيييييي

سيييييلبا سيييييبل العيييييي   تتييييي ثر قيييييد اليييييذين ذلييييي  ميييييع ولكييييين األخيييييرى  األصيييييول أو المتضيييييررة األراضيييييي يملكيييييون

 ومستويات معيشتهم بسبب المشروع.

األشيييييييييخاص  مشيييييييييروع ممييييييييير الطرييييييييييق السيييييييييريع باسيييييييييتحقاقات ومصيييييييييفوفة اآلثيييييييييار بنييييييييياة عليييييييييى تقيييييييييييم

 الحييييييق فييييييي الحصييييييول علييييييى سييييييبعة مشييييييروع فييييييي المتضييييييررين لألشييييييخاص يكييييييون سييييييو  المتضييييييررين 

  :عليهم تؤثر التي الفعلية اآلثار على يتوق  و ذا) والمساعدات التعويضات من أنواع

(i  األشجار؛ي  والمحاصيل األراضي فقدان عن تعويض 

(ii  األخرى؛ الثابتة واألصول  التجارية أو السكنية)المنشاةات   عن تعويض 

(iii  النحيييييو عليييييى) اإلنتاجيييييية األراضيييييي فقيييييدان مييييين كبيييييير بشيييييكل للمتضيييييررين العيييييي  سيييييبل مسييييياعدات 

 ؛ أدناه  7 الفصل في عليه المنصوص

(iv  األجور ي  التجارية اإليرادات خسارة عن مساعدات 

(v  واالنتقال  التوطين  عادة أجل من مساعدات 
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(vi  و المرافق ي  المحلية المجتمعات موارد  صالح أويو اعمار  عادة 

(vii  وغير م المست جرين المزارعين اليد  وواضعي للمست جرين  مساعدة. 

 لمختليييييي  فئييييييات األشييييييخاص والمسيييييياعدة التعييييييويض وفييييييي الفقييييييرات التالييييييية يييييييتم تقييييييديم وصيييييي  إلجييييييراةات

 من المشروع. المتضررين

 التعويض 6.6

 بتكلفييييييية تعويضيييييييات عليييييييى مييييييين المشيييييييروع مخيييييييولين بالحصيييييييول المتضيييييييررين األشيييييييخاص يكيييييييون جمييييييييع

 التجارييييييية  أو السييييييكنية واألصييييييول األراضييييييي فقييييييدان مثييييييل) المتضييييييررة الملموسيييييية األصييييييول االسييييييتبدال عيييييين

 المنقولييييييييية غيييييييييير واألصيييييييييول والمحاصييييييييييل واألشيييييييييجار الميييييييييياه  وأبيييييييييار ضييييييييي  التجاريييييييييية  والمؤسسيييييييييات

 .التالي النحو على وتكون  جراةات التعويض . األخرى

 األرض حيازة عن التعويضات 6.6.6

التييييي تقييييع  الييييثالث شييييكلت لجنيييية فنييييية لكييييل محاف يييية ميييين المحاف ييييات المشييييروع مميييير الطريييييق السييييريع  فييييي

 طيييييول الطيييييول للمشيييييروع عليييييى ون يييييراا للطيييييابع. األراضيييييي قيمييييية عليييييى طيييييول مسيييييار الطرييييييق السيييييريع لتقيييييييم

المسييييييار المخطييييييط للطريييييييق السييييييريع الجديييييييد الييييييذ  يختليييييي   طييييييول علييييييى المحلييييييية وال ييييييرو  كلييييييم  041

 بدرجييييية كبييييييرة مميييييا ييييييؤد   ليييييى تفييييياوت قيمييييية األراضيييييي عليييييى طيييييول مسيييييار مشيييييروع الطرييييييق السيييييريع.

. نيييييييوع األرض حسيييييييب التعيييييييويض  معيييييييدالت تيييييييم تحدييييييييد متوسيييييييط فنيييييييية  اللجيييييييان تقييميييييييات  ليييييييى اسيييييييتنادا

 األراضي. تعويضات معدالت أدناه يعرض متوسط 1.0والجدول 

 التعويضات حسب نوع األراضي معدالت متوسط: 6.6 الجدول

 نوع األرض
 أرض

 زراعية
 مرافق دينية أرض قاحلة تجارية سكنية مراعي

 معدل

 التعويض 

 دو ر 2

 متر/أمريكي

 مربع

دو ر  00 1

أمريكي/متر 

 مربع

دو ر  0

أمريكي/متر 

 مربع

دو ر  01

أمريكي/متر 

 مربع

دو ر  01 1

أمريكي/متر 

 مربع

دو ر  0 3

أمريكي/متر 

 مربع

دو ر  0 0

 أمريكي/متر مربع

 

 تءاالمنشآ تعويضات 6.6.6

 عيييييين المبيييييياني االسييييييتبدال بتكلفيييييية التعييييييويض فيمييييييا يخييييييص مشييييييروع مميييييير الطريييييييق السييييييريع  تييييييم حسيييييياب

 الجييييييودة لمعييييييايير وتخضييييييع  نتقيييييياص للقيميييييية  دون السييييييوق  فييييييي السييييييائدة لألسييييييعار وفقييييييا والتجارييييييية السييييييكنية

 سييييييتم التييييييالمنشييييياةات   يكيييييون ألصيييييحاب ذلييييي    ليييييى باإلضيييييافة. الحكومييييية بهيييييا تحيييييتف  والتيييييي الصيييييلة ذات

 لمعيييييدالت وقيييييد أوردنيييييا توزييييييع. الحصيييييول عليييييى تعيييييويض ميييييع نقيييييل أ  ميييييواد خيييييردة أن فيييييي الحيييييق  يييييدمها

 .1.6 الجدول في التجارية وعن الهياكل  1.6 الجدول في السكنيةالمنشآت  عن التعويض

 السكنية المنشآت تعويضات: 6.6 الجدول

 نوع

 الهيكل/المبنى  
 طين طوب حجر مسلح

 التعويض معدل
دو ر  411

أمريكي/متر
6 

دو ر  611

أمريكي/متر
6 

دو ر  651

أمريكي/متر
6 

دو ر  611

أمريكي/متر
6 

 

 التجارية المنشآت/الهياكل تعويضات: 6.6 الجدول

 طوب حجر مسلح /المبنىالمنشاء نوع 
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 التعويض معدل
دو ر  411

أمريكي/متر
6 

 دو ر 611

أمريكي/متر
6 

 دو ر 611

أمريكي/متر 
6 

 

 (المثمرة غير/المثمرة) األشجار 6.6.6

 العامييييييةقررتييييييه وزارة الطييييييرق واألشيييييي ال  لمييييييا وفقييييييا تعويضييييييات األشييييييجار تعتمييييييد علييييييى قيمتهييييييا السييييييوقية 

و نتيييييار الحريييييير...ال .  وتربيييييية والبسيييييتنة وال ابيييييات ليييييدى قسيييييم الزراعييييية المعنييييييين الميييييو فين ميييييع بالتشييييياور

 .1.4 وقد أوردنا توزيع معدل التعويضات األشجار في الجدول. تبعاا للحال

 األشجار تعويضات معدالت:0.4 الجدول

 (ةمعدل التعويض )دور أمريكي/شجر األشجار

 06 القات 

 0 القات )نقل  

 061 كع 

 411 مانجو 

 011  وافة 

 011 بابايا 

 066 موز 

 461 تفاحة 

 461 مشمش 

 411 رمان 

 6 فلفل 

 46 التين

 411 سنة 31< أخر  أشجار

 011 سنة 31>=  و 0< = أخر  أشجار

 01 سنوات 0> أخر  أشجار

 461 الليمون

 461 البرتقال

 

 المحاصيل 1.6.4

 أ  محاصيييييييل العييييييادة  سييييييو  تقييييييوم وزارة الطييييييرق واألشيييييي ال العييييييام بيييييي بال  المييييييزارعين لحصييييييادحسييييييب 

مييييييع الوقييييييت الكييييييافي للقيييييييام بييييييذل . وبالتييييييالي ال يلييييييزم بالضييييييرورة تعويضييييييهم عيييييين المحاصيييييييل  مزروعيييييية

ال يييييير محتملييييية حييييييث  الحييييياالت عييييين التعيييييويض يعيييييرض معيييييدل 1.5 فييييي ن الجيييييدول ذلييييي  ميييييع ولكييييين القائمييييية 

 طبيق ذل .تستدعي الحاجة ت

 المتضررة المحاصيل تعويضات: 6.6 الجدول

 متر مربع(/أمريكي دور) التعويض معدل المحصول

 2 1 الذرة

 0 1 ال نطة

 30 1 البرسيم

 30 1 ال نا 

 2 1 البيضا  الذرة

 0 1 القطن
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 التحسينات أو األخرى الثابتة األصول 6.6.6

مشييييييروع مميييييير  ميييييين أيضييييييا تتيييييي ثر سييييييو  التحسييييييينات أو األخييييييرى الثابتيييييية األصييييييول ميييييين مجموعيييييية  نييييييا 

 التحسييييييينات أو الثابتيييييية األصييييييول ميييييين فئييييييات مختلفيييييية تعييييييويض معييييييدالت تحديييييييد تييييييم الطريييييييق السييييييريع. وقييييييد

 .1.1 الجدول في موضح  و كما

 التحسينات أو األخرى الثابتة : تعويضات األصول1.1الجدول 

 معدل التعويض األصول الثابتة/التحسينات

 دو ر أمريكي/بئر 018111 ا بار الضخ

 دو ر أمريكي/بئر 018111 ا بار اليدوية

 دو ر أمريكي/بئر 001 ا بار ا رتوازية

 دو ر أمريكي/متر 011 الجدران

 دو ر أمريكي/متر 011 السيام

 مقابل نقل كل قبردو ر أمريكي/ 311 المقابر/ال ظائر

 

