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اليمن  يف  والحرب  السابع(  )البند  األممية  القرارات  من  كل  ساهمت 
)الربي  المختلفة  بمجاالته  النقل  قطاع  عىل  سلبا  بالتأثري  كورونا  وظاهرة 
والبحري والجوي( حيث أغلقت العديد من الموائن الربية والجوية والبحرية 
يف  النقل  حركة  عىل  التحالف  دول  قبل  من  مشددة  حماية  فرضت  كما 
بقية الموائن اليت بقيت كرشيان حياة، من ناحية أخرى فإن تفكك الدولة 
المسيطرة  والمراكز  الجهات  تعدد  يف  تمثل  جديدا  وضعا  افرز  المركزية 
ووضع العراقيل أمام حركة النقل بشكل عام والبضائع بشكل خاص نتج 
عنه إغالق طرق رئيسيه مخترصة وشبه معبدة إىل طرق طويلة ومكلفة إىل 
ازدواجية الرضائب والجمارك والجبايات المختلفة ناهيك عن ارتفاع أسعار 
الوقود وتكاليف النقل الداخيل مما انعكس سلبا عىل حرية وتكاليف النقل 
المنتجات  والتأثري عىل  بل  الغذائية،  والمواد  السلع  أسعار  ارتفاع  ثم  ومن 

المحلية وارتفاع تكاليف اإلنتاج.

نقل  أثناء  عديدة  ومخاطر  معوقات  يواجه  الخاص  القطاع  جعل  ما   •
البضائع والمنتجات من الخارج وبني المدن اليمنية حىت وصول السلع 
إىل المستهلكني األمر الذي أدى إىل مضاعفة تكلفة النقل وزيادة األسعار 
بصورة كبرية ساهمت يف زيادة األزمة اإلنسانية يف اليمن واليت يعاين منها 

كافة أبناء الشعب اليمين. 

الجمركية  الرسوم  يف  مضاعفة  كلف  يدفع  الخاص  القطاع  بات  اذ   •
بالنقل ما  المرتبطة  الكبرية  والمخاطر  القانونية  والرسوم غري  المزدوجة 
يستدعي التفكري يف إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة عىل صعيد النقل 

الداخيل واسترياد المواد والسلع من الخارج.

خريطة خطوط النقل الربي والبحري رقم )البنك الدويل( 1

الملخص 
التنفيذي 
للدراسة :

 YEM_LC_OP_AccessConstraints_A3L_20210506.pdf.  1  تاريخ الولوج  11-3-2022  
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عــىل الرغــم مــن الفــرص االســتثمارية العديــدة والواعــدة الــيت يوفرهــا 
هــذا القطــاع اال أنهــا تظــل محــدودة بفعــل ســوء اإلدارة ســابقاً والحــرب 
المفــرض عــىل اليمــن ابتــداًء مــن عــام  2015م وطبيعــة التغــريات الــيت 
ــرت عــىل حركــة النقــل الداخــيل  ــة وأث حدثــت خــالل الســنوات الماضي
والخارجــي وعــىل تكاليــف الشــحن ونقــل البضائــع وانتقــال األشــخاص 

والنشــاط االقتصــادي بشــكل عــام .

وألن تكاليــف النقــل تمثــل احــد العوامــل المؤثــرة يف تحديــد أســعار 
مختلــف الســلع والمنتجــات، ويتمثــل الهــدف الرئيــس من حل مشــكلة 
النقــل يف تقليــل تكاليــف شــحن ونقــل البضائــع وانتقــال األشــخاص مــن 
عــدد معــني مــن المصــادر إىل عــدد معــني مــن الوجهــات إىل أدىن حــد 
ممكــن، يتحقــق معــه الرسعــة والســالمة وانخفــاض الكلفــة، وباعتبــار 
مــا  يواجهــه قطــاع النقــل يف اليمــن، الــذي اليــزال حــىت األن قطاعــا 
تقليديــا يفتقــر إىل الكثــري مــن االحتياجــات الــيت مــن شــأنها تحقيــق 
نظــام نقــل شــامل متعــدد الوســائط يســهم يف تســهيل تدفــق الســلع 
وانســياب حركــة التجــارة المحليــة والخارجيــة فقــد كان مــن الطبيعــي 
ــيت تلقــي  ــات المشــركة ال ــد مــن التحدي أن يفــرز هذســا الوضــع العدي
والمجتمــع  النقــل  ورشكات  الخــاص  القطــاع  عــىل  الســلبية  بأثارهــا 

واالقتصــاد الوطــين عــىل حــد ســواء.

ــاع  ــة بقط ــات المتعلق ــكالت والمعوق ــة المش ــذه الدراس ــتعرض ه تس
وبحــراً  بــراً  واألشــخاص  والمنتجــات  الســلع  انتقــال  وحركــة  النقــل 
وجــواً مــن خــالل بحــث وتحليــل عــدد مــن العوامــل المرتبطــة بقضايــا 
الشــحن والنقــل وتأثرياتهــا المختلفــة يف ظــل المرحلــة االســتثنائية الــيت 
تمــر بهــا اليمــن والــيت القــت بضاللهــا وتداعياتهــا التأثرييــة عــىل مختلــف 
القطاعــات مــع الركــز عــىل طبيعــة التعامــل مــع حركــة األشــخاص 
وجميــع أنــواع البضائــع يف جميــع أنحــاء البــالد عــن طريــق النقــل الــربي 
والجــوي. ووضــع عــدد مــن المقرحــات والمعالجــات للتغلــب عــىل 
هــذه المعوقــات الــيت تعمــل عــىل الحــد مــن هــذه المعوقــات مــن 
جانــب وحــىت يســهم هــذا القطــاع يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــني  ــرشكاء المعني ــات وال ــع الجه ــن جمي ــيتطلب م ــر. س ــب اخ ــن جان م
ــاع  ــذا القط ــه ه ــيت تواجه ــات ال ــات والتحدي ــل العقب ــىل تذلي ــل ع العم
الحيــوي وتحســني تنافســيته حــىت يــؤدي الــدور المأمــول منــه. حيــث 
يلعــب قطــاع النقــل دوراً هامــا يف التنميــة االقتصاديــة ويف زيــادة إنتاجية 
القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ويف تطويــر مســتقبل أكــر اســتدامة 

ــع. للجمي

المقدمة:
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تتم من الناحية التقليدية إدارة شبكة الطرق وقطاعات البنية التحتية للنقل يف اليمن من 
األشغال  فوزارة  النقل.  ووزارة  والطرق  العامة  األشغال  وزارة  رئيسيتني هما:  وزارتني  قبل 
العامة والطرق تتوىل إدارة شبكة الطرق من خالل مكتبها الرئييس يف صنعاء وفروعها يف 18 
محافظة. وتتحمل المسؤولية العامة عن البنية التحتية للطرق، بما يف ذلك اسراتيجياتها 

اإلنمائية وبرامج اإلنفاق والصيانة وأعمال إعادة التأهيل.

اتخاذ  اليمنية، ولها سلطة  الموائن والمطارات  النقل كامل الصالحية إلدارة  وتمتلك وزارة 
والمعدات  المرافق  يف  واالستثمار  السنوية  المزانيات  الموافقة عىل  رئيسية مثل  قرارات 
للشؤون  العامة  الهيئة  لها مثل:  التابعة  الجهات  العليا يف  المناصب  والتعيني يف  الجديدة 
 - اليمنية  األحمر  البحر  المدين واألرصاد- مؤسسة موائن  للطريان  العامة  الهيئة  البحرية- 
مؤسسة موائن خليج عدن اليمنية - مؤسسة موائن البحر العريب اليمنية - رشكة خطوط 
الجوية اليمنية - رشكة أحواض السفن الوطنية - رشكة المالحة الوطنية - الهيئة العامة 
لتنظيم شؤون النقل الربي - المؤسسة المحلية للنقل الربي /أمانة العاصمة - المؤسسة 

المحلية للنقل الربي / عدن - المؤسسة المحلية للنقل الربي / حرضموت2. 

المصدر:
وزارة  الصادر عن  االقتصادية  المستجدات  تقرير  انظر  للمزيد  بيانات غري منشورة   لإلحصاء   المركزي  الجهاز  تقرير 

التخطيط والتعاون  الدويل العدد 58 مارس 2021م تاريخ الولوج اليه 2022-4-10م
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_

and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabic-final.pdf

إدارة قطاع النقل:
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شكل )1(: الوضع  الحايل لشبكة الطرق
كيلومرت مربع حىت نهاية عام 2020

إجمايل الطرق 
المعبدة 
17.330

الطرق غري 
المعبدة 
40.870

الطرق الدولية 
3.744

الطرق الرئيسية 
5.668

الطرق الثانوية 
4.174

الطرق الريفية 
3.744

2 موقع وزارة النقل -صنعاء- تأريخ الولوج 9-4-2022 
https://www.mot.gov.ye/category/yeports/marineports/

المصدر تقرير  الجهاز المركزي للإحصاء  بيانات غير منشورة  للمزيد انظر تقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون  الدولي العدد 58 مارس 2021م تاريخ الولوج اليه 10-4-2022مhttp://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabic-final.pdf
المصدر تقرير  الجهاز المركزي للإحصاء  بيانات غير منشورة  للمزيد انظر تقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون  الدولي العدد 58 مارس 2021م تاريخ الولوج اليه 10-4-2022مhttp://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabic-final.pdf
المصدر تقرير  الجهاز المركزي للإحصاء  بيانات غير منشورة  للمزيد انظر تقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون  الدولي العدد 58 مارس 2021م تاريخ الولوج اليه 10-4-2022مhttp://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabic-final.pdf
https://www.mot.gov.ye/category/yeports/marineports/
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كيلومر   16,000 منها  كيلومر،   50,000 يقرب من  بما  تقدر  طرق  شبكة  اليمن  يف  يوجد 
فقط معبدة. أما الـ36000 كيلو مر المتبقية فهي عبارة طرق ترابية ريفية ووضعها يسء 
بسبب ضعف التصميم الهنديس ومستويات الصيانة المنخفضة. كما يوجد يف اليمن تسع 
مطارات رئيسية، بما يف ذلك مطار صنعاء وهو األكرب من حيث القدرة عىل استقبال الركاب، 
مطار عدن، مطار الريان الدويل، مطار سيئون الدويل، مطار تعز ومطار الحديدة. باإلضافة إىل 
ذلك، هناك عدد من المطارات الصغرية متعددة األغراض المنترشة يف جميع أنحاء البالد 
بما يف ذلك مطار جزيرة سقطرى الدويل، الواقع قبالة الساحل من الرب الرئييس، يف أرخبيل 
سقطرى يف بحر العرب. كما يوجد يف اليمن عدد من  الموائن الرئيسية هي الحديدة )يعمل 
. وعدن   )3 الجوية يف شهر أغسطس2015 م  الغارات  أن ترضر بسبب  بطاقة متدنية منذ 
كاملة( والمكال  العام 2022( والمخاء)يعمل من بداية 2022 بطاقة غري  العمل بداية  )بدأ 
وميناء راس عيىس النفطي4 مع عدد من مدن موائن الصيد الصغرية والموائن المتخصصة 
المنترشة حول البحر األحمر والبحر العريب. وتستورد اليمن ما يقرب من 90 %من الوقود 

واألدوية والمواد الغذائية األساسية بما يف ذلك القمح واألرز 5. 

مؤرشات قطاع النقل الربي والجوي 
والبحري يف الجمهورية اليمنية:

3 - نظرة عامة عىل االحتياجات االنسانية، وثيقة نيابة عن الفريق الُقطري اإلنساين والرشكاء. تم نرش ها يف 4 ديسمرب 2017، ص 8.تاريخ 
.www.yemen/operations/en/info.humanitarianresponse 25-3-2022 :الولوج

4 - يف شهر يونيو 2017 تم اقفال ميناء راس عيىس النفطي مما ادى اىل تكدس لنواقل النفط يف ميناء الحديدة و تحت مسمى )ميناء حريب(.
5 - التقييم المستمر لالحتياجات يف اليمن : المرحلة الثالثة DNA  تحديث -2020تأريخ الولوج 22-3-2022.

Authorized Disclosure Public Authorized Disclosure Public Authorized www.worldbank.org 

www.yemen/operations/en/info.humanitarianresponse
www.worldbank.org
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لقد أثرت األزمة  الجارية يف اليمن بشكل كبري عىل البنية التحتية لقطاع النقل يف البلد، حيث 
ترضرت الطرق والجسور والموائن والمطارات بشكل كبري خالل السنوات الخمس الماضية. 
فقد تعرض حوايل 29 % من إجمايل شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الرضر يف 

حني تعرض 511,1 كيلومراً للتدمري بشكل كامل. 

ترضرت 50 % أو أكر من البنية التحتية لشبكة الطرقات يف ثالث مدن )الحزم وتعز وصعده 
ومأرب( 6 .

