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قطاع النقل الب ّري
ُّ

ّ
الملخص التنفيذي
ُ
النقـل البـري أحـد أهـم وسـائل النقل وأكثرهـا اسـتخداما .اليمـن يعتبر بلـد ريفي يف
عـد
ُي ّ
تجمـع سـكاني ينتشـر يف
الغالـب حيـث يعيـش أكثـر مـن  %70مـن السـكان يف ّ 140,000
وتضـم أكثـر السـكان فقـرًا .وبالتالـي فـإن النقل
أنحـاء الريـف ،ويحتـاج معظمهـا إلـى طـرق
ّ
ّ
تحديا كبيرا
البـري ضـروري للتنميـة الريفيـة والنمو االقتصادي العام.
وتشـكل الطرق الريفيـة ّ
للتنميـة يف اليمـن؛ إذ لـم ُتع ّبد منها إال نحـو  3,744كم يف املناطق الريفية ،وهي ال تمثل
توجهات إنشـاء الطرق يف
إال  %6.4مـن إجمالـي شـبكة الطرق يف البلاد ،وهو اختالل يف ّ
اليمـن مقارنـة بالكثافـة السـكانية يف الريف .تسـ ّبب الصـراع بصورِ ِه املختلفـة منذ اندالعه
ّ
ـل املواطنيـن وصعوبة نقـل البضائع بين املحافظـات وكذلك
سـفر
يف زيـادة معانـاة
ِ
وتنق ِ
مـن اليمـن وإليهـا .إضافـة إلـى ذلـك ،ارتفعـت تكاليـف النقـل البري بنسـبة تصل إلـى %145
ً
مسـافة .كمـا تك ّبدت مشـاريع
نتيجـة ارتفـاع أسـعار الوقـود واتخـاذ الطـرق البديلـة األطول
قـدر بنحـو  1.3مليـار دوالر أمريكـي؛ إذ بلـغ إجمالـي
الطـرق خسـائر فادحـة نتيجـة الصـراع ُت ّ
أطـوال الطـرق املتضـ ّررة نحـو  6,000كـم وتضـ ّرر أكثـر من  100جسـر عبور .علاوة ىلع ذلك،
ّ
توقفـت مشـاريع الطـرق بسـبب شـحة األوضـاع املالية ،ممـا فاقم مشـاكل القطاع.
املؤسسـية لقطـاع النقل البري
طـول فتـرة الحرب والصـراع يف اليمـن تدهورت البنية
ومـع
ّ
ِ
والطـرق .ومـن أبـرز التحديـات املؤسسـية عـدم مالءمـة السياسـات والتشـريعات ،وتهالـك
ّ
وتمث ُ
ـل أزمة املـوارد املالية
وتسـرب الكـوادر واملـوارد البشـرية.
املعـدات واآلالت واألصـول،
ّ
ّ
أكبـر عائـق تواجهـه الجهـات املنظمة لقطـاع النقل البـري والطرق مما يؤثـر ىلع الجوانب
التشـغيلية داخـل القطاع.
تقـدم هـذه الورقـة البحثيـة توصيات قصيـرة وطويلة املـدى فيما يتعلق بآثـار الحرب ىلع
قطـاع النقـل البـري وسياسـات البنيـة التحتية للطـرق الريفيـة والحضرية وسياسـات صيانة
وإصلاح الطـرق التـي تؤثر ىلع حركـة املـرور التجارية وتحديـث الهيكل املؤسسـي للنقل
البري.
لتعزيـز دور القطـاع ،يجـب بـذل الجهـود ىلع املـدى القصيـر ،لتطويـر وتطبيـق وتشـغيل
أنظمـة النقـل الذكيـة يف قطاع النقـل البري لحافالت نقل الركاب وشـاحنات نقـل البضائع
لضمـان أمـن وسلامة ّ
الـركاب وعـدم تكـرار دفـع مبالـغ ماليـة مـن شـاحنات نقـل البضائـع،
كمـا يجـب سـرعة معالجة مشـاكل املشـاريع املتعثـرة .يجب أن تشـمل الجهود أيضـا إعادة
تشـغيل محطـات األوزان التـي تضـ ّررت مـن الحـرب ،وتنفيـذ قواعـد السلامة املرورية ىلع
للحـد مـن حـوادث الطـرق ،وتطوير القدرة املؤسسـية ملؤسسـات
الطـرق بيـن املحافظـات
ّ
النقـل البـري والطرق .كما يجب توجيه املسـاعدات اإلنسـانية والطارئة نحـو الطرق الريفية
لتعزيـز هـذه الجهود.
وىلع املـدى املتوسـط والطويـل ،يجـب ىلع السـلطات إنشـاء موانـئ بريـة ّ
جافـة عنـد
مداخـل ا ُ
يسـاعد ىلع تخفيف ازدحـام الطرق والتخفيف
ملدن الرئيسـة ،فهذا من شـأنه أن
َ
مـن الحمـوالت الثقيلـة ىلع الطـرق ،وتقليـل تكلفـة نقـل البضائـع ،وكذلـك يجـب إعـداد
للتوسـع يف مشـاريع الطـرق الريفيـة يف اليمـن ،وتنفيـذ املسـوحات
برنامـج إسـتراتيجي
ّ
الشـاملة ملعرفـة الوضع الحالي لشـبكة الطرق ،وتطويـر املنافذ البرية الحدودية وتسـهيل
واملؤسسـي لقطاع النقل
إجـراءات العبـور ،ويجـب أيضا تطوير اإلطار التشـريعي والتنظيمي
ّ
البـري والطـرق بمـا يتناسـب مـع التطـورات الحديثـة ومنـع االزدواجيـة وتضـارب املصالـح
واملهام.
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قطاع النقل الب ّري
ُّ

عامة عن قطاع النقل البري والطرق
لمحة
ّ
في اليمن
الرئيـس للنقـل يف اليمـن .وتعتمـد عليـه التنميـة االقتصاديـة
القطـاع
عـد النقـل البـري
ُي ّ
َ
َ
يقدمه من مسـاندة لقطاعات الزراعـة والصناعة والتعدين
حد بعيد ،ملـا ّ
واالجتماعيـة إلـى ّ
والتجـارة ،ومـا ّ
ربـط للتجمعـات السـكانية .هـذا إلـى جانـب الـدور املهـم الذي
يحققـه مـن ٍ
يؤديـه يف التخفيـف مـن الفقـر وتحسـين مسـتوى املعيشـة بتسـهيل توصيـل السـلع
ّ
َ
الحضـر والريـف ،وتمكيـن املنتجيـن يف الريـف مـن الوصـول إلـى
والخدمـات إلـى أسـواق َ
األسـواق ،وإتاحـة خدمـات التعليم والصحة يف أرجـاء البالد خصوصـا يف املناطق الريفية.
لذلـك ،كان إعـداد القانـون رقـم  33لسـنة  2003بشـأن النقـل البـري وإنشـاء الهيئـة العامـة
لتنظيـم شـؤون النقـل البـري عـام  2008خطـوة ذات أهميـة لتنظيـم وتحريـر سـوق النقـل
البـري بشـكل مـدروس ،وإن كانـت ال تـزال هنـاك ممارسـات احتكاريـة يف تنظيـم عمليـات
[[[
نقـل البضائع وسـوق الشـاحنات.
تحـوالت كبيـرة يف العقـود الثالثـة املاضيـة .وىلع الرغم
قطـاع الطـرق يف اليمـن
شـهد
ُ
ّ
تحديـات قائمـة سـنتطرق إلـى أبرزهـا الحقـا ،كان لهـذه التغيـرات
مـن أنـه ال تـزال هنـاك ّ
التحسـن امللموس
آثـار إيجابيـة واسـعة ىلع السـكان والنشـاط االقتصـادي كمـا ي ّتضح مـن
ّ
الـذي اسـتطاعت اليمـن أن ّ
تحققـه يف مؤشـر األداء للخدمـات اللوجسـتية؛ إذ ارتفـع ترتيب
اليمـن مـن املرتبـة  112ىلع املسـتوى العاملـي عام  2007إلـى املرتبة  63ىلع املسـتوى
العاملـي عـام  [[[.2012علاوة ىلع ذلـك ،شـهدت الطـرق األسـفلتية ،والتـي تعـرف بأنهـا
الطـرق التـي تربـط املـدن الرئيسـية داخـل املحافظـات وتربـط املحافظـات مـع بعضهـا
نمـوا من نحو  4,500كـم يف 1990
البعـض دون أن تشـمل الطـرق املسـفلتة داخـل املدنً ،
إلـى نحـو  17,289كـم عـام  2014بزيـادة قدرهـا  [[[،%284.2إال أن الكثافـة األسـفلتية للطـرق
ال تتجـاوز  31كـم 2لـكل  1000كـم مـن مسـاحة الجمهوريـة [[[،وهـي كثافـة منخفضـة مقارنة
بمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا؛ إذ تصل إلـى 70كم 2لكل 1000كـم [[[،كما أن كثافة
الطـرق األسـفلتية بحسـب متغير السـكان بلغت نحـو  0.666كم 1000/نسـمة ،وهـي كثافة
[[[
منخفضـة جـدا باملقارنـة باملعيـار العاملـي الـذي يصـل إلى  496كـم 1000/نسـمة.
عد عامال
وأدى تراكـم أعمـال صيانة الطرق لسـنوات عديدة إلى شـبكة ُطرق سـيئة ،وهـذا ُي ّ
ّ
أساسـيا ُيسـهم يف عدم سلامة الطـرق ويزيد من حـوادث الطرق املمكـن تجنبها .وتواجه
املسـجلة نحو
اليمـن نسـبة عاليـة من حـوادث الطرق؛ ففي عـام  ،2013بلغ عـدد الحوادث
ّ
 )1وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،مســودة وثيقــة “الخطــة الخمســية الرابعــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للتخفيــف مــن الفقــر –2011
 ،”2015فربايــر  ،2011ص  .132أوشــك مجلــس الــوزراء عــى اعتمــاد الخطــة يف فربايــر ( .2011وثيقــة غــر منشــورة)

 )2األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،لجنة النقل واللوجستيات ،مؤشر األداء اللوجستي يف املنطقة العربية،
بريوت 21–20 ،ديسمرب  ،2017الجدول  :2ترتيب البلدان األعضاء يف اإلسكوا ومجاميعها يف األعوام  2007و 2012و.2016

( )3أ) وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،مسودة الخطة الخمسية الرابعة للتنمية ،املرجع السابق ذكره ،ص ( .128ب) الجهاز املركزي لإلحصاء،
كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2015الفصــل  :12النقــل والســفر ،الجــدول  :2أطــوال الطــرق األســفلتية حســب املحافظــات (بالكيلــو مــر) خــال الفــرة
( http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2015/Transport_Travel.xls ،2015–2013تاريــخ الوصــول إليــه 12 :فربايــر
 .)2021هــذه البيانــات لجميــع املحافظــات( .املصــدر الرئيــس للبيانــات :وزارة األشــغال العامــة والطــرق)
 )4مؤشر كثافة الطرق األسفلتية يستخرج باحتساب إجمايل أطوال الطرق األسفلتية بالدولة(كم) مقسومة عىل مساحة الدولة(كم.)2

