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املقــــدمة

ــاء املــكال واحــدًا مــن اهــم املوانــئ الواقعــة ىلع البحــر العربــي، كمــا يعــد املنفــذ  يعتبــر مين

ــك البحــر. ــد يف محافظــة حضرمــوت املطــل ىلع ذل البحــري الوحي

 تــم أنشــاء املينــاء الحديــث نهايــة العــام 1985 م يف منطقــة ))خلــف(( كمينــاء متعــدد األغــراض 

لخدمــة الحركــة التجاريــة والســمكية ومشــتقات النفــط للمحافظــة واملحافظــات األخــرى)1(. 

ومنــذ انــدالع الحــرب الحاليــة يف اليمــن توجــه التجــار الــى املناطــق األمنــة التــي تعتبــر املــكال 

ــة  ــذه املدين ــى ه ــن وإل ــة م ــات املؤدي ــام يف الطرق ــن الع ــر االم ــى توف ــة إل ــا إضاف ــدة منه واح

ــاحلية.  الس

وقــد ســاهم تطــور الرافعــات املســتخدمة يف املينــاء ونقــص التعرفــة الجمركيــة مقارنــة بموانــئ 

أخــرى يف الدفــع بالتجــار نحــو مينــاء املــكال، مــا ســاعد يف زيــادة نشــاطه ليتحــول مــن منطقــة 

عبــور إلــى مركــز وبوابــة بحريــة امتــدت خدماتهــا الــى مناطــق واســعة داخــل الجمهوريــة اليمنيــة 

كاملهــرة ووادي حضرمــوت وشــبوه وعــدن واملحافظــات الشــمالية  يف ظــل إغــالق مينــاء الحديدة 

بســبب الحــرب.

ــات  ــات حيــث وصــل عــدد الحاوي ــاء ارتفــع معــه عــدد الحاوي ارتفــاع منســوب النشــاط يف املين

التــي تــم إنزالهــا يف مينــاء املــكال خــالل العــام 2021 م  59000 حاويــة بــدال مــن 3,000 حاويــة 

العــام 2014م وأصبــح الرصيــف الثالــث يســتقبل البواخــر الخشــبية بمعــدل 324 باخــرة يف الســنة 

بــدال مــن 260 باخــرة العــام 2001.

وصحيــح ان هــذا التحــول ســاهم يف تحويــل املينــاء مــن معبــر الــى مركــز رئيســي لكــن املشــكلة 

تكمــن يف ان هــذا املينــاء لــم يصمــم ليكــون كذلــك حيــث مــا يــزال يف طــور املرحلــة األولــى مــن 

املراحــل الثــالث املفترضــة والتــي لــم يتــم اســتكمالها حتــى االن.

يعانــي املينــاء عــددا مــن املشــاكل التــي ظهــرت بشــكل واضــح ترافقــا مــع هــذا التوجــه الكبيــر 

نحــوه كمشــكلة املســاحة والتخزيــن وقلــة اإلمكانيــات والقــدرات حيــث ان عــدد األرصفــة اقــل مــن 

العــدد املطلــوب  الســتيعاب العــدد الكبيــر مــن البواخــر التــي تقصــد املينــاء مــا يجعــل الكثيــر 

ــى جانــب طــول مــدة  ــادة التكلفــة ال ــذي يتســبب يف زي منهــا يظــل منتظــرًا يف البحــر االمــر ال

التفريــغ بســبب نفــص عــدد الرافعــات عــن املعــدل املطلــوب، كل ذلــك الــى جانــب كــون العمــق 

الحالــي للمينــاء غيــر قــادر ىلع اســتقبال البواخــر الكبيــرة فعلــى ســبيل املثــال يتــم انــزال البضائع 

القادمــة مــن الصيــن يف موانــئ دبــي جبــل علــي يف االمــارات العربيــة املتحــدة ومينــاء جــدة 
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يف اململكــة العربيــة الســعودية ومــن ثــم يعــاد شــحنها مــرة أخــرى إلــى مينــاء املــكال مــا يزيــد 

مــن حجــم االعبــاء التــي تتحــول الــى تكاليــف إضافيــة)2(. 

املنهجــــية

ــة  ــادر املكتبي ــة واملص ــالت امليداني ــاتي ىلع املقاب ــص السياس ــذا امللخ ــة ه ــد منهجي تعتم

واملفتوحــة، حيــث تــم اجــراء عــدد مــن املقابــالت النوعيــة خــالل شــهر فبرايــر 2022م مــع عــدد 

مــن الجهــات الرئيســية املعنيــة بقضيــة مينــاء املــكال بمــا يف ذلــك العامليــن ومديــري شــركات 

مالحيــة وعــدد مــن التجــار الــى جانــب مقابــالت أخــرى تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل اســتخدام 

مصــادر مفتوحــة كمواقــع االنترنــت.