كما تعرضت الموائن ألرضار، بما يف ذلك ميناء الحديدة الذي يعترب المنفذ الرئييس للواردات 
الغذائية يف البلد، األمر الذي حد من قدرة الميناء بشكل كبري. 

وتعرضت مطارات صنعاء وعدن والحديدة وتعز أيضاً ألرضار جسيمة، وال تزال مغلقة أو أن 
أنشطتها كانت محدودة منذ بداية الرصاع .

تم إغالق جميع المنافذ الربية باستثناء منفذ واحد هو األبعد عن مراكز المدن اليمنية ذات 
الكثافة السكانية وهو منفذ شحن الرابط بني اليمن وعمان ليتم بعدها فتح منفذ الوديعة 

الحدودي يف حني تم تدمري منفذ حرض بالكامل وهو األقرب اىل مراكز المدن الرئيسية.

مستوى  عىل  حجمها  وتقييم  األرضار  أنواع  توضيح  اآلتية  المصفوفة  يف  نحاول  سوف 
مجاالت النقل المختلفة. 

الحرب الداخلية وتأثريها عىل قطاعات النقل 
) الربي، البحري، الجوي( 

وعىل حركة البضائع والركاب

6 - يف شهر نوفمرب 2017 تم حظر جميع المنافذ بقرار من دول التحالف، ابتداء من 20 ديسمرب 2017 تم االعالن عن فتح الحظر جزئيا و 
لمدة 30 يوما و لم تعمل المؤسسة اال ب 20 % من الطاقة التشغيلية لميناء الحديدة
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 أواًل: الطرق والجسور :

 Authorized Disclosure Public Authorized 2020 تحديث DNA 7 - التقييم المستمر لالحتياجات يف اليمن : المرحلة الثالثة
Disclosure Public Authorized www.worldbank.org

 8 - مذكرة السياسات الصادرة عن البنك الدويل بخصوص قطاع النقل يف اليمن مذكرة رقم )4( 24 ابريل 2017م ص تأريخ الولوج -22-3
REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf .2022

www.worldbank.org

أنواع االرضار

1

أجـراه صنـدوق  الـذي  األرضار  تقييـم  تقريـر  يشـري 
صيانـة الطـرق إىل أن مـا ال يقـل عـن 1241 كيلومـرا 
مـن الطـرق قـد تـرضرت بشـكل كبـري يف محافظـات 
صعـدة وعمـران وصنعـاء وتعـز وأبـني ولحـج. كمـا 
تـرضر 62 جـرسا بـني أرضار هيكلية جزيئـة إىل كلية. 
كمـا تـم تدمـري ثالثة جسـور رئيسـية بني عـدن وتعز 
بشـكل كامـل. وأدى الـرصاع إىل توقـف العديـد مـن 
الطـرق  صيانـة  وعقـود  الريفيـة  الطـرق  مشـاريع 
والجسـور ممـا حـرم العديـد مـن الشـباب العامـل 
مـن فـرص العمـل وفرص كسـب الدخـل. وبصورة 
ال يـزال  ذلـك،  إىل  وباإلضافـة  تقريبـا.   تقـدر  عامـة، 
الطريـق الرسيـع بـني صنعـاء ومدينـة مـأرب مغلقـاً 
مع اسـتمرار القتال عىل طول الطريق االسـراتيجي 
الرسيـع الـذي يربـط عاصمـة البـالد بحقـول النفـط 

والغـاز الهامـة رشق محافظـة مـأرب.

يف  بمـا  هامـة،  طـرق  إغـالق  إىل  الـرصاع  أدى  كمـا 
وطريـق  الحديـدة 200كلـم   - المخـا  طريـق  ذلـك 
وطريـق  كـم،  -المخـاء350  المنـدب  بـاب   - عـدن 
تعـز- المخـاء100 كـم ويف المجمـوع، يظل ما يقرب 
مـن 928 كـم مـن الطـرق مغلـق جزئيـاً أو يصعـب 

الوصـول إليهـا أو مغلـق تمامـا 8 . 

تقييم قيمة الخسائر

لحقـت  الـيت  األرضار  إجمـايل  ويقـدر 
بالبنيـة التحتية للطـرق داخل المدن، 
 16 يف  الشـوارع  إنـارة  ذلـك  يف  بمـا 
مدينـة شـملتها المرحلـة الثالثـة مـن 
مـا  الحتياجـات7  المسـتمر  التقييـم 
بـني 240 مليـون دوالر و293 مليـون 
المحافظـات،  وعـىل مسـتوى  دوالر. 
تراوحـت تكاليـف األرضار الـيت لحقـت 
الطـرق  ذلـك  يف  بمـا  النقـل،  بقطـاع 
الطويلـة  والطـرق  المـدن  داخـل 
البعـض،  ببعضهـا  المـدن  تربـط  الـيت 
ب  والمطـارات  والمـوائن  والجسـور 

أمريـي. دوالر  مليـون  و953   780

أن  الـدويل  البنـك  تقديـرات  وتشـري 
تكاليـف األرضار الـيت لحقـت بقطـاع 
تقـدر9  والجسـور  الـربي  النقـل 
أمريـي  بحـوايل 500 مليـون دوالر 
واألرضار  الجـاري،  للـرصاع  ونتيجـة 
الماديـة الـيت لحقت بالبنيـة التحتية 
الوصـول  إمكانيـة  تأثـرت  للطـرق 

خطـريا. تأثـرا  والتنقـل 
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 :أوال :  انطزق وانجسىر  
 

   أَىاع األضزار  ذمُُى لًُح انخسائز 

اىزٜ ىؾقذ ثبىجْٞخ  األمشاسٗٝقذس إعَبىٜ 
اىزؾزٞخ ىيطش  داخو اىَذُ  ثَب فٜ رىل 

ٍذْٝخ ؽَيزٖب اىَشؽيخ  10إّبسح اىؾ٘اسع فٜ 
ٍب ثِٞ  7اىضبىضخ ٍِ اىزقٌٞٞ اىَغزَش الؽزٞبعبد

ٍيُٞ٘ دٗالس.  500ٍيُٞ٘ دٗالس ٗ 541
ٗعيٚ ٍغز٘ٙ اىَؾبف بد  رشاٗؽذ رنبىٞل 

اىزٜ ىؾقذ ثقطبع اىْقو  ثَب فٜ  األمشاس
رىل اىطش  داخو اىَذُ ٗاىطش  اىط٘ٝيخ 

اىزٜ رشثو اىَذُ ثجعنٖب اىجعل  ٗاىغغ٘س 
ٍيُٞ٘  020ٗ 711ٗاىَ٘اّئ ٗاىَطبساد ة 

 دٗالس دٍشٝنٜ.
ٗرؾٞش رقذٝشاد اىجْل اىذٗىٜ دُ رنبىٞل 

اىزٜ ىؾقذ ثقطبع اىْقو اىجشٛ  األمشاس
ُ٘ دٗالس ٍيٞ 211ثؾ٘اىٜ  0ٗاىغغ٘س رقذس

دٍشٝنٜ ّٗزٞغخ ىيقشاع اىغبسٛ  
ٗاألمشاس اىَبدٝخ اىزٜ ىؾقذ ثبىجْٞخ اىزؾزٞخ 
ىيطش  رأصشد إٍنبّٞخ اى٘ف٘ه ٗاىزْقو رأصشا 

 .خطٞشا

ٝؾٞش رقشٝش رقٌٞٞ األمشاس اىزٛ دعشآ فْذٗ  فٞبّخ 
اىطش  قذ  مٞيٍ٘زشا ٍِ 1541اىطش  إىٚ دُ ٍب ال ٝقو عِ 

فعذح ٗعَشاُ ٗفْعب  رنشسد ثؾنو مجٞش فٜ ٍؾبف بد 
عغشا ثِٞ دمشاس ٕٞنيٞخ  05ٗرعض ٗدثِٞ ٗىؾظ. مَب رنشس 

ميٞخ. مَب رٌ رذٍٞش صالصخ عغ٘س سئٞغٞخ ثِٞ عذُ  إىٚعضٝئخ 
ٗرعض ثؾنو مبٍو. ٗددٙ اىقشاع إىٚ ر٘قل اىعذٝذ ٍِ 

ٍؾبسٝع اىطش  اىشٝفٞخ ٗعق٘د فٞبّخ اىطش  ٗاىغغ٘س ٍَب 
ؿ اىعَو ٗفشؿ ؽشً اىعذٝذ ٍِ اىؾجبة اىعبٍو ٍِ فش
رقشٝجب.  ٗثبإلمبفخ إىٚ  مغت اىذخو. ٗثق٘سح عبٍخ  رقذس

رىل  ال ٝضاه اىطشٝ  اىغشٝع ثِٞ فْعب  ٍٗذْٝخ ٍأسة 
ٍغيقبً ٍع اعزَشاس اىقزبه عيٚ ه٘ه اىطشٝ  االعزشارٞغٜ 

اىغشٝع اىزٛ ٝشثو عبفَخ اىجالد ثؾق٘ه اىْفو ٗاىغبص اىٖبٍخ 
 ؽش  ٍؾبف خ ٍأسة.

إىٚ إيال  هش  ٕبٍخ  ثَب فٜ رىل هشٝ  مَب ددٙ اىقشاع 
- ثبة اىَْذة - ميٌ ٗهشٝ  عذ200ُاىؾذٝذح  - اىَخب
مٌ ٗفٜ  111اىَخب  -مٌ  ٗهشٝ  رعض 021اىَخب 

مٌ ٍِ اىطش  ٍغي   051اىَغَ٘ع  ٝ و ٍب ٝقشة ٍِ 
 . 1عضئٞبً دٗ ٝقعت اى٘ف٘ه إىٖٞب دٗ ٍغي  رَبٍب

1 

 

 
                                                           

 Authorized Disclosure Public Authorized 2222رؾذ٠ش  DNA: اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ زم١١ُ اٌّغزّش ٌالؽز١بعبد فٟ ا١ٌّٓ ا7ٌ
www.worldbank.org  Disclosure Public Authorized

-22َ ص رؤس٠خ اٌٌٛٛط 2212اثش٠ً  24( 4ِزوشح اٌغ١بعبد اٌظبدسح ػٓ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ثخظٛص لـبع إٌمً فٟ ا١ٌّٓ ِزوشح سلُ ) 1
3-2222 .REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf      

 www.worldbank.org
 

 

http://www.worldbank.org
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 أواًل: الطرق والجسور :

الحالةالطريق

خط صنعاء مارب 

جميع الطرق المستخدمة 
لربط صنعاء بالمحافظات 

الرشقية عرب مأرب ) وهي : 
المهرة , حرضموت وشبوة (

عدن – الضالع - صنعاء

صنعاء – صعدة 

جميع الطريق إىل تعز، 
وخاصة مدينة تعز 

خط عدن تعز )عرب كرش، 
الراهدة (

عدن – تعز – صنعاء 

حرض – الحديدة - صنعاء

الطرق البديلة

طريـق الحديـدة –أنـس )ذمـار( – صنعـاء 
بديـل  جانـي  كطريـق  تسـتخدم  والـيت 
للطريـق المتعاد  مـن صنعاء إىل الحديدة 
عـرب مناخـه . ومـع ذلك، فإن هـذا الطريق 
البديـل طويـل وليـس آمنـا وغالبـا مـا تتـم 

فيـه مواجهـة قطـاع طـرق خطرييـن .

)عـرب  صنعـاء  البيضـاء-   - مـأرب  طريـق 
ذمـار  رداع،  ،البيضـاء,  شـبوة  حريـب، 
 – تعـز   – عـدن  طريـق  أو   ( وصنعـاء( 
صنعـاء، وهـو طريق التفـايف طويل جدا(

ولكـن  البيضـاء،  –لحـج-  عـدن  طريـق 
هـذا الطريـق غـري مؤهـل لمـرور عـدد 

كبـري مـن المركبـات.

يتـم اسـتبدال الطريـق مـن خمـر إىل 
صعـدة بطريـق المالحيـض، وأصبح 
مـن المسـتحيل السـفر مـن خاللـه 
بسـبب الدائـرة يف المنطقة , ويمكن 

الوصـول إىل صعـدة عـرب عمـران .

طريـق عـده – هيجـه العبـد-  حيفان – 
تعـز أو المقطـع الـذي يصل حـىت الربة 
ومـن ثـم الدخـول إىل تعـز عـرب الحوبان 
بديـل  كطريـق  يسـتخدم  كان  والـذي 
يربـط عـدن ببقيـة المحافظـات , ولكـن 
يف اآلونـة األخـرية أصبـح سـاحة معركة 

ويتـم إغالقـه يف كثـري مـن األحيـان.