 )5نبيــل محمــد الطــري ،توجيــه اإلنفــاق عــى البنيــة التحتيــة وآثــاره االقتصاديــة واالجتماعيــة الوضــع الراهــن والبدائــل املتاحــة ،املرصــد االقتصــادي
للدراســات واالستشــارات ،صنعــاء الخميــس  21أغســطس النــدوة االوىل حــول تحســن أداء امليزانيــة وضمــان العدالــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع
مؤسســة فريدريــش إيــرت األملانيــة .ص( https://eosc-yemen.org/en/article_details/273 .4تاريــخ الوصــول إليــه 5 :أغســطس .)2021

 )6محمد فشالن هلول ،التحليل الكمي لكفاءة شبكة طرق النقل الربية املعبدة يف محافظة القادسية ،بحث منشور يف مجلة القادسية ،جامعة
القادسية ،قسم الجغرافية ،وزارة التعليم والبحث العلمي ،العراق .5/12/2018 ،ص http://qu.edu.iq/repository/wp-content/ .3
uploads/2019/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf
(تاريــخ الوصــول إليــه 1 :أبريــل .)2021
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والطرق في اليمن :القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية
قطاع النقل الب ّري
ُّ

عامي 2018
 ،8,962نتـج عنهـا نحـو  2,494حالـة وفـاة و 12,622إصابـة [[[،ويقابلهـا أنه خلال َ
املسـجلة نحـو  ،11,405نتـج عنها نحـو  2,653حالة وفاة
و 2019بلـغ إجمالـي عـدد الحـوادث
ّ
و 16,403إصابـة [[[،و ُيشـير التقريـر العاملـي عـن حالة السلامة ىلع الطـرق  2015الصادر عن
منظمـة الصحـة العامليـة إلـى أن معـدل وفيـات حـوادث الطـرق يف اليمن يبلـغ  21.5حالة
وفـاة لـكل  100ألـف من السـكان [[[.ومن أبرز العوامل الرئيسـة التي ُتسـهم يف عدم سلامة
الطـرق يف اليمـن )1 :سـوء أوضـاع الطـرق وغيـاب مزايـا السلامة يف تصميمهـا؛  )2سـلوك
القيـادة غيـر اآلمنـة؛  )3القصـور يف تنفيـذ القوانيـن وأنظمة املـرور .أما العوامل ا ُ
ملنتشـرة
(الجـواالت) ،ويف
يف أوسـاط السـائقين فتتمثـل يف السـرعة واسـتخدام أجهـزة االتصاالت
ّ
الوقـت نفسـه عـدم ربـط أحزمـة األمان وعـدم اسـتخدام التدابير األخـرى الخاصة بالسلامة
كفحـص املركبات وصيانتهـا الدورية.
ّ
تشـكل خطرا
ومن اإلشـكاليات الحمولة الزائدة للشـاحنات والسـيارات واآلليات الثقيلة؛ فهي
لحـق مـع تزايدهـا أضـرارا يف البنيـة التحتيـة
ىلع سلامة الطـرق وسـائر مسـتخدميها و ُت ِ
ّ
يشـكل أعباء وتكاليـف إضافية
للطـرق و ُتق ّلـل مـن عمرها ومسـتوى السلامة املطلوب ،مما
للقيـام بأعمـال الصيانـة .علمـا أن القانون رقـم  23لسـنة ّ 1994
ينظـم األوزان واألبعاد الكلية
لجميـع مركبـات نقـل البضائـع يف الجمهورية ،لكن القصور يف تنفيذ القانون يتسـ ّبب يف
[[[1
تحميـل زائـد للشـاحنات ،مما يـؤدي إلى تلف السـطح املعبد للطـرق.
شـكلت قضيـة األوزان املحوريـة ملركبـات النقـل إحدى القضايـا الرئيسـة يف صيانة الطرق،
توجهـات لـدى صنـدوق صيانة الطـرق بإنشـاء محطـات أوزان جديدة ىلع
فقـد كان هنـاك ّ
مل ّ
الع ْبـر وا ُ
ـكل يف محافظـة حضرمـوت
شـبكة الطـرق ويف عـدة مناطـق ،ومنهـا منطقـة َ
العَلم يف محافظة أ ْب َين ،إال أنهـا لم ُتنفذ نتيجة
الع َنـد بمحافظـة لحج ،ومنطقـة َ
ومنطقـة َ
الظـروف التـي مـ ّرت بهـا البالد منـذ عـام  .2014ويف الوقت الحالـي أخذت القضيـة اهتماما
متزايـدا ،فقـد صـدر قـرار مجلـس الـوزراء يف عـدن رقم  15لعـام  2019حـول محطـات األوزان
واألبعـاد الكليـة ملركبـات النقـل الثابتـة واملتنقلـة يف جميع طـرق الجمهورية وتشـكيل
لجنـة حصـر محطـات األوزان يف جميـع املحافظات [[1[،و ُنوقـش تطبيق آليـة قانون تحديد
[[[1
حمـوالت النقل البـري يف محافظـة الحديدة.

 )7الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2013الفصــل  :12النقــل والســفر ،الجــدول  :6حــوادث املركبــات املســجلة حســب نــوع
الحــادث وعــدد األشــخاص املصابــن واملتوفــن فيهــا واألضــرار البشــرية يف محافظــات الجمهوريــة خــال الفــرة http://www.cso- ،2013–2011
( yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xlsتاريــخ الوصــول إليــه 4 :فربايــر ( .)2021املصــدر الرئيــس :اإلدارة
العامــة للمــرور ،وزارة الداخليــة)
 )8الجهاز املركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي  ،2019الفصل  :12النقل والسفر ،الجدول  :6حوادث املركبات املسجلة حسب نوع الحادث
وعدد األشخاص املصابني واملتوفني فيها واألضرار البشرية( .بيانات غري منشورة)
 )9منظمــة الصحــة العامليــة ،املكتــب اإلقليمــي لشــرق املتوســط“ ،التقريــر العاملــي عــن حالــة الســامة عــى الطــرق  ،”2015القاهــرة :املكتــب اإلقليمــي
ملنظمــة الصحــة العامليــة لشــرق املتوســط ،2017 ،ص ( https://apps.who.int/iris/handle/10665/260163 ،254تاريــخ الوصــول إليــه5 :
أغســطس .)2021

 )10وزارة الشــؤون القانونيــة ،الجريــدة الرســمية العــدد ( )20/4لســنة  .1994لالطــاع عــى القانــون انظــر املوقــعhttp://hrlibrary.umn.edu/ :
( arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws45.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 4 :فربايــر  .)2021وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه مــن خــال هــذا القانــون،
يعمــل صنــدوق صيانــة الطــرق مــع وزارة األشــغال العامــة والطــرق ووزارة النقــل ووزارة الداخليــة يف مجــال رصــد وإنفــاذ القانــون.

 )11عــدن لنــج“ ،تشــكيل لجنــة حصــر محطــات األوزان يف كافــة املحافظــات وتنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ”15خــر محــي) 13 ،مــارس ،2019
( /https://www.adenlng.info/news/113504تاريــخ الوصــول إليــه 5 :فربايــر  .)2019اجتمــاع نائــب وزيــر األشــغال العامــة والطــرق بعــدن
مــع نائــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق صيانــة الطــرق بعــدن ملناقشــة تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء وتفعيــل القانــون رقــم  23لســنة .1994

 )12وكالــة الصحافــة اليمنيــة“ ،تطبيــق آليــة قانــون تحديــد حمــوالت النقــل الــري يف محافظــة الحديــدة” (خــر صحفــي)1 ،ســبتمرب http:// ،2019
( www.ypagency.net/192909تاريــخ الوصــول إليــه 5 :فربايــر  .)2021تجــدر اإلشــارة إىل أن الجهــات املعنيــة قــد نوقشــت يف أهميــة االلتــزام
بــاألوزان واألبعــاد الكليــة ملركبــات النقــل وفقــا لقانــون رقــم  23لســنة  1994والئحتــه التنفيذيــة وضبــط املخالفــن لــأوزان غــر القانونيــة.
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قطاع النقل الب ّري
ُّ

املؤشرات الرئيسة للقطاع
تبيـن مؤشـرات أطـوال الطرق األسـفلتية ا ُ
ُ
نجزة أنه خلال الفتـرة  2019–2015بلغت الزيادة
مل َ
بمعـدل تغ ّيـر  ،%0.2وهـي مسـتويات منخفضـة جـدا مقارنـة
يف أطـوال الطـرق  30كـم ُ
بمعـدل تغيـر بلـغ .%6
بأطـوال الطـرق خلال الفتـرة 2014–2010؛ إذ بلغـت الزيـادة  942كـم ُ
وعليـه يمكـن القـول :إن الظـروف التـي تمـ ّر بها البلاد قد تسـب ّبت يف خسـارة  912كم (أي:
الفرصـة الضائعـة ،ىلع افتـراض إنجـاز نفـس األطـوال مـن الطـرق األسـفلتية) .وتسـتعرض
الجـداول  ٣ - ١أدنـاه بعـض املؤشـرات اإلحصائيـة الرئيسـة للقطاع.

جدول  :1مؤشرات أطوال الطرق األسفلتية املنجزة (بالكيلو متر) سنويا خالل الفترة
[[[1
2019–2010
السنوات
الطول

2010

2011

2012

16,811 16,704 16,347

2013

2014

2015

2016

17,311 17,300 17,289 17,080

2017

2018

2019

17,315

17,321

17,330

جدول  :2مؤشرات إحصائية حركة النقل البري الدولي يف اليمن لألعوام 2014
[[[1
و2018
[2014[[1

[2018[[1

التغير منذ
2014

16

18

(13% )+

697

605

(13% )−

5,989

4,733

(21% )−

217,870

189,336

(13% )−

7,493

4,166

(44% )−

عدد الركاب املغادرين عبر الرحالت الدولية (راكب)

272,918

166,631

(39% )−

حركة الشاحنات املحملة (شاحنة نقل ثقيل
[[[1
وصغير)

330,131

214,892

(35% )−

البيان
عدد شركات النقل الجماعي والدولي
عدد الحافالت املسجلة
عدد الرحالت الدولية الواصلة (رحلة)
عدد الركاب الواصلين عبر الرحالت الدولية (راكب)
عدد الرحالت الدولية املغادرة (رحلة)

 )13الجهاز املركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي لألعوام  .2019 – 2011الفصل  ،12الجدول .2

 )14الجهاز املركزي لإلحصاء ووزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي (البيانات تشمل جميع محافظات الجمهورية).

 )15الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2015املرجــع الســابق ذكــره ،الفصــل  :12النقــل والســفر ،الجــدول  :30إجمــايل عــدد
الحافــات اململوكــة واملســجلة لــدى املنشــأة وعــدد الرحــات والــركاب حســب املغــادرة والوصــول وحســب شــركات  /وكاالت النقــل الــري الســياحي
الــدويل لعامَ ــي  2014و( .2015املصــدر الرئيــس للبيانــات :الهيئــة العامــة لتنظيــم شــؤون النقــل الــري).