ركــزت املقابــالت ىلع جمــع املعلومــات واآلراء حــول ماهيــة املشــاكل التــي يعانــي منهــا املينــاء 

واالحتياجــات التــي يتطلبهــا ومــدى انعــكاس ذلــك ىلع التجــار الــى جانــب البحــث عــن الحلــول 

والبدائــل الواقعيــة واملعالجــات والسياســات املقترحــة ملعالجــة تلــك املشــكالت.

يف حيــن تنوعــت املصــادر املفتوحــة بيــن االدلــة والتقاريــر والدراســات الســابقة واملقــاالت التــي 

تتنــاول املشــكلة. 

األهـــــــــداف

تهدف الورقة إلى:

تسليط الضوء ىلع أهمية امليناء جغرافيا ومالحيا وتجاريا.  - 1

تحديــد املشــاكل التــي يعانــي منهــا املينــاء والصعوبــات التــي يواجهــا واالحتياجــات التــي   - 2

يتطلبهــا للقيــام بــدوره بشــكل افضــل.

معرفــة الجهــات التــي تديــر املينــاء حاليــا وتلــك املســؤولة عــن أي عمليــة تدخــل فيــه قــد   - 3

تحــدث يف املســتقبل .

جمع املقترحات والحلول املقترحة  .  - 4
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ولغرض تحقيق تلك االهداف تم تقسيم الورقة إلى مجموعة من املحاور وهي:

املقدمة.  - 1

2 -  املنهجية.

3 -  خلفية عامة.

4 -  الصعوبات واملشاكل واالحتياجات.

5 -  التأثير املجتمعي ىلع أعمال امليناء

6 -  السياسات املمكن اتخاذها للمساعدة يف حل مشاكل امليناء

7 -  الجهات املسؤولة عن السياسات التطويرية املرتبطة بامليناء

8 -  الجهات املتداخل عملها مع عمل امليناء 

9 -  الحلول التي تم تنفيذها.

10 - املقترحات والحلول الجديدة

11 -  املصادر واملراجع.

خلفية عامـــــة

ــاء  ــى مدينــة املــكال وأصبــح مين ــاء حضرمــوت مــن الشــحر إل ــع القــرن العشــرين انتقــل مين مطل

املــكال هــو املينــاء الرئيســي يف املحافظــة ففــي الفتــرة بيــن 1903 و1905 اســتكملت أعمــال بنــاء 

رصيــف صغيــر للمينــاء ثــم بنــاء مخــازن ومــن ثــم تأســيس نظــام جمركــي وإداري منظــم. 

كانــت البواخــر بدأيــة تفــرغ حمولتهــا بواســطة الدعائــم الخشــبية ومــن ثــم األبــوات التــي ترســو 

يف رصيــف املينــاء ومنهــا إلــى ســاحة املينــاء وظــل املينــاء يعمــل بهــذه الوضعيــة حتــى ينايــر 

ــاء املــكال الحالــي يف منطقــة خلــف لترســو  البواخــر  مــن العــام 1985 م عندمــا تــم افتتــاح مين

بمحــاذاة األرصفــة)3(.

ــد  ــالل عق ــدأ خ ــات فب ــل الحاوي ــا تنزي ــام 1985 ام ــث يف الع ــكال الحدي ــاء امل ــل يف مين ــم العم ت

التســعينات مــن القــرن املنصــرم مــن خــالل رافعــة واحــدة، وكان عــدد الحاويــات التــي يتــم انزالهــا 

شــهريا ال يتعــدى 30 حاويــة.
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 تطــور الوضــع الحقــا يف املينــاء وتــم العمــل فيــه مــن خــالل رافعتيــن مــا ســاهم يف ارتفــاع عــدد 

الحاويــات ومــن ثــم  إضافــة الرصيــف الثالث.

ــه 184  ويبلــغ طــول  الرصيــف االول 177 متــرا  وغاطســه 8.5 متــر أمــا الرصيــف الثانــي فيبلــغ طول

متــرا وغاطســه 8,5 متــرا يف حيــن يبلــغ طــول الرصيــف الثالــث 162 متــرا وغاطســه 4,5 متــرا إضافــة 

الــى وجــود مينــاء عائــم بويــا )S.B.M( خــارج املينــاء مخصــص لناقــالت املشــتقات النفطيــة ىلع 

بعــد حوالــي 200 متــر عــن خزانــات شــركة النفــط اليمنيــة .

الخصائــص  الخصائــص املالحيــة واالســتراتيجية، تتلخــص  يمتــاز مينــاء املــكال بعــدد مــن 

ــة  ــوط املالحي ــن الخط ــرب م ــة والق ــة املالئم ــس الطبيعي ــع والتضاري ــتراتيجية يف املوق االس

الدوليــة حيــث يقــع الخــط الدولــي ىلع بعــد 2700 كيلومتــر مــن املينــاء.