عرب هيجه العبد ) حيفان (

عرب حجة 

طريق محفوف باأللغام  وهو خارج 
عن الخدمة بشكل كامل

مغلقة بسبب المعارك الربية يف 
نهم وإغالق طريق صنعاء - مأرب

طريق الضالع – قعطبة – الفاخر- إب 
– صنعاء وطريق الضالع –دمت – إب – 

صنعاء  هما أقرص الطرق بني عد وصنعاء .

يعترب الوصول إىل تعز أمرا بغاية 
الصعوبة والخطورة، وغالبا ما يكون 
مستحيال وال سيما عند نقل البضائع .

الطريق من خمر إىل صنعاء مغلق

أصيبــت الجســور والوصــالت بفعــل 
عقــان،  ذلــك جــرس  يف  بمــا  الــرصاع، 
ردميــات  عمــل  مــن  الرغــم  وعــىل 
لمــن  م،   2015 عــام  خــالل  مؤقتــه 
مــن  الكبــرية  الشــاحنات  تتمكــن 
المــرور عربهــا، واســتخدمت شــاحنات 
صغــرية بــدال مــن ذلــك لنقــل البضائــع 
الجــرس  مــن  اآلخــر  الجانــب  إىل 
2016م،  عــام  بدايــة  منــذ  المتــرضر 
تمامــا  الطريــق مغلقــاً  وأصبــح هــذا 
بســبب المعــارك المســتمرة واأللغــام 

. الطريــق  يف  المزروعــة 

مغلق

مغلق
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 ثانياً: الموائن البحرية :

أنواع االرضار

1

تعرضــت مــوائن الحديــدة والصليف 
فـــي  جسيمـــة  ألضـــرار  والمخـــاء 

منشــآتها.
فمينــاء الحديــدة الــذي يعتــرب األكــرب 
جــزيئ  بشــكل  مفتــوح  اليمــن  يف 
ــه  ــن طاقت ــوايل 40 %م ــل بح ويعم
باستخـــدام رافعــــات متحركـــة 20 
طــن منـــذ أن تعــرض  ألضـــرار بالغــة 
فـــي المراحـــل المبكـرة من الرصاع.
مــن  المينــاء  هــذا  أهميــة  وتــأيت 
حجــم الســلع المســتوردة عــربه إىل 
البلــد ومقــدار اإليــرادات الــيت يدرهــا 
الجمــارك  خــــالل  مــــن  المينــاء 

والرســوم.
الخمــــس  الرافعــــات  وتعرضــــت 
ــه  ــذا مستودعاتـــ ــاء وكــ ــي المينـ فـ
ــا  ــة.. كم ــى أرضار بالغــ ــآته إلـ ومنش
تعــرض مينــاء المخــاء ألرضار كبــرية 

وتــم إغالقــــه منــذ ينايــر 2017. 10

تقييم قيمة الخسائر

فبحسب  تقرير تقييم األرضار والقدرات لميناء الحديدة من 
أجـل صيانـة األعمـال التشـغيلية الحاليـة للمينـاء واسـتعادة 
بلغـت  الحـرب  قبـل  مـا  حالـة  إىل  بالمينـاء  العمـل  حالـة 
للمرشوعـات  وذلـك  يـورو.   46570000 اإلجماليـة  قيمتهـا 
بالغـة الـرضورة. وقـد تـم تصنيـف المرشوعـات عـىل أسـاس 
األولويـة. مرشوعـات األولويـة األوىل )رضوريـة للحفـاظ عـىل 
يـورو.   2850000 بقيمـة  المقـّدرة  الحاليـة  المينـاء  أعمـال 
 18720000 بقيمـة  المقـّدرة  الثانيـة)  األولويـة  مرشوعـات 
البضائـع  مناولـة  عمليـات  تشـغيل  إعـادة  إىل  تهـدف  يـورو 
بالحاويـات يف مينـاء الحديـدة(. مرشوعـات األولويـة الثالثـة) 
اليت تهدف الالزمة السـتعادة أو تحسـني األمن واالسـتدامة 
للعمليـات والموجـودات بالمينـاء بقيمـة 25000000 يورو(.

ورغـم أن مينـاء عـدن والمـكال لـم يتعرضـا للقصـف المبارش 
لـم  الـيت  المعـدات  وتهالـك  والتحتيـة  البنيـة  تقـادم  أن  اال 
تحصـل عـىل صيانـة أثنـاء فـرة الحـرب قـد الحقـت أرضارا 
عـدن  مينـاء  شـمل  الـذي  التقييـم  خلـص  وقـد  كبـرية 
اسـتثمارية  حزمـة  إىل  حاجـة  هنـاك  أن  إىل  المـكال  ومينـاء 
بقيمـة )49,590,000 دوالر أمريـي( . 28,030,000لعـدن 
و21,560,000دوالر أمريي  للحفاظ عىل اسـتمرارية القدرة 
التشـغيلية الحاليـة للميناءيـن والعمـل عـىل اسـتعادتهما إىل 

حالتهمـا قبـل الحـرب 9.

9 - للمزيد انظر تقرير تقييم األرضار والقدرات لمينايئ عدن والمكال 4 ديسمرب 2020م، برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ-)UNDP( تأريخ الولوج 
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assess- -28-3-2022

ment%20-%20Ar.pdf
10 - تقرير تقييم األرضار والقدرات لميناء الحديدة -2019 برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ-)UNDP( تأريخ الولوج 28-3-2022-

https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Arabic%20UNDP%20Yemen%20Port%20Assesssment.pdf
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 انًىاَئ انثحزَح:ثاَُا: 

 

   أَىاع األضزار  ذمُُى لًُح انخسائز 

ٗاىقذساد ىَْٞب  اىؾذٝذح ٍِ دعو فٞبّخ  األمشاسفجؾغت  رقشٝش رقٌٞٞ 
األعَبه اىزؾغٞيٞخ اىؾبىٞخ ىيَْٞب  ٗاعزعبدح ؽبىخ اىعَو ثبىَْٞب  إىٚ ؽبىخ ٍب 

ٝ٘سٗ. ٗرىل ىيَؾشٗعبد  40271111قجو اىؾشة ثيغذ قَٞزٖب اإلعَبىٞخ 
ثبىغخ اىنشٗسح. ٗقذ رٌ رقْٞل اىَؾشٗعبد عيٚ دعبط األٗى٘ٝخ. 

امشٗسٝخ ىيؾفبك عيٚ دعَبه اىَْٞب  اىؾبىٞخ ٍؾشٗعبد األٗى٘ٝخ األٗىٚ 
ٝ٘سٗ. ٍؾشٗعبد األٗى٘ٝخ اىضبّٞخا اىَقذّسح ثقَٞخ  5121111اىَقذّسح ثقَٞخ 
ٝ٘سٗ رٖذر إىٚ إعبدح رؾغٞو عَيٞبد ٍْبٗىخ اىجنبئع  11751111

ثبىؾبٗٝبد فٜ ٍْٞب  اىؾذٝذحا. ٍؾشٗعبد األٗى٘ٝخ اىضبىضخا اىزٜ رٖذر 
ِٞ األٍِ ٗاالعزذاٍخ ىيعَيٞبد ٗاىَ٘ع٘داد اىالصٍخ العزعبدح دٗ رؾغ

 ٝ٘سٗا. 52111111ثبىَْٞب  ثقَٞخ 
ٗسيٌ دُ ٍْٞب  عذُ ٗاىَنال ىٌ ٝزعشمب ىيققل اىَجبؽش اال دُ رقبدً اىجْٞخ 

فزشح اىؾشة قذ  دصْب ٗاىزؾزٞخ ٗرٖبىل اىَعذاد اىزٜ ىٌ رؾقو عيٚ فٞبّخ 
  عذُ ٍْٗٞب  مجٞشح ٗقذ خيـ اىزقٌٞٞ اىزٛ ؽَو ٍْٞب دمشاسااىؾقذ 

 4002010111اىَنال إىٚ دُ ْٕبك ؽبعخ إىٚ ؽضٍخ اعزضَبسٝخ ثقَٞخ ا
دٗالس دٍشٝنٜ  5102010111ىعذُ 5101010111ٗدٗالس دٍشٝنٜا . 

ىيؾفبك عيٚ اعزَشاسٝخ اىقذسح اىزؾغٞيٞخ اىؾبىٞخ ىيَْٞب ِٝ ٗاىعَو عيٚ 
 .0 اعزعبدرَٖب إىٚ ؽبىزَٖب قجو اىؾشة

قيٞل رعشمذ ٍ٘اّئ اىؾذٝذح ٗاى
ٗاىَخب  ألمشاس عغَٞخ فٜ ٍْؾآرٖب. 
فَْٞب  اىؾذٝذح اىزٛ ٝعزجش األمجش فٜ 

اىَِٞ ٍفز٘ػ ثؾنو عضئٜ ٗٝعَو 
ٍِ هبقزٔ ثبعزخذاً % 40ثؾ٘اىٜ 

هِ ٍْز دُ  51سافعبد ٍزؾشمخ 
رعشك  ألمشاس ثبىغخ فٜ اىَشاؽو 

اىَجنشح ٍِ اىقشاع. ٗرأرٜ دَٕٞخ ٕزا 
شٓ اىَْٞب  ٍِ ؽغٌ اىغيع اىَغز٘سدح عج

إىٚ اىجيذ ٍٗقذاس اإلٝشاداد اىزٜ ٝذسٕب 
اىَْٞب  ٍِ خاله اىغَبسك ٗاىشعً٘. 

ٗرعشمذ اىشافعبد اىخَظ فٜ اىَْٞب  
دمشاس  إىٚٗمزا ٍغز٘دعبرٔ ٍْٗؾآرٔ 

مَب رعشك ٍْٞب  اىَخب   .ثبىغخ
مجٞشح ٗرٌ إيالقٔ ٍْز ْٝبٝش  ألمشاس
5117 11  

1 

 

 
 

                                                           
-ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح اإلّٔبئٟ، 2222َ د٠غّجش 4 ػذْ ٚاٌّىال ١ٌّٕبئٟٚاٌمذساد  األػشاسٌٍّض٠ذ أظش رمش٠ش رم١١ُ  0
(UNDP)  2222-3-28-رؤس٠خ اٌٌٛٛط 

https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%2
%20Ar.pdf-0Assessment%20 

ٟ     -2219ٚاٌميذساد ١ٌّٕيبء اٌؾذ٠يذح     األػيشاس رمش٠ش رم١ي١ُ   11 -3-28-ريؤس٠خ اٌٌٛيٛط    (UNDP)-ثشٔيبِظ األِيُ اٌّزؾيذح اإلّٔيبئ
2222 

/Arabic%20UNDP%20Yemen%https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs
20Port%20Assesssment.pdf 
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الرافعات الجرسية للحاويات بعد االستهداف

https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Arabic%20UNDP%20Yemen%20Port%20Assesssment.pdf
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Arabic%20UNDP%20Yemen%20Port%20Assesssment.pdf
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 ثالثاً: المطارات :

أنواع االرضار

1

لقــد أثــر الــرصاع الحــايل يف اليمــن عــىل قــدرة 
بشــكل  العمــل  يف  الجــوي  النقــل  قطــاع 
طبيعــي بســبب األثــر المدمــر للــرصاع. فقــد 
تــم اســتهداف مطــارات صنعــاء وعــدن وتعــز 
والحديــدة وكان الدمــار الــذي لحــق بمبانيهــا 
التحتيــة شــديدا لدرجــة  ومرافقهــا وبنيتهــا 
إمــا  أصبحــت  المطــارات  هــذه  جميــع  أن 
أو  العمــل  عــن  الجاهزيــة ومتوقفــة  خــارج 
أنهــا تعمــل بقــدرة منخفضــة جدا.وتعرضــت 
المطــارات ألرضار جســيمة لحقــت بممــرات 
ــم.  ــق الدع ــرات ومراف ــدارج الطائ ــالع وم اإلق
الــذي يعتــرب أكــرب مطــار يف  فمطــار صنعــاء، 
البلــد، مغلقــاً أمــام الرحــالت التجاريــة منــذ 
فقــط  المطــار  ويعمــل  2016م.  أغســطس 
للعمليــات اإلنســانية واإلغاثيــة التابعــة لألمــم 
المتحــدة عــىل نطــاق محــدود. وتعــرض مطار 
أيضــا ألرضار هائلــة لحقــت بممــرات  عــدن 
اإلقــالع ومــدارج الطائــرات ومرافــق الدعــم 
تــم إصالحــه جزئيــاً  ولكــن  يف وقــت مبكــر، 
ــارات  ــرشة مط ــني ع ــن ب ــو 2015م. وم يف يولي
رئيســية، فــإن مطــاري عــدن وســيئون همــا 
الوحيــدان يف البلــد اللــذان يقومــان بتشــغيل 
الرحــالت الجويــة التجاريــة مــن وإىل عمــان 
والقاهــرة. و التــزال مطــارات تعــز والحديــدة 

مغلقــة منــذ بدايــة الــرصاع.