 االنتقالية المساعدات 6.6

ووفقيييييييا . المطليييييييوب نقلهيييييييا  ليييييييى مكيييييييان أخييييييير بسيييييييبب المشيييييييروع والشيييييييركات لألسييييييير انتقاليييييييية تقيييييييدم بيييييييدل

 االنتقالييييييية وتقييييييدم البييييييدل. أسييييييرة متضييييييررة بسييييييبب  ييييييدم مبييييييانيهم السييييييكنية 071للتقييييييديرات ف نييييييه يلييييييزم نقييييييل 

شييييييركة  10 مجموعييييييه وسييييييو  يتضييييييرر مييييييا. كتعييييييويض عيييييين نقييييييل مبييييييانيهم السييييييكنية المتضييييييررة لألسيييييير

فقيييييد تتفييييياوت بشيييييكل كبيييييير حسيييييب نيييييوع  االنتقيييييال التجاريييييية اريييييية. ون يييييرا لتكيييييالي بسيييييبب  يييييدم الهياكيييييل التج

المطلييييييوب نقلهييييييا  لييييييى مكييييييان أخيييييير  لييييييذل  تحييييييدد المسيييييياعدات االنتقالييييييية المييييييراد تقييييييديمها  والمييييييواد المعييييييدات

 لنقل األعماليالشركات التجارية تبعاا لكل حالة.

 ل على مساعدات انتقاليةالمخولين بالحصو األشخاص المتضررين عدد 6.6يبين الجدول 

 المحافظات
 أسر المساكن

المتضررة    

مالك المحالت التجارية 

 المتضررة
 المجموع

 144 17 127 تعز

 85 43 42 ل ج

 2 1 1 عدن

 231 61 170 المجموع

 م3102*المصدر: المسح اإلحصائي، ديسمبر 

 مساعدات المتضررين اآلخرين من المشروع 6.6

 ال  نيييييه قيييييد  أخيييييرى أصيييييول أو متضيييييررة أراضيييييي يملكيييييون مييييين السيييييكان اليييييذين القيييييد تتضيييييرر فئيييييات أخيييييرى 

 واضييييييعي العيييييياملين بييييي جر  تلحيييييق بهيييييم أضييييييرار بسيييييبب المشيييييروع. و ييييييذا الفئيييييات قييييييد تشيييييمل المسيييييت جرين 

ويتضيييييمن مشيييييروع ممييييير الطرييييييق السيييييريع الترتيبيييييات التاليييييية لمسييييياعدة  يييييذه الفئيييييات مييييين األشيييييخاص . الييييييد

 المتضررين:

 المستأجرين 6.6.6

أسيييييرة مسيييييت جرة  حييييييث تقيييييوم  يييييذه األسييييير بمزاولييييية أنشيييييطة زراعيييييية  613عليييييى  سيييييو  ييييييؤثر المشيييييروع

 مبانيي ياكييييييل أ  االسييييييتبدال عيييييين ويييييييتم تعييييييويض تليييييي  األسيييييير بتكلفيييييية. مييييييؤجرة أو علييييييى أرض مسييييييت جرة

 للمعيييييييدالت وفقيييييييا قييييييياموا ب نشيييييييائها عليييييييى تلييييييي  األراضيييييييي المسيييييييت جرة أو الميييييييؤجرة  ثابتييييييية تحسيييييييينات أو

 أشييييييهر ثالثيييييية مخييييييولين بالحصييييييول علييييييى  يجييييييار كمييييييا أن  ييييييؤالة المسييييييت جرين. المحييييييددة أعيييييياله التعييييييويض
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فييييييي  السييييييائد اإليجييييييار للمعييييييدالت وفقييييييا أو تييييييم االتفيييييياق عليهييييييا  التييييييي اإليجييييييار لشييييييروط وفقييييييا األقييييييل علييييييى

دفعهيييييا )وينب يييييي أيضيييييا توجييييييه ميييييال  ب عيييييادة أ  مبيييييال  ضيييييمان أو مبيييييال  مقدمييييية تيييييم . أكبييييير أيهميييييا المنطقييييية 

 .. من قبل المست جرين

 بأجر العاملين 6.6.6

العمييييييل.  أصيييييياحب نييييييزوح بسييييييبب كبييييييير العيييييياملين بيييييي جر  ييييييم أولئيييييي  الييييييذين تتضييييييرر سييييييبل عيشييييييهم بشييييييكل

يعملييييييون لييييييدى  مع مهييييييم محييييييل تجييييييار  فييييييي القييييييرى ولكنهييييييا 01شييييييخص يعملييييييون فييييييي  36و نييييييا  عييييييدد 

 ذلييييي   وميييييع. التجاريييييية المحيييييالتتوقييييي  تشييييي يل  لتجنيييييب جهيييييود وسيييييتبذل. األسييييير بخيييييال  العييييياملين بييييي جر

 عاقييييية  بسيييييبب اليييييدخل بسيييييبب فقيييييدان دائمييييية أو مؤقتييييية أ  خسيييييارة يتكبيييييد ا عاميييييل بييييي جر بصيييييفة حالييييية فيييييي

العميييييل التجيييييار   عندئيييييذ سييييييكون ذلييييي  العاميييييل مؤ يييييل للحصيييييول عليييييى مبلييييي  ميييييالي كتعيييييويض عييييين فقيييييدان 

 .أشهر ثالثة  لى األجر لفترة تصل

 

 

 اليد واضعي 6.6.6

ميييييال  األرض بوضيييييع الييييييد ولييييييس بنييييياة عليييييى ملكيييييية  ال  ن سيييييبل العيييييي  الخاصييييية بهيييييم واضيييييعي الييييييد  يييييم 

وفيييييي  يييييذا المشيييييروع لييييين يحصيييييل واضيييييعي الييييييد عليييييى تعيييييويض . تعتميييييد عليييييى اسيييييتخدام األرض المتضيييييررة

عييييييين األرض المتضيييييييررة. وميييييييع ذلييييييي  سييييييييتم تعويضيييييييهم عييييييين خسيييييييارة الموجيييييييودات أو األصيييييييول الثابتييييييية 

مسيييييياعدتهم أيضييييييا بمبليييييي  ملييييييي كبييييييدل انتقييييييال كمسيييييياعدة فييييييي تجهيييييييز األخييييييرى بتكلفيييييية االسييييييتبدال. وسيييييييتم 

 المتضيييييررة القابلييييية ل صيييييالحالترتيبيييييات المعيشيييييية الجدييييييدة. ويكيييييون لهيييييم الحيييييق فيييييي الحصيييييول عليييييى الميييييواد 

ميييييين أ  مبنييييييا  أو  ياكييييييل يييييييتم  ييييييدمها. و ذا اجبييييييروا علييييييى االنتقييييييال  لييييييى مكييييييان أخيييييير  عندئييييييذ يكونييييييوا 

اليييييييية وفقيييييييا لمصيييييييفوفة االسيييييييتحقاقات الخاصييييييية بهيييييييذا المشيييييييروع. مخيييييييولين بالحصيييييييول عليييييييى مسييييييياعدة انتق

. قييييييدم فريييييييق المسييييييح جهييييييود معينيييييية لتحديييييييد وتعييييييداد واضييييييعي اليييييييد وأثنيييييياة مقييييييابالت المسييييييح اإلحصييييييائي 

 مييييين مملوكييييية غيييييير األراضيييييي النييييياس حييييييث تشييييي ل الحييييياالت وتبيييييين مييييين  يييييذه المقيييييابالت أن  نيييييا  بعيييييض

 والتقالييييييد العيييييادات  طيييييار فيييييي   ذلييييي  وميييييع. السيييييتخدام ميةالقييييييام بييييي   ترتيبيييييات رسييييي  ليييييى الحاجييييية دون قيييييبلهم

 منيييييييذ كمسيييييييت جرين  أو ييييييييتم التعاميييييييل معهيييييييم و) األشيييييييخاص فييييييي نهم يعتبيييييييروا   يييييييؤالة المتبعييييييية بشييييييي ن مثيييييييل

فقييييييد تبييييييين ميييييين المسييييييح  وبالتييييييالي . يييييييدفعون أ   يجييييييار ال كييييييانوا لييييييو وجييييييود م فييييييي تليييييي  األرض  حتييييييى

 اإلحصائي أن عدد واضعي اليد صفر.