يقــع مينــاء املــكال يف املنتصــف بيــن الشــرق والغــرب إضافــة إلــى إطاللــه ىلع بحــر ومحيــط 

ــوح)4(.  مفت

امــا الخصائــص املالحيــة فتتمثــل يف  املخطــاف: 1-2 ميــل بحــري مــن كاســر األمــواج إلــى الجهــة 

ــاة:  ــق القن ــذا عم ــر. وك ــدوران: 320 مت ــر ال ــر. وقط ــل: 207 مت ــاة املدخ ــرض قن ــذا ع ــة.  وك الغربي

11متــر)5(.

باإلضافــة إلــى ذلــك يمتــاز املينــاء بتقديــم تســهيالت يف مختلــف املعامــالت. كمــا يخلــو تقريبــا 

مــن مــن االبتــزازات املاليــة والرســوم خــارج نطــاق رســوم الدولــة إضافــة الــى توفــر االمــن واالنفتــاح 

املجتمعــي ىلع الجميــع فــال  حساســيات وال مضايقــات. 

الصعوبات واملشاكل واالحتياجات

دفعــت الحــرب بالتجــار الــى التوجــه صــوب مينــاء املــكال اآلمــن لكــن وحــد ال يكفــي حيــن يتعلــق 

االمــر بوجــود مشــكلة تتعلــق بارتفــاع التكلفــة ىلع التاجــر وانعكاســها ىلع املواطــن منخفــض 

القــدرة الشــرائية مــن األســاس يف ظــل الحــرب ومــا رافقهــا مــن فقــر وبطالــة وحصــار.
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أسباب املشكلة

يــورد هــذا املوجــز السياســاتي عــددا مــن  االســباب الجذريــة ملشــكلة املينــاء والصعوبــات التــي 

تؤثــر عليــه  بحســب نتائــج تحليــل املعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا خــالل مراحــل البحــث 

ويمكــن اجمــال أبــرز تلــك األســباب يف النقــاط التاليــة:

أوال: رداءة خطوط النقل البري:

ال يوجــد تناســب بيــن الخطــوط البريــة ومســتوى نشــاط املينــاء حيــث يرتبــط شــرق الجمهوريــة 

اليمنيــة بغربهــا مــن خــالل خــط اســفلتي وحيــد يعــرف بـــ 100,16م لــم تتــم صيانتــه منــذ ســنوات 

حيــث يتطلــب الخــط عبــر الســاحل والــوادي وشــبوة و صافــر الكثيــر مــن الترميــم مــا يتســبب يف 

ابطــاء ســرعة نقــل البضائــع وامــان عمليــة النقــل)6(.

والــى جانــب ذلــك فــإن مــرور القاطــرات يف وســط املدينــة يتوقــف طــوال النهــار تقريبــا فيمــا 

عــدا ســاعتين يف فتــرة مــا بعــد الظهــر وهــو الوقــت املســموح بــه ملــرور القاطــرات وســط مدينــة 

املــكال  الــى جانــب التقطعــات أيــام املناســبات واملواســم كالتقاطعــات التــي حدثــت ابــان الهبــة 

الحضرميــة ىلع ســبيل املثــال مــا يتســبب يف ابطــاء حركــة النقــل مــن املينــاء وتفريــغ البضائــع.

ثانيا: اغالق الخط البحري الخاص بنقل املشتقات النفطية صيفا:

 يتســبب ســوء األحــوال الجويــة واضطــراب حالــة البحــر يف اغــالق الخــط البحــري الخــاص بنقــل 

ــل  ــم تحوي ــطس(، فيت ــو واغس ــو يولي ــارس يوني ــهر )م ــف، االش ــالل الصي ــة خ ــتقات النفطي املش

ــا يســبب أزمــة  ــاء م ــغ حمولتهــا يف األرصفــة الرئيســية للمين ــة لتفري بواخــر املشــتقات النفطي

ــع مــن الرصيــف إلدخــال باخــرة  ــا اخــراج باخــرة بضائ ــم احيان ــرة حيــث يت ــك الفت ــرة خــالل تل كبي

مشــتقات نفطيــة تنفيــذا ألوامــر عليــا أو اســتجابة لحاجــة ماســة كالكهربــاء وغيرهــا مــع العلــم 

ــف دوالر  ــى 7 أل ــرة إل ــر الكبي ــل يف البواخ ــف. يص ــن الرصي ــرة م ــروج الباخ ــول وخ ــف دخ أن تكالي

ــة والخاصــة  ــف دوالر، )البواخــر الخاصــة باملشــتقات النفطي ــة أل ــى ثالث ــرة ال ويف البواخــر الصغي