تقييم قيمة الخسائر

عـن  الصـادرة  الرسـمية  اإلحصائيـات  تشـري 
وزارة الصناعـة والتجـارة إىل أن قيمة األرضار 
جـراء  أوليـة  خسـائر  دوالر  مليـار   2 تبلـغ 
اسـتهداف المطـارات والتجهـزات المالحيـة 
والـرادارات  االتصـاالت  وأجهـزت  والفنيـة 

.11 اليمـن  واىل  مـن  السـفر  وتوقـف حركـة 

13 https://moit.gov.ye/moit
13 https://moit.gov.ye/moit
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ب : تأثريات الحرب عىل نشاط النقل
وحركة البضائع والركاب:

القطاع 

1

2

3

قطع الطرق الرئيسية
بني المدن

ارتفاع المشتقات 
النفطية

ارتفاع مخاطر 
المالحة البحرية 
وتهديد نشاط 

المالحة الدولية يف 
المياه اإلقليمية

التحديات والصعوبات

فقــد ّ أدت المعـارك الربيـة إلــى إغـالق الطريـق الرئيســة الرابطـة بيــن 
صنعـاء ومـأرب وطولهــا 173 كــمُ ويقطــع يف  زمــن يقــارب 3 ســاعات، 
معانـاة  وفاقــم  والبضائــع  الــركاب  انتقــال  حركـة   عـىل  الــذي  األمـر 
اليمنييــن، وأصبحـت الطريــق البديلــة صنعاء–ذمار–البيضـاء- مــأرب 
بطـول 418 كـم. وبزمـن ُيقدر بنحـو 9 سـاعات، أي ثالثة أضعاف الزمـن 
الســابق.ّ  وأدى إغالق أقصــر الطريقيــن الربييـن الرئيسـني بيـن صنعـاء 
لعبــور  وغيــر صالحــة  طويلــة  بديلـة  ُطــرق  اســتخدام  إلــى  وعــدن، 
الشــاحنات وحافـالت الــركاب نظــرا لضيقهــا ووعورتهـا، ممــاّ  تســبب 
يف توقــف حركــة النقــل التجاريــة وحركـة المسـافرينّ  وتأخــر وصـول 
الشــاحنات، منهــا تلـك الـيت تنقــل اإلمـدادات اإلنسـانية والتجارية، مــا 
يزيـد عـن 60 سـاعة للسـفر، وهـذه المدة أطـول ممـا كانت )4 ( مرات 
كمـا أدى إغـالق طريــق الحوبــان تعــز، إلــى زيـادة المسـافة عمـا كانـت 
عليــه ســابقا مــا بيــن أربــع إلــى عشــر مــرات. اســتخدامُ طــرق وعــرة 
بديلــة محفوفــة بالمخاطر للمركبات اليت تنقل الركاب  ونقـل البضائـع؛ 
فالطريــق التــي كان المـرور منهــا يســتغرق عشــر دقائــق، أصبحــت 
تســتغرق بيــن 5 إلــى 8 ســاعات، ممـا سـاهم يف ارتفـاع تكاليـف النقـل 
المحافظـات  إىل  الجمركيـة  والمنافـذ  المـوائن  مـن  للسـلع  الداخـيل 
بصـورة كبـرية فعـىل سـبيل المثـال الناقلـة الـيت تحمل حاويـة 40 قدم  
مـن عـدن اىل صنعـاء كان متوسـط إيجارهـا مـع النريـات حـوايل 350 
الـف ريـال عـام 2013م ونفـس الحمولـة اليـوم قـد يصـل اىل حـوايل 
مـن -3 4 مليـون ريـال وعـىل ذلـك يمكـن القيـاس وتصـور مـا يمكن أن 

يضـاف اىل تكاليـف البضائـع الـيت يتـم نقلهـا عـن طريـق الـرب.

التنقـل  يـزال  ال  الطـرق،  لشـبكة  الماديـة  األرضار  عـن  النظـر  بـرصف 
والوصـول إىل األسـواق والخدمـات محـدوداً بسـبب أزمـة المشـتقات 
النفطيـة، وإهمـال الصيانـة، وارتفـاع تكاليـف النقـل، وحواجـز الطـرق، 

النقـل. تكاليـف  وزيـادة 

عـىل الرغـم مـن أن نشـاط المالحة الدوليـة يف الميـاه اإلقليمية اليمنية 
قبـل الحـرب ونشـاط الخدمـات المالحيـة المقدمـة يف المـوائن اليمنية 
يتناسـب مـع أهميـة وفـرص اليمن وموقعها االسـراتيجي واسـتقطاب 
اسـتثمارات كبرية يف مجال المالحة والخدمات اللوجسـتية إال أنه كان 
ال يـزال هنـاك نسـي يف حركـة المالحـة الدولية ونشـاط المـوائن اليمنية 

عـىل األقـل يف التموين .
كبـري  ارتفـاع  عنهـا  نتـج  الـيت  المخاطـر  زيـادة  كان  كلـه  هـذا  مـن  واألهـم 
ومتواصـل عـىل الشـحن لليمن وأسـعار التأمـني البحري عـىل البضائع فضال 
عـن توقـف مشـاريع اسـراتيجية عمالقة كانت عىل وشـك البـدء فيها ضمن 
مـرشوع المنطقـة الحـرة والمـدن الصناعيـة يف عـدد مـن المـوائن اليمنيـة.
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القطاع 

4

5

انتشار نقاط التفتيش 
بني المدن

إغالق كيل أو جزيئ 
للكثري من الموائن 
اليمنية اليت كانت 

تمثل عصب النشاط 
التجاري للبالد.

التحديات والصعوبات

عانـت الشـركات العاملـة يف القطـاع مـن خسـائر ماليـة بسـبب االنقسام 
ّ المؤسيس وازدواج السياســات والمطالبات المالية مــن قبـل سـلطات 
صنعــاء وعــدن، ومصــادرة األصول واالبزتاز مــن قبـل نقــاط التفتيـش، 
الجـودة   التكاليـف عـىل حسـاب  ارتفـاع   التطــورات مــن  وزادت هــذه 
ُمقدمي الخدمــات، وادت إىل تعقيــد الوضــع ونتــج عنهــا سياسـات أث 
الخدمــات المقدمـة للمســتخدمني، ليصــل األمـر بإحــدى الشــركات، 
وهـي شـركة راحـة، إىل اإلغالق النهائـي، وإنهـاء خدمـات موظفيهـا يف 20 
مايــو 2020 .وجعلــت شــركات النقــل البـري تقـع بيــن مطرقة سـلطات 
أنصــار وهـالل وســندان الحكومـةُ َ  المعـرف بهـا دوليــا، ويتضـح ذلــك 
مــن خالل االيت : أصبــحّ  مقدمــو الخدمــات مطالبني بتســديد جبايات 
عاليـة من جميع الجهات الرسـمية وغيـر الرسـمية يف  كل المحافظات، 
فضـال عــن رســوم الراخيـص والرضائــب لـكال الطرفيــن؛ فالحكومــة 
َ المعرف بهــا دوليــا تــرى أنهــا هــي صاحبــة الحــق يف تحصيــل هــذه 
األمـوال، يف حـني  تـرى ســلطات أنصــار هللا أنهـا حكومـة األمـر الواقــع 

ويجـب عـىل رجـال األعمـال والـرشكات أن تدفــع لهــم 12

شـكلت المـوائن جـزءا رئيسـيا مـن أوراق ومياديـن الـرصاع العسـكري 
سـواء  الـرصاع  أطـراف  مختلـف  بـني  اليمنيـة  الحـرب  يف  والسـيايس 
أو جـزيئ يف  كيل  إيقـاف  إىل  أدى  العـريب بشـكل  التحالـف  أو  الداخليـة 

ومهمـة. رئيسـية  مـوائن 
المثـال توقـف مينـاء المخـاء بشـكل كيل منـذ بـدء الحـرب  يف سـبيل 
نشـاط  عـىل  سـلبا  أثـر  مـا  وهـو  مـا  حـد  إىل  عسـكريا  مينـاءا  وأصبـح 
االسـترياد والتصديـر حيـث كان مينـاء المخـاء يمثـل جـزءا مهمـا مـن 
نشـاط االسـترياد والتصديـر للمـدن الصناعيـة القريبـة منـه فضـال عـن 
الـدور الـذي كان يمثلـه كمنفـذ مهـم للتصديـر والتبـادل التجـاري مـع 
دول القـرن اإلفريقـي اليت كانت تمثل سـوقا واعـدا ومتناميا للمنتجات 
اليمنيـة، كمـا كان المينـاء يتصـدر النشـاط التجـاري يف مجـال المـوايش 

المسـتوردة مـن القـرن األفريقـي وغـري ذلـك.
كمـا خضـع كل مينـاء المخـاء ومينـاء الصليـف إىل إغـالق متكـرر طويـل 
أو جـزيئ سـواء بسـبب القصـف والمعـارك الربيـة أو بسـبب اإلجـراءات 
الـيت تتخذهـا الحكومـة الرشعيـة وقـوات التحالـف المسـيطرة عليهـا 
حـرص  تـم  حيـث  المتحـدة  األمـم  إرشاف  تحـت  بهـا  والمتحكمـة 
وتحديـد أنشـطة الميناءيـن يف حدودهـا الدنيـا مـع إغالق متكـرر أو منع 
لفـرات  التصاريـح  تأخـر منـح  بالدخـول فضـال عـن  للسـفن  الترصيـح 
طويلـة قـد تمتـد ألشـهر طويلـة تبعـا لمسـارات المواجهـات العسـكرية 
فـرة وأخـرى، رغـم مـا يمثلـه كل مـن  بـني  السياسـية  والمفاوضـات 
مينـاء الصليـف والحديـدة مـن أهمية تجارية عاليـة للحديدة اليت تعترب 

منطقـة صناعيـة رئيسـية 13 .
إىل جانـب هـذا وذاك فقـد تقلـص نشـاط المالحـة البحريـة يف المـوائن 
األخـرى مـن البـالد زيـادة المخاطـر أو اإلجـراءات المتخـذة أو ألسـباب 
أخـرى أنتجتهـا الحـرب أدت إىل ضعـف وتراجـع مسـاهمة تلـك المـوائن 

يف النشـاط التجـاري.

12 - مذكرة السياسات الصادرة عن البنك الدويل بخصوص قطاع النقل يف اليمن مذكرة رقم )4( 24 ابريل 2017م  تأريخ الولوج 28-3-2022 
REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf  www.worldbank.org

13 - مذكرة السياسات الصادرة عن البنك الدويل بخصوص قطاع النقل يف اليمن مذكرة رقم )4( 24 ابريل 2017م  تأريخ الولوج 28-3-2022 
REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf  www.worldbank.org

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
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القطاع 

التغري مع 2014)%(20142020القطاع 

6

شل حركة المالحة 
الجوية وتشديد 
إجراءات السفر 

للخارج وحرصه يف 
نطاق ضيق جدا

حركة الطائرات 

حركة الركاب والواصلني 

حركة الركاب المغادرين 

حركة الشحن /  وارد )طن(

حركة الشحن / صادر)طن(

33,812

1,335,472

1,334,698

12,316

6,075

3,770

135,117

133,605

1,850

28,5

-88.9

-89.9

-90.0

-85.0

-99.5

التحديات والصعوبات

عـىل  اليمـن  يف  الجويـة  المالحـة  نشـاط  الحـرب عـىل  تأثـري  يقتـرص  لـم 
المعـدات  تقـادم  أو  وتهالـك  المطـارات  لهـا  تعرضـت  الـيت  األرضار 
واإلمكانيـات والبنيـة التحتيـة لهـا بسـبب التوقـف عـن النشـاط وعـدم 
جميـع  توقـف  إىل  وممتـدا  واسـعا  تأثريهـا  كان  بـل  الصيانـة،  إمكانيـة 
المحليـة  الطـريان  رشكات  جميـع  نشـاط  وإيقـاف  الداخليـة  الرحـاالت 
والعربيـة والعالميـة يف تسـيري رحـالت منتظمـة أو غـري منتظمـة وقـرص 
أكـر  الحـرب  مـع  قدراتهـا  تراجعـت  الـيت  اليمنيـة  طـريان  النشـاط عـىل 
وقلصـت مـن وجهاتهـا الخارجيـة وقرصتهـا يف وجهـات قليلـة مقارنـة 

معظـم  ورحـالت  الحـرب  قبـل  رحالتهـا  بربنامـج 
والقيـود  اإلجـراءات  مـن  الكثـري  فـرض  الحـرب  نتـاج  مـن  كان  كمـا 
المشـددة المفروضـة عـىل سـفر اليمنيـني للخـارج مـن قبـل الحكومـة 
الرشعيـة أو التحالـف أو الـدول، فضـال عـن رشوط قبول جوازات السـفر 
أو  الحـرب  البعـض بسـبب  المرتبـة عـىل سـفر  والمخـاوف والمخاطـر 
بسـبب عـدم القـدرة عـىل السـفر مـن مطـاري عـدن وسـيئون لبعـض 

األمـراض الـيت يصعـب نقلهـا بـرا يف طـرق وعـرة وشـاقة.