 )16الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2018الفصــل  :12النقــل والســفر ،الجــدول  :30إجمــايل عــدد الحافــات اململوكــة واملســجلة
لــدى املنشــأة وعــدد الرحــات والــركاب حســب املغــادرة والوصــول وحســب شــركات  /وكاالت النقــل الــري الســياحي الــدويل لعامَ ــي  2017و.2018
(بيانــات غــر منشــورة) (املصــدر الرئيــس للبيانــات :الهيئــة العامــة لتنظيــم شــؤون النقــل الــري).

 )17وزارة النقــل ،الهيئــة العامــة لتنظيــم شــؤون النقــل الــري ،خالصــة حركــة شــاحنات نقــل البضائــع لعامَ ــي  2014و .2018تمثــل البيانــات حركــة
دخــول وخــروج الشــاحنات بــن املحافظــات( .بيانــات غــر منشــورة)..
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جدول  :3مؤشرات أطوال الطرق األسفلتية حسب املحافظات (بالكيلو متر) حتى
[[[1
نهاية 2018
الطول

التوزيع النسبي

املحافظة
إب

1,124

6.5%

أبين

536

3.1%

صنعاء

1,921

11.1%

البيضاء

659

3.8%

1,202

6.9%

الجوف

417

2.4%

حجة

751

4.3%

الحديدة

1,184

6.8%

حضرموت

2,867

16.5%

ذمار

911

5.3%

شبوة

1,087

6.3%

صعدة

548

3.2%

عدن

211

1.2%

لحج

606

3.5%

مأرب

444

2.6%

املحويت

403

2.3%

املهرة

960

5.5%

عمران

1,012

5.8%

الضالع

242

1.4%

َريمة

236

1.4%

17,321

100%

تعز

اإلجمالي

وحسـب نـوع الطـرقُ ،يلحـظ أن الطرق غيـر املع ّبدة ما زالت تمثل نسـبة كبيـرة من إجمالي
ّ
يشـكل تحديا
شـبكة الطـرق ،وهـي تصـل إلـى أكثـر من ُثلثـي شـبكة الطـرق ( ،)%70.2ممـا
كبيـرا أمـام تطويـر الطـرق البريـة يف اليمـن خلال الفتـرة القادمـة .و ُتص ّنـف شـبكة الطرق
ّ
املوضـح يف الجـدول أدناه.
ىلع النحـو

 )18الجهاز املركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي ،2018 ،الفصل  :12النقل والسفر ،الجدول  :2أطوال الطرق األسفلتية حسب املحافظات
(بالكيلو مرت) خالل الفرتة 2016-2018م.
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والطرق في اليمن :القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية
قطاع النقل الب ّري
ُّ

جدول  :4مؤشرات شبكة الطرق يف اليمن حسب نوع الطرق حتى نهاية 2019
الطول كم

من الطرق املعبدة%

من شبكة الطرق%

الطرق

3,744

21.6%

6.4%

5,668

32.7%

9.7%

الطرق الريفية*

4,174

24.1%

7.2%

3,744

21.6%

6.4%

إجمالي الطرق
املعبدة*

17,330

—

29.8%

الطرق غير معبدة

40,870

—

70.2%

58,200

100%

100%

الطرق الدوليــــــــة*
الطرق الرئيســــة*
الطرق الثانوية*

[[[1

شبكة الطرق

*املصدر :وزارة األشغال العامة والطرق( .2020 ،بيانات غري منشورة)؛

البنية التحتية للمنافذ البرية الدولية
الو ِديعة يف محافظـة حضرموت
تمتلـك اليمـن  6منافـذ ىلع الحـدود البريـة ،وهي :منفـذ َ
ومنفـذ َحـ َرض ُّ
وص ٌر ْفيـت يف محافظة املهرة
(الطـوال) يف محافظة ّ
شـحن ِ
حجة ومنفذي ِ
تؤدي هذه املنافـذ دورا مهما يف حركة النقل
وعِلـب يف محافظة صعدةّ .
ومنفـذي ال ُب ْقـع َ
البـري للـركاب والبضائـع و ُتعـد إحـدى أهـم مقومـات التبـادل التجـاري وجـذب االسـتثمارات
عد مسـتوى األداء وكفاءة التشـغيل وتطوير البنيـة التحتية
وغيـر ذلـك كالسـياحة .ولذلـك ُي ّ
لهـذه املنافـذ البريـة من القضايـا املؤثـرة يف النمو االقتصـادي وتحفيزه.

البنية التحتية للطرق الريفية
عـد اليمـن بلـدًا ريفيـا بالدرجـة األولـى؛ إذ يعيـش يف الريـف  %71.1مـن إجمالـي السـكان
ُت ّ
[[[2
و %59.2مـن الفقـراء ،ويتوّزع سـكان الريـف يف أكثر من  140,000قرية وتجمعات سـكانية
ريفيـة أخـرى متفرقـة ىلع نطـاق واسـع يف أنحـاء البلاد ،وهـذا التحـدي يؤثـر ىلع قدرة
البلاد ىلع تقديـم الخدمـات األساسـية بشـكل ُيعتمد عليـه وبتكلفة معقولـة خاصة يف
عـد الزراعـة قطاعـا رئيسـا يف االقتصـاد اليمنـي؛ إذ أسـهم إنتـاج
املناطـق الريفيـة [[2[.و ُت ّ
عد املصـدر الرئيس
قطـاع الزراعـة بنسـبة  %19.5مـن إجمالـي الناتج املح ّلـي عـام  ،2012و ُي ّ
 )19البنــك الــدويل ،وثيقــة معلومــات املشــروع ،مرحلــة التقييــم املســبق ،مشــروع ممــر الطريــق الســريع ( P145361)، 24فربايــر  ،2014تقريــر رقــم:
 PIDA3157ص .2

( )20أ) الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2017الفصــل  :3الســكان ،جــدول “أهــم مؤشــرات الســكان الديموغرافيــة”http:// ،
( www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/population.xlsتاريــخ الوصــول إليــه 7 :فربايــر  .)2021ورد يف الجــدول املشــار
إليــه مــا مفــاده مــا يــأيت :الســكان املقيمــن حســب الحالــة الحضريــة :عــدد ســكان الريــف  20,575ألــف نســمة بنســبة  ،71.15%وعــدد ســكان الحضــر
 8,343ألــف نســمة بنســبة  ،28.85%وتقديــرات عــدد األســر حســب الحالــة الحضريــة :يف الريــف  2,856ألــف أســرة بنســبة  ،70.54%ويف الحضــر
 1,193ألــف أســرة بنســبة ( .29.46%ب) الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2017الفصــل  :4مؤشــرات خطــوط الفقــر يف
اليمــن ،الجــدول  :4التوزيــع العــددي والنســبي للســكان الفقــراء حســب خطــوط الفقــر (العــام والغــذاء) والحالــة الحضريــةhttp://www. ،
( cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Indicators_of_Poverty_Line.xlsتاريــخ الوصــول إليــه 7 :فربايــر  .)2021البيانــات
حســب مســح ميزانيــة األســرة  .2014ومــن املؤكــد أن هــذه النســبة قــد ارتفعــت بشــكل كبــر يف الوقــت الحــايل.

 )21البنــك الــدويل ،وثيقــة معلومــات مشــروع إدارة أصــول الطــرق ( ،)P125135رقــم التقريــر PIDA353، 14 :ديســمرب  ،2012ص http:// ،4
documents1.worldbank.org/curated/en/722641468182056133/PIDA3530ARABIC0Box382142B00PUBLIC0.docx
(تاريــخ الوصــول إليــه 7 :فربايــر .)2021
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قطاع النقل الب ّري
ُّ

للدخـل ملـا نسـبته  %73مـن السـكان ،إمـا بشـكل مباشـر ( ،)%33وإمـا بشـكل غيـر مباشـر
عـد النقـل البـري يف
مـن خلال الخدمـات والصناعـات املرتبطـة باالقتصـاد الزراعـي [[2[.و ُي ّ
املناطـق الريفيـة مـن أهم القيـود أمام تحقيق النمـو االقتصادي والتخفيف مـن وطأة الفقر
يف اليمـن ،فشـبكة الطـرق الريفيـة مـا زالـت قاصـرة عـن خدمة جميع سـكان الريـف ،حيث
يقطـن ّ
ُ
جـل سـكان البلاد .وحتـى الوقت الحالي ،لـم ُتع ّبـد إال  3,744كم من الطـرق الريفية،
[[[2
وهـذا ال يمثل سـوى  %6.4من إجمالي شـبكة الطـرق و %21.6من إجمالي الطـرق املعبدة.
أمـا أغلـب الطـرق الريفيـة غيـر املمهـدة فمسـارات ترابيـة يف حالـة سـيئة للغايـة ،تجعل
مـن السـفر رحلـة مضنيـة تسـتلزم سـرعات بطيئة ونفقـات باهظـة .إن هذه الطـرق ال ّ
توفر
لسـكان الريـف سـبي ً
ال يمكـن االعتمـاد عليـه للوصـول إلـى الخدمات واألسـواق ،ويضـاف إلى
ذلـك أنـه ال يمكن اسـتخدام كثيـر منها يف أغلب األحيان يف مواسـم األمطـار .هذا ويعيش
ربـع األسـر الريفيـة فقـط ىلع ُبعـد  2كم يف املتوسـط من الطـرق املع ّبـدة [[2[.مما يعني
أن ثالثـة أربـاع األسـر الريفيـة ليس لديهـا إمكانية الوصول السـهل إلى الطـرق املع ّبدة .كما
ال تتمتـع األسـر يف املجتمعـات الريفيـة بإمكانيـة الوصـول إلى سـوق محلية لشـراء الغذاء
واالحتياجـات األساسـية ،إذ يبعـد أقـرب األسـواق بمسـافة مـن  6إلـى  20كـم عـن  %40مـن
[[[2
األسـر ،وبمسـافة تزيـد ىلع  20كـم عـن  %20أخرى من األسـر.
ويؤثـر افتقـار املجتمعـات الريفيـة للطـرق سـلبا ىلع مواصلـة الطلاب التعليـم ،ويعـوق
االسـتمرار يف التعليـم إلـى مراحل متقدمـة خصوصا بين الطالبـات ،وطبقا للتقريـر ُ
القطري
لليمـن الصـادر عـن اليونيسـف بتاريـخ أكتوبـر  2014حـول األطفـال خـارج املدرسـة يعيـش
نسـبة  %87مـن األطفـال خـارج املدرسـة يف املناطـق الريفيـة ،فوعـورة الطريـق و ُبعـد
املسـافة يف املناطـق الريفيـة لهـا دور شـديد التأثيـر يف كل مـن االلتحـاق والبقـاء يف
املـدارس؛ إذ تقـل احتماليـة إرسـال اآلبـاء أبناءهـم إلـى املـدارس إذا كان عليهـم السـير
تتضمن قطع مسـافات
ملسـافات طويلـة أو خوفـا عليهـم من وعـورة الطريق التي غالبـا ما
ّ
[[[2
ذات تضاريـس جغرافيـة صعبـة.
ّ
بمشـاق كبيرة
عـد الطـرق الوعـرة من األمـور التي تتسـ ّبب
ويف مجـال الخدمـات الصحيـةُ ،ت ّ
ىلع سـكان الريـف اليمنـي ،ومن ذلك أن النسـاء الحوامل عند املخاض يجب عليهن السـفر
ىلع ظهـور الحميـر أو ىلع توابيـت املوتى ،وذلـك ملحاولة الوصول إلى أقـرب مركز صحي
آمـن [[2[.وغالبـا ال تكـون الطريـق سـالكة وتكـون سـببا لحوادث مأسـاوية وخسـائر كبيرة يف
األرواح .واألمـر املؤسـف للغايـة أن كثيـرا مـن النـاس لقوا حتفهـم يف رحلتهم الشـاقة إلى
املستشـفى ،وذلـك أن االنتقـال لبضعـة كيلـو مترات يمكن أن يسـتغرق سـاعات [[2[.وتشـير
ِّ
تشـكل عائقـا أمـام الرعايـة الطبيـة ،فقد بلغ
منظمـة أطبـاء بلا حـدود إلـى أن املسـافات
 )22البنــك الــدويل“ ،وثيقــة معلومــات مشــروع تعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة ألصحــاب الحيــازات الصغــرة يف اليمــن ( ،)P148747مــارس http:// .2015
documents1.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/PIDA160450ARAB0Box391418B00PUBLIC0.docx
(تاريــخ الوصــول إليــه 3 :أبريــل .)2021