ــف(.  ــاء هــو مــن يتحمــل التكالي ــاء ىلع وجــه الخصــوص ال يوجــد لهــا رســوم واملين بالكهرب

ثالثا: تعثر تطوير مبنى اإلدارة:

ــاء رفقــة تضــارب  ــق تابعــة لهــم متواجــدة يف محيــط املين ــن صنادي أدى تأخــر تســليم الصيادي

الســلطات الــى تعثــر إمكانيــة تطويــر وتوســعة املبنــى اإلداري للمينــاء االمــر الــذي جعلــه يعمــل 

ــة إدارة  ــبب يف صعوب ــا يتس ــرى م ــات أخ ــإدارات وقطاع ــم ب ــر مزدح ــر اداري صغي ــالل مق ــن خ م

ــاء.  املين
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رابعا: ارتفاع اجور نقل الحاويات:

ــه  ــادة قدرهــا 2500 دوالر مقارن ــاء املــكال 14.000 دوالر أي بزي ــة يف مين تصــل قيمــه نقــل الحاوي

ــة. ــئ اخــرى يف الجمهوري ــادة 400 دوالر عــن موان ــي عمــان  وبزي بموان

خامسا: صغر مساحة ارض امليناء:

 يعانــي املينــاء مــن مشــكلة يف صغــر مســاحة ارضيتــه التــي ال تســتوعب إنــزال اعــداد كبيــره مــن 

الحاويــات خاصــة مــع اســتقطاع جــزء مــن تلــك املســاحة لصالــح الصوامع.

سادسا: عدم وجود رافعات للحاويات: 

تعتمــد عمليــات الشــحن واالنــزال يف البواخــر الحديثــة ىلع الرافعــات اآلليــة وهومــا ال يتوفــر يف 

مينــاء املــكال مــا يتســبب يف ابطــاء عمليــات التفريــغ والشــحن يف املينــاء حيــث تمتــد عمليــة 

افــراغ وشــحن الباخــرة فيــه الــى أربعــة ايــام.

سابعا: قلة األرصفة املخصصة للبواخر:

يملــك املينــاء رصيفيــن فقــط مخصصــة للبواخــر وهــو عــدد قليــل جــدا مقارنــة بعــدد البواخــر 

الوافــدة ىلع املينــاء مــا يتســبب يف جعــل البواخــر تقــف يف البحــر يف انتظــار خلــو الرصيــف. 

ثامنا: نقص سعة الخزانات الخاصة باملشتقات النفطية:

مــن املعــروف ان تكلفــة النقــل تقــل يف البواخــر الكبيــرة اال ان نقــص ســعة خزانــات املشــتقات 

ــك ان الخزانــات املخصصــة  للديــزل  النفطيــة تجعــل املينــاء غيــر مســتفيد مــن تلــك امليــزة ذل

ــعة  ــة س ــع إضاف ــن وم ــرة أالف ط ــرول لعش ــات البت ــع خزان ــا تتس ــن فيم ــف ط ــرين أل ــع لعش تتس

5000طــن تظــل هــذه الســعات غيــر كافيــة حيــث ال تتمكــن معهــا البواخــر ذات الســعات الكبيــرة 

مــن الرســو وتفريــغ حمولتهــا يف املينــاء.

الفئات املتضررة من املشكلة

تنعكــس املشــاكل التــي يعانــي منهــا املينــاء بحســب املعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا 

ىلع فئتيــن اثنتيــن همــا التجــار واملواطنيــن. 

فئــة التجــار: تتمثــل االنعكاســات الســلبية ملشــكالت املينــاء ىلع هــذه الفئــة يف يف ارتفــاع   - 1

التكلفــة بســبب تأخــر الســفن يف املخطــاف ويرجــع األمــر إلــى أن نظــام دخــول الســفن يمــر 
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باملراحــل التاليــة)7(:

•  استخراج تصريح من مكتب وزارة النقل.

•  إرســال األوراق ملكتــب الريــاض مــع الوثائــق املطلوبــة للفحــص والتأكــد مــن البضاعــة. ثــم تتحول 
إلــى مكتــب الخليــة إلعطــاء التصريــح األمني.  

•  االجــراءات تتــم غالبــا يف يــوم واحــد، ولكــن وبســبب أخطــاء بشــريه قــد يهمــل طلــب الحصــول 
ىلع الترخيــص فيــؤدي إلــى اشــكالية يف خــروج التصريــح ويتــم تأخيــره فتصــل الباخــرة قبــل 

وصــول التصريــح، مــا يســبب حــدوث تأخيــر مصــدره انتظــار الباخــرة. 

•  عنــد وصــول الباخــرة يتــم إشــعار املنطقــة العســكرية إلصــدار تصريــح بدخــول الباخــرة للمينــاء 
لتفريــغ حمولتهــا.