جدول يوضح حركة المالحة الجوية يف اليمن بني عامي 2014 و 2020م ونسبة التغري  14

 14 - مذكـرة السياسـات الصـادرة عـن البنـك الـدويل بخصـوص قطـاع النقـل يف اليمـن مذكـرة رقـم )4( 24 ابريـل 2017م تاريـخ الولـوج 28-3-2022 
REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf

www.worldbank.org

http://www.worldbank.org
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15 -  تم جمع البيانات من خالل مقابالت مع أعضاء يف اتحاد الغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك

اإلنسانية  والمساعدات  والطاقة  الغذايئ  األمن  بقطاعي  وثيقا  ارتباطاً  النقل  قطاع  يرتبط 
وحركة الصادرات والواردات وتنقالت األفراد ونتيجة لـتأثر قطاع النقل بكل مكوناته وتدهور 
الرئييس لوصول  الذي يعترب الرشيان  الحديدة  التحتية للطرق، وكذلك تدهور ميناء  البنية 
المواد الغذائية األساسية المستوردة إىل اليمن قبل األزمة فقد تفاقمت مستويات انعدام 
األمن الغذايئ لدى غالبية السكان يف اليمن بسبب وبرصف النظر عن األرضار المادية اليت 
لحقت بشبكة الطرق واليت تقدر االحتياجات اإلجمالية للتعايف وإعادة اإلعمار يف قطاع النقل 
يف المدن الـ 16 بما يراوح بني 363 مليون دوالر و443 مليون دوالر عىل مدى فرة خمس 
للموائن  التحتية  البنية  ذلك  يف  بما   ، دوالر  مليار   4.1–2.1 إىل  التقدير  هذا  ويصل  سنوات. 
والمطارات الكبرية، ال يزال التنقل والوصول إىل السواق بسبب انعدام األمن وكذلك ازمه 
وانعكاسها  العوامل  تلك  كل  عىل  المرتبة  األثار  بيان  نحاول  وسوف  النفطية  المشتقات 
االقتصادية  الكيانات  عىل  تأثريها  ودرجة  الصادرات  مستوى  وخفض  األسعار  ارتفاع  عىل 

واإلنسانية والمؤسسات اإلغاثية وحركة التنقل وذلك عىل النحو االيت:

الشاحنات  فان  الشمالية  المحافظات  إىل  عدن  من  الرئيسية  النقل  خطوط  لتوقف  نظراً 
عرب  أو  الحديدة  وزبيد  الجراحي  المخا  عدن  الساحيل  الطريق  عرب  تمر  النقل  ووسائل 
الجراحي وذمار صنعاء  تقدر من 1.6 مليون ريال _ 1.7 مليون ريال. والطريق الربي عرب ذمار. 
1.3 مليون – 1.4 مليون ريال باإلضافة إىل 300 ألف ريال تكاليف ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية الجديدة لرتفع إىل حوايل 2 مليون ريال للشاحنة الطريق الساحيل و 1,7 مليون 
ريال لطريق عدن ذمار الربي وإذا تأخرت الشاحنة يف أي نقطه أو مركز جمريك مسيطر عليه 
يوم واحده يدفع التاجر كل يوم غرامه من 95 ألف _ 100 ألف ريال إيجار الشاحنة والسائق 
خالل هذه الفرة مقارنه بتكاليف الشحن الداخيل السابق عدن الضالع  ذمار صنعاء المقدر 

ب 600 ألف ريال

تأثري مشكالت قطاع النقل عىل المكونات 
االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية يف اليمن 

أواًل: ارتفاع تكاليف الشحن الداخيل 15
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16 - قطاع النقل الرب ي والطرق يف اليمن: القضايا الحرجة والسياسـات ذات األولوية- نبيل الطريي ) 2022 ( ص17 مؤسســة ديــب 
روت لالستشارات مرشوع ”إعــادة تصــور اقتصــاد اليمـــن“، بالتنســيق مــع شــركاء المرشوع مركــز صنعــاء للدراســات االسرتاتيجية 

CARPO(  Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar.pdf( ومركـز البحـوث التطبيقيـة بالشـراكة مـع الشـرق
Authorized Disclosure Public Author- 2020 تحديـث DNA 17 - لتقييـم المسـتمر لالحتياجـات يف اليمـن : المرحلـة الثالثـة

ized Disclosure Public Authorized www.worldbank.org

لم  أمام صعوبـات ومعاناة  اقتصاديا  المنهك   البلد  اليمن سـكان  الحرب يف  وضعـت 
الصادرات  انتقال  حركة  من  قيد  الربية   المنافذ  إغالق  أن  حيث  قبـل،  مـن  يعرفوها 
الـركاب وحركة التجـارة الدوليـة الربيـة لليمـن، خصوصـا مـع  انتقال  والواردات وقيد  
كثافة سكانية  بريـة مهمـة يف مناطق ذات  كامل يف ثالثة منافـذ  توقـف وإغالق شـبة 
تراجع  )إىل  والدراسات  اإلحصاءات  وتشري   ،  15 وعلب  )الطوال(  وحرض  البقع  عالية، 
الكبيـر  حركة الصادرات وإعادة الصادرات بنسـبة 74 %و%95  مما أسـفر االنكماش 
عـام  اإلجمايل  المحلـي  الناتـج  6.17 %مـن  بنسـبة  انكمـاش   – االقتصادي  الناتـج  فـي 
2015 ، و3.15 %عـام 2016 ،و4.14 %عـام 2017 ،أسـفر عـن هبـوط تراكمـي بلـغ 5.40 

مـن الناتـج المحلـي اإلجمايل عىل امتداد هذه السنوات 16 .

الدويل  والتعاون   التخطيط  وزارة  عن  الصادر  االقتصادية  المستجدات  تقرير  ويشري 
التجارة  حركة  وتقييد  والجوية  الربية  المنافذ  أغالق  أن   17  2018 يوليو   34 العدد 
الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة كلها تسببت يف خسائر يف الناتج المحيل اإلجمايل 
مقارنة بعام 2010 34 مليار دوالر خالل الفرة بني 2015 و2017  بينما تفاقمت يف عام 

2018 لتصل إىل 49.9 مليار دوالر 17.

ثانياً: تقييد حركة الصادرات :
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 : ذمُُذ حزكح انصادراخ : ثاَُا

  ِٗمعـذ اىؾشة فٜ اىَِٞ عـنبُ اىجيةذ اىَْٖةل  اقزقةبدٝب دٍةبً فع٘ثةـبد ٍٗعبّةبح ىةٌ ٝعشفٕ٘ةب ٍةـ
اىَْبفةةز اىجشٝةةخ  قٞةةذ ٍةةِ ؽشمةةخ اّزقةةبه اىقةةبدساد ٗاىةة٘اسداد ٗقٞةةذ  اّزقةةبه  إيةةال قجةةـو  ؽٞةةش دُ 

اىـشمبة ٗؽشمخ اىزغـبسح اىذٗىٞـخ اىجشٝـخ ىيَٞـِ  خق٘فـب ٍـع ر٘قـل ٗإيال  ؽـجخ مبٍو فٜ صالصخ 
  ٗرؾٞش  12 ٍْبفـز ثشٝـخ ٍَٖـخ فٜ ٍْبه  راد مضبفخ عنبّٞخ عبىٞخ  اىجقع ٗؽشك ااىط٘اها ٗعيت

  %02%ٗ 74رشاعع ؽشمةخ اىقةبدساد ٗإعةبدح اىقةبدساد ثْغةـجخ  إىٚٗاىذساعبد ا اإلؽقب اد
%ٍةـِ اىْبرةـظ اىَؾيةـٜ  0.17اّنَـبػ ثْغـجخ  –ٍَب دعـفش االّنَبػ اىنجٞـش فـٜ اىْبرـظ االقزقبدٛ 

 دعةةةـفش عةةةـِ ٕجةةةـ٘ه  5117%عةةةـبً  4.14 ٗ 5110%عةةةـبً  0.12  ٗ 5112اإلعَةةةبىٜ عةةةـبً 
 .10اىْبرـظ اىَؾيـٜ اإلعَبىٜ عيٚ اٍزذاد ٕزٓ اىغْ٘ادٍـِ  2.41رشامَـٜ ثيـغ 

  ٝ٘ىٞ٘ 04ٗٝؾٞش رقشٝش اىَغزغذاد االقزقبدٝخ اىقبدس عِ ٗصاسح اىزخطٞو ٗاىزعبُٗ  اىذٗىٜ اىعذد 
دُ ديةةال  اىَْبفةةز اىجشٝةةخ ٗاىغ٘ٝةةخ ٗرقٞٞةةذ ؽشمةةخ اىزغةةبسح اىخبسعٞةةخ ٗاّقغةةبً ٍيعغةةبد  17 5111

ٍيٞبس دٗالس خاله  04 5111برظ اىَؾيٜ اإلعَبىٜ ٍقبسّخ ثعبً اىذٗىخ ميٖب رغججذ فٜ خغبئش فٜ اىْ
 .17ٍيٞبس دٗالس 40.0 إىٚىزقو  5111ثَْٞب رفبقَذ فٜ عبً   5117ٗ 5112اىفزشح ثِٞ 

 
•  

 

                                                           
10  ٓ ٞ   -اٌمؼيب٠ب اٌؾشعيخ ٚاٌغ١بعيبد راد األ٠ٌٛٚيخ     :لـبع إٌمً اٌجش ٞ ٚاٌـشق فٟ اٌي١ّ إػيةبدح  ”ِؤعغيةخ د٠يةت سٚد ٌالعزشيبساد ِشيشٚع      12( ص 2222)  ٔج١يً اٌـ١يش

 ٓ   (CARPO)، ثبٌزٕغةيية١ك ِةييةغ شةييةشوبء اٌّشييشٚع ِشوةييةض طٕؼةييةبء ٌٍذساعةييةبد االعييزشار١غ١خ ِٚشوييةض اٌجؾييةٛس اٌزـج١م١ييةخ ثبٌشييةشاوخ ِييةغ اٌشييةشق       “رظييةٛس الزظييةبد ا١ٌّةيية
Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar.pdf 

 Authorized Disclosure Public Authorized Disclosure Public Authorized 2222رؾيذ٠ش   DNAٌزم١١ُ اٌّغزّش ٌالؽز١بعيبد فيٟ اٌي١ّٓ : اٌّشؽٍيخ اٌضبٌضيخ       17
www.worldbank.org 

 

http://www.worldbank.org


18

 Authorized Disclosure Public Authorized Disclosure 2020 تحديـث DNA 18 -  لتقييـم المسـتمر لالحتياجـات يف اليمـن : المرحلـة الثالثـة  
Public Authorized www.worldbank.org

19 -  للمزيـد أنظـر قطـاع النقـل الـرب ي والطـرق يف اليمـن: القضايـا الحرجـة والسياسـات ذات األولويـة- نبيـل الطـريي    ) 2022 ( ص17 أمؤسســة ديــب 
روت لالستشارات مرشوع ”إعــادة تصــور اقتصــاد اليمـــن“، بالتنســـيق مـــع شـــركاء المرشوع مركــز صنعــاء للدراســـات االسرتاتيجية ومركـز البحـوث 

CARPO  Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar.pdf التطبيقيــة بالشـراكة مـع الشــرق

الفريق القطري للعمل اإلنساين يف  اليمن الصادر عن  )يشري تقرير االحتياجات اإلنسانية يف 
من  تعقيداً  وأكرها  الطارئة  االستجابات  أكرب  من  واحدة  تعترب  اليمن  بأن   )2017 سبتمرب 
الناحية اللوجستية. نتيجة االنقسام الداخيلً  ونقص الوقود وبنية الطرق التحتية المترضرة 
دون  يحول  قد  وهذا  لالزمة،  تستجيب  اليت  المنظمات  عىل  ضغطا  تضع  عوامل  كلها 

تحقيقها ألهدافها.  

تحتاج المنظمات اإلنسانية إىل المساعدة للتغلب عىل الوصول المحدود إىل المناطق 
المترضرة من الزناع، لذلك يجب العمل عىل الحد من هذه المشكالت والتخفيف من 
حدة المعوقات اليت تعرقل حركة المساعدات اإلنسانية لضمان النقل الموثوق للسلع 
وجه  عىل  وصنعاء.  وعدن  الحديدة  يف  وخاصة  اليمن،  وداخل  ومن  إىل  والموظفني 

التحديد.