 )23انظر الجدول .4

 )24مجموعة البنك الدويل“ ،قطاع النقل يف اليمن :مذكرة سياسة اليمن رقم ( ،”)4املرجع السابق ذكره.

 )25منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ،مشــروع تطويــر نظــم معلومــات األمــن الغــذايئ“ ،تحليــل التصنيــف املرحــي املتكامــل لألمــن الغــذايئ –
ملخــص النتائــج” 1 ،مــارس  ،2017ص ( http://agricultureyemen.com/PDF/ipc_yem_3_2017_ar.pdf ،3تاريــخ الوصــول إليــه11 :
فربايــر .)2021

 )26منظمــة اليونيســف ،اليمــن التقريــر القطــري حــول األطفــال خــارج املدرســة ،أكتوبــر  ،2014ص  64وhttps://www.unicef.org/mena/ ،65
( media/6681/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_AR.pdf%20.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 9 :فربايــر .)2021
 )27الربنامــج االنمــايئ لألمــم املتحــدة ،رصــف ُطــرق اليمــن املحفوفــة باملخاطــر :مســار إلنقــاذ الحيــاة نحــو انتعــاش اقتصــادي واســتقرار اجتماعــي.
 08يوليــوhttps://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/presscenter/articles/2020/paving-yemen_s- ،.2020 ,
( treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-eco.htmlتاريــخ الوصــول إليــه 20 :فربايــر .)2022
 )28الربنامــج االنمــايئ لألمــم املتحــدة ،رصــف ُطــرق اليمــن املحفوفــة باملخاطــر :مســار إلنقــاذ الحيــاة نحــو انتعــاش اقتصــادي واســتقرار اجتماعــي08 .
يوليــو .2020 ،املرجــع الســابق ذكــره.
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ُّ

عـدد الوفيـات يف مستشـفى تعـز الحوبـان التابـع ملنظمة أطبـاء بال حـدود يف محافظة
تعـز ومستشـفى َع ْبـس الـذي تدعمـه املنظمة نفسـها يف محافظـة َح ّجة  36أمـا و1,529
[[[2
ً
طفلا (بينهـم  1,018وليـدا) بين عامـي  2016و.2018
يحـد بشـدة مـن فـرص النمـو وتطـور املجتمعـات الريفيـة يف البلاد ،ومع
إن هـذا الوضـع
ّ
تعطيـل اإلنتـاج الزراعي واألسـواق والنقل والتوزيع بشـكل كبير منذ دخـول اليمن يف حرب
طويلـة تقـارب  6سـنوات ،والوقوع يف وطـأة جائحة فيروس كورونا (كوفيـد )19-يف الوقت
ّ
وتؤكـد دراسـة
الراهـن ،أصبحـت الحيـاة أكثـر صعوبـة يف املجتمعـات الريفيـة يف اليمـن.
تؤدي إلى خفض أسـعار
للبنـك الدولـي أن لتحسـينات الطـرق الريفية أثرا كبيرا وملموسـا؛ إذ ّ
السـلع األساسـية بنسـبة تصـل إلـى  ،%20وخفـض تكاليف نقل األفـراد إلى املراكـز الصح ّية
واملـدراس واألسـواق بنسـب تتراوح بيـن  ،%33–25باإلضافة إلى تقليل وقت السـفر بنسـبة
[[[3
بين .%70–65

البنية املؤسسية لقطاع النقل البري والطرق
تتكـون البنيـة املؤسسـية لقطـاع النقـل البري والطـرق من ثلاث وزارات ،وهـي :وزارة النقل
والجهـات التابعـة لهـا (الهيئـة العامـة لتنظيـم شـؤون النقـل البـري واملؤسسـة املحليـة
للنقـل البـري) ووزارة األشـغال العامـة والطـرق والجهـات التابعـة لهـا (املؤسسـة العامـة
للطـرق والجسـور وصنـدوق صيانـة الطـرق ووحـدة تنفيـذ مشـاريع الطـرق الريفيـة ووحدة
عد كل
تنفيـذ املشـاريع املمولة خارجيـا) ووزارة الداخليـة وتتبعها (اإلدارة العامة للمـرور)ُ .ت ّ
مـن وزارتـي النقـل والداخليـة الجهتيـن الحكوميتيـن اللتيـن تضطلعـان بمهـام إدارة قطـاع
النقـل؛ إذ تتولّـى وزارة النقـل مهـام وضع السياسـات الخاصة بهذا القطاع ،فيمـا تتولى وزارة
الداخليـة الخدمـات التفتيشـية وترخيـص املركبـات ،وتتولى وزارة األشـغال العامـة والطرق
مهـام اإلشـراف ىلع البنيـة التحتيـة لشـبكة الطـرق يف البلاد ،منهـا العمليـات املتصلـة
[[[3
بالتطويـر والصيانة.
ويمكـن إيجـاز القضايـا واملشـكالت الرئيسـة يف الجانـب املؤسسـي للقطـاع قبـل الصـراع
الدائـر يف اليمـن ىلع النحـو اآلتـي:
 )1تقـادم البيئـة التشـريعية والسياسـات املنظمـة إلدارة قطاع النقل البـري والطرق؛ إذ
حدث
لـم تواكـب التطورات السـريعة واملتتالية يف مجال النقل البـري والطرق ،ولم ُت َّ
ّ
يشـكل
عـدل تشـريعات وقوانيـن النقـل البـري والطـرق منـذ عـام  ،1994ممـا
ولـم ُت َّ
إحـدى املعوقـات األساسـية لتطويـر القطـاع وضعـف تلبيـة متطلبـات واحتياجـات
املتعامليـن بجـودة عاليـة ،ويؤثـر ىلع البنيـة التحتيـة للنقـل البـري والطرق:
ُ
ضعـف تطبيـق وعـدم إجـراء التعديلات للقـرار الجمهـوري بالقانـون رقـم 23
أ.
لسـنة  1994بشـأن األوزان واألبعـاد الكليـة ملركبات النقـل والئحتهمـا التنفيذية
والقانـون رقـم  22لسـنة  1995بشـأن صنـدوق صيانـة الطـرق.
تقـادم الالئحـة التنظيميـة والهيـكل التنظيمـي لوزارة األشـغال العامـة والطرق
ب.
ُ
 )29أطباء بال حدود“ ،األمهات واألطفال ُتركوا ليالقوا حتفهم من دون الحصول عىل الرعاية الطبية” (بيان صحفي) 24 ،أبريل https:// ،2019
( www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without-access-medical-careتاريــخ الوصــول إليــه 10 :فربايــر
.)2021

 )30مجموعة البنك الدويل“ ،قطاع النقل يف اليمن :مذكرة سياسة اليمن رقم ( ،”)4املرجع السابق ذكره ،ص .6

 )31برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية يف اليمــن (موئــل األمــم املتحــدة) ومنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)،
“عــدن :ملــف التنميــط الحضــري” ،2020 ،ص ( https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/aden_city.pdf ،80تاريــخ
الوصــول إليــه 20 :فربايــر .)2021
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والطرق في اليمن :القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية
قطاع النقل الب ّري
ُّ

مسـمى الـوزارة آنذاك
الصـادرة بالقـرار الجمهـوري رقم  12لسـنة  ،1995عندما كان
ّ
وزارة اإلنشـاءات واإلسـكان والتخطيـط الحضـري ،وال يـزال العمـل بهـذا الهيـكل
جاريـا حتـى الوقـت الحالي.
ت .غيـاب التوصيـف الوظيفـي مـع عـدم وجود هيـكل تنظيمـي ولوائـح يف عدد
مؤسسـات النقـل البـري والطـرق مثـل :املؤسسـة العامـة للطرق والجسـور،
مـن ّ
والهيئـة العامـة للنقـل البري.
وتعـدد جهـات اإلشـراف ىلع قطـاع النقـل البـري ممـا يشـكل عائقـا
ث .ازدواجيـة
ّ
أمـام تنظيـم خدماتـه وأنشـطته.
 )2يعانـي قطـاع النقـل البـري والطـرق مـن عـدم كفايـة سياسـات النفقـات وضعـف أو
انعـدام التمويلات الالزمـة ،وزاد مـن هـذه املعانـاة ظـروف الحـرب والصراع التـي تم ّر
بهـا البلاد ،ويتضـح ذلـك مـن خلال اآلتي:
أ .ضعـف أو عـدم اعتمـاد املوازنـات التـي تل ّبـي االحتياجـات الفعليـة للنفقـات
ّ
ّ
وتغطـي نفقـات التدريـب
وتوفـر قطـع غيـار وصيانـة للمعـدات
التشـغيلية
والتأهيـل؛
خصصه املوازنة العامة ألغراض إنشاء الطرق وصيانتها؛
بّ .
شحة ما ُت ّ
تّ .
توقف املرتبات ،وانخفاضها أصال ،وضعف الحوافز املادية واملالية للموظفين؛
املؤسسـي ترجع أساسـا إلى عـدم وجود خطـط إسـتراتيجية لتطوير
 )3أوجـه الضعـف
ّ
ّ
قطـاع النقـل البـري والطـرق ،وتدنـي تأهيـل وتدريـب الـكادر الوظيفـي بما يتناسـب
مـع اختصاصهـم وعملهـم يف قطـاع النقـل والطـرق ،وعـدم توفـر لوائـح العمـل
والتوصيـف الوظيفـي املالئـم ،وتدنـي وجـود أنظمـة وتقنيـة متطـورة؛
 )4تدنـي التركيـز ىلع الطـرق الريفيـة ،فهـي إمـا مشـاريع صغيـرة ،وإمـا مشـاريع طرق
مجتمعيـة (رصـف الطـرق باألحجـار).
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والطرق في اليمن :القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية
قطاع النقل الب ّري
ُّ

