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 الملخص التنفيذي

وذلك  ،نقل البضائعفي منطقة تالقي عدة طرق لتنظيم حركة شاحنات  لوزن المحوريبروم لتقع محطة 
 لتخفيف أضرار الطرق، وتحسين حاالتها ومن ثم إطالة عمرها.

دوالر  240,000من المشاريع الصغيرة )تقدر قيمة األعمال المدنية حوالي  وتعد محطة بروم للوزن المحوري
في محافظة حضرموت، على بعد  عدن الساحلية-، حيث تقع في منطقة بعيدة من طريق المكالامريكي(
المجمعات السكنية  كم من مدينة المكال باتجاه الغرب، حيث 32.5كم من مركز بروم، وحوالي  5حوالي 

كم باتجاه الجنوب  7حوالي على أن الموقع الجديد للمحطة يبعد . البسيطة المتناثرة واألنشطة البشرية القليلة
  البحرية. كم باالتجاه الشمالي الشرقي من حدود المحمية 4وحوالي 

وفقًا لنتائج المسح اإليكولوجي  بالموقع الجديد وذلكتجدر االشارة إلى أن الموقع القديم للمحطة تم استبداله 
 باآلتي:  وذلك ألسباب عدة تتمثل

باتجاه الساحل كما هو الحال في الموقع تمتد وقع الجديد عدم وجود أودية رئيسية بالقرب من الم .1
 القديم للمشروع.

 طبوغرافية الموقع الجديد للمشروع مستوية وواسعة ومحاطة بتالل بركانية مقارنة بالموقع القديم. .2
كم باالتجاه الشمالي الشرقي من  4كم باتجاه الجنوب وحوالي  7ُبعد الموقع الجديد للمحطة بحوالي  .3

 المحمية البحرية.حدود 

كما ال يمكن حدوث  ة.الساحلي والمنطقةوعالوة على ما سبق توجد سلسلة جبلية تفصل ما بين الموقع الجديد 
 اجتماعية سلبية إذا ما تم تنفيذ إجراءات التخفيف. –آثار بيئية 

من طرق. مشروع إدارة الالممولة من مشاريع صندوق صيانة الطرق من  واحديعد هذا المشروع الفرعي 
-االجتماعية هذا يتوافق مع سياسات البنك الدولي البيئية-دارة البيئيةإلجانب آخر فإن تقرير خطة ا

لمحدودية حجم ومجال أعمال المشروع، فإنه قد ونظرًا . ذات العالقة اليمنية واللوائح القوانيناالجتماعية، ومع 
 .(4.01العمليات/اجراءات البنك الدولي لسياسة صنف ضمن مجموعة ب )وفقًا 

البيئية  واآلثار قد حددت وقيمت المخاطر هذه االجتماعية-وثيقة خطة اإلدارة البيئيةفي هذا السياق، فإن 
دارة والمراقبة لضمان إلالتخفيف ولخصت خطط اتدابير للمشروع. عالوة على أنها حددت أيضا   واالجتماعية
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جراءات التخفيف تم  من هنا فإن أدلة  أثناء تنفيذ أنشطة المشروع. اتباعهاأن تلك اآلثار تم األخذ بها وا 
، اختبار األثر 4.01االجتماعية المشترطة في سياسة العمليات/اجراءات البنك الدولي -المراجعة البيئية

هذا المشروع خضع  إعداد هذا التقرير. جميعها كانت الوسائل الرئيسية المستخدمة أثناءومدى قائمة التدقيق 
الخاصة بالموائل الطبيعية نظرًا لقربه من المنطقة  4.04لسياسة العمليات/اجراءات البنك الدولي  أيضا

 المحمية البحرية.

اجتماعية سلبية بسيطة -يمكن القول أنه خالل إنشاء وتنفيذ محطة المشروع هذا ربما تكون هناك آثار بيئية
طالة عمرها.على أن األثار اإليجابية المتوقعة لقصير. على المدى ا  عالية تنيجة لتحسين حاالت الطريق وا 

وعلى الجانب األخر، فإن بقاء الوضع الحالي بدون تنظيم الحمولة المحورية ربما يحدث معه آثار سلبية 
 تتمثل باآلتي: االجتماعية-على الطرق والنواحي االقتصاديةجوهرية 

  والمجاري المائية. والجسورأضرار للطرق    
 .أضرار للشاحنات 
 .حوادث مرورية نتيجة صعوبة التحكم بالحموالت الزائدة للشاحنات على وجه التحديد 