ساهمت آلية إصدار التحالف لتصاريح سفن الحاويات التجارية اليت تنقل السلع الغذائية 
واإلنسانية إىل اليمن اىل حدوث تأخري وصول السفن، فقـد أصبحـت إمكانيـة الوصـول 
شـديدة الصعوبـة وبتكاليـف عاليــة، إذ يمكــن أن تســتغرق عمليــات التفتيــش أســابيع 
إلــى المينــاء، ويفــرض وقــوف الســفن فــي منتصــف البحــر  قبــل وصــول الســفينة 

دون حــراك تكاليــف إضافيــة علــى التجــار 19.

اثار تذبذب القيود المفروضة عىل الواردات، وبنية الموائن التحتية المترضرة، وعقبات 
عوامل  هي   ً النقل  تكاليف  وارتفاع  األمنية  والمخاطر  المرصفية،  والعقبات  التأمني 

رئيسية تؤثر سلباً عىل الواردات وتوزيع السلع الحيوية يف جميع أنحاء اليمن.

استرياد  القدرة عىل  تقويض  إىل  كذلك  اليمن  الرئيسية يف  الموائن  الهجمات عىل  أدت 
المطلوب،  بالقدر  الطبية  والمستلزمات  والوقود  الغذاء  ذلك  يف  بما  الرئيسية  السلع 
واليزال ميناء الحديدة، الذي يمثل 70 إىل 80 بالمائة من الواردات التجارية يف اليمن، 
أن  بطاقة متدنية منذ  الميناء يعمل  فإن هذا  ذلك،  للحياة. مع  الحيوي  الرشيان  هو 

ترضر بسبب الغارات الجوية يف شهر أغسطس 2015م. .

ثالثاً: تقييد حركة الواردات 18  :
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 ا١ٌّٓ األعجبة ٚاٌؾٍٛي )ؽبٌخ ا١ٌّٓ( إٌٝاٌّؼٛلبد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌٕمً اٌغٍغ 

 عبّ٘ذ آ١ٌخ إطذاس اٌزؾبٌف ٌزظبس٠ؼ عفٓ اٌؾب٠ٚبد
اٌزغبس٠خ اٌزٟ رٕمً اٌغٍغ اٌغزائ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ إٌٝ ا١ٌّٓ 

ٚطٛي اٌغفٓ، فمةذ أطجؾةذ  اٌٝ ؽذٚس رؤخ١ش
إِىب١ٔةخ اٌٛطةٛي شةذ٠ذح اٌظؼٛثةخ ٚثزىب١ٌةف ػب١ٌةةخ، 
إر ٠ّىةةٓ أْ رغةةزغشق ػ١ٍّةةبد اٌزفز١ةةش أعةةبث١غ 
لجةةً ٚطةةٛي اٌغةةف١ٕخ إٌةةٝ ا١ٌّٕةةبء، ٠ٚفةةشع 
ٚلةةٛف اٌغةةفٓ فةةٟ ِٕزظةةف اٌجؾةةش دْٚ ؽةةشان 

 .19رىب١ٌةةف إػبف١ةةخ ػٍةةٝ اٌزغةةبس
  اصبس رزثزة اٌم١ٛد اٌّفشٚػخ ػٍٝ اٌٛاسداد، ٚث١ٕخ

اٌّٛأئ اٌزؾز١خ اٌّزؼشسح، ٚػمجبد اٌزؤ١ِٓ ٚاٌؼمجبد 
  ً اٌّظشف١خ، ٚاٌّخبؿش األ١ِٕخ ٚاسرفبع رىب١ٌف إٌمً

ػٍٝ اٌٛاسداد ٚرٛص٠غ  ٟ٘ ػٛاًِ سئ١غ١خ رؤصش عٍجًب
 اٌغٍغ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ ع١ّغ أٔؾبء ا١ٌّٓ.

  أدد اٌٙغّبد ػٍٝ اٌّٛأئ اٌشئ١غ١خ فٟ ا١ٌّٓ وزٌه
إٌٝ رم٠ٛغ اٌمذسح ػٍٝ اعز١شاد اٌغٍغ اٌشئ١غ١خ ثّب فٟ 
 رٌه اٌغزاء ٚاٌٛلٛد ٚاٌّغزٍضِبد اٌـج١خ ثبٌمذس

إٌٝ  22اٌّـٍٛة، ٚال٠ضاي ١ِٕبء اٌؾذ٠ذح، اٌزٞ ٠ّضً 
ثبٌّبئخ ِٓ اٌٛاسداد اٌزغبس٠خ فٟ ا١ٌّٓ، ٘ٛ  82

١بح. ِغ رٌه، فئْ ٘زا ا١ٌّٕبء ٠ؼًّ اٌشش٠بْ اٌؾ١ٛٞ ٌٍؾ
ثـبلخ ِزذ١ٔخ ِٕز أْ رؼشس ثغجت اٌغبساد اٌغ٠ٛخ فٟ 

 . .2015َشٙش أغغـظ 

( ٟ٠ش١ش رمش٠ش االؽز١بعبد اإلٔغب١ٔخ ف
ػٓ اٌفش٠ك اٌمـشٞ ٌٍؼًّ  ا١ٌّٓ اٌظبدس

ا١ٌّٓ ثؤْ  (2212ش جزّجاإلٔغبٟٔ فٟ ع
رؼزجش ٚاؽذح ِٓ أوجش االعزغبثبد اٌـبسئخ 

ِٓ إٌبؽ١خ اٌٍٛعغز١خ.  ٚأوضش٘ب رؼم١ذًا
ً  ٚٔمض اٌٛلٛد  ٔز١غخ االٔمغبَ اٌذاخٍٟ
ٚث١ٕخ اٌـشق اٌزؾز١خ اٌّزؼشسح وٍٙب 
ػٛاًِ رؼغ ػغـب ػٍٝ إٌّظّبد اٌزٟ 

١ت ٌالصِخ، ٚ٘زا لذ ٠ؾٛي دْٚ رغزغ
 رؾم١مٙب أل٘ذافٙب.  

 رؾزبط إٌّظّبد اإلٔغب١ٔخ إٌٝ اٌّغبػذح
ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌٛطٛي اٌّؾذٚد إٌٝ 
إٌّبؿك اٌّزؼشسح ِٓ إٌضاع، ٌزٌه 
٠غت اٌؼًّ ػٍٝ اٌؾذ ِٓ ٘زٖ اٌّشىالد 
ٚاٌزخف١ف ِٓ ؽذح اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؼشلً 
 ؽشوخ اٌّغبػذاد اإلٔغب١ٔخ ٌؼّبْ إٌمً
اٌّٛصٛق ٌٍغٍغ ٚاٌّٛظف١ٓ إٌٝ ِٚٓ 
ٚداخً ا١ٌّٓ، ٚخبطخ فٟ اٌؾذ٠ذح ٚػذْ 

 .ٚطٕؼبء. ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ
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ارتفـاع تكاليـف التأمـني عـىل شـحن البضائـع . من الطبيعـي ان تتضاعف أسـعار التأمني 
يف مناطـق الـزناع والحـروب  )اليمـن أنموذجـاً( عـىل سـبيل المثـال كان التأمـني عـىل 
الحاويـات ال يزيـد عـن %0,25 قبـل الـزناع يف عام 2014م أصبـح التأمني حوايل 8,50% 
إضافـة اىل أجـور الحاويـات الـيت ارتفـع بشـكل كبـري وهـو مـا يشـكل عـبء إضـايف عـىل 

أسـعار السلع.

يف شـهري أغسـطس وسـبتمرب 2017م ، بلـغ متوسـط التأخـريات يف معامـالت سـفن 
الحاويـات 14 يومـاً، بمـدد تـراوح بـني يـوم واحـد و 59 يومـاً، وهـذا يمثـل زيـادة كبـرية 

عـن متوسـط األشـهر االثـين عـرش السـابقة، أي مـا بـني ثالثـة وأربعـة أيـام.

كمـا أن هنـاك تكاليـف إضافيـة للشـحن قدرها 700 دوالر للحاويـة  يف بعض الخطوط 
فرضهـا  الـيت  اإلجـراءات  بسـبب  للمالحـة  األوسـط   الـرشق  رشكـه  مثـل  المالحيـة 
التحالـف عـىل السـفن الواصلـة إىل مينـاء عـدن تذهـب إىل مينـاء جبـل عـيل يف ديب أو 
مينـاء جـده السـعودي للتفتيـش وأي تأخـري يـوم واحـد  يف بقـاء السـفينة يف عـرض 
البحـر قبـل دخولهـا لميناء ديب أو جدة ألي أسـباب منها انتظـار لدورها تخضع لعقوبة 
الديمـراج  تقـدر يوميـاً مـا بـني 20 ألـف إىل 28 ألـف دوالر يتـم تحميلها كامـل الحاويات 
المحملـة يف السـفينة وكذلـك الحـال إذا تأخـرت السـفينة يف عرض البحـر قبل دخولها 

إىل مينـاء عـدن بسـبب االزدحـام أو انتظـار دورهـا. 

رابعاً: ارتفاع تكاليف الشحن الخارجي:
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لـم يقتـرص تأثـري التحديـات الـيت وأجههـا قطـاع النقـل يف اليمـن بمختلـف مجاالتـه الربية 
والبحريـة والجويـة واألرضار الناجمـة عـن الحـرب والمعـارك واإلجراءات لـم يقترص عىل 
إعاقـة حركـة السـلع والبضائـع أو عـىل كلفـة النقـل وحسـب وإنمـا امتـد إىل إحـداث تأثري 
شـامل وعميـق عـىل جميـع مجـاالت وقطاعات النشـاط االقتصـادي وتراجع نشـاط عدد 
مـن الـرشكات الكبـرية والمتوسـطة والصغرية وتوقف البعض األخر وإفالسـها وما ترتب 

عـىل ذلـك مـن تراجـع النشـاط االسـتثماري وتوقفه وعىل زيـادة البطالـة وغريها.

كمـا أدى إغـالق كل أو معظـم الطـرق الرئيسـية إىل توقـف وانهيـار وإفـالس عـدد كبـري 
مـن المشـاريع الصغـرية والمتوسـطة الـيت كانت تنشـط عىل امتـداد الطرقـات وتعرضت 
األدوات والمعـدات الخاصـة بهـا للتدمـري بسـبب  المعـارك أو التهالـك بسـبب التقـادم 
كبـري لوظائفهـم وأعمالهـم ومالييـن إن لـم تكـن مليـارات  ممـا أدى إىل فقـدان عـدد 

الريـاالت مـن الخسـائر الماليـة.

بينما أدى تقسـم المدن والمحافظات بني طرفني مع صعوبة التنقل بينهما والمخاطر 
والتهديـدات الناتجـة عـن التنصيـف السـيايس والـزنوح فقـد أضطـر الكثرييـن لفقـدان 
وظائفهـم وأعمالهـم أو أغـالق مشـاريعهم الصغـرية والمتوسـطة لتعـذر قدرتهـم عـىل 

التنقـل عـىل نحـو سـلس وأمـن كما كان سـابقا.

التحديـات  مـن  المزيـد  ومضاعفـة  خلـق  يف  الحـرب  تسـبب  كلـه   ذلـك  جانـب  وإىل 
والصعوبـات والمخاطـر أمـام نشـاط النقـل بمجاالتـه المختلفة الربي والبحـري والجوي 
وتطوره أو نموه وحفز وتشـجيع االسـتثمارات الجديدة فيه وتطوير خدماته وإمكانياته 
التنافسـية  بـل أدت إىل توقـف نمـوه وتطـوره، بـل  وإغـالق العديـد مـن المشـاريع الـيت 
كانـت قائمـة وانهيـار رشكات كاملـة كانـت رائـدة يف سـوق النقـل سـواء يف مجـال النقـل 
البحـري ونشـاط الشـحن والتخليـص والتوكيـالت أو الشـحن والنقـل الجـوي أو النقـل 

الـربي وسـواء كان يف شـحن ونقـل البضائـع والسـلع أو نقـل الـركاب.

ففضـال عـن توقـف عـدد مـن الخدمـات المتصلـة بالنقـل خصوصـا البحـري وفقـدان 
عـدد كبـري لوظائفهـم يف المـوائن المتوقفة سـواء بسـبب توقـف المشـاريع الصغرية اليت 
تنشـط بنشـاط الموائن أو بسـبب توقف األنشـطة اليت كان يعتمد عليها المئات يف النقل 

والشـحن والتفريـغ التحميـل وغـري ذلك.