فئــة املواطنيــن تنعكــس املشــكلة ىلع املواطنيــن مــن جهــة ارتفــاع تكلفــة املنتــج فالتاجر   - 2

يعــوض مــا يدفعــه مــن تكاليــف بقــاء الباخــرة يف البحــر وتعرفــة الجمــارك عــن طريــق إضافــة 

كل ذلــك الــى ثمــن الســلعة مــا يتســبب يف ارتفــاع األســعار أضافــة إلــى تقطــع الكهربــاء خــالل 

فتــرة الصيــف بســبب األزمــة الناتجــة عــن توقــف الخــط البحــري للمشــتقات البحريــة فينقطــع 

دخــول بواخــر املشــتقات.

صعوبات يواجهها الوكالء املالحيين 
والتجار يف ميناء املكال: 

واجه الوكالء املالحيين والتجار يف ميناء املكال مجموعة من الصعوبات منها: 

• قلــة عــدد األرصفــة يف املينــاء املخصصــة لبواخــر الحاويــات حيــث يوجــد رصيفيــن اثنيــن فقــط 
وهــذا يتســبب يف انتظــار البواخــر لفتــرة قــد تصــل إلــى 12 يومــا مــا ينتــج عنــه تكاليــف اضافيــة 

التاجر.  ىلع 

ــف ىلع  ــات الصي ــاء اوق ــى املين ــول ال ــة يف الدخ ــة األولوي ــتقات النفطي ــر املش ــاء بواخ • إعط
ــاء،  ــات الكهرب ــة ملحط ــتقات النفطي ــارئ للمش ــاج الط ــه االحتي ــات بحج ــر الحاوي ــاب بواخ حس

ــر.  ــدى الغي ــار ل ــات التج ــالل بالتزام ــبب االخ ــع مايس ــات البضائ ــزال حاوي ــر إن ــبب يف تاخي يتس

• رفــع الجمــارك بمقــدار الضعــف يف اآلونــة األخيــرة إضافــة الــى فــرض رســوم اضافيــه مــن قبــل 
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الســلطة املحليــة لصالــح صنــدوق النظافــة تتــراوح بيــن 400 ألــف الــى 600 ألــف ريــال للحاويــة 

الواحــدة بعــد مــا كانــت عنــد ســقف الـــ 10,000 للحاويــة 10 اقــدام و 20,000 للحاويــة 20 قــدم، 

وهنــا تجــدر اإلشــارة الــى انــه قــد تصــل رســوم صنــدوق النظافــة للحاويــة الواحــدة الــى اكثــر 

مــن املبلــغ الــالزم لجمركتهــا وبالتالــي فــان إضافــة اي رســوم ىلع التاجــر ســينعكس ســلبا ىلع 

اســعار البضائــع بالنســبة للمســتهلك)8(.

• تعــدد الجهــات األمنيــة يف املينــاء والتــي تصــل الــى ســتة جهــات أمنيــة يتــم بينهــا تداخــل 
يف الصالحيــات. 

• التعامــل اليــدوي يف إدارة املينــاء والســندات اإلداريــة ومــا تســببه مــن متاعــب نتيجــة حــدوث 
اخطــاء تأخــذ وقتــا يف مراجعتهــا مــع الوكيــل املالحــي حيــث يفتــرض أن يكــون النظــام االداري 

آليــا للحــد مــن االخطــاء البشــرية. 

اإلضرار املترتبة ىلع تأخير البواخر: 

لــكل شــيئ كلفتــه ويف مينــاء صغيــر تمثــل عمليــة تأخيــر الشــن والتفريــغ كلفــة إضافيــة كمــا 

تبيــن ولتوضيــح مظاهــر تلــك العمليــة واضرارهــا نــورد النقــاط التاليــة:

• وقــوف الباخــرة يف منطقــة االنتظــار ىلع بعــد 12 ميــل وبعمــق 300 متــر ال يتــم فيهــا إنــزال 
ــف  ــا يكلفهــا تكالي ــي تظــل الباخــرة يف حركــة مســتمرة م ــت الباخــرة وبالتال املخطــاف لتثبي

إضافيــة.

وقد تتراوح فترة االنتظار يف ميناء املكال بين 3-12 يوما. 