تداعيات الحرب على النقل البري والطرق
أدت الحـرب الدائـرة يف اليمـن إلـى صعوبـات كثيـرة وتعقيـدات طويلـة ىلع حركة السـفر
ّ
وانتقـال املواطنيـن وحركـة انتقـال شـاحنات البضائـع بيـن املحافظـات واملـدن اليمنيـة.
ووفقـا لتقريـر “رصـد األثـر املدنـي” يف أكتوبـر  ،2020ك ّبـل العنـف املسـلح حركـة نحـو
مليونـي أسـرة بسـبب القيود التـي فرضهـا ىلع النقل املح ّلـي والدولي واألضرار املباشـرة
التـي ألحقهـا ببنيتـه التحتية [[3[،وتشـير إحصاءات الجـدول  2إلى أن حركة الـركاب الواصلين
وحركـة الـركاب املغادريـن تراجعـت خالل عـام  2018مقارنة بعـام  2014بنسـبة ( )%13-و(-
 )%39ىلع التوالـي .كمـا ُتشـير اإلحصـاءات إلـى أن حركة الشـاحنات املحملة (شـاحنة نقل
ثقيـل وصغيـر) خلال الفتـرة نفسـها تراجعـت بنسـبة ( [[3[.)%35-ويمكـن اسـتعراض أبـرز
تداعيـات الحـرب ىلع النقـل البـري والطـرق ىلع النحـو اآلتي:

 )1األضرار التي لحقت بالبنية التحتية
تك ّبـد قطاع الطرق والجسـور خسـائر وأضرارا جسـيمة نتيجـة للدمار الهائل الـذي تع ّرضت له
الطـرق الرئيسـة والجسـور يف املـدن ُ
الكبـرى يف اليمن مثـل صنعاء وعدن وتعـز والحديدة
وصعـدة وعمـران ولحـج وشـبوة يف أثناء الصـراع الدائر .وقـد أظهرت نتائج تقريـر صادر يف
مـارس  2019عـن وزارة األشـغال والطـرق يف صنعـاء أن األضـرار التـي لحقـت بشـبكة الطرق
مدمرًا تربـط املحافظات واملـدن واملديريات يف أنحاء
شـملت  46طريقًا رئيسـا و 99جسـرًا ّ
الجمهوريـة مثـل شـبوة والضالـع وصعـدة وتعـز وعـدن وصنعـاء والحديـدة وذمـار والبيضـاء
ولحـج وحجـة وعمـران [[3[.مـن جهة أخرىُ ،تشـير تقديـرات وزارة التخطيط والتعـاون الدولي
يف الحكومـة املعتـرف بهـا دوليـا إلـى أن حجـم الطـرق املتضـررة مـن الحـرب تقـدر بنحـو
 6,000كـم [[3[.ويف هـذا الصـدد ،يشـير التقريـر الفنـي الصـادر عـن صنـدوق صيانـة الطـرق
عـدن يف سـبتمبر  2019إلـى أن نحو  %50من شـبكة الطرقات الرئيسـة الرابطـة بين املدن
[[[3
اليمنيـة بحاجة إلـى صيانة.
ويف هذا السـياقُ ،يشـير التقييم املسـتمر لالحتياجات يف اليمن – املرحلة الثالثة ()DNA
 ،2020الصـادر عـن البنـك الدولـي ،إلـى تأثـر الطـرق داخـل املـدن يف جميـع املدن السـت

 )32مشــروع رصــد األثــر املــدين اليمــن“ ،تقريــر موضوعــي :تأثــر العنــف املســلح عــى البنيــة التحتيــة للنقــل يف اليمــن” ،أكتوبــر  ،2020ص https:// ،1
( civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20201020_CIMP%20Thematic%2004_Transport.pdfتاريــخ الوصــول
إليــه 31 :ينايــر  .)2021تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه األرقــام مســتمدة مــن مصــادر مفتوحــة وتجمــع وتحلــل وتنشــر كجــزء مــن مشــروع “رصــد األثــر
املدين” لدعم برامج الحماية اإلنسانية يف اليمن .استخدمت منهجية الدراسة تقديرات عدد السكان لعام  2017عىل مستوى املديرية املتضررة
بافــراض أن األضــرار التــي لحقــت بالطــرق ســتؤثر عــى حركــة جميــع األســر والبضائــع يف املنطقــة املتضــررة.
 )33أنظر الجدول .2

 )34ســبأ نــت ،موقــع وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ ،صنعــاء “نحــو  823مليــار ريــال خســائر قطــاع الطــرق خــال أربــع ســنوات مــن العــدوان” 31 ،مــارس
( https://www.saba.ye/ar/news531308.htm ،2019تاريخ الوصول إليه 5 :أغسطس  .)2021تجدر اإلشارة إىل أن التقرير لخص أثناء
إعداد الدراســات والتصاميم واالختبارات للمواقع املســتهدفة الخســائر املادية املباشــرة الناجمة عما يأيت :تدمري الطرق والجســور ،وأعمال إزالة
وتكســر األجــزاء املدمــرة ،وتكاليــف نقــل وترحيــل املخلفــات ،وإعــادة تأهيــل وإنشــاء الجســور املدمــرة والطــرق املســتهدفة.
 )35وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل“ ،خطــة أولويــات إعــادة اإلعمــار والتعــايف االقتصــادي :األولويــات العاجلــة” ،املرجــع الســابق ذكــره ،ص ،32
الجــدول  :5تكاليــف األضــرار واحتياجــات التعــايف لقطــاع األشــغال والنقــل.

 )36وزارة األشــغال العامــة والطــرق ،صنــدوق صيانــة الطــرق (عــدن)“ ،التقريــر الفنــي” ،ســبتمرب https://drive.google.com/file/d/1A ،2019
( dXmfPVoprX3ZoWVeW13H_0DBMebiWIu/viewتاريــخ الوصــول إليــه 4 :فربايــر  .)2021ويشــر التقريــر إىل أنــه ،عــى ضــوء ذلــك،
قــررت الحكومــة املعــرف بهــا دوليــاً تأســيس صنــدوق صيانــة الطــرق يف العاصمــة املؤقتــة عــدن ،للبــدء بأعمــال الصيانــة للطرقــات الخاضعــة
للدولــة اليمنيــة الحديثــة.
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والطرق في اليمن :القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية
قطاع النقل الب ّري
ُّ

عشـرة التـي ُق ّيمـت بشـكل كبيـر نتيجـة للصـراع [[3[.وتع ّرضت الطرق الرئيسـة ألضـرار جزئية
أو ُدمـرت بالكامـل ،ممـا يجعلهـا غيـر صالحـة لالسـتخدام أو قـادرة ىلع تشـغيل عمليـات
محـدودة .وبشـكل عـام ،تعـ ّرض  %29من إجمالي شـبكة الطـرق الداخليـة يف املدن ألضرار
الجوف بنسـبة بلغت
أو تدميـر [[3[.و ُت ّ
الح َـزم بمحافظة َ
عـد نسـبة األضـرار األىلع يف مدينة َ
ص ْعـدة و َت ِعـز بأكثـر مـن  ،%50وهـي املـدن األكبـر التـي
 ،%70وتلـي مدينـة َ
الحـ ْزم مدينتـا َ
شـهدت مسـتويات مرتفعـة مـن الصـراع؛ حيـث تعرضـت الطـرق السـريعة والجسـور التـي
تربـط املـدن الكبـرى واملنشـآت االقتصاديـة للتدمير.
ويشـير تقريـر البنـك الدولـي إلـى أن هناك حاجـة ،فور انتهـاء الصراع يف اليمـن ،إلى صيانة
وإعـادة تأهيـل مـا ال يقـل عن  5,000إلـى  6,000كم من الطـرق ذات األولويـة العالية ،وىلع
قدر
رأسـها الطـرق الريفيـة [[3[.وطبقـا لتقديرات وزارة األشـغال العامـة والطرق يف صنعـاء ُت ّ
التكلفـة التقديريـة لصيانـة وترميـم وإصلاح وإعـادة بنـاء الطـرق وإعـادة إنشـاء الجسـور
املدمـرة بسـبب الحـرب خلال  2018–2015بمـا يقـارب  1.45مليـار دوالر [[4[.مـن جهـة أخـرى،
ُتشـير وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي للحكومـة املعتـرف بهـا دوليـا يف وثيقـة “خطـة
أولويـات إعـادة اإلعمـار والتعـايف االقتصادي :األولويـات العاجلة” إلـى أن تكاليف األضرار يف
 16مدينـة[ُ [[4ت ّقـدر بنحـو  1.35مليـار دوالر [[4[.وتجـدر اإلشـارة إلـى أن تقديـرات البنـك الدولـي
للتكلفـة التقديريـة ألعمـال الصيانة الطارئة للسـنة األولى للطرق والجسـور ُتقـدر بنحو 120
مليـون دوالر ،كمـا أن التكلفـة التقديريـة إلعـادة تأهيل وإعـادة إعمار الطرق والجسـور بلغت
[[[4
نحو  635مليـون دوالر.
أولـي للتكلفـة املباشـرة لالحتياجـات التمويليـة مـن
هـذه التقديـرات ليسـت سـوى مؤشـر
ّ
املدمـرة ،ذلـك أن احتسـاب التكلفـة اإلجماليـة
أجـل إعـادة بنـاء وإصلاح الطـرق والجسـور
ّ
يتط ّلـب تقييمـا ميدانيـا دقيقـا لحجـم األضـرار ،و ُيضـاف إلـى ذلـك أن توقـف معظـم أعمال
الصيانـة الدوريـة والصيانـة الروتينيـة يف املحافظـات اليمنيـة بسـبب الحـرب وشـحة
التمويلات املتاحـة يضيـف إلـى حجـم األضـرار املباشـرة مـن الصـراع.

 )37مجموعــة البنــك الــدويل“ ،التقييــم املســتمر لالحتياجــات يف اليمــن :املرحلــة الثالثــة” ( ،DNA 2020)، 2020ص https://reliefweb.int/ ،129
sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
(تاريــخ الوصــول إليــه 12 :فربايــر .)2021
 )38مجموعة البنك الدويل“ ،التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن :املرحلة الثالثة” ( ،DNA 2020)، 2020املرجع السابق ذكره .ص.129
 )39مجموعة البنك الدويل“ ،التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن :املرحلة الثالثة” ( ،DNA 2020)، 2020املرجع السابق ذكره .ص129

 )40ســبأ نــت ،موقــع وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ ،صنعــاء “نحــو  823مليــار ريــال خســائر قطــاع الطــرق خــال أربــع ســنوات مــن العــدوان” ،املرجــع
الســابق ذكــره.