 المشتركة المرافق أو الممتلكات تعويضات فقدان 6.6

يقيييييدم المشيييييروع تعيييييويض كمسييييياعدة لنقيييييل المرافيييييق الدينيييييية أو المرافيييييق المشيييييتركة وبخالفيييييه ييييييتم تقيييييديم بيييييديل 

 ميييييين المشييييييروع  المجتمييييييع  المجتمعييييييية المتضييييييررة التحتييييييية مباشيييييير علييييييى حسيييييياب المشييييييروع عيييييين البنييييييية

لتحتييييية ميييين قبييييل المشييييروع  لييييى المييييدى الييييذ  كانييييت عليييييه قبييييل ويييييتم  عييييادة  صييييالح أو اسييييتبدال  ييييذه البنييييية ا

 .تنفيذ المشروع  دون أ  تكالي  على المجتمعات المتضررة
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  العيش ترتيبات استعادة سبل 6

 مقدمة 6.6

 النيييييياس معيشيييييية علييييييى سييييييلبية تتيييييير  بشييييييكل عييييييام أثييييييار مثييييييل مشيييييياريع الطييييييرق التحتييييييية البنييييييية مشيييييياريع

 تييييييوفير  ييييييو التييييييوطين  عييييييادة تخطيييييييط ميييييين األساسييييييي ال ييييييرض.  األراضييييييي لحيييييييازة كنتيجيييييية المتضييييييررين

.  عيشييييييهم سييييييبل اسييييييتعادة األقييييييل علييييييى أو لتحسييييييين المشييييييروع ميييييين المتضييييييررين لألشييييييخاص كافييييييية فرصيييييية

فييييي ن مشيييييروع ممييييير الطرييييييق السيييييريع سيييييو   وبسيييييبب االثيييييار المترتبييييية عليييييى مسيييييار ممييييير الطرييييييق السيييييريع 

متفاوتييييييية ومختلفييييييية. وميييييييا يفقيييييييده العدييييييييد مييييييين األشيييييييخاص ييييييييؤثر عليييييييى األشيييييييخاص بطيييييييرق وبيييييييدرجات 

 رزقهيييييم مصيييييادر عليييييى وقيييييدرتهم عليييييى الحفيييييا  حييييييازة أراضييييييهم  مييييين المتضيييييررين  يييييو فقيييييط نسيييييبة صييييي يرة

وتضييييييرر م ولكيييييين ليييييييس بدرجيييييية كبيييييييرة. وعييييييادة مييييييا يييييييتم دفييييييع تعييييييويض نقييييييد  بتكلفيييييية االسييييييتبدال والييييييذ  

رى يكيييييون للحييييييازة الكليييييية أو الجو ريييييية يعتبييييير تعيييييويض كيييييافي فيييييي مثيييييل  يييييذه الحييييياالت. وفيييييي حييييياالت أخييييي

أل  منطقيييييية  نتاجييييييية  ضييييييرارا كبيييييييرة جييييييداا. وفييييييي  ييييييذه الحيييييياالت قييييييد ال يكييييييون التعييييييويض وحييييييده كافيييييييا 

 .المشروع يفرضها التي المت يرة ال رو  مع لألشخاص المتضررين للتكي 

ووفقيييييا  المتضيييييررين  األشيييييخاص مييييين الرئيسيييييية و يييييذا الخطييييية الخاصييييية ب عيييييادة التيييييوطين تمييييييز بيييييين الفئيييييات

لييييييذل  تقييييييدم مسيييييياعدات  ضييييييافية حسييييييب درجيييييية الضييييييرر. وقييييييد أوردنييييييا وصيييييي  لهييييييذه الفئييييييات وترتيبييييييات 

 المساعدة ذات العالقة في األقسام التالية.

 مصادر الدخل الستعادة المؤهلة والعائالت الزراعية، العيش سبل فقدان 6.6

 أرض قطعييييييية 65052 دد ليييييييى عييييييي يصيييييييل ميييييييا حاجييييييية  نيييييييا  تكيييييييون وفقيييييييا للمسيييييييح اإلحصيييييييائي  سيييييييو 

قطعيييييييية أرض سيييييييييتم  760 قطيييييييية أرض زراعييييييييية خاصيييييييية  منهييييييييا عييييييييدد 05662فيهييييييييا عييييييييدد  للمشييييييييروع 

يعتميييييييد السيييييييكان المحليييييييي بشيييييييكل رئيسيييييييي عليييييييى الزراعييييييية كمصيييييييدر دخيييييييل  . %011)حيازتهيييييييا كاملييييييية 

 مالكيييييية أسييييييرة 6677 بنيييييياة علييييييى نتييييييائج المسييييييح اإلحصييييييائي  نييييييا  عييييييدد .وسييييييبيلهم فييييييي كسييييييب العييييييي 

مزارعيمسييييييت جر سييييييو  تتيييييي ثر سييييييبل العييييييي  الخاصيييييية بهييييييم كنتيجيييييية لمشييييييروع مميييييير  613و عييييييدد  لييييييألرض

 المتضررة. المعيشية أدناه يعرض توزيع لسبل األسر 7.0الطريق السريع. الجدول 

 : فقدان سبل العيش الزراعية واألراضي الزراعية الخاصة المراد حيازتها6.6الجدول 

 المحافظة

عدد قطع 

األرض 

 المتضررة

د قطع مجموع عد

األرض الخاصة 

 المتضررة

عدد قطع األرض 

 المقرر حيازتها كليا

عدد األسر 

المعيشية 

 المتضرر

عدد األسر 

المعيشية من 

المستأجرين/الم

 زارعين

 5 0 0 0 42 عدن

 58 736 124 324 830 ل ج

 245 1641 579 1005 1287 تعز

 308 2377 721 1329 2159 المجموع

 م3102*المصدر: المسح اإلحصائي، ديسمبر 
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 العيش كسب سبل الستعادة المؤهلة والعائالت األعمال فقدان 6.6

 الجيييييدول فيييييي مبيييييين  يييييو أسيييييرة معيشيييييية تجاريييييية سيييييبل كسيييييب عيشيييييهم كميييييا 10سييييييكون تفقيييييد ميييييا مجموعيييييه 

 .أدناه

المترتبييييية عييييين المشيييييروع فيييييي محاف ييييية لحيييييج  حييييييث سيييييو  تحيييييدث أغلبيييييية اآلثيييييار عليييييى األعميييييال التجاريييييية 

يييييينخفض  يييييذا  أن المتوقيييييع وبنييييياة عليييييى ميييييا تقيييييدم بيانيييييه  مييييين أسيييييرة معيشيييييية تجاريييييية. 46ستتضيييييرر عيييييدد 

وسيييييو  . دكييييييمنوبييييية  مييييين للتصيييييميم المخطيييييط للتقييييياطع الكبيييييير بيييييالقرب ن يييييرا جيييييدا كبيييييير اليييييرقم بشيييييكل

وأسييييييرة معيشييييييية تجارييييييية واحييييييدة فييييييي تتضييييييرر عييييييدد أسييييييرة معيشييييييية تجارييييييية أخييييييرى فييييييي محاف يييييية تعييييييز  

 .7.6عدن. وتتلخص المعلومات ذات العالقة في الجدول 

 العيش كسب سبل الستعادة المؤهلة واألسر األعمال التجارية فقدان: 6.6 الجدول

 عدد المالك المديرية المحافظة

 1 دار سعد عدن

 ل ج
 11 المسيمير

 32 تبن

 عدن
 1 التعزية

 16 ماوية

 61 المجموع

 م3102*المصدر: المسح اإلحصائي، ديسمبر 

 الزراعية األراضي فقدان من كبير بشكل عدم أولئك المتضررين 6.6

% ميييييين قطييييييع األرض اإلنتاجييييييية 01فييييييي  ييييييذه المشييييييروع مميييييير الطريييييييق السييييييريع   ن خسييييييارة أكثيييييير ميييييين 

أخييييييرى  يعييييييد خسييييييارة كبيييييييرة بحييييييد )يعنييييييي األراضييييييي المسييييييتخدمة للزراعيييييية والرعييييييي أو أغييييييراض  نتاجييييييية 

ذاتهييييييا   ضييييييافة الضييييييرر الكبييييييير الييييييذ  يلحييييييق بمييييييال  أو مسييييييتخدمي  ييييييذه األرض. سييييييو  يقييييييدم المشييييييروع 

خيييييييار واحييييييد ميييييين بييييييين الثالثيييييية الخيييييييارات التالييييييية لألشييييييخاص المتضييييييررين بشييييييكل كبييييييير بسييييييبب خسييييييارة 

 األراضي الزراعية:

 التعيييييييويض معيييييييدالت لمتوسيييييييط وفقيييييييا    السيييييييوقية القيمييييييية أو) االسيييييييتبدال بتكلفييييييية نقيييييييد  تعيييييييويض   أ)

و ذا كييييييان )خطيييييية  عييييييادة تييييييوطين مسيييييياحة األرض الزراعييييييية المكتسييييييبة للمشييييييروع.  فييييييي المقييييييررة

أ  قطييييييع أرض أو قابلييييييية نمييييييو اإلنتييييييار  ميييييين المتبقييييييية ميييييين غييييييير الممكيييييين الوصييييييول  لييييييى المسيييييياحة

بعيييييييد الحييييييييازة الجزئيييييييية  عندئيييييييذ يحيييييييق للشيييييييخص المتضيييييييرر أن يطليييييييب مييييييين المشيييييييروع حييييييييازة 

 رض بمجملها ؛األ

 

بدرجيييييية كبيييييييرة  المتضييييييرر الشييييييخص طلييييييب علييييييى لييييييألرض بيييييي رض أخييييييرى بنيييييياة اسييييييتبدال مباشيييييير   ب)

وعنييييييد القيييييييام بييييييذل  يقييييييوم المشييييييروع بتقييييييديم أرض بديليييييية مسيييييياوية ميييييين حيييييييث القيميييييية اإلنتاجييييييية  

وبضيييييييمان حييييييييازة مسييييييياو . وينب يييييييي أن تكيييييييون قطعييييييية األرض البديلييييييية مقبولييييييية ليييييييدى الشيييييييخص 

 المتضرر  أو

 

بتكلفيييييية االسييييييتبدال وأرض بديليييييية  وبنيييييياة علييييييى طلييييييب الشييييييخص المتضييييييرر بدرجيييييية تعييييييويض يضييييييم    ت)

كبيييييييييرة  تكييييييييون األرض البديليييييييية بقيميييييييية  جمالييييييييية مسيييييييياوية للقيميييييييية اإلجمالييييييييية المقييييييييدرة لييييييييألرض 

 المقرر حيازتها.