خامساً: تعر وتراجع النشاط االقتصادي واالستثماري :



21

شـكلت التحديـات الـيت نجمـت عـىل اضطرابـات قطـاع النقـل يف اليمـن ومخاطـر النقـل 
منـذ  ومخاطرهـا  الحـرب  بسـبب  المفروضـة  واإلجـراءات  والقيـود  واإلنتـاج  والشـحن 
2015م، ومـا نتـج عـن جائحـة كورونـا مـن تحديـات ومعوقات وقيود عىل حركة الشـحن 
والنقـل والتأمـني خـالل عامـي 2020 و 2021م واخري الحرب الروسـية بدءا من 2022م 
كلهـا عوامـل وتحديـات متواصلـة سـاهمت بشـكل مضطـر يف إعاقـة وتأخـري الشـحن 
البحـري والـربي وزيـادة كلفتـه وكلفـة التأمـني وأسـعار الحاويـات وغريهـا مـن الخـارج 
إىل اليمـن عـىل النحـو الموضـح سـابقا وهـو مـا أنعكـس بشـكل تلقـايئ ومضطـرد يف رفع 

أسـعار المنتجـني وكلفـة اإلنتـاج المحـيل.

كمـا كان اسـتخدام مينـاء الحديـدة واإلجـراءات الخاصـة بدخـول السـفن كورقـة ضغط 
تتأثـر بالتطـورات العسـكرية والسياسـية أثـرا كبـريا ومبـارشا عـىل كلـف اإلنتـاج لتأثـري ذلـك 
عـىل تدفـق الخامـات ونقلهـا مـن المصـدر للمـوائن اليمنيـة ومنهـا لمواقع اإلنتـاج وقبل 
ذلـك كلـه زيـادة أسـعار النفـط وتكـرر األزمـات الناجمـة عنه والذي يشـكل عنرصا رئيسـيا 

يف كلفـة اإلنتـاج ونقـل الخامات.

كمـا تسـبب الحـرب واإلجـراءات المتخـذة عىل حركة النقـل البحري والربي فـرض الكثري 
مـن الرسـم المبـارشة وغـري المبـارشة وزيـادة نسـب الجمـارك والرضائـب المفروضـة 
فضـال عـن االزدواج الرضيـي والجمـريك بـني المحافظـات الذي ضاعف مـن كلفة اإلنتاج 
بسـبب فـرض رسـوم جمركيـة إضافيـة تصـل إىل %20 عـىل البضائـع والسـلع المنتجـة 
محليـا وعـىل الخامـات القادمـة مـن عـدن إىل محافظـات الشـمالية والغربية والوسـطى 
ليـس عـىل الخامـات والسـلع الخارجيـة الجاهـزة  بـل حـىت السـلع المنتجـة محليـا ممـا 

سـاهم يف زيـادة جديـدة يف نمـو معـدالت تضخـم السـلع.

وفـوق هـذا وذاك فتشـظي المـدن الصناعيـة واإلنتاجيـة بـني طـريف الـرصاع أجـرب الكثـري 
منهـا عـىل التسـكني الداخـيل للعمـال كـرشكات تعز الحوبـان فضال عن االبزتاز والرسـوم 
الغـري قانونيـة وتعنـت اإلجـراءات وتوقـف اإلنتـاج أحيانـا والـيت مثلـت جميعهـا عوامـل 

وأسـباب رئيسـية وثانويـة يف رفـع كلفـة اإلنتـاج المحـيل خصوصـا الصناعـي منـه

أسـعار  وتضخـم  وغريهـا  األسـباب  لتلـك  مسـتمر  بشـكل  اإلنتـاج  كلفـة  زيـادة  ومـن 
النقـل  أسـعار  إىل جانـب تضخـم  األسـواق  النطفيـة وتصاعديـا واضطـراب  المشـتقات 
الـربي بـني المحافظـات فضـال عـن انهيـار أسـعار الـرصف واألسـباب االقتصاديـة األخـرى 
شـهدت األسـواق اليمنيـة تضخمـا مزتايـدا عـىل مـدى السـبع سـنوات الماضيـة ويتوقـع 
أن يزتايـد خـالل األشـهر القادمـة بسـبب اضطـراب األسـواق العالميـة وارتفـاع الشـحن 

والنفـط وأسـعار الخامـات األساسـية

سادساً: زيادة كلف اإلنتاج ورفع معدالت التضخم السلعي:
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تكـرر الحـوادث المروريـة وانقـالب الشـاحنات يف الكثـري مـن الطـرق الفرعيـة نتـج عنهـا 
خسـائر مزتايـدة وكبـرية عـىل األرواح أو البضائـع خصوصا لعدم أهليـة وصالحية الطرق 
البديلـة وازدحامهـا الشـديد خصوصـا يف الطـرق الواصلة بني عـدن والحوبان اليت تؤدي 
إىل محافظـات إب وصنعـاء وغريهـا أو بـني عـدن وتعـز المدينـة والـيت شـهدت كالهمـا 
وال تـزال حـوادث مسـتمرة وانقطاعـات وخسـار يوميـة يف األرواح والبضائع والشـاحنات.

تهالـك الطـرق الدوليـة وعـدم صيانتهـا الـذي ينتـج عنـه خسـائر برشيـة وماديـة، حيـث 
تتعرض السـلع اليت يتم شـحنها عن طريق المنافذ الربية اليمنية وعىل وجه الخصوص 
السـلع القادمـة مـن اإلمـارات عـرب منفـذ الوديعـة تواجههـا عـدة صعوبات تتمثـل يف أنها 
تمـر عـرب خطـوط غـري مؤهلـة ممـا يتسـبب يف أرضار نتيجـة الحـوادث. بعضهـا تمـر عـرب 
خطـوط تشـهد مواجهـات ممـا يعرضها لرضبات جويـة والبعض األخر يتعـرض لعمليات 

التقطـع واالبـزتاز، وهـذا ينسـحب عـىل السـلع الـيت تـأيت عـرب منفذ شـحن.

ارتفـاع فاتـورة اسـترياد قطـع غيـار السـيارات نتيجـة لـألرضار الـيت تتعـرض لهـا المركبـات 
بسـب سـوء الطرقـات المسـتخدمة.

عـدم  نتيجـة  وأرضار  لخسـائر  المسـتوردين  الخـاص  القطـاع  تجـار  مـن  عـدد  تعـرض 
تمكنهـم مـن شـحن وإدخـال البضائـع اليت تعاقدوا عـىل اسـتريادها وكان بعضها جاهزة 
يف مـوائن التصديـر والبعـض األخـر تـم شـحنها وظلـت يف عـرض البحـر والبعـض اآلخـر 

وصـل ولـم يسـمح بدخولـه إىل المـوائن اليمنيـة .

تعـرض بعـض السـلع للتلـف وخاصـة الحساسـة منهـا نتيجـة بقائهـا يف المـوائن بسـبب 
اإلجـراءات المتخـذة يف تفتيـش البضائـع ورشوط وإجراءات منـح تصاريح الدخول فضال 
عـن تصنيـف بعـض المدخـالت والخامـات الصناعيـة ضمـن الممنوعـات بسـبب الحرب 

فقط.

زيـادة كلفـة وخسـائر ماليـة وارتفـاع المخاطـر عـىل سـالمة البضائـع بسـبب شـحنها إىل 
مـوائن الـدول المجـاورة كمرحلـة أوىل إمـا جـدة أو ديب أو جيبويت ومن ثم إعادة شـحنها 

إىل اليمـن .

تعـذر قـدرة  الكثـري مـن المـرىض عـن الحصـول عـىل الرعايـة الطبيـة الالزمـة خصوصـا 
اإلسـعافية منهـا سـواء محليـا أو خارجيـا بسـبب وعـورة الطرقـات وبعدهـا والمشـقة 
الناجمـة عنهـا فضـال عـن مخـاوف ومخاطـر المالحقـة واالعتقـال ألسـباب سياسـية أو 
اشـتباه وهـو مـا يعـرض الكثـري للوفـاة خصوصـا كبـار السـن وذوي األمـراض الخطـرة 

فضـال عـن تطـور مضاعفـات بقيـة الحـاالت المرضيـة.

سابعاً: الخسائر يف األرواح والممتلكات بسبب ترضر قطاع النقل:
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مثلت الجائحة أزمة صحية عالمية غري مسبوقة لم يشهدها المجتمع الدويل منذ أكر من 
قرن. القت بآثارها عىل جميع البلدان وجميع مجاالت حياتنا اليومية وكان اإلجراء الوحيد 

الذي تم اتخاذه يف بداية األزمة هو وضع القيود عىل حركة األشخاص والبضائع.

الحرب بني روسيا وأوكرانيا اليت بدأت يف 24/ 2/ 2022م ومستمرة حىت األن والرصاع بني 
كبرية  وماليه  اقتصاديه  عقوبات  فرضت  واليت  الناتو  إىل  المنظمة  الغربية  والدول  روسيا 
جدا وغري مسبوقة أدت إىل حدوث ارتفاعات كبرية يف معظم السلع الغذائية. حيث وصل 
متوسط سعر طن القمح  يف تاريخ 7 / 3/ 2022م إىل 404 دوالر مقارنه بمتوسط قدره 320 
دوالر للطن يف بتاريخ 23/ 2/ 2022م قبل اندالع الحرب الروسية األوكرانية والذرة ارتفعت 
من 288.25 دوالر للطن إىل 368.25 دوالر للطن والسكر ارتفع من495.10 دوالر اىل532.5 
دوالر وزيت النخيل ارتفع من 1475 دوالر للطن الـ 1653.5 دوالر. والنفط ارتفع من 90 دوالر 
للربميل إىل قرابة ال 130 دوالر وهذا بدوره أدى إىل حدوث ارتفاعات كبريه وهو ما سوف 
يضاعف من معاناة المواطنني يف الحصول عىل الغذاء األسايس فقط، ويف حدوث موجه 

جديدة من االرتفاعات يف تكاليف نقل السلع.

• ونتيجــة لذلــك، كان قطــاع النقــل أكــر القطاعــات تأثــراً فقــد انخفــض النشــاط يف 
قطــاع الطــريان بنســبة تقــدر بـــ 90٪ .

• وتشــري تقديــرات نســبه الزيــادة الــيت طــرأت فعليــا عــىل تكاليــف الشــحن والرســوم 
الجمركيــة خــالل الفــرة مــن 1 /3/ 2021م إىل 7 /3/2022م والمعلومــات حــول 
أســعار الشــحن الدوليــة الحاليــة 40 قــدم للســلع المصــدرة مــن الصــني إىل اليمــن 
اكتوبــر   ( لألشــهر  11.000دوالر  متوســط.  اىل  وتراجــع  إىل12.000دوالر  وصلــت 

ونوفمــرب وديســمرب( 2021م *. 

1 - جائحة كورونا

2 - الحرب الروسية األوكرانية

 تأثري بعض العوامل اإلضافية عىل تكاليف النقل :
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يعود تأخر قطاع النقل اىل عدة أسباب منها غياب اسراتيجية شاملة لتنظيم هذا القطاع 20.

أن اليمن يواجه تحديات كثرية تتجاوز نطاق األرضار المادية وتقييم القدرات. وبالنظر إىل أن 
اليمن يستورد 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية واألساسية وبالتايل يوجه أكر من عرشين 

مليون ازمه انعدام األمن الغذايئ.

الغذاء  اليمن يف  مضاعفة أسعار  إىل  السفن  ترافق تفتيش دخول  اليت  تسببت اإلجراءات 
منذ عام 2015م وما زالت يف ارتفاع. كما أن  آليات المعاينة والتخليص اليت جرى وضعها 
تكفل بأن تكون تكلفة الحاوية المشحونة إىل اليمن ضعف تكلفة الحاوية المشحونة  إىل 
جيبويت أو صاللة. ما تسبب يف  زيادة أسعار األغذية وغريها من المواد األساسية المستوردة 

إىل اليمن.

ساهمت الحرب عىل اليمن يف ارتفاع تكاليف الشحن بشكل ملحوظ بسبب أقساط التأمني 
ضد مخاطر الحرب اليت تفرض عليها، األمر  الذي أدى إىل زيادة تكاليف التأمن عىل السفن 
السنوية  اإلضافية   التكلفة  وتتجاوز  المعتاد.  عن  ضعفاً   16 بمقدار  اليمن  إىل  تنتقل  اليت 

المرتبطة بذلك أكر من 90 مليون دوالر أمريي 21 .

المحافظات  بني  الرئيسية  الطرق  غلق  نتيجة  النقل  بعملية  المرتبطة  الحوادث  تضاعف 
وسلوك الشاحنات طرق بديلة وعرة وغري مؤهلة.

الحاجة إىل إرشاك القطاع الخاص يف المساهمة يف أدارة وتشغيل وصيانة الموائن والطرق 22.

ترضر علميات اإلنتاج الداخيل وانخفاض قيمة الصادرات نتيجة غلق الموائن والمطارات مما 
ضاعف من خسارة اغلب المشاريع اإلنتاجية والزراعية ورفع مستوى البطالة.