 )41تجــدر االشــارة إىل أن ال  16املدينــة التــي وردت يف تقييــم البنــك الــدويل املرحلــة الثالثــة هــي :الضالــع ،عــدن ،الحــزم ،عمــران ،بيحــان ذمــار،
الحديدة الخوخة ،لحج ،لودر ،مدينة مأرب ،املخا ،رداع صعدة ،صنعاء ،تعز .يف حني لم يتم تحديد ال  16املدينة يف خطة أولويات إعادة
اإلعمــار والتعــايف االقتصــادي :األولويــات العاجلــة الصــادرة عــن وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،ولكنهــا أشــارت إىل االعتمــاد عــى نتائــج تقييــم
األضــرار وتحديــد االحتياجــات التــي قــام بهــا البنــك الــدويل .ملزيــد مــن التفاصيــل :وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل“ ،خطــة أولويــات إعــادة اإلعمــار
والتعــايف االقتصــادي :األولويــات العاجلــة” ،املرجــع الســابق ذكــره ،ص .44
 )42وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل“ ،خطــة أولويــات إعــادة اإلعمــار والتعــايف االقتصــادي :األولويــات العاجلــة” ،املرجــع الســابق ذكــره ،ص ،32
الجــدول  :5تكاليــف األضــرار واحتياجــات التعــايف لقطــاع األشــغال والنقــل .تجــدر اإلشــارة إىل أن تكاليــف احتياجــات التعــايف وإعــادة اإلعمــار يف 16
مدينــة لســنتني ( 2019و )2020تقــدر بنحــو  1,227.6مليــون دوالر ،وتقــدر احتياجــات التعــايف وإعــادة اإلعمــار يف  16مدينــة ملــدة خمــس ســنوات
( )2023–2019بنحــو  2,045.9مليــون دوالر ،ويشــمل ذلــك النقــل الــري والجــوي والبحــري والطــرق.

 )43مجموعــة البنــك الــدويل“ ،نحــو خطــة للتعــايف وإعــادة اإلعمــار يف اليمــن” (مســودة للمناقشــة) ،أكتوبــر  ،2017ص  ،26الجــدول  :2 – 4النقــل –
التكاليــف التقديريــة ألعمــال الصيانــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلعمــار (بماليــن الــدوالرات األمريكيــة)”.
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 القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية:والطرق في اليمن
قطاع النقل الب ّري
ُّ

) االنقطاعات يف الطرق بين املحافظات2
ّ إن
 فقـد شـهدت،تقطـع أوصـال الطـرق بيـن املحافظـات أحـد أهـم معوقـات النقـل البـري
طـرق انتقـال املسـافرين وطـرق التجـارة الداخليـة تغيـرا كبيـرا خلال الحرب بسـبب إغالق
 ممـا يتط ّلـب،الطـرق واألضـرار التـي تعرضـت لهـا والتحويلات اإلجباريـة عبـر طـرق بديلـة
ّ
وتوضح
.تكلفـة ووقتـا ومخاطـر أىلع بكثير مقارنة باسـتخدام املسـارات والطرق املعتـادة
الخريطـة اآلتيـة الوضـع الراهـن للطـرق بيـن املحافظـات طبقـا ملصـادر الكتلة اللوجسـتية
.التابعـة لألمـم املتحـدة يف اليمن
[[4[

2021  مايو6 ، خريطة الطرق البرية يف اليمن:1 شكل
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ّ وهـذا
يلخـص التأثيـرات التـي طرأت ىلع حركـة انتقال الـركاب والبضائع عبر شـبكة الطرق
أدت املعـارك البرية إلـى إغالق الطريق الرئيسـة الرابطة بيـن صنعاء ومأرب
ّ  فقـد.املحليـة
 األمـر الـذي أثـر ىلع حركـة انتقـال، سـاعات3  كـم و ُيقطـع يف زمـن يقـارب173 وطولهـا
- وأصبحت الطريـق البديلـة صنعاء–ذمار–البيضاء،الـركاب والبضائـع وفاقـم معاناة اليمنييـن
وأدى
ّ . أي ثالثـة أضعاف الزمـن السـابق، سـاعات9 قـدر بنحـو
ّ  كـم وبزمـن ُي418 مـأرب بطـول
ُ
 إلـى اسـتخدام طـرق بديلة،إغلاق أقصـر الطريقيـن البرييـن الرئيسـين بيـن صنعـاء وعـدن
 ممـا تسـ ّبب يف،طويلـة وغيـر صالحـة لعبـور الشـاحنات وحافلات الـركاب نظـرا لضيقهـا
ّ توقـف حركـة النقـل التجاريـة وحركة املسـافرين
 منهـا تلك التي،وتأخـر وصول الشـاحنات
https://cdn.logcluster.org/public/2021-06/ :2021  مايــو،” “قيــود الوصــول، مجموعــة الخدمــات اللوجســتية،) برنامــج الغــذاء العاملــي44
)2021  يونيــو21 : (تاريــخ الوصــول إليــهYEM_LC_OP_AccessConstraints_A3L_20210506.pdf
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والطرق في اليمن :القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية
قطاع النقل الب ّري
ُّ

تنقـل اإلمـدادات اإلنسـانية ،مـا يزيـد عـن  60سـاعة للسـفر ،وهـذه املـدة أطـول ممـا كانت
عليـه سـابقا مـا بيـن أربـع إلـى عشـر مـرات [[4[.وقـد أدى إغلاق طريـق الحوبـان تعـز ،إلـى
اسـتخدام ُطـرق وعـرة بديلـة محفوفـة باملخاطـر ىلع تنقـل املسـافرين ونقـل البضائـع؛
فالطريـق التـي كان املـرور منهـا يسـتغرق عشـر دقائـق ،أصبحـت تسـتغرق بيـن  5إلـى 8
ُ
تصل إلـى  15ألف ريال يمني ،وهي رحلة تكاد تسـاوي السـفر
سـاعات ،وقـد يتطلـب تكاليـف
[[[4
مـن صنعـاء إلـى تعز [[4[،وقـد كانت التكلفة تسـاوي  100ريال يمني ملسـافة  10كـم .ويف
ّ
يظـل مـا يقـرب مـن  928كـم مـن الطـرق مغلقـا جزئيـا يصعـب الوصـول إليـه أو
املجمـوع،
[[[4
مغلقـا تمامـا ،وهـذا يمثـل نحـو  %6مـن إجمالي شـبكة الطـرق.

 )3انتشار نقاط التفتيش بصورة واسعة النطاق ىلع امتداد
الطرق
يواجـه املسـافرون بيـن املحافظـات تعقيـدات بالغـة ،بسـبب اسـتمرار الحـرب والصـراع.
ويتعـ ّرض كثيـر مـن املسـافرين ،كاملسـافرين إلـى الخـارج للعلاج وغيـره عبر مطـاري عدن
الوديعـة ،إلـى االعتـداءات واملضايقـات
وسـيئون واملسـافرين للعمـرة
ّ
والحـج عبـر منفـذ ِ
[[[4
الكثيـرة والتوقـف لسـاعات طويلـة تتكـرر فيهـا املمارسـات التعسـفية بحقهـم .فعلـى
سـبيل املثـالُ ،تشـير دارسـة التنميـط الحضـري ملدينـة ُز ْنجبـار الصـادرة عـن برنامـج األمـم
املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية ( )UN-HABITATإلـى إنشـاء نقطـة تفتيـش جديـدة
عنـد مدخـل مدينـة ُزنجبـار يف أوائـل عـام  ،2020ممـا يعيـق حركـة السـكان القادمين من
[[[5
الشـمال.

 )45األوتشــا ،تقريــر باملســتجدات اإلنســانية يف اليمــن 20–7 ،مايــو  ،2019العــدد  ،8ص “ :1إغــاق أقصــر الطــرق مــن خــال مديريــة قعطبــة يف نوفمــر
 2018بســبب القتــال يف مديريــة دمــت”https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/issue%208%20AR.pdf ،
(تاريــخ الوصــول إليــه 17 :فربايــر ُ .)2021يشــار إىل أن طريــق الضالع–قعطبة–الفاخر–إب–صنعــاء وطريــق الضالع–دمت–إب–صنعــاء همــا أقصــر
الطــرق بــن عــدن وصنعــاء ،أمــا طريــق عدن–لحج–البيضــاء فغــر مؤهــل ملــرور عــدد كبــر مــن املركبــات.

ّ
“منصــة إعالميــة مســتقلة”https:// ،
 )46صفيــة مهــدي 6 ،أكتوبــر“ ،2019اليمــن :طريــق املــوت اليومــي بعــد إغــاق منفــذ الحوبان-تعــز” ،درج
( #/daraj.com/22435تاريــخ الوصــول إليــه 17 :يونيــو  .)2021وبســبب إغــاق الطــرق الرئيســة ،تحــول الســفر إىل تعــز أو مغادرتهــا مغامــرة
للمــوت بســبب اضطــرار املواطنــن إىل الســفر عــر طــرق بديلــة وعــرة وضيقــة وجبليــة وشــديدة االنحــدار ،مــا أدّى إىل انقــاب مركبــات كثــرة ،كانــت
تقــل املواطنــن ،ووفــاة الــركاب الذيــن نجــوا مــن قذائــف الحــرب ليلقــوا حتفهــم يف الطــرق البديلــة الوعــرة ،طــرق املــوت.

 )47صالح الجندي 1 ،أكتوبر “ ،2017الطريق إىل الحوبان يف تعز ..معاناة تثقل كاهل املسافرين وتؤرق حياتهم ”..تقرير صحفي ،صحيفة األيام،
( https://www.alayyam.info/news/75B4HPH4-KWMXYGتاريخ الوصول إليه 17 :يونيو .)2021

 )48مجموعــة البنــك الــدويل“ ،التقييــم املســتمر لالحتياجــات يف اليمــن :املرحلــة الثالثــة” ( ،DNA 2020)، 2020ص https://reliefweb. ،130
int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.
( pdfتاريــخ الوصــول إليــه 12 :فربايــر  .)2021منهــا الطريــق الســريع صنعاء–مــأرب وطــرق مهمــة يف ســواحل البحــر األحمــر وبــاب املنــدب :طريــق
املخاء–الحديــدة وطريــق عدن–بــاب املندب–املخــاء وطريــق تعز–املخــاء.