 

دوالر  5115111إلعيييييييادة ت  ييييييييل الكسيييييييب المعيشيييييييي بمبلييييييي   صيييييييندوق  نشييييييياة سييييييييتم ذلييييييي    ليييييييى باإلضيييييييافة

 تنفييييييذ ألسييييير المعيشيييييية المتضيييييررة بدرجييييية كبييييييرة. وتيييييدار  يييييذه المنحييييية مييييين قبيييييل وحيييييدةأمريكيييييي لمسييييياعدة ا
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تكييييييون األسيييييير المعيشييييييية المتضييييييررة بدرجيييييية كبيييييييرة مؤ ليييييية للحصييييييول علييييييى مبليييييي  ميييييين  ييييييذه .  المشييييييروع

لتنفييييييذ خطييييية  عيييييادة  الفعليييييي المنحييييية. وسييييييتم وضيييييع  جيييييراةات تفصييييييلية ليييييذل  واإلفصييييياح عنهيييييا قبيييييل البيييييدة

 التوطين.

للتفييييياوت الكبيييييير جيييييداا فيييييي قيمييييية األراضيييييي عليييييى مسيييييار الطرييييييق السيييييريع المخطيييييط  سيييييو  يعتميييييد ن ييييير 

المحلييييييية السييييييائدة لألراضييييييي البديليييييية بمواصييييييفات مماثليييييية. وقييييييد تييييييم  مبليييييي  التعييييييويض عييييييادة علييييييى المعييييييدالت

 تحديد متوسط المعدالت المقدرة في خطة  عادة التوطين.

 تين وعلى أن يتم اعتبار القيمة األكبر أل  منها:تحدد قيمة استبدال األرض بالطريقتين التالي

أل  أرض مماثلييييية خيييييالل  تؤخيييييذ فيييييي االعتبيييييار تلييييي  المعيييييدالت المحيييييددة أو متوسيييييط معيييييدل التيييييداول الفعليييييي

 السنوات األخيرة للمبيعاتيالمشتريات المنجزةيالمسجلة؛

 .القيمة السوقية السائدة لألراضي المعروفة

ض قييييييد يتبقييييييى جييييييزة ميييييين األرض لماليييييي  األرض المتضييييييرر و ييييييذا بعييييييد حيييييييازة األر الحيييييياالت بعييييييض فييييييي

% ميييييين 75الجييييييزة يكيييييياد يكييييييون غييييييير مجييييييد  ) ذا كييييييان الجييييييزة المكتسييييييب للمشييييييروع بمعييييييدل أكثيييييير ميييييين 

األرض المعنييييييية  والجييييييزة المتبقييييييي أقييييييل ميييييين المعييييييدل المتوسييييييط للمحاف ةيالمديرييييييية . وفييييييي تليييييي  الحيييييياالت  

ة المتبقييييييي أو الحصييييييول علييييييى قيميييييية االسييييييتبدال لقطعيييييية سيييييييكون للبييييييائع الخيييييييار  مييييييا فييييييي االحتفييييييا  بييييييالجز

األرض بمجملهييييييا  بمييييييا فييييييي ذليييييي  قطعيييييية األرض المتبقييييييية غييييييير المجدييييييية سيييييييتم حيازتهييييييا أيضييييييا ميييييين قبييييييل 

وزارة الطيييييييرق واألشييييييي ال العامييييييية. و ذا كيييييييان مالييييييي  األرض مييييييين مجموعييييييية ضيييييييعيفة أو األكثييييييير تضيييييييرراا  

 عند رغبة مال  األرض ووجود مثل  ذه األرض.

حيازتهيييييا الفعليييييية مييييين قبيييييل اليييييبعض اآلخييييير مييييين  ولكييييين   األسيييييرة الييييية ميييييا  ذا كانيييييت األرض باسيييييم ربفيييييي ح

. فعلييييييا األرض المعنيييييية يفقيييييد اليييييذ  للشيييييخص  االنتقاليييييية بيييييدل)أفيييييرد األسيييييرة  عندئيييييذ ييييييدفع مبلييييي  المسييييياعدة 

رض ووفقيييييا لتسيييييجيل الملكيييييية  ييييييتم دفيييييع التعيييييويض لحاميييييل ملكيييييية األ الحييييياالت   يييييذه مثيييييل وميييييع ذلييييي  وفيييييي

 فعلياا األرض المعنية. يفقد للشخص الذ  التعويض مبل  لتحويل

الواجبييييييية األداة  األخيييييييرى  والرسيييييييوم والضيييييييرائب تتحمييييييل وزارة الطيييييييرق واألشييييييي ال العامييييييية كافييييييية الرسيييييييوم

  عادة توطين وت سيس الموارد المعنية. في المتكبدة اليمنية  القوانين بمقتضى

 العيش الخاصة بهم توقفت سبل الذين المستأجرين دعم 6.6

 المسيييييياحات األرضييييييية التييييييي سييييييو  تتيييييي ثر كنتيجيييييية لمشييييييروع الطريييييييق السييييييريع  يعتمييييييد مييييييال  بعييييييض فييييييي

 الزراعيييييييي اإلنتيييييييار جوانيييييييب ألراضييييييييهم الزراعيييييييية و دارة مختلييييييي  عليييييييى مسيييييييت جرين المحلييييييييين األراضيييييييي

. مختلفييييية عرفيييييية أو رسيييييمية بطيييييرق العالقيييييات  يييييذه وتييييين م. الزراعيييييي اإلنتيييييار مييييين حصييييية مقابيييييل مبلييييي  أو

واتخيييييياذ  األرض  أصييييييحاب علييييييى المترتبيييييية اآلثييييييار لتخفييييييي  عيييييين األراضييييييي تعويضييييييات توقييييييع يمكيييييين بينمييييييا

 مييييييين لتمكيييييييينهم كافيييييييية لضيييييييمان حصيييييييول المسيييييييت جرين والعميييييييال عليييييييى مسييييييياعدات الضيييييييرورية الترتيبيييييييات

 .المشروع عن الناجمة الت يرات مع التكي 

 المشيييييييروع تنفييييييييذ سيييييييو  تقيييييييوم وحيييييييدة جرين المسيييييييت  لترتيبيييييييات الخاضيييييييعة الزراعيييييييية بالنسيييييييبة لألراضيييييييي

بيييييييدفع التعيييييييويض مباشيييييييرة لميييييييال  األرض. كميييييييا سيييييييتقوم وحيييييييدة تنفييييييييذ المشيييييييروع بتقيييييييديم مسييييييياعدة نقديييييييية 

مسيييييياوية إليجييييييار ثالثيييييية أشييييييهر وتسييييييليمها مباشييييييرة للمسييييييت جرين و ييييييذه المسيييييياعدة قييييييد تعتمييييييد علييييييى االتفيييييياق 

دال عييييين ذلييييي  تعتميييييد عليييييى معيييييدل اإليجيييييار الفعليييييي بيييييين المالييييي  والمسيييييت جر  حسيييييب ميييييا يمكييييين تحدييييييده  أو بييييي

 السائد لألرض المعنية في المنطقة.
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يكيييييون كافييييية العييييياملين بييييي جر ميييييؤ لين للحصيييييول عليييييى مسييييياعدة اسيييييتعادة سيييييبل كسيييييب العيييييي  عييييين فقيييييدان 

دوالر أمريكييييييي  01أشييييييهر تحسييييييب علييييييى معييييييدل األجيييييير بمعييييييدل  2مصييييييدر دخلهييييييم وتكييييييون بمعييييييدل أجييييييور 

 61المهيييييرة عليييييى حسيييييب المعيييييدل السيييييائد فيييييي المنطقييييية واليييييذ  يقيييييدر ب ييييي  لليييييوم الواحيييييد بالنسيييييبة للعميييييال غيييييير 

 يوم في الشهر.

 بالنسييييييبة لألراضييييييي الزراعييييييية التييييييي تخضييييييع لترتيبييييييات تقاسييييييم المحصييييييول الزراعييييييي  سييييييو  تقييييييوم وحييييييدة

بييييييدفع التعييييييويض مباشييييييرة لمييييييال  األرض. وسييييييو  تقييييييوم وحييييييدة تنفيييييييذ المشييييييروع أيضيييييياا  المشييييييروع تنفيييييييذ

دوالر أمريكييييييي لليييييييوم  01سيييييياوية إليجييييييار تسييييييعة أشييييييهر محسييييييوبة بمعييييييدل أجيييييير بتقييييييديم مسيييييياعدة نقدييييييية م

ييييييوم عميييييل  61الواحيييييد للعميييييال غيييييير المهيييييرة و يييييو معيييييدل األجييييير السيييييائد فيييييي المنطقييييية المعنيييييية  ميييييا يعيييييادل 

فيييييي الشيييييهر  وكيييييذل  تعيييييويض للمحاصييييييل المتضيييييرر )أو االشيييييجار التيييييي تيييييم زراعتهيييييا وعنايتهيييييا مييييين قبيييييل 

لمييييييزارعين.  ال  نييييييه ومييييييع ذليييييي  لييييييم يبييييييين المسييييييح وجييييييود ترتيبييييييات تبييييييادل المييييييزارعين  يييييييدفع مباشييييييرة ل

 المحصول في منطقة المشروع.