 الفحص مرحلةأثناء  المشروع بهذا المرتبطة المحتملة لآلثار أولي تقييم إجراء تم تجدر االشارة إلى أنه
ال يتوقع آثار بيئية محتملة، عير أن هناك فقط آثار طفيفة متوقعة لكل من: وعليه فقد وجد أنه  .والغربلة

وفيما يلي األثار السلبية تجهيز الموقع، األعمال األرضية، المرور والسالمة. المخلفات الصلبة والسائلة، 
 المحتملة:

  لمخلفات أثناء مرحلة اإلنشاء للمشروع، باإلضافة للمخلفات األدمية ل والتسربالتزايد والتخزين المؤقت
 .انجراف التربةالقمامة و  تراكممن مبنى سكن العمال. هذه المخلفات ربما تسبب انبعاث الغبار، 

  ،وتزويد العربات بالوقود.الطالءالزيوت والشحوم، تلوث التربة والمياه نتيجة تخزين الوقود ، 
 ومواد  الرصفالتحضيرات األولية للموقع، أعمال الحفر،  أثناء مرحلةوالغبار يج ارتفاع مستوى الضج

 بالشاحنات، وهذا بسبب استخدام المعدات الثقيلة في األعمال االنشائية.  النقل
 الضوضاء مستوياترتفاع ال نظراً  المهاجرة الطيور تخويف في والتسبب الطيور موائل على األضرار 

 .خالل مرحلة اإلنشاء
 وحوله الموقع داخل اإلنشاء مرحلة خالل ةلاالعم سالمة. 
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 والتي المحلية، العمل فرص هي اإلنشاء مرحلة خالل ذات األهمية اإليجابية اآلثارعلى الجانب اآلخر، فإن 
 اآلثار لمعالجة المقترحة التخفيف إجراءاتعلى أن  .دخلهم مستوى لتحسين فرصة المحلي للمجتمعر توف

 :تتضمن اآلتي اإلنشاء مرحلة خالل للمشروع المحتملة السلبية

 محكمة اإلغالق حاويات في والشحوم الوقود تخزين. 
 التلوث لتجنب مناسبة مناطق في فقط والبترول الديزل من بالوقود التزود إجراء ينبغي. 
 الرصف وأعمال الموقع وتجهيز الحفر، أعمال أثناء ياهالم رش.  
 القوية الرياح فترات خالل الحفر أعمال الحد من. 
 النهارفي  العمل ساعات خالل صاخبة معدات استخدام الحد من. 
 المشروع موقع حول والشجيرات االشجار زراعة. 

 حتيتس خطةال هذه. والمسؤوليات والتردد الرصد ترتيبات لتحديد واالجتماعي البيئي الرصد خطة إعداد تملقد 
 المتوقع ومن(. 2 الجدول انظر) واالجتماعي البيئي التخفيف تدابير أمام المقاول ألداء الفعال الرصدعملية 

 وقته من٪ 25 حوالي تكرس أن شأنها من ، والتيرصدال بواسطة أخصائي تنفيذها سيتم الرصد أنشطة أن
 تكاليف تشمل وسوف. ةواالجتماعي ةالبيئي اإلدارة خطةب للوزن المحوري بروممحطة  /التزاممتثالمدى ا لرصد
  .والكاميرا والوقود السيارة كل من دوالر 4000بمبلغ  المتوقع الرصد

(. والرصد التخفيف تدابير ذلك في بما) ةواالجتماعي ةالبيئي اإلدارة خطةأدناه ملخص  1 جدوليوضح ال 
 .دوالر 7،000 بحوالي والرصد التخفيف لتدابير اإلجمالية التكلفة وتقدر

 مقابالتال خالل من المحلي المجتمع مع جتماعيةا مشاورات أيضا أجرى الدراسة فريقجدير بالذكر أن 
. المنطقة في المحليين والمواطنين المحلي المجلس ممثل السيارات، سائقي همفي بما شخص، 15 لعدد ميدانية
 سيتم التي الفوائد وا علىأكد وزنال محطة موقع من بالقرب قابلتهمم تمت الذين األشخاصهوالء  جميع

 .المشروع هذا من تحقيقها
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بروم للوزن  محطةل تشغيلالو  اإلنشاء مرحلتي أثناء واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة ملخص: 1 الجدول
 .المحوري

الجوانب 
البيئية 

 واالجتماعية

)دوالر( التكلفة  مسئوليات الرصد التخفيف إجراءات اآلثار
 للتخفيف والرصد

 مرحلة اإلنشاء

إدارة 
 المخلفات

المخلفات الصلبة لمواد اإلنشاء 
مثل: البالستيك والمواد المعدنية 
يمكن أن تسبب تلوث بيئي قرب 

 الموقع.