• احتــواء املينــاء ىلع رصيفيــن فقــط يرفــع مــن عــدد الســفن املنتظــرة خــارج املينــاء والتــي 
ــا إلــى 6 ســفن مــا يكلفهــا وقــود إضــايف وتكاليــف إضافيــة يتحملهــا التجــار عــن  تصــل أحيان

كل يــوم تأخيــر بحســب االتفــاق املبــرم بيــن التاجــر والشــركة الناقلــة، ويختلــف مبلــغ االنتظــار 

للبواخــر ىلع حســب حجــم الباخــرة ويتــراوح بيــن 5,000 الــى 15000 دوالر لليــوم الواحــد، مــع 

ــم  ــات ث ــم للحيوان ــياحية( ث ــر الس ــر )البواخ ــئ للبش ــة يف املوان ــار أن األولوي ــذ يف االعتب األخ

للحاويــات ثــم الســفن الخشــبية)9(. 
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االحتياجات

ــم  ــة ترمي ــه اليمــن مــن حافــة مجاعــة واســعة النطــاق، فــإن عملي ــرب في ــذي يقت يف الوقــت ال

ــاء املــكال أصبحــت أكثــر اهميــة مــن أي وقــت مضــى. ويف هــذا االتجــاه تــم أيفــاد  وتجديــد مين

ــن  ــرة م ــالل الفت ــركة SOLID PORT SOLUTIONS خ ــردام وش ــاء روت ــن مين ــن م ــراء هولنديي خب

22 نوفمبــر إلــى 4 ديســمبر 2020 إلجــراء التقييــم األولــي لتحديــد الحــد األدنــى مــن املتطلبــات 

ــاء)10(. ــة للمين ــة واإلدارة الفعال ــين اإلنتاجي ــة لتحس الالزم

خلــص التقييــم إلــى أن هنــاك حاجــة لحزمــة اســتثمارية بقيمــة 28,030,000 دوالر أمريكــي للحفاظ 

ىلع اســتمرارية القــدرة التشــغيلية الحاليــة للمينــاء والعمــل ىلع اســتعادة حالتــه قبــل الحرب

كما تم تحديد أولوية املشاريع ىلع النحو التالي: 

ــغيلية  ــدرة التش ــتمرارية الق ــاظ ىلع اس ــاعد يف الحف ــى: ستس ــة األول ــاريع ذات األولوي املش  - 1

ــاء. ــة للمين الحالي

املشاريع ذات األولوية الثانية: ستساعد يف تحسين التعامل مع البضائع.  - 2

املشــاريع ذات األولويــة الثالثــة: ستســاعد يف اســتعادة وتحســين الســالمة واســتدامة القــدرة   - 3

التشــغيلية واصولهــا.

الجهات املسؤولة عن السياسات 
التطويرية املرتبطة بامليناء: 

تتوزع املسئولية بين عدد من الجهات تتمثل يف:

ــاق  ــن النط ــع ضم ــاء يق ــون املين ــكال ك ــاء امل ــول مين ــا ح ــع صالحيته ــة: تنب ــلطة املحلي •  الس
ــلطة. ــك الس ــل تل ــرايف لعم الجغ

•  وزاره النقــل: تمتلــك   صالحيــات ىلع مؤسســة املوانــئ ويعتبــر مينــاء املــكال املينــاء الرئيســي 
للمؤسسة.

ــة  ــن ناحي ــن او م ــوكالء املالحيي ــم وال ــاط بينه ــبب االرتب ــواء بس ــار: س ــة والتج ــة التجاري • الغرف
ــود. ــام والوق ــر بالطع ــد البواخ ــي كتزوي ــب الخدمات ــم الجان تقدي
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جهات يتداخل عملها عند عمل أي 
مشروع من قبل امليناء 

هنالــك جهــات متعــددة يف حالــة شــراكة مــع املينــاء مــا يقتضــي مــن األخيــرة التشــاور معهــم  

يف مســائل اتخــاذ القــرار مــن تلــك الجهــات:

إدارات مكاتــب االثــار والســياحة، والعقــارات، والبيئــة والجيولوجيــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالصادرات   -

مــن احجــار ومــواد طبيعيــة.

ومن االشكاليات القائمة يف هذا االتجاه:

-  عــدم وجــود شــركات قانونيــه متخصصــة يف إدارة املشــاريع يف اليمــن بحيــث تضــع عقــودا 

نموذجيــة بيــن الدولــة والتجــار مــن شــأنها ان تضمــن الحقــوق املتبادلــة بيــن االطــراف، االمــر 

الــذي تتــم معالجتــه عبــر عقــود جاهــزة تأتــي مــن الخــارج ويتــم تنقيحهــا يف اليمــن وهــي 

عمليــة قــد تســتغرق عــدة أشــهر. 

-  غياب الدراسات االقتصادية االستراتيجية ودراسات الجدوى املعمقة 

ــات  ــهيل الصعوب ــرض تس ــاريع بغ ــع املش ــة يف جمي ــلطة املحلي ــاركة الس ــى مش ــة ال -  الحاج

ــوق.  ــان الحق ــل لضم ــة كبدي ــلطة املركزي ــن الس ــادرة م ــرارات الص ــى الق ــة ال ــى الحاج ــة إل إضاف

السياسات املمكن اتخاذها للمساعدة
يف حل مشاكل امليناء: 

•  تطوير املؤسسات والتنسيق مع وزارة النقل يف رسم سياسات تطويرية. 