المحييييددة فييييي خطيييية  عييييادة التييييوطين حسييييب مييييا لييييزم ميييين جميييييع  واإلجييييراةات يييييدفع التعييييويض وفقييييا للمبيييياد 

النييييييواحي ذات اعالقيييييية. وكمييييييا  ييييييو معييييييرو  عييييييادة فييييييي حيييييياالت التعييييييويض عيييييين األصييييييول  سييييييو  تقييييييدم 

المشييييييروع بييييييدفع التعييييييويض مباشييييييرة للعيييييياملين عيييييين خسييييييارة األجييييييور وللمييييييال  عيييييين خسييييييارة  وحييييييدة تنفيييييييذ

المحصييييييييول الزراعييييييييي أو األشييييييييجار وكييييييييذل  المبيييييييياني أو الهياكييييييييل وغير ييييييييا األصييييييييول الثابتيييييييية األخييييييييرى 

 .للمشروع كنتيجة المفقودة

 الدخل كسب فرصل المولده المشروعات إلى الوصول 6.6

لعاميييييية توليييييييد فييييييرص اقتصييييييادية قصيييييييرة وطويليييييية المييييييدى. وسييييييو  يتوقييييييع ميييييين وزارة الطييييييرق واألشيييييي ال ا

بمييييييا ميييييين  جهييييييودا ببييييييذل المعنييييييية  والمييييييديريات المحاف ييييييات مييييييع بالتعيييييياون   المشييييييروع تنفيييييييذ تقييييييوم وحييييييدة

 البنيييييياة  عملييييييية للمشيييييياركة فييييييي  ييييييذه الفييييييرص. وخييييييالل المتضييييييررين لألشييييييخاص األولوييييييية شيييييي نها  عطيييييياة

عمالييييية محليييييية مييييين كيييييل مديريييييية أو  لتو يييييي  المشيييييروع مقييييياول سيييييو  تقيييييوم وحيييييدة تنفييييييذ المشيييييروع بتشيييييجيع

و يييييذا ميييييا يكيييييون عيييييادة فيييييي أولوييييييات ا تماميييييات . الميييييا رة غيييييير بالعمالييييية يتعليييييق وبخاصييييية فيميييييا محاف ييييية 

 مبيييييال  عيييييادل دفيييييع التعاقيييييد  شيييييروط خيييييالل مييييين المشيييييروع  وكيييييذل  سيييييو  تطليييييب وحيييييدة تنفييييييذ. المقييييياولين

يييييييع مييييييو في البنيييييياة. وكييييييذل  سييييييو  تشييييييجع وحييييييدة للعماليييييية وكييييييذل  شييييييروط عمييييييل عادليييييية لجم ومنصيييييي 

المشييييييروع المشييييييياركة المحلييييييية فيييييييي التعاقييييييد لخيييييييدمات الصييييييييانة البسيييييييطة للطرييييييييق. كمييييييا سيييييييتقوم الوحيييييييدة 

بالتعيييييييياون مييييييييع المسيييييييييئولين فييييييييي المحاف يييييييييات أو المييييييييديريات بتقييييييييديم معلوميييييييييات ونصييييييييائح لألشيييييييييخاص 

 نيييييب الطرييييييق وتقيييييديم خيييييدمات البنيييييزينالمتضيييييررين اليييييذين يبيييييدوا رغبيييييتهم فيييييي مزاولييييية أنشيييييطة البييييييع علييييية جا

صيييييييانة السيييييييارات )فييييييي منيييييياطق صيييييييانة فييييييي الطريييييييق السييييييريع  أو تقييييييديم خييييييدمات أخييييييرى للمسييييييافرين  أو

 .البناة من االنتهاة بعد
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 الترتيبات التنظيمية                      8 0
  

 األراضي وإعادة التوطين  حيازة تنفيذالجدول الزمني ل               8.1

  

تنفيييييييييذ األنشييييييييطة فييييييييي  يتطلييييييييب التييييييييوطين  عييييييييادة وترتيبييييييييات األرض لحيييييييييازة الفعييييييييال ان التنفيييييييييذ
مواعييييييد ا بحسييييييب تسلسييييييلها فييييييي الجييييييدول الزمنييييييي لبنييييياة المشييييييروع. و ييييييذا ينطبييييييق بشييييييكل خيييييياص 
 فيمييييييييا يتعلييييييييق بتسييييييييليم التعييييييييويض لألشييييييييخاص المتضييييييييررين والييييييييذ  يعتبيييييييير ضييييييييروريا وصييييييييول

 األعميييييال فيييييي والشيييييروع الهياكيييييل الالزمييييية و يييييدم األراضيييييي  ليييييى السيييييريع الطرييييييق ممييييير مشيييييروع
 فسييييييتم تنفييييييذ حييييييازة السيييييريع  الطرييييييق ممييييير ألعميييييال مشيييييروع الخطيييييية وبسيييييبب الطبيعييييية. المدنيييييية

وحيييييييازة األرض فقييييييط  التعييييييويض دفييييييع يييييييتم بحيييييييث متداخليييييية  بطريقيييييية التييييييوطين و عييييييادة األراضييييييي
 التيييييوطين و عيييييادة األراضيييييي لشيييييراة المقيييييدر الزمنيييييي اإلطيييييار. المدنيييييية لألعميييييال مطليييييوب  يييييو كميييييا

خيييييالل شيييييهر عليييييى األقيييييل  التعويضيييييات تسيييييليم ميييييع م 3106 يونييييييو حتيييييى 3102 يونييييييو  يييييو الفعليييييي

 قبل حيازة األراضي.

 العام الزمني للجدول وفقا التوطين و عادة األراضي حيازة  لتنفيذ الزمني الجدولأدناه  8.0الجدول يوضح 
 المشروع  لتنفيذ

  
 : يقدر حيازة األرض وإعادة التوطين الجدول الزمني8.1الجدول 

 المؤسسات المسؤولة األنشطة
الوقت الفعلي أو 

 المتوقع

وحدة تنفيذ المشروع  اللجنة  المسح االحصائي
 السلطات المحليةالفنية  

ديسمبر  -أكتوبر 
3102 

المسح االجتماعي 
 واالقتصاد  

خطة  عادة  استشار 
 التوطين

 3102ديسمبر 

خطة  عادة  استشار  المشاورات
 التوطين

 3102ديسمبر 

 عداد خطة  عادة 
 التوطين

استشار  خطة  عادة 
التوطين بدعم من حدة تنفيذ 
المشروع  لجنة التعويض  
لجنة حيازة األراضي 
و عادة التوطين  والتعاون 

 التقني والسلطات المحلية

يناير   3102أكتوبر 
3102 

وحدة تنفيذ المشروع   دفع التعويضات
استنادا  لى تقييم دعم اللجنة 

 الفنية

  يونيو 3102أبريل 
3106 

وحدة تنفيذ المشروع  األراضيحيازة 
بمساعدة من لجنة حيازة 
األراضي و عادة التوطين  
لجنة التعويض والسلطات 

 المحلية

  يونيو 3102يونيو 
3106 

نقل األشخاص 
 المتضررين

وحدة تنفيذ المشروع  
 السلطات المحلية 

  ديسمبر 3102يونيو 
3106 

وزارة األش ال العامة  بدة األعمال المدنية
 والطرق

  ديسمبر 3102يوليو 
3106 

 قفال  - 3102أبريل  لجان الم الم التعامل مع الشكاوى
 المشروع

 غالق  3102يونيو  وحدة تنفيذ المشروع الرقابة الداخلية
 المشروع 
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 غالق  3102يونيو  استشار  الرصد الخارجي الرصد الخارجي
 المشروع

 
 

  

 الترتيبات التنظيمية حولنظرة عامة                 8.2 0.0

  
بحسيييييييييب تفيييييييييويض الحكومييييييييية اليمنيييييييييية  تتحميييييييييل وزارة األشييييييييي ال العامييييييييية والطيييييييييرق المسيييييييييئولية 

األراضييييييي و عييييييادة التييييييوطين المرتبطيييييية  وتنفيييييييذ حيييييييازةتخطيييييييط عيييييين ضييييييمان الرسييييييمية الرئيسييييييية 
الييييييمن  فيييييي مشيييييروع ممييييير الطرييييييق السيييييريع بطريقييييية تتفيييييق ميييييع القيييييوانين واألن مييييية المعميييييول بهيييييا ب

. تيييييييم 03 2 رقيييييييم لبنييييييي  اليييييييدوليالسياسيييييييات التشييييييي يلية ل وبطريقييييييية تتفيييييييق ميييييييع مبييييييياد  و جيييييييراةات
 ال العاميييييية والطييييييرق. وزارة األشييييييضييييييمن ت سيييييييس وحييييييدة تنفيييييييذ مشييييييروع مميييييير الطريييييييق السييييييريع 

تنفييييييذ حييييييازة روتينيييييية لفيييييي اإلدارة الوحيييييدة تنفييييييذ المشيييييروع لالرئيسيييييية تتمثيييييل  حيييييدى المسيييييئوليات و
وفقيييييا ليييييذل   واألراضيييييي وخطييييية  عيييييادة التيييييوطين تحيييييت  شيييييرا  وزيييييير األشييييي ال العامييييية والطيييييرق. 