المخلفات الصلبة كالحطام قرب 
المباني والموائل بعد اكمال مرحلة 

 .اإلنشاء

إلقاء الزيوت والوقود وقطع الغيار 
 في أراضي المراعي.

 تكون النفايات بفعل الرياح.

المنتظم، التخزين المؤقت والتخلص من الجمع  -
  .المخلفات

السائلة من المعدات  المخلفاتو  تخزين الوقود -
 في حاويات محكمة الغلق لتخنب تسربها.

 فقط والبنزين الديزل من بالوقود التزود إجراء -
 .مغلقة مناطق في
المنزلية في حاويات ونقلها  المخلفاتتخزين  -

 لمحلية. والتخلص منها في المكبات ا

فريق عمل 
صندوق صيانة 
الطرق تحت 
اشراف إدارة 
 الصندوق

 التكاليف لةماش
 صندوقل التشغيلية
 الطرق صيانة

موارد 
 األراضي

 المشروع موقع حول والشجيرات االشجار زراعة - تعرية التربة والتلوث البصري.
 وداخل الموقع باألشجار المناسبة.

 إعادة الغطاء النباتي. -
 تأهيل المواقع المتضررة.إعادة  -

جودة الهواء 
 والضوضاء

التلوث الضوضائي من آالت 
 ومعدات اإلنشاء.

انبعاث الغبار أثناء األعمال 
 اإلنشائية.

الفحص المنتظم لألالت والمعدات المستخدمة  -
في األعمال اإلنشائية للتأكد من عملها وحالتها 

 جيدة.
 ساعاتأثناء  األعمال اإلنشائية الصاخبة تقييد -

 المساء(. 6 –الصباح  6)من  العمل
 لمنع تصاعد الغبار. الماء رش -

الجوانب 
-القتصادية
 االجتماعية

 خلق وضائف محلية. -

 

 توفير فرص عمل للمجتمع المحلي. -

 النفايات من والتخلص والنقل المالئم تخزينال - الطيور موائل على السلبية اآلثار البيئي النظام
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 الساحلي
 والنباتات

 والحيوانات

 على وخصوصا وادي، فم في
 .المهاجرة الطيور

 .والصلبة السائلة
 .النهار لساعات صاخبةال البناء أنشطة تقييد -
 يعوق فعل أي تجنب العاملين على يجب -

 .الطبيعية الموائل
 .العمال حوادث السالمة

 .الطرق حوادث عدد انخفاض

 .والبيئة والسالمة العامة لوائح الصحةااللتزام ب -
 وعالمات السرعة، وتحديد المرور، إدارة -

 .الخ التحذير،
 التشغيلمرحلة 

إدارة 
 المخلفات

 من والتخلص والتخزين الجمع
 .والسائلة الصلبة النفايات

 .مختومة حاويات في النفط تخزين يتم أن يجب -
صالحات بالوقود التزود إجراء ينبغي -  طفيفة وا 
 .المغلقة المناطق في
 المنزلية الصلبة النفايات تخزين يتم أن يجب -
 بشكل منها والتخلص ونقلها النفايات حاويات في

 .المحلي مكب في منتظم

فريق عمل 
صندوق صيانة 
الطرق تحت 
اشراف إدارة 
 الصندوق

 التكاليف شاملة
 لصندوق التشغيلية
 الطرق صيانة

موارد 
 األراضي

 .الموقع حول والنباتات األشجار زراعة - البصري. تعرية التربة والتلوث

دارة السالمة  وا 
 المرور حركة

 على تنطوي التي الحوادث مخاطر
 وحركة والزوار المحطة موظفي
 المرور

 حريق أو للتسرب السالمة خطة وتنفيذ إعداد -
 .الخطرة السائلة المواد

 سرعة في والتحكم المرور، حركة إدارة تنفيذ -
 .التحذير وعالمات

الجوانب 
-القتصادية
 االجتماعية

 والجسور الطريق إطالة عمر
 .والقنوات

 .السيارات حوادث عدد انخفاض

 .السيارات ومواقف كافية طرقمنافذ  توفير -
 .اإلدارية واإلجراءات للوائح الصارم التطبيق -