ُ )49تشــر كثــر مــن التحليــات والتقاريــر الصحفيــة إىل صــور املعانــاة لــدى املســافرين ونذكــر هنــا بعضهــا :عائشــة الــورّاق“ ،ملحمــة الســفر يف اليمــن:
حركــة مطــارات غــر متوقعــة وطــرق محفوفــة باملخاطــر” ،مركــز صنعــاء للدراســات اإلســراتيجية 10 ،نوفمــر https://sanaacenter. ،2019
( org/ar/publications-all/analysis-ar/8377تاريــخ الوصــول إليــه 1:فربايــر  .)2021أشــارت الكاتبــة إىل املعانــاة يف الســفر لزيــارة أهلهــا يف
صنعــاء ثــم العــودة إىل عملهــا يف خــارج اليمــن.
 )50برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية يف اليمــن (موئــل األمــم املتحــدة) ومنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)،
“زنجبــار :ملــف التنميــط الحضــري” ،2020 ،ص https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_ ،79
( profile.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 17 :فربايــر .)2021
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والطرق في اليمن :القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية
قطاع النقل الب ّري
ُّ

املؤسسي
 )4االنقسام
ّ
املؤسسـي يف القطـاع وضعـف تنمية
تسـ ّبب االنقسـام السياسـي يف تعميـق االنقسـام
ّ
املهـارات والتدريـب ،إلـى جانـب تسـ ّرب الـكادر بسـبب توقـف أوتدنـي الرواتـب ،أو ضعـف
وعـدم وجـود حوافـز ومكافـآت ،فضلا عـن ّ
تعطيـل الجهـود الراميـة إلـى االرتقاء بمسـتوى
الخدمـات التـي يقدمهـا القطـاع وصيانـة أو تطويـر بنيتـه التحتيـة.
وإضافـة إلـى مـا سـبق ،عانـت الشـركات العاملـة يف القطـاع مـن خسـائر ماليـة بسـبب
املؤسسـي وازدواج السياسـات واملطالبـات املاليـة مـن قبـل سـلطات صنعـاء
االنقسـام
ّ
وعـدن ،ومصـادرة األصـول واالبتـزاز مـن قبـل نقـاط التفتيـش ،وزادت هـذه التطـورات مـن
قدمـي الخدمـاتّ ،
تعقيـد الوضـع ونتـج عنهـا سياسـات ّ
وأثـرت ىلع جـودة
أثـرت ىلع ُم ّ
الخدمـات املقدمـة للمسـتخدمين ،ليصـل األمـر بإحـدى الشـركات ،وهـي شـركة راحـة ،إلى
اإلغلاق النهائـي ،وإنهـاء خدمـات موظفيهـا يف  20مايـو  .2020وجعلـت شـركات النقـل
البـري تقـع بيـن مطرقة سـلطات أنصـار اهلل وسـندان الحكومة ا ُ
ملعتـ َرف بها دوليـا ،ويتضح
[[[5
ذلـك مـن خلال اآلتـي:
مقدمـو الخدمـات مطالبين بتسـديد جبايات عاليـة من جميع الجهات الرسـمية
•أصبـح ّ
وغيـر الرسـمية يف كل املحافظـات ،فضلا عـن رسـوم الترخيصـات والضرائـب لـكال
ّ
الحـق يف تحصيـل
الطرفيـن؛ فالحكومـة املعتـ َرف بهـا دوليـا تـرى أنهـا هـي صاحبـة
هـذه األمـوال ألنهـا املعترف بهـا دول ًيـا ،يف حين ترى سـلطات أنصـار اهلل أنها حكومة
األمـر الواقـع ويجـب ىلع الشـركات أن تدفـع لهـم.
•أصبحـت حافلات شـركات النقل البـري تواجه إجـراءات ُم ّ
عقدة من قبل عشـرات النقاط
األمنيـة املنتشـرة يف كل محافظـة ومدينة بسـبب توقيـف الباصات لسـاعات طويلة،
وممـا يـؤدي إلـى رفـع تكاليـف التشـغيل للحافلات أن الجهـات األمنيـة لـم تتفق ىلع
آليـة ونافذة واحـدة للجميع.

 )5ارتفاع أجور النقل البري
ارتفعـت أجـور النقـل بنسـبة وصلـت إلـى  %208نهايـة ديسـمبر  2020مقارنـة بديسـمبر
 [[5[.2013و ُتعـزى زيـادة تكاليـف النقـل املح ّلـي إلـى انعـدام األمـن واألضـرار التـي لحقـت
[[[5
بالطـرق ،ودفـع مبالـغ غيـر رسـمية عند نقـاط التفتيش ،واتخـاذ ُ
الطـرق البديلة األطـول.
كمـا تأثـرت أجـور النقـل بارتفاعـات أسـعار الوقـود ،فوفقـا إلصـدار ديسـمبر  2020من نشـرة
مراقبـة السـوق اليمنـي ،بلـغ سـعر الديـزل  410ريـال يمني/لتر ،وهو مـا يمثل زيادة بنسـبة
[[[5
 %173مقارنـة بسـعر مـا قبـل األزمـة البالـغ  150ريـال يمني/لتـر.
 )51املصــدر أو ناليــن ،نقابــة شــركات النقــل الــري اليمنــي ،أصــدرت بيانــاً ســردت فيــه أســباب مــا وصفتــه بـ”احتضــار قطــاع النقــل الــري اليمنــي”،
وذلــك إثــر قيــام شــركة “راحــة” للنقــل واملواصــات بإغــاق الشــركة 28 .مايــو ( https://almasdaronline.com/author/6395 ،2020تاريــخ
الوصــول إليــه 21 :يونيــو .)2021
( )52أ) الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،جــداول نشــرة األرقــام القياســية ألســعار املســتهلك للعــام http://www.cso-yemen.com/ ،2013
( publiction/arkam_2012/2013/arkam_13_2013.xlsxتاريــخ الوصــول إليــه 22 :يونيــو ( .)2021ب) الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،جــداول
نشــرة األرقــام القياســية ألســعار املســتهلك ( .2020بيانــات غــر منشــورة).

 )53مجموعــة البنــك الــدويل“ ،مذكــرة سياســية اليمــن رقــم ( :)3جاهزيــة القطــاع الخــاص للمســاهمة يف إعــادة اإلعمــار والتعــايف يف اليمــن” 23 ،مايــو
http://documents1.worldbank.org/curated/en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC- ،2017
( Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 15 :فربايــر  .)2021تجــدر اإلشــارة إىل زيــادة تكاليــف النقــل املحــي بقــدر
يفــوق تكلفــة الشــحن البحــري إىل اليمــن .عــى ســبيل املثــال ،تصــل تكلفــة نقــل البضائــع مــن عــدن إىل محافظــات أخــرى إىل  2,800دوالر أمريــي.
 )54منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ،نشــرة مراقبــة الســوق الشــهرية ،العــدد  ،65ديســمرب  ،2020ص http://fsts-gov.com/sites/ ،2
( default/files/FAO_FSTS%20Market%20Monitoring%20Bulletin_Dec_20_Ar.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 2 :أبريــل .)2021
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قطاع النقل الب ّري
ُّ

 )6تعرقل مشاريع الطرق
أدى الصـراع إلـى ّ
توقـف األغلبيـة العظمـى مـن مشـاريع الطـرق والصيانـة العاديـة ألعمـال
ّ
الطـرق والجسـور ،ممـا تسـ ّبب يف حرمـان اآلالف مـن العمـال يف جميـع أرجـاء البلاد مـن
فـرص العمـل املـدّرة للدخـل [[5[.وتزايـدت مشـاكل مشـاريع الطـرق نظـرًا ملـا تمـ ّر بـه اليمن
منـذ بدايـة الحرب والصـراع وحتى الوقت الراهـن ،وصعوبة االلتزام بتوفير أي مبالغ السـتمرار
املشـاريع قيـد التنفيـذ .طبقـا لتقريـر وزارة األشـغال العامـة والطـرق تتج ّلـى أبرز املشـاكل
[[[5
التـي تواجـه مشـاريع الطـرق فيما يأتـي:
 )1ارتفـاع أسـعار املحروقـات ،وهـو العامـل الرئيـس يف التكلفـة يف عقـود مشـاريع
الطـرق بسـبب اسـتخدام املعـدات الثقيلـة؛
 )2ارتفـاع أسـعار بقيـة املـواد مثـل الحديـد واألسـمنت وقطـع الغيـار بسـبب ارتفـاع
سـعر صـرف الـدوالر؛
ّ )3
تأخر صرف بقية مستحقات املقاولين؛
ّ
توقف بعض الجهات املانحة عن تمويل تنفيذ بعض املشاريع؛
)4
 )5عـدم إمكانيـة توفيـر التمويلات الكافيـة التـي يسـتلزمها تنفيـذ هـذه املشـاريع
وفقـا لبرامـج زمنيـة محـددة؛
[[[5

 )6مشاكل ارتفاع أسعار املشتقات النفطية قبل الحرب.

ومـن جهـة أخـرىّ ،
أكـد وزيـر األشـغال العامـة والطـرق يف الحكومـة ا ُ
ملعتـرف بهـا دوليـا
أن األزمـة السياسـية التـي تعصـف بالبلـد تسـببت يف توقـف عمليـة التنمية بشـكل عام،
وانعكـس هـذا ىلع الطـرق التـي توقفـت بشـكل كامـل ،مما أدى إلـى تدهور شـبكة الطرق
وأفقدهـا وضعيتهـا التـي أنشـئت مـن أجلهـاُ ،يضـاف إلـى ذلـك أضـرار الحـرب ىلع شـبكة
الطـرق والجسـور التـي تضـ ّررت بشـكل كبيـر [[5[.ويف هـذا السـياق ،ركـزت خطـة التعـايف
واألولويـات لـوزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي للحكومـة املعتـرف بهـا دوليـا ىلع إعطـاء
أولويـة إعـادة اإلعمـار واملشـاريع قيـد التنفيذ ومعالجـة أوضاع املتعثـر منهـا [[5[.ويف هذا
الصـدد ،يشـير تقريـر وزارة األشـغال العامة والطرق إلـى أن إجمالي عدد املشـاريع املطلوب
حصرهـا وتصفيتهـا يبلـغ  286مشـروعا ،وإجمالـي األطـوال املسـتهدفة لعمليـة الحصـر
والتصفيـة تصـل إلـى  14,000كـم ،وإجمالـي تكلفـة املشـاريع باألسـعار السـابقة (تكلفـة
[[[6
األعمـال املتبقيـة) تبلـغ نحـو  849مليـار ريـال يمنـي.
 )55مجموعــة البنــك الــدويل“ ،قطــاع النقــل يف اليمــن :مذكــرة سياســة اليمــن رقــم ( )4بشــأن تقديــم الخدمــات الشــاملة” 24 ،أبريــل http:// ،2017
documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen( Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 2 :فربايــر .)2021
 )56وزارة األشغال العامة والطرق ،برنامج وزارة األشغال للعام ( .2020/2021وثيقة غري منشورة)

 )57بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  30لســنة  2013اعتمــدت اآلليــة الخاصــة بتنفيــذ املعالجــات الســعرية الناتجــة عــن ارتفــاع أســعار املشــتقات
النفطيــة مــع اتخــاذ عــدد مــن القــرارات التــي منهــا )1 :ضــرورة حصــر وتصفيــة املشــاريع املتعــرة والبالغــة يف حينــه  199مشــروعا؛  )2تنفيــذ عــدد مــن
املشــاريع إىل مرحلــة محــددة مــن اإلنجــاز ثــم إنهــاء عقودهــا وحصرهــا وتصفيتهــا وإنزالهــا يف مناقصــات عامــة لتصحيــح أوضاعهــا وتــايف اســتمرار
عمليــة التنفيــذ بموجــب ملحقــات عقــود كانــت تحــرر لتصحيــح التكلفــة التــي وردت يف العقــد األصــي.
 )58وزارة األشــغال العامــة والطــرق ،صنــدوق صيانــة الطــرق (عــدن)“ ،كلمــة وزيــر األشــغال العامــة والطــرق” 30 ،يونيــو http://rmf- ،2019
( yemen.org/NDetails.aspx?contid=4تاريــخ الوصــول إليــه 15 :فربايــر .)2021

 )59وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل“ ،خطــة أولويــات إعــادة اإلعمــار والتعــايف االقتصــادي :األولويــات العاجلــة” ،يونيــو  ،2019ص http:// ،27
www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20
( Translation)-2.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 7 :فربايــر  .)2021اعتــرت الخطــة السياســات والتدخــات ذات األولويــة يف املاليــة العامــة إعطــاء
األولويــة ملعالجــة املشــاريع املتعــرة.