ــكلة  ــل مش ــاء وح ــع املين ــل م ــن التعام ــن م ــار املتخوفي ــدى التج ــوف ل ــباب الخ ــة أس •  معالج
ــاوف. ــك املخ ــبب تل ــار بس ــا التج ــي يطلبه ــات الت الضمان

•  زيادة إيرادات الدولة من خالل التركيز ىلع مواردها الطبيعية والعمل ىلع تصديرها. 
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شكل يوضح مستوى نمو عملية دخول السفن الى امليناء خالل الخمس السنوات املاضية)11(.

مــن خــالل البيانــات التــي تضمنهــا الشــكل تتضــح مــدى الحاجــة الــى تطويــر املينــاء لزيــادة عــدد 

ــة  ــتوى جاهزي ــاض مس ــة بانخف ــع املتعلق ــباب التراج ــك أس ــة ذل ــه ومعالج ــدة الي ــر الواف البواخ

املينــاء الســتقبال عــددا أكبــر مــن البواخــر.

التأثير املجتمعي ىلع أعمال امليناء: 

باســتثناء عمليــات قطــع الطــرق يف املناســبات واملواســم نتيجــة التظاهــرات و«الهبــات« ومــا 

شــابه داخــل املدينــة يمكــن القــول ان ال تأثيــر اجتماعــي ســلبي ىلع أنشــطة واعمــال املينــاء.

 



14 ورقة سياسيات عامة حول ميناء املكال بوابة الشرق البحرية لليمن )املشكالت والحلول املقترحة(

حلول تم تنفيذها يف امليناء

• معالجة مشكلة قلة األرصفة

ــي  ــكالت الت ــن املش ــدد م ــذ لع ــة التنفي ــول ممكن ــض الحل ــاد بع ــاء ىلع إيج ــت إدارة املين عمل

ــول: ــك الحل ــن تل ــاء وم ــا املين يعانيه

-  معالجــة مشــكلة نقــص عــدد األرصفــة حيــث تمــت املعالجــة مــن خــالل تنظيم رســو ســفينتين 

صغيرتيــن يف رصيــف واحــد. كمــا شــرعت ادارة املينــاء يف تجهيــز الرصيــف الثالــث مــن خــالل 

افراغــه مــن الســفن الخشــبية املتهالكــة وقــد تــم إخــراج اثنتيــن مــن تلــك الســفن  ومتبقــي 

اربعــة ســفن جــاري إخراجهــا مــن الرصيــف. 

•  معالجة مشكلة محدودية التخزين للحاويات

يعانــي مينــاء املــكال مــن مشــكلة محدوديــة التخزيــن للحاويــات خصوصــا مــع تزايــد قــدوم خطوط 

مالحيــة عامليــة مثــل  )MSC( و)COSCO( و)HORIZON SHIPPING LINE( وقــد قامــت مؤسســة 

ــات   ــة بوضــع معالجــة  للمشــكلة مــن خــالل اســتئجار ســاحة حاوي ــي اليمني ــئ البحــر العرب موان

بقــدرة اســتيعابية )2500( حاويــة ىلع مســافة 7 كيلومتــر خــارج املينــاء)12(.

ــاحات  ــل س ــات داخ ــدس الحاوي ــة تك ــل عملي ــة يف تقلي ــاحة الخارجي ــذه الس ــاهمت ه ــد س وق

املينــاء مــا وفــر مســاحات لتحريــك االليــات واملعــدات الخاصــة بالشــحن والتفريــغ بشــكل ســلس، 

ــاء.  ــة داخــل املين ــع يف مســاحات امن ــن البضائ ومســاحة لتخزي

 الحلول والتوصيات املقترحة ملعالجة املشكلة:

ــاء يقــدم هــذا امللخــص السياســاتي بعــض مقترحــات  كمســاهمة يف معالجــة مشــكالت املين

ــل التــي يمكنهــا معالجــة بعــض املشــكالت امللحــة او الحــد منهــا ىلع األقــل،  ــول والبدائ الحل

وهــي عبــارة عــن أفــكار يمكــن تلخيصهــا مــن خــالل النقــاط التاليــة:

ــة  ــاحة األرصف ــادة مس ــرض زي ــاء بغ ــل املين ــاحتها داخ ــص مش ــآت او تقلي ــض املنش ــة بع •  إزال
فعلــى ســبيل املثــال يمكــن إزالــة او تقليــص مســاحة مبنــى مســتودع تابــع للتجــار يتواجــد 

ــة لتوســعة الرصيــف املذكــور. يف رصيــف رقــم )1( يمكــن ان يوفــر مســاحة إضافي
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•  انشاء بوية كبيره لتقليل الضغط ىلع امليناء. 