 خطيييييية  عييييييادة التييييييوطين ييييييي جهيييييية رئيسييييييية فييييييي التخطيييييييط وتنفيييييييذ وحييييييدة تنفيييييييذ المشييييييروع فيييييي ن 
 .لحاليةا
 

 ما يلي:  ي الترتيبات التن يمية لتنفيذ خطة  عادة التوطين 
  

 : الهيكل التنظيمي لحيازة األراضي وإعادة التوطين8.0 الشكل
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللجنة االشرافية العليا
 )وضع السياسات والمراقبة 

 وزارة األش ال العامة والطرق

 وحدة تنفيذ المشروع

 وحدة تنفيذ المشروع

 اللجنة الفنية

اتفاقية استمال  
 األرض

لجنة 
 التعويض
 )تعز 

لجنة 
 التعويض
 )لحج 

لجنة 
 التعويض
 )عدن 
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 كيانيييييات ثالثييييية  نشييييياة تيييييم التيييييوطين   عيييييادة عميييييل خطييييية لتنفييييييذ  دار  كيييييافي ا تميييييام  ييييييالة لضيييييمان
 والسيييييييلطات الوكييييييياالت بيييييييين فيميييييييا الفعيييييييال التنسييييييييق وضيييييييمان مختلييييييي  الجوانيييييييب إلدارة و يفيييييييية

 فييييييي التييييييوطين و عييييييادة لحيييييييازة األراضييييييي اإلشييييييراقية العليييييييا واللجنيييييية .ستشييييييار  المختصيييييية التييييييي
 الطريييييييق مميييييير مشييييييروع تنفيييييييذ وسييييييو  تتييييييولى وحييييييدة. الهرمييييييي التسلسييييييل قميييييية فييييييي وزار  كيييييييان

 فنييييييية وسييييييوق تقييييييوم لجنيييييية. التييييييوطين  عييييييادة عمييييييل خطيييييية اليومييييييية لتنفيييييييذ الجوانييييييب   دارة السييييييريع
تثميييييييين  فيييييييي شيييييييروعالم تنفييييييييذ بمسييييييياندة ومسييييييياعدة وحيييييييدة التيييييييوطين و عيييييييادة لحييييييييازة األراضيييييييي

 عمييييييل خطيييييية بتنفيييييييذ المرتبطيييييية األخييييييرى الفنييييييية والجوانييييييب أسييييييعار التعييييييويض وتحديييييييد األصييييييول 
 المسيييييؤولين قبيييييل مييييين أيضييييا التيييييوطين  عيييييادة عمييييل خطييييية كميييييا سيييييتم مسييييياندة تنفييييييذ. التيييييوطين  عييييادة

 كيييييل ومسيييييؤوليات وقيييييد تيييييم أيضيييييا وصييييي  أدوار. والميييييديريات المحاف يييييات مسيييييتوى عليييييى المعنييييييين
 في القسم التالي. الكيانات  ذه من
 

 المسؤوليات التنظيمية                8.0
  

 العليا لحيازة األراضي وإعادة التوطين اإلشراقيةاللجنة           8.0.0
  

السياسيييييات والرقابييييية والتنسييييييق تيييييوفير توجييييييه اإلشيييييراقية العلييييييا فيييييي تتمثيييييل المهمييييية الرئيسيييييية للجنييييية 
لجنييييييية حييييييييازة األراضيييييييي كميييييييا أن جوانيييييييب حييييييييازة األراضيييييييي و عيييييييادة التيييييييوطين. الشيييييييامل لكافييييييية 

والتنسييييييق بيييييين المحاف يييييات المتعيييييدد صيييييل وافعالييييية للتألييييييات و عيييييادة التيييييوطين مسيييييؤولة عييييين  نشييييياة 
اإلشييييييراقية العليييييييا لجنيييييية وسييييييو  تقييييييوم المميييييير الطريييييييق السييييييريع. داخليييييية فييييييي مشييييييروع الييييييثالث ال

سيييييييق فيمييييييا بييييييين الييييييوزارات بالقييييييدر الييييييالزم لضييييييمان لالتصييييييال والتنأيضييييييا بوضييييييع أليييييييات فعاليييييية 
خطييييية لتيييييدابير المسييييياعدة الالزمييييية للتنفييييييذ الكاميييييل لجمييييييع التقيييييديم فيييييي الوقيييييت المناسيييييب أل  خيييييدمات 

عليييييى الموافقييييية النهائيييييية ليييييدفع التعيييييويض  اإلشيييييراقية العلييييييا لجنييييية ال عيييييادة التيييييوطين. أيضيييييا  تصيييييدر 
 يض على مستوى المحاف ة.نتائج التقييمات التي أجرتها لجان التعواساس 

  
ساس مخصص لمعالجة القضايا التي عرضت عليها من قبل اإلشراقية العليا اجتماعاتها على ألجنة سو  تعقد ال

األشخاص المتضررين رفعها ع  والن ر في أ  شكاوى يووحدة تنفيذ المشروع أو من خالل عملية رصد المشر
 وزير األش ال العامة والطرقاإلشراقية العليا لجنة الوسيرأس . في مستويات أدنىتسويتها تم تالتي لم و

 التالي أسماؤ م:وعضوية 
 وزير المالية   أ

 وزير التخطيط   ب

  ضريالتخطيط الوألراضي والمساحة لالعامة هيئة الرئيس    ت

 محاف  عدن محاف  لحج محاف  تعز

 المجالس المحلية على مستوى المديرية

 ممثل القرية
 )األراضي المشاع 

 األشخاص المتضررين من المشروع
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 وزير الداخلية    

 وزير األوقاي   م

 م اف  تعز   ح

 م اف  ل ج   خ

 م اف  عدن   د

  
 ل أساسي المهام التالية:اإلشراقية العليا بشكلجنة وسو  تتولى ال

 
 واإلشراي على  ميع  وانع حيازة األراضي ومعادة التوطينالتو ي  العام للسياسات    أ

 الموافقة على الميزانيات وقوائم التعويض النهائي قبل الدفع   ب

التي لم يتم حلها من خ ل لجان واألشخاص المتضررين يرفعها حل المشاكل التي قد تنشأ  بما في ذلك الشكاو  التي    ت

 المستو  األدنى  بر المظالم في

 لتسهيل تنفيذ خطة معادة التوطينب سع ما يلزم ضمان التنسيق فيما بين الوكا ت والسلطات     
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 المالية واإلدارة الميزانية ووضع حساب التكاليف، 9

 مقدمة 9.6

لتكيييييالي  خطييييية  عيييييادة التيييييوطين ووضيييييع ميزانيييييية فعالييييية تكفيييييي تيييييتالةم ميييييع تنفييييييذ  عيييييادة التقيييييدير الصيييييحيح 

التيييييييوطين.  يييييييذا الفصيييييييل يمثيييييييل األسييييييياس لحسييييييياب التكيييييييالي   و وضيييييييع الميزانيييييييية واسيييييييتخدام المعلوميييييييات 

المجمعييييية أثنييييياة المسيييييوحات الميدانيييييية. كميييييا أن  يييييذا الفصيييييل يحيييييدد متوسيييييط معيييييدل وحيييييدات مختلييييي  أنيييييواع 

 ذليييييي   مة ك سيييييياس لحسيييييياب الميزانييييييية الالزميييييية لتنفيييييييذ خطيييييية  عييييييادة الت  يييييييل. ومييييييعالتعويضييييييات المسييييييتخد

كانييييييت األرض   ذا اسييييييتبدال األرض مثييييييل زيييييييادة تسييييييويات التعييييييويض غييييييير النقدييييييية  تحيييييياول الحكوميييييية فيييييي ن

 الهياكييييييل )المبيييييياني  السييييييكنية أو التجارييييييية التييييييي تييييييم  ييييييدمها فييييييي بنيييييياة  عييييييادة البديليييييية مالئميييييية ومتييييييوفرة  أو

ولييييين ييييييتم اليييييدفع الفعليييييي ألميييييوال التعيييييويض لألشيييييخاص أو المجموعيييييات المتضيييييررة  ال بعيييييد . ةجدييييييد مواقيييييع

  ثبييييييييات حقييييييييوق الملكييييييييية القانونييييييييية لألراضييييييييي وتصييييييييديقها وتسييييييييجيلها لييييييييدى لجييييييييان التعييييييييويض. وتشييييييييمل

لألشيييييخاص األكثييييير تضيييييررا كنتيجييييية  العيييييي  كسيييييب سيييييبل اعتمييييياد ميييييالي السيييييتعادة اسيييييتعادة أيضيييييا الميزانيييييية

 للمشروع.

الييييييرغم ميييييين أن تنفيييييييذ خطيييييية  عييييييادة التييييييوطين سيييييييجرى ميييييين قبييييييل وزارة الطييييييرق واألشيييييي ال العاميييييية علييييييى 

ومؤسسييييييات حكومييييييية أخييييييرى باسييييييتخدام مييييييو فيهم الموجييييييودين حاليييييييا والهياكييييييل اإلدارييييييية ذات العالقيييييية   ال 

 ن تكييييييالي   دارة ورصييييييد خطيييييية  عييييييادة التييييييوطين سييييييتكون مشييييييمولة بالميزانييييييية المن ميييييية لييييييوزارة الطييييييرق 

ل العاميييييية وتليييييي  المؤسسييييييات الحكومييييييية األخييييييرى. وتكييييييون التكييييييالي  اإلضييييييافية التييييييي تحتييييييار  لييييييى واألشيييييي ا

تيييييم تحدييييييد  يييييذه التكيييييالي  فيييييي الملخيييييص  ميزانيييييية  يييييي فقيييييط الرصيييييد المسيييييتقل لتنفييييييذ خطييييية  عيييييادة التيييييوطين؛

 الموجود أدناه.

 التأهيل وإعادة ميزانية إعادة التوطين 9.6

ربطهييييييا مييييييع أنشييييييطة تنفيييييييذ حيييييييازة األراضييييييي  سيييييييتم التييييييي المقييييييدرة التكييييييالي  حسيييييياب يقييييييدم 2.0 الجييييييداول

يبيييييين تقيييييديرات تكيييييالي  تقيييييديم البيييييدل  2.6و عيييييادة التيييييوطين فيييييي مشيييييروع ممييييير الطرييييييق السيييييريع. الجيييييدول 

يقييييييدم ملخييييييص لكييييييال الجييييييدولين  2.6االنتقالييييييية وأشييييييكال الييييييدعم األخييييييرى للمتضييييييررين المييييييؤ لين. الجييييييدول 

 السابقين.