األوكرانية(  الروسية  والحرب  كورونا  خارجية)جائحة  عوامل  بتدخل  اليمنية  الحالة  تتمز 
ساهمت يف تفاقم الوضع وضاعفت من ارتفاع األسعار وخطورة األمن الغذايئ يف اليمن.

استنتاجات :

20 - للمزيـد أنظـر قطـاع النقـل الـرب ي والطـرق يف اليمـن: القضايـا الحرجـة والسياسـات ذات األولويـة- نبيـل الطـريي ) 2022 ( ص17 أمؤسســة ديــب 
روت لالستشارات مرشوع ”إعــادة تصــور اقتصــاد اليمـــن“، بالتنســـيق مـــع شـــركاء المرشوع مركــز صنعــاء للدراســـات االسرتاتيجية ومركـز البحـوث  

CARPO  Rethinking_Yemens_Economy_No11_Ar.pdf التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق
https://www1.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/ والمـكال  عـدن  لمينـاىئ  والقـدرات  االرضار  تقييـم  تقريـر  انظـر  للمزيـد   -  21  

سـابق. مرجـع   Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf
22 - مشـاركة القطاع الخاص يف مرحلة ما بعد الزناع يف اليمن، أمل نارص فليم، أغسـطس 2018، مركـــز صنعـــاء للدراســـات االسـرتاتيجية، بالتنســـيق 
CARPO(  /Rethinking_Yemens_Econo- )مـــع شـــركاء المرشوع ديـــب روت لالستشارات ومركـــز البحـــوث التطبيقيـــة بالشـــراكة مـــع الشـــرق 

my_No3_Ar.pdf

https://www1.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf 
https://www1.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf 
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بعد العرض التفصييل عن األرضار اليت لحقت بقطاع النقل الربي والجوي والبحري ومعرفة 
قيمة األرضار واألثار اليت ترتبت عىل عليها يضل السؤال المهم هو كيف يمكننا معالجة هذا 

المشكلة  وكيف يمكن االستفادة من التجارب الدولية المختلفة ؟ 

يف الحقيقة أيا كانت التجارب الدولية تضل مشكلة النقل اليمنية ذات خصوصية مختلفة 
سياسية  وانقسامات  داخلية  ورصاعات  أممية  وقرارات  وخارجية  داخلية  ومتغريات 
ومتوسطة  عاجلة  )مستويات  لثالث  وفقا  وضع مصفوفة  الدراسة  يف هذه  لذلك حاولنا 

ومستقبلية (  

مصفوفة المقرتحات والتوصيات :

 23- مـع ان هنـاك جهـود سـابقة وتـم فتـح أحـد الطـرق اال أنـه تـم العـودة إلغالقهـا مـرة أخـرى لـذا يف حـال كان هناك جهـد محيل وضغـط دويل يمكن 
أن يشـكل ذلـك فـارق يف إعـادة فتحها. 

PM 55:1 20/2/12 135 indd.Arabic_3 Phase DNA Yem- 2020 الثالثـة- تحديـث المرحلـة  اليمـن:  لالحتياجـات يف  المسـتمر  )التقييـم   -  24
)en-74060

25  - المدونة الدوليــة ألمن الســفن والمرافق البحريــة الدوليــة: هــي مدونــة دوليــة دخلــت حيــز التنفيــذ يف ٢٠٠٤م، وهـي جـزء مــن التعديالت التـي 
أدخلــت عىل االتفاقية  الدوليــة لسالمة الحيــاة يف البحــر )سوالس١٩٨٨/١٩٧٤ ( بشــأن الحــد األدىن مــن الرتتيبات األمنية للســفن والموائن والوكاالت 
الحكوميــة مــن خـالل المنظمـة البحريــة الدوليــة والــدول االعضـاء فيهــا لحمايـة الســفن والمـوائن أثنـاء ممارســة التجـارة الدولية. وتحـدد المدونة 

مســؤوليات الحكومات وشــركات الشــحن وطاقم الســفن وموظفي الموائن.

معالجات عاجلة 

1

متوسطة

الرئيسـية  الطـرق  فتـح احـدى   - 1
بـني المحافظـات اليمنية “كرش – 
الراهـده “ طريـق الضالـع - دمـت“ 
كممـرات  صنعـاء  مـأرب  طريـق 
لنقـل  مؤقتـة  أو  دائمـة  تجاريـة 
اليمنيـة مـع  المـدن  بـني  البضائـع 
مـن  أي  اسـتخدام  عـدم  ضمـان 
األطـراف لهـذا الممـرات ألغـراض 

 .23 عسـكرية 

2 - اعفــاء الســفن الــيت تحمــل 
المصنعــــة   الغذائيــــة  المــــــواد 
واألساســية )القمــح وغــريه( مــن 
أي إجــراءات أمميــة أو جمركيــة.

3 - حشـــد كـــــل الطاقـــات مــن 
منظمـات مجتمـع مـدين وقطـاع 
خـاص جهودهـم مـع المنظمات 
المتحـــــدة  واألمـــم  الدوليــــة 
كل  لتقديـم  األممـي  والمبعـوث 
مينـاء  لتشـغيل  الدعـم  وسـائل 
علــى  الحضــر  ورفــــع  الحديــدة 
عـل  القيـود  ورفـع  صنعـاء  مطـار 
منفـذ  وفتـح  المسـافرين  حركـة 
حـرض الحدودي باعتبـاره افضل 

اإلنسـاين. الدعـم  الوسـائل 

بعيدة المدى

- إعـــداد خطـــة اسراتيجيــــة 
قوميـة تساهـــم علـــى تطويـر 
النقـل وفـق المقاييـس  قطـاع 
مــــع  والحوكمــــة  االسـتدامة 

الركـز عـىل :

والثقــــة:  األمــن  اســتعادة   -
يجـب اسـتعادة ثقـة الناقليـن 
البحرييــــــن الدولييـــــن فــــي 
موانـئ اليمن وبخاصـة مينـاء  
عــدن ومينــاء الحديــدة مــن 
خــال أحـكام رصيحـة ضمـن 
اتفاقيــة السـالم . و االمتثـال 
للمدونـــــة الدوليــــــة ألمــــن  
الســـفن والمرافـــق البحريــة 
والطرقات والمنافذ الدوليـــة 

ISPS. 25

مـــــــن  الحكومـــــة  تمكيــــن   -
فتـــح كل الموانـــئ والمطــارات 
المختلفــة،  الربيــة  والمنافــذ 
التــــي  القيــــــود  كافــة  وإلغـــاء 
البضائـع  وضعـت علـــى حركــة 
والمسـافرين، لتفتيـش السـفن 
خـارج الموانـئ اليمنيـة. إضافـة 
التــي  الربامــج  كل  إلغــاء  إلــى 
ُ تكـون هـذه  اســتِحدثت وقــد 
الخطـوة أيضـا إجراء لبنـاء الثقة 

.24 السـالم  اتفـاق  يسـبق 

مؤسســـات  انقســـام  إنهـــاء   -
الدولـــة:ُ  يجــب أن يتفــق علــى 
آليـــات واضحـــة وإطـــار زمنـــي 
لمعالجــة انقســام مؤسســات 
الدولـــة، وخاصـــة تلـــك التـــي 
فـــي  جوهريـــا  دورا  تلعـــب 
اقتصـــاد اليمـــن، مـــع االلـزتام 
بالعمـــل ضمـــن نطـــاق هـــذه 
إعادتهـــا  بعـــد  المؤسســـات 

الســـابق. لوضعهـــا 
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26 - )للمزيـد أنظـر للمزيـد أنظـر  االولويـات االقتصاديـة التفـاق سـالم دائم يف اليمن ورقة سياسـات )2يوليو 2020(من قبـــل ديـــب روت لالستشـارات، 
CARPO( Rethinking_Yem- )بالتنســـيق مـــع شـــركاء المشـــروع مركـــز صنعـــاء للدراســـات االسرتاتيجية ومركـــز البحـــوث التطبيقيـــة بالشـــراكة 

ens_Economy-policy_brief_20_ar%20-%20.pdf
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/ .27 - للمزيـد انظـر تقريـر تقييـم االرضار والقـدرات لمينـاىئ عـدن والمـكال مرجـع سـابق

PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf

مصفوفة المقرتحات والتوصيات:

معالجات عاجلة 

2

متوسطة

-دعــــوة المجتمعـــــات المحليـــة 
يف  للمسـاهمة  األعمـال  وقطـاع 
الطـرق يف حـدود قدراتهـا  صيانـة 

استعـــادة المهــــام واألعمــــال 
المعتــــادة التـــي نزاولهـــا وزارة 
والطـــــرق  العامـــــة  األشغــــال 
وتحديـد األدوار والمسـؤوليات 
الواضحــــة لصيانــــــة الطـــــرق، 
وإدارة التمويـل لصيانـة الطـرق 
وإعـادة تأهيلهـــا مــع ان هنــاك 
جهـــود سابقـــة وتـم فتـح أحـد 
أنـــه تــم العــــــودة  الطــــرق إال 
إلغالقهـا مرة أخـرى لذا يف حال 
كان هنـاك جهـد محـيل وضغط 
ذلـك  يشـكل  أن  يمكـن  دويل 

فـارق يف إعـادة فتحهـا. 

بعيدة المدى

القطـاع  مـع  الرشاكـة  تعزيـز   -
وتطويـــر  إدارة  فــــي  الخـــاص 
. المختلفـة  النقـــل  قطاعـات 

مـوارد مستدامــــة  - ضمـــان 
لقطـاع النقـل مع تأهيل إدارات 
تتواجـد  الـيت  المحـيل  الحكـم 
فيهـا المـوائن مـن المسـاهمة 
وصيانـة  وتأهيـل  تطويـر  يف 

النقـل. قطـاع 

- تعزيـز شـبكة الربـط الداخـيل 
للربـط بـني مـدن اليمـن وجزرة 
يف  يسـهم  وبمـا  المختلفـة 
الداخليـة  السـياحة  تشـجيع 
وسـهولة نقـل الركاب  والسـلع 
المختلفـة. اليمـن  مـدن  بـني 

- االستفــــــادة مـــن موقـــــع 
اليمـن الجغـرايف وعمل جرس 
بحـري للربط بني قـارة أفريقيا 
والجزيـرة العربيـة عـرب جزيـرة 

ميون.

البحريـــــة  الموانــئ  تطويـــر   -
بحيـث تقـدم خدماتهـا لسـفن 
النقـل البحــــري كــــون جميـع 
لخـط  موازيـة  اليمـن  سـواحل 

الدوليـة.  المالحـة 

- توريــــد المتحصالت القانونيــــة 
: وضــع اليــة لقيـــام الســـلطات 
المحافظـــات  فـــي  المختلفـــة 
المتحصــالت  جميـــــع  بتوريـــد 
الرضائـــــــب  مــــــــن  القانونيـــــة 
والرســــوم الجمركيــــة لحســــاب 
الحكومــــــــــة لـــــــــدى البنـــــــك 
إجــــراءات  وفــــــــق  المركــــــزي 
والمســـاءلــــة،  للشــفــافيـــــــــة 
مخصصـــــات  خصــــم  مــــــــع 
ــي  ــدة فــ ــات المعتمــ المحافظـــ
الموازنــــة لــــكل محافظــة مــن 

.26 مبــارش  الحســاب  هــذا 

- االلتفــاف علـــى إجـــراءات إنهــاء 
الدولــــة  مؤسســـات  انقســـام 
دورا  تلعــــب  التــــي  الرئيســــية 
مفصليــــا فــــي اقتصــاد اليمن، بما 
اليمــين. المركــــزي  البنــك  فيهــا 

مختلــف  مــن  التمويــل  -حشــد 
المصــادر، بمــا يف ذلك مســاهمات 

المانحــني. 

ــل  ــاع النقـــ ــل قطـــ ــادة تأهيـــ -إعــ
المنشــــــآت  بنـــــــــــاء  وإعـــــــــادة 
التــــــــي  والمطــــارات  والمــوائن 
تعرضـــت للتدميــــر أو اإلهــــــالك 
البـــــى  وصيانــــــــــة  والتقــــادم 
ــارات  ــة لمطــ ــة الماديــــــ التحتيـــــــ
عــدن والحديــدة وتعــز وصنعــاء، 
ومــوائن عــدن والمخــا والحديــدة 

.27 والمــكال 

https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment%20-%20Ar.pdf
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ـــادي  ـــام االقتص ـــات واإلع ـــز الدراس مرك
أحــــد أهم منظمــــات املجتمـــع املدني 
ـــأن  ـــل يف الش ـــي تعمــ ـــة الت اليمنيـ
بالقضايــــا  والتوعيـــة  االقتصـــادي 
االقتصاديـــــة وتعزيــــــز الشفـافيــــة 
والحكــــم الرشــــيد ومشاركة املواطنين 
ـــع القـــرار، والعمـــل ىلع إيجـــاد  يف صن

إعـــام مهنـــي ومحتـــرف.