•  تفعيــل عمــل إدارة الجــودة واملقاييــس لضبــط عمليــات إنــزال البضائــع بطــرق علميــة )تجريــف 
االســمنت بالجرافــات مثــاال(. 

•   دراســة إمكانيــة انشــاء مينــاء جديــد يف منطقــة مهيــأة مفتوحــة كمنطقــة بــروم ىلع ســبيل 
املثــال نظــرا لصعوبــة تنفيــذ احتياجــات توســعة املينــاء الحالــي بســبب االزدحــام العمرانــي 

حولــه والحاجــة الــى تصفيــة الرمــال القادمــة مــن البحــار املفتوحــة بيــن فتــرة وأخــرى. خاصــة 

ان األولويــة يف مينــاء املــكال تأتــي للحاويــات بســبب ارتباطهــا بجــداول محــددة مــع موانــئ 

أخــرى مــا يتطلــب مســاحة أوســع مــن مســاحة املينــاء الحالــي)13(.

•  إنشــاء أنبــوب بحــري يعمــل بطاقــة 70 باملئــة ىلع مــدار العــام لحــل أزمــة توقــف الخــط البحــري 
خــالل الصيــف االمــر الــذي ســيزيد من معــدل اســتقبال بواخــر الحاويــات وعــدم انقطــاع دخولها 

بســبب رســو بواخــر املشــتقات النفطيــة ومــن شــأن هــذا املقترح زيــادة إيــرادات الدولــة)14(.

ــة  ــط ىلع ارصف ــل الضغ ــة لتقلي ــتقات النفطي ــر املش ــة لبواخ ــن الحالي ــر م ــة أكب ــاء بوي •  انش
ــاء.  املين

•  تقديــم تســهيالت تشــجع مســاهمة التجــار يف انشــاء صوامــع لحفــظ األطعمــة مــا سيســهل 
جعــل املينــاء مركــزا لخدمــة املحافظــات املحيطــة. 

•  توســعة املينــاء الحالــي مــن خــالل االخــذ بالخيــارات التــي اقترحتهــا مؤسســة موانــئ البحــر 
العربــي والتــي تمثلــت بـــ: 

-  الخيــار األول: تمديــد كاســر األمــواج الرئيــس وبنــاء رصيــف بطــول 300 متــر ىلع امتــداد رصيــف 

. . رقم.

ــار الثانــي: بنــاء كاســر أمــواج جديــد وثالثــة أرصفــة للمنطقــة الخلفيــة الواقعــة خلــف  -  الخي

كاســر األمــواج الرئيــس.



16 ورقة سياسيات عامة حول ميناء املكال بوابة الشرق البحرية لليمن )املشكالت والحلول املقترحة(

ميناء املكال

صور من ميناء املكال

الحــــاويات

الرافــــعات

الرصيــــف



17 ورقة سياسيات عامة حول ميناء املكال بوابة الشرق البحرية لليمن )املشكالت والحلول املقترحة(

مصادر ومراجع:

.WWW.WIKIPEDIA.ORP  - 1

الدكتــور محمــد عبــد الكريــم عكاشــة، قيــام الســلطنة القعيطيــة والتغلغــل االســتعماري يف   - 2

حضرمــوت )1839-1918( ص108-107.

مروان اليزيدي، ميناء املكال بين املاضي والحاضر.  - 3

ــة.  ــي اليمني ــر العرب ــئ البح ــة موان ــر مؤسس ــمير، مدي ــد اهلل باس ــي عب ــالم عل ــدس س املهن  - 4

ــر 2022.. ــخ 10 فبراي ــر بتاري ــد التقري ــا مع ــخصية أجراه ــة ش مقابل

كتيب مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.  - 5

سالم باسمير.  - 6

سالم باسمير، مقابلة شخصية أجراها معد التقرير بتاريخ 12 فبراير 2022.  - 7

ــخ 14  ــر بتاري ــع املدي ــر م ــه معــد التقري ــام ب ــاء ق مؤسســة الشــرق األوســط للمالحــة. يف لق  - 8

ــر 2022 فبراي

9 -  سالم باسمير .

10 - تقرير تقييم األضرار والقدرات يف ميناء عدن واملكال 

   https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/damage-and-      

capacity-assessment-of-ports--aden-and-mukalla.html

/ https://www.yaspc.co/ar 11 -  موقع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية

12 -  سالم باسمير

13 - مؤسســة الشــرق األوســط للمالحــة. يف لقــاء قــام بــه معــد التقريــر مــع املــــــدير بتاريــــــخ 

ــر 2022 14  فبراي

14 -  سالم باسمير
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الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة املواطنين يف 
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