 الحيوانات
 والنباتات

 األشجار وزراعة النباتي الغطاء إعادة - والحيوانات النباتي الغطاء
 النفايات من وخالية نظيفة دائما الموقع إبقاء -

 .المتراكمة
 النفايات من والتخلص والنقل المالئم تخزينال -

  .والصلبة السائلة
 يةسطحالمياه ال تصريف لقنوات كافيةال صيانةال - السطحية المياه تصريف الهيدرولوجيا

  القائمة.
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 البيئية االجتماعية الرقابة: خطة 2جدول 

 اإلجراءات المؤشر
 )متضمنة الطرق واألدوات(

 التكلفة مسئولية التنفيذ التكرار

جمع المخلفات 
الصلبة والسائلة، 
تخزينها والتخلص 

 منها

 من والسائلة الصلبة النفايات توليد بسجل االحتفاظ -
 .لاالعم وسكن واآلالت البناء،

 المحددة المنطقة في اإنشاء لنفايات المؤقت التخزين -
 .المحلي المجتمعباالتفاق مع 

 .حاويات في المنزلية النفايات تخزين -
 المحددة المنطقة في النفايات من النهائي التخلص -

 .المحلية السلطة معاالتفاق 

.مستمر يشكل شهريا -  البيئيالمختص  - 
  واالجتماعي،

 التنفيذية الوحدة -
 صيانة صندوق في

  .الطرق

 االستعانة تكلفة
بأخصائي 

٪ 25) الرصد
 وقت من

 ،(المدخالت
 والوقود وسيارة

 أي. والكاميرا
 يعادل ما

 دوالر 4،000

األرض، تعرية 
 والتلوث التربة

    البصري

 األعمال لحفر،ل الفوتوغرافي والتوثيق الموقع تفتيش -
 .يةاألرض نشطةاألو  الترابية

عادة زراعةال لألنشطة ةفوتوغرافياليالصور  توثيقال -  وا 
 .النباتي الغطاء

 .البدء قبل مرة -
 .االنشاء خالل ةمر  -
.االنتهاء بعد ةمر  -  

 نفس السابق

ة فوتوغرافييالصور ال وثئقتوال البصرية المالحظة - الغبار والضوضاء
 خالل المعدات سببهات التي الغبار وسحب النبعاثاتل

  . الحفر أنشطة
 لضمان وثئقتوال التفتيش/  الموقع على اإلشراف -

 الضوضاء من التخفيف تدابير تنفيذ

 الاالعم اللخ ةر م -
.الترابية  

 اعمال اللخ ةمر  -
 .االسفلت

 .شكوى يأ دعن -

 نفس السابق

األنشطة 
-االقتصادية
 االجتماعية

 والشكاوى المجتمعية األنشطة وتوثيق الموقع تفتيش -
 .الموقع حول
 

 .البدء قبل مرة -
 .االنشاء خالل ةمر  -
 .االنتهاء بعد ةمر  -

 نفس السابق

 البيئية الوحدة في حالة وجود فرص. - على الفرص. العثور حول االجراءات اتباع -
 االجتماعية

 للحفر ةفوتوغرافييالصور ال والتوثيق الموقع تفتيش - والحيوانات النباتات
  .الزراعة اعادة وانشطة

 تجهيز الموقع. اللخ ةر م -
 انشطة خالل ومرة -

 .التشجير

 نفس السابق

النظام البيئي 
 الساحلي

 منطقةلة فوتوغرافييالصور ال والتوثيق الموقع تفتيش -
  .والجزر المد
  .عد الطيور -

 .البدء قبل مرة -
 .االنشاء خالل ةمر  -
 .االنتهاء بعد ةمر  -

 نفس السابق
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بعد جريان السيل )إن  -
 حدث(.

 المياه تصريف
 السطحية

 .االنشاء خالل ةمر  - .السطحية المياه صرف نظام شروطمن  التحقق -
مرة بعد المطر إن  -

 حدث(.
 .االنتهاء بعد ةمر  -

 نفس السابق

الحوادث 
 واإلصابات

 .ةفوتوغرافييالصور ال والتوثيق تفتيشال -
في سجالت اإلصابات والحوادث مع تحديد التدقيق  -

  األسباب والمكان.

 نفس السابق .مستمر يشكل شهريا -

 