عقييييييود األشيييييي ال المدنييييييية الخاصيييييية ببنيييييياة الطريييييييق السييييييريع تتضييييييمن فعييييييالا عييييييدة وميييييين الجييييييدير بالييييييذكر أن 

أنشييييطة بدنييييية التييييي  ييييي تعييييد جييييزةا ميييين ترتيبييييات التعييييويض  ومنهييييا علييييى سييييبيل المثييييال )أ  بنيييياة المنييييازل  

أو  لمنشييييييييياةات ا التجاريييييييييية  ومنيييييييييازل الحراسييييييييية  والمسييييييييياجد...ال . السيييييييييتبدالالمنشييييييييياةات والتراكييييييييييب أو 

تجهييييييييز أنفييييييياق مميييييييرات تحتيييييييية  ومعيييييييابر فوقيييييييية أو قنيييييييوات لضيييييييمان   ب)  يييييييدمها  التركييييييييب التيييييييي تيييييييم

اسييييييتمرار وصييييييول السييييييكان بشييييييكل مسييييييتمر  لييييييى األرض واألصييييييول األخييييييرى الواقعيييييية فييييييي الجانييييييب اآلخيييييير 

بتجهييييييييز  الجدييييييييد السيييييييريع الطريييييييق اسييييييتمرار وصيييييييول الميييييييياه عبييييييير  ميييييين الطرييييييييق السيييييييريع الجدييييييييد  )ر

 تحسيييييييين أو اسيييييييتعادة  د) قنييييييياة مدرجيييييية ضيييييييمن تصيييييييميم المشييييييروع؛ 511قنييييييوات سيييييييفلية وعييييييدد ا حيييييييوالي 

 طرييييييييق  نشييييييياة  عييييييادة   ييييييي ) المجتمعيييييييية؛ المبيييييياني و المجتمعيييييييية مثييييييل المسييييييياجد والمقيييييييابر التحتيييييييية البنييييييى

.  الطرييييييق السيييييريع الجدييييييد...ال . مييييين القائمييييية المحليييييية الطيييييرق تتييييي ثر التيييييي المواقيييييع فيييييي المحليييييية الوصيييييول

 بنيييييياة تكييييييالي  ميييييين جييييييزة التفصيييييييلي و الهندسييييييي التصييييييميم بالفعييييييل درجييييييةالعديييييييد ميييييين  ييييييذه اإلجييييييراةات م

وكييييييذل  تتضييييييمن عقييييييود األشيييييي ال المدينيييييية تكلفيييييية  ضييييييافية منفصييييييلة لحيييييياالت الطييييييوار  . السييييييريع الطريييييييق

 الهندسيييييية أعمييييييال عقييييييود مليييييييون دوالر أمريكييييييي لتنفيييييييذ تليييييي  اإلجييييييراةات التييييييي وتشييييييمل 5.1مبليييييي  وقييييييدره 

 التييييييدابير تليييييي  لتنفيييييييذ أمريكييييييي دوالر مليييييييون 5.1 ميييييين و منفصييييييلة  ضييييييافية تكلفيييييية أيضييييييا الطارئيييييية المدنييييييية

تنفييييييذ خطييييية  عيييييادة التيييييوطين.  خيييييالل تحدييييييد ا سييييييتم والتيييييي الهندسيييييي  التصيييييميم مييييين جيييييزةا ليسيييييت التيييييي

 تفاد  أ  مضاعفة لهذه المواد في ميزانية خطة  عادة التوطين. وبالتالي

 :أدناه 2.0 الجدول الموجودة في  ليةالتا اإلضافية واالفتراضاتالمعايير   وتستخدم
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 4المعيييييروض مبلييييي   الوحيييييدة تكلفييييية حسيييييب ميييييا تقيييييدم بيانيييييه  فييييي ن: الخاصييييية الزراعيييييية األراضيييييي - 6الخطططططط 

وقيييييد يتفييييياوت مبلييييي  التعيييييويض الفعليييييي للمتييييير المربيييييع . التكلفييييية دوالر أمريكيييييي لكيييييل متييييير مربيييييع  يييييو متوسيييييط

 .المحلية والقيمة السوقية لألراضي لألرض اإلنتاجية والقدرة للنوعية تبعا كبيرا الواحد تفاوتا

 تعيييييييويض عليييييييى للحصيييييييول مؤ لييييييية المشييييييياع فقيييييييط و الخاصييييييية تكيييييييون األراضيييييييي  أ: )المراعيييييييي - 6الخطططططططط 

 مقابييييييييل أرض مقايضيييييييية الحيييييييياالت  ميييييييين %51 وتشييييييييير التقييييييييديرات أن حييييييييوالي . المجمييييييييوع ميييييييين 36%)

تلييييي  األراضيييييي. و يييييذا يضيييييع ميييييا  ن ييييير لوجيييييود أراضيييييي عامييييية مماثلييييية بيييييالقرب مييييين ييييييتم أن يمكييييين أرض

المعروضيييييييية مبليييييييي   الوحييييييييدة متيييييييير مربييييييييع مسييييييييتحق للتعييييييييويض النقييييييييد . )ر  تكلفيييييييية 051015111مقييييييييداره 

دوالر أمريكييييييي للمتيييييير المربييييييع الواحييييييد  ييييييو متوسييييييط التكلفيييييية  ولكيييييين مبليييييي  التعييييييويض الفعلييييييي للمتيييييير  1.75

 المربع الواحد قد يتفاوت تفاوتا كبيرا بناة على نوعية األرض.

متيييييير  656635611الكلييييييية  و ييييييي تمثييييييل القسييييييم األكبيييييير ميييييين المسيييييياحة: العامييييييه أراضييييييي المرافق – 1الخييييييط 

و يييييي طيييييرق ومسيييييارات عامييييية قائمييييية ويليييييزم نقلهيييييا  ليييييى  مييييين المسييييياحة الكليييييية  %35 بنحيييييو مربيييييع  وتقيييييدر

 6655745% )05أراضيييييييي عامييييييية قريبييييييية  دون دفيييييييع تعويضيييييييات عييييييين قيمييييييية األرض. والجيييييييزة المتبقيييييييي 

 ومنييييييازل الخاصيييييية والمسييييييارات والطييييييرق التفتييييييي  م ألغييييييراض مختلفيييييية مثييييييل نقيييييياطمتيييييير مربييييييع  ويسييييييتخد

 قابلة للتعويض. تكون أن ويتوقع و وغير ا  التخزين وساحات الحراسة 

األراضيييييييييي والهياكليالمبييييييييياني التجاريييييييييية الخاصييييييييية: سييييييييييتم شيييييييييراة حيييييييييوالي  – 65  64  66  5الخطيييييييييوط 

تقيييييع فيييييي مكيييييان واحيييييد والمعروفييييية باسيييييم نوبييييية  و يييييدم المبييييياني أو الهياكيييييل التيييييي األراضيييييي  يييييذه % مييييين31

م يفتيييييرض وجيييييود تقاطعيييييات طيييييرق كبييييييرة جيييييداا. 6114 للعيييييام األصيييييلي الهندسيييييي أن التصيييييميم دوكييييييم حييييييث

كييييان األرضييييي التيييييي تسييييتخدم تختليييي  ومع مهيييييا مبيييياني تجارييييية قائمييييية حاليييييا تييييم بناؤ يييييا  الوقيييييت  ذليييي  وفييييي

طييييييييط لتعيييييييديل تصيييييييميم التقاطعيييييييات بحييييييييث م. ووزارة الطيييييييرق واألشييييييي ال تجيييييييرى التخ6114بعيييييييد العيييييييام 

 % القيمييييية العاليييييية71يكيييييون مع مهيييييا واقيييييع عليييييى األراضيييييي العامييييية و يييييذا سيييييو  يجنيييييب اليييييوزارة حيييييوالي 

وبنييييياة علييييييه فيييييان  لحييييييازة األراضيييييي التجاريييييية و يييييدم المبييييياني التجاريييييية فيييييي ذلييييي  الموقيييييع )نوبييييية دوكييييييم .

كميييييييات األصييييييلية. و ييييييذا يعنييييييي فيمييييييا % ميييييين ال44الكميييييييات اإلجمالييييييية فييييييي تليييييي  الخطييييييوط تقييييييدر بنسييييييبة 

 متر مربع. 6015411متر مربع من الكمية األصلية  265571يخص حيازة األراضي 

أشييييييجار القييييييات: ن ييييييرا لحجمهييييييا الصيييييي ير ومواصييييييفاتها األخييييييرى  والتييييييي يمكيييييين عييييييادة  زاليييييية  – 00الخييييييط 

 % ميييييين71شييييييجرة قييييييات و  4065151 ييييييذه األشييييييجار ميييييين جييييييذور ا و عييييييادة غرسييييييها. ويفتييييييرض وجييييييود 

% يفضيييييل قطييييييع  ييييييذه األشييييييجار 61ميييييال  أشييييييجار القييييييات يفضيييييلون نقييييييل أشييييييجار م بينميييييا الييييييبعض األخيييييير 

 ومن ثم  تالفها.

أصيييييياحب المنييييييازل  الحيييييياالت  جميييييييع ميييييين %31المبيييييياني السييييييكنية: يفتييييييرض أن  – 60 لييييييى  63الخطييييييوط  

يفضيييييييل الحصيييييييول عليييييييى منيييييييزل بيييييييديل ييييييييتم بناؤ يييييييا مييييييين قبيييييييل مقييييييياول األشييييييي ال المدينييييييية.  المتضيييييييررين

لتكييييييالي  ذات العالقيييييية مشييييييمولة بالفعييييييل فييييييي عقييييييود األشيييييي ال المدنييييييية للطريييييييق السييييييريع ويلييييييزم وضييييييع وا

 % فقط من  ذه الحاالت.61ميزانية لذل   نا. ويتوقع أن المستحقين للتعويض يمثلون 

 عن األصول للتعويض التقديرية التكلفة: 2.0 الجدول

  كميةال  وحدةال  الفئة والفئة الفرعية الخط
تكلفة الوحدة 

  )دوالر أمريكي(

  مبلغال

  )دوالر أمريكي(

      تعويضات األراضي 1

)بجميع خاصة الالزراعية  األراضي 2

  أنواعها بما فيها القات 
 6,440,000 4 1,610,000  3م 

 2,116,470 0.75 2,821,959   3م المشاع والعامة المراعي )الخاصة و 3
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  كميةال  وحدةال  الفئة والفئة الفرعية الخط
تكلفة الوحدة 

  )دوالر أمريكي(

  مبلغال

  )دوالر أمريكي(

    وغيرها

 551,500 5 110,300  3م   ةسكنيال -األراضي الخاصة  4

 925,760 10 92,576  3م   التجارية -األراضي الخاصة  5

 503,618 1.5 335,745  3م  المرافق العامة أراضي  6

 94,250 2.5 37,700  3م  المرافق الدينية أراضي  7

 539,750 0.50 1,079,500  3م  األراضي القاحلة  8

 11,171,348 اإل مالي الفرعي لتعويض األراضي 

      األصول اإلنتاجية 9

 208,800 400 522   يو د الفاكهة )المانجو   -شجرة  10

 قطع الشجرة  -القات  11

 ا نتقال شجرة  -القات 

 288,435   يو د

123,615 

3 

15 

865,305 

1,854,225 

 50,700 300 169   يو د  وافة  12

 4,900 350 14   يو د اشجار النخل  13

 18,700 100 187   يو د البابايا اشجار  14

 943,950 50 18,879   يو د اشجار غير مثمرة/أخر  15

 138,950 175 794   يو د موز ال 16

 500 250 2   يو د تفاح ال 17

 500 250 2   يو د مشمش ال 18

 1,575 25 63   يو د تين ال 19

 12,500 250 50   يو د ليمون ال 20

 12,400 400 31   يو د رمان ال 21

 1,520 5 304   يو د فلفل ال 22

 2,000 250 8   يو د البرتقال  23

 4,116,525    المجموع الفرعي لألشجار  

      أصول أخرى 

 220,000 10000 22   يو د   ة ديد آبار)تكلفة حفر ا بار  24

 38,000 1000 38   يو د  ستبدال ا تكلفة )متوسط األسوار  25

 4,000 2000 2   يو د   ا ستبدال)تكلفة ما  البر   26

المجموعة الفرعي للمو ودات  

 األخر 

 
  262,000 

      السكنية المباني 27

  3م   مسلح 28
(793 x.2)  

159 
400 63,600 

  3م  طوب  29
(5791.4 x0.2) 

1,158 
250 289,500 

  3م  حجر 30
(4042x0.2)  

 808 
300 242,400 

 3,800 200 19   3م  طين  31

 599,300    لهياكل السكنية لالمجموع الفرعي  

      الهياكل التجارية 32

  3م   مسلح 33
7,884 x.44 

3,469 400 1,387,600 

  3م   طوب 34
5,282 x.44 

2,324 250 581,000 

  3م  حجر  35
1,408 x.44 

620 300 186,000 

 2,154,600    المجموع الفري للمباني التجارية 

 18,303,773 اإل مالي 
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 : البدالت والدعم لألشخاص المتضررين2.6الجدول 

 المستفيدين نوع الدعم

المنطقة 

 المتأثرة

 (متر مربع) 

 معدل

 الوحدة

)دو ر 

 أمريكي 

 المبل  
  

)دو ر 

 أمريكي 

 53,225.3 5 10645.13 170 السكن8بدل ا نتقال 

 145,736.4 10 14573.64 61 التجاري8بدل ا نتقال 

 500,000 - - -  من ة معادة تأهيل ا قتصاد

 2,000 200 - 10 بدل نقل المقابر

 700,961.7 اإل مالي

 

 مبييييييين  ييييييو كمييييييا أمريكييييييي دوالر مليييييييون 0251 ييييييي التييييييوطين لمكييييييون  عييييييادة اإلجمالييييييية التقديرييييييية الميزانييييييية

 .2.4التالي  الجدول في

 المقدرة لخطة  عادة التوطين التكالي   جمالي: 2.6 الجدول

 المر ع التفاصيل
 المبل 

 )دو ر أمريكي 

0 9الجدول  األصول عن للتعويض التقديرية التكلفة  18,303,773 

3 9الجدول  المتضررين لألشخاص والدعم البدل  700,961 

 19,004,734 تكاليع خطة معادة التوطينمجموع 

 

 تدفق األموال  و المالية اإلدارة 2.6

 حيييييييييازة جوانييييييييب عيييييييين جميييييييييع الرسييييييييمية الماليييييييية وزارة الطييييييييرق واألشيييييييي ال العاميييييييية المسييييييييؤولية تتحميييييييل

 بيييييي ن ت كيييييييدات اليمنييييييية الحكوميييييية قييييييدمت وقييييييد. األخييييييرى وكافيييييية الترتيبييييييات التييييييوطين  عييييييادة و األراضييييييي

 فيييييي ل تقييييديم سيييييتم الفصيييييل  ييييذا فييييي ويقيييييدر   للطييييوار  ترتيبييييات ذلييييي  فييييي بمييييا الميزانيييييية  متطلبييييات جميييييع

 األراضييييييي علييييييى االسييييييتحواذ بالترتيبييييييات المتعلقيييييية اإلجييييييراةات جميييييييع أن علييييييى يوافييييييق.  المناسييييييب الوقييييييت

 وتلبييييييية التعويضييييييات دفييييييع ل متيييييياح  ييييييو الكييييييافي التمويييييييل عنييييييدما فقييييييط اتخاذ ييييييا سيييييييتم التييييييوطين و عييييييادة

 2.6 و 2.6   2.0 الجيييييييداول أن أيضيييييييا يقييييييير.  اإلقليميييييييي العميييييييل برنيييييييامج فيييييييي المدرجييييييية األخيييييييرى النفقيييييييات

 النفقييييييات جميييييييع لتلبييييييية عرضيييييية يبقييييييى التييييييوطين؛  عييييييادة المتعلقيييييية النفقييييييات ت طييييييية ل تقييييييدير سييييييوى تييييييوفر

 .المخصصة الميزانية موارد استنفاد تم  ذا حتى الالزمة

 

 وينفيييييييذ يحيييييييدد اليييييييذ    المشيييييييروع تنفييييييييذ وحيييييييدة ميييييييع راحييييييية ييييييييوم بعيييييييد يوميييييييا الماليييييييية اإلدارة مسيييييييؤوليات

 الوكيييييياالت لجميييييييع للييييييدفع   المسيييييياعدة أشييييييكال ميييييين وغير ييييييا التعويضييييييات دفييييييع ل المالييييييية الرقابيييييية  جييييييراةات

 ألغيييييييراض أو   خيييييييارجي لرصيييييييد للييييييدفع   عليهيييييييا االتفييييييياق ييييييييتم التييييييي اإلداريييييييية النفقيييييييات لت طيييييييية المعنييييييية

 .التوطين ب عادة المتعلقة النفقات لجميع سنوية مراجعة  جراة ل يرتب. أخرى

 

 للطوار  ترتيبات 2.4

 : الطارئة للنفقات المحتملة المصادر تشمل أن ويمكن
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 والموجيييييييودات الميييييييواد أسيييييييعار فيييييييي أخيييييييرى تحيييييييوالت أو التضيييييييخم ميييييييع وييييييييرتبط   السيييييييعرية الطيييييييوار   أ

 األراضييييييي عيييييين التعييييييويض معييييييدالت. التييييييوطين  عييييييادة عملييييييية فييييييي المييييييدخالت ميييييين غير ييييييا أو االسييييييتبدال 

 تخضيييييع و التنفييييييذ  مييييين األوليييييى للسييييينة للتطبييييييق قابلييييية  يييييذا فيييييي المقيييييررة األصيييييول مييييين غير يييييا و والهياكيييييل

 ذل ؛ بعد سنوية لمراجعة

 متوقعيييييية غييييييير عقبييييييات أو المشييييييروع تصييييييميم فييييييي الت ييييييييرات مييييييع عييييييادة ويييييييرتبط   المادييييييية الطييييييوار    ب

 زييييييادة أو األصيييييول  مييييين غير يييييا أو والهياكيييييل   األراضيييييي مييييين متزاييييييد فقيييييدان  ليييييى تيييييؤد  التيييييي التنفييييييذ فيييييي

 و   المجتمعية الخدمات أو الطبيعية الموارد  لى الوصول فقدان

 

  عيييييييادة تنفييييييييذ و دارة تنفييييييييذ تكيييييييالي  ارتفييييييياع ميييييييع ييييييييرتبط ميييييييا وعيييييييادة   اإلداريييييييية الطيييييييوار  حييييييياالت   ر

 التنفييييييذ تحيييييديات ل اإلداريييييية التكيييييي  تكيييييالي  ذلييييي  فيييييي بميييييا المختلفييييية  اإلداريييييية المسيييييتويات فيييييي التيييييوطين

 . الم الم من قرار أو   متوقعة غير

 االسييييييمية التمويييييييل علييييييى الرقابيييييية يمييييييارس ف نييييييه   التييييييوطين  عييييييادة لتنفيييييييذ المالييييييية المسييييييؤولية يتحمييييييل كمييييييا

 الميزانييييييية  دارة و للمراجعيييييية اليمنييييييية الحكوميييييية عيييييين نيابيييييية يتصيييييير  اإلنسيييييياني ومركييييييز القييييييانون. للطييييييوار 

 . الطار  التمويل عن اإلفرار و  

 

 

 