 )60وزارة األشغال العامة والطرق ،تقرير تحليل الوضع الراهن ،ديسمرب ( .2020تقرير غري منشور)
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جدول  :5وضع مشاريع الطرق قيد التنفيذ واملشاريع املقترح استكمال حصرها
[[[6
وتصفيتها مع املشاريع املتعثرة
م

مشاريع الطرق الجاري تنفيذها

عدد
املشاريع

1

مشاريع تم التعاقد ىلع تنفيذها
عبر مناقصات عامة

إجمالي
الطول
(كم)

املشاريع مشاريع
تحت
التي
الحصر
حصرت

املشاريع
املتبقية

41

732

5

7

29

30

1,045.4

1

3

26

181

8,893.9

19

17

145

مشاريع الطرق املتعثرة  +مشاريع
مقترح حصرها وتصفيتها وإنـزال
199
4
األعمال املتبقية يف مناقصات
عامة

6,005.4

مشاريع الطرق املقترح تنفيذها
 2حتى نقاط معينة وتحتاج إلى
معالجات (عقود تكليف مباشر)
3

مشاريع الطرق الجاري تنفيذها
وفقًا للعقود وامللحقات السابقة
(عقود تكليف مباشر)

إجمالي املشاريع

451

16,676.7

46

67
71

86
94

286

 )7صعوبات حركة الركاب والبضائع عبر املنافذ البرية الدولية
وضعـت الحرب يف اليمن سـكان البلد املنهـك اقتصاديا أمام صعوبـات ومعاناة لم يعرفوها
مـن قبـل ،فقـد أصبحـت املنافذ البرية تشـكل خطـرا وقلقا ومعانـاة النتقال الـركاب وحركة
التجـارة الدوليـة البريـة لليمـن ،خصوصـا مـع توقـف وإغلاق شـبة كامـل يف ثالثـة منافـذ
وحـ َرض ُّ
وعِلب.
(الطـوال) َ
بريـة مهمـة ملناطـق الكثافة السـكانية يف اليمن ،وهـي ال ُب ْقع َ
انخفـض إجمالـي الـركاب الواصليـن واملغادريـن عـام  2017إلـى نحـو  108آالف راكب بنسـبة
تراجـع  %96.7عـن عـام  [[6[،2014مـ ّر جميعهم عبر منفـذ الوديعة ،املنفذ الوحيـد حاليا إلى
السـعودية ،وقد تحول إلى شـريان وحيد بين البلدين اللذين يرتبطان بأكبر شـريط حدودي
بالنسـبة لكليهمـا .و ُتشـير بعـض التقديـرات إلـى وجـود أكثر من مليـون يمني بالسـعودية
(الحـج
(عمالـة يمنيـة) ،إضافـة إلـى الحركـة التجاريـة واملسـافرين ألداء الشـعائر اإلسلامية
ّ
والعمـرة) يف األراضـي املقدسـة ،غيـر أن السـفر عبـر هـذا املنفـذ الوحيـد أصبـح معانـاة
“الع َبـر” الواصل
كبيـرة تشـمل املسـافة الطويلـة وحواجـز التفتيش والحفريـات ىلع طريق َ
إلـى املنفـذ والـذي يتسـبب بحوادث سـير متكـررة ،وصوالً إلـى االزدحام ىلع أبـواب املنفذ
الـذي ال يتمتـع بالبنيـة التحتيـة الالزمـة السـتيعاب كامل حركـة التنقل بيـن البلدين.

 )61وزارة األشغال العامة والطرق ،قطاع الطرق ،برنامج وزارة األشغال للعام ( .2020/2021وثيقة غري منشورة)

 )62املصــادر( :أ) الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2014الفصــل  :12النقــل والســفر ،الجــدول  :18الواصلــون واملغــادرون مــن وإىل
أرايض الجمهوريــة اليمنيــة بحســب املنافــذ خــال الفــرة -2014 2012مhttp://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/ ،
( Transport_Travel.xlsتاريــخ الوصــول إليــه 6 :أغســطس ( .)2021ب) كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2017الفصــل  :12النقــل والســفر،
الواصلــون واملغــادرون مــن وإىل أرايض الجمهوريــة اليمنيــة بحســب املنافــذ خــال الفــرة -2017 2015مhttp://www.cso-yemen.com/ ،
( publiction/yearbook2017/Transport_Travel.xlsتاريــخ الوصــول إليــه 6 :أغســطس .)2021
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جدول  :6عدد الركاب الواصلين واملغادرين من وإلى أراضي الجمهورية اليمنية عبر
املنافذ البرية خالل الفترة 2017–2014
السنة

اليمنيون
الواصلون

املغادرون

العرب
الواصلون

األجانب

املغادرون

الواصلون

املغادرون

2014

505,625 494,974 878,522 1,403,886

14,426

13,773

اإلجمالي
الواصلون

املغادرون

1,397,920 1,913,286

2015

154,359

117,699

188,931

194,140

4,895

4,188

348,185

316,027

2016

52,656

39,890

730

679

677

496

54,063

41,065

2017

42,452

56,765

2,652

2,434

1,864

2,348

46,968

61,547

وتكتسـب املنافـذ البريـة أهميـة بسـبب حركـة التجـارة والبضائـع التـي تمـ ّر عبرهـا .فعلى
سـبيل املثـال ،كان منفـذ َحـ َرض ُّ
الطوال يسـتحوذ ىلع  %50مـن حركة التجـارة البرية قبل
أدت إلـى إغالقـه منـذ مايـو  ،2015باسـتثناء حـركات
الحـرب [[6[،غيـر أن املعـارك البريـة قـد ّ
غيـر نظاميـة محـدودة .لذلـك ،يضطـر التجـار إلـى أن يسـلكوا طرقـا بديلـة وطويلـة لنقـل
َ
الوديعة–شـ ُرورة الحـدودي،
الصـادرات اليمنيـة ىلع الحـدود اليمنيـة السـعودية عبـر معبـر
الـذي يبعـد  565كـم عـن صنعـاء (أي نحـو  7إلـى  8سـاعات بالسـيارة) ،مقارنـة بمنفـذ
حـرض– ُّ
الطـوال الـذي يبعـد  288كـم عـن صنعـاء (أي نحـو  5سـاعات بالسـيارة) [[6[.أما منفذ
“شـحن” البـري ىلع الحـدود اليمنيـة العمانية ،فيبعد أكثر باتجاه شـرق البلاد .عالوة ىلع
ِ
ذلـك ،انخفضـت حركـة البضائـع عبـر هـذه املنافـذ الحدوديـة املفتوحـة بسـبب اإلجراءات
املعقـدة املفروضـة؛[ [[6فقـد تراجعـت الـواردات عبر املنافـذ البرية بنسـبة  %18بين عامي
 2014و ،2017وتراجعـت الصـادرات وإعادة الصادرات بنسـبة  %74و [[6[%95ىلع التوالي خالل
الفتـرة نفسـها كمـا هـو موضـح يف الجـدول اآلتي:
جدول  :7الواردات والصادرات وإعادة الصادرات عبر املنافذ البرية لألعوام  2014و2017
الواردات

الصادرات

إعادة الصادرات

السنوات
2014

294,097

62,693

29,080

2017

240,244

16,392

1,511

التغير منذ 2014

(18% )−

(74% )−

(95% )−

 )63الجهاز املركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي  ،2014الفصل  :24التجارة الخارجية“ ،الجدول  ،”12والجدول  ،”13املرجع السابق ذكره.

 )64مجموعــة البنــك الــدويل“ ،مذكــرة سياســية اليمــن رقــم ( :)3جاهزيــة القطــاع الخــاص للمســاهمة يف إعــادة اإلعمــار والتعــايف يف اليمــن” ،املرجــع
الســابق ذكــره ،ص .13

 )65األوتشا ،تقرير باملستجدات اإلنسانية يف اليمن ،املرجع السابق ذكره ،ص .8

( )66أ) الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2014الفصــل  :24التجــارة الخارجيــة ،الجــدول  :12الــواردات حســب املنافــذ الجمركيــة
خــال األعــوام  ،2016–2014والجــدول  :13الصــادرات وإعــادة الصــادرات بحســب املنافــذ الجمركيــة لألعــوام http://www.cso- ،2016–2014
( yemen.com/publiction/yearbook2014/Foreign_Trade.xlsتاريــخ الوصــول إليــه 8 :فربايــر ( .)2021ب) كتــاب اإلحصــاء الســنوي
 ،2017الفصــل  :24التجــارة الخارجيــة ،الجــدول  :12الــواردات حســب املنافــذ الجمركيــة خــال األعــوام  ،2017–2015والجــدول  :13الصــادرات
وإعــادة الصــادرات بحســب املنافــذ الجمركيــة لألعــوام http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/ ،2017–2015
( Foreign_Trade.xlsxتاريــخ الوصــول إليــه 8 :فربايــر .)2021
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هما للدخـل القومي .فقد بلغ عدد السـواح
مـن ناحيـة أخـرى ،تمثل املنافذ البريـة مصدرا ُم ّ
الوافديـن عبـر املنافـذ البرية عـام  2014نحـو  821ألفًا يمثلـون  %67.4من إجمالي السـياحة
الوافـدة عبـر املنافـذ البرية والجويـة والبحرية [[6[،و ُتشـير البيانات إلى أن  %76من السـياحة
الوافـدة البريـة تأتـي عبـر ثالثـة منافذ هـي َح َرض ُّ
وعِلب .كمـا هو موضح
(الطـوال) وال ُبقـع َ
يف الجـدول اآلتي:
لعامي  2014و2015
جدول  :8السياحة الوافدة بحسب املنافذ البرية
َ
املنفذ (واملحافظة)

%

2014

%

2015

َح َرض ُّ
(ح ّجة)
(الطوال) َ

501,615

61%

60,861

28%

(ص ْعدة)
ال ُبقع َ

96,873

12%

85,118

39%

(ص ْعدة)
َعِلب َ

26,251

3%

5,722

3%

شحن (ا َ
مل َهرة)
ِ

13,593

2%

4,918

2%

ص ٌر ْفيت (ا َ
مل َهرة)
ِ

58,688

7%

22,855

10%

الو ِديعة (حضرموت)
َ

123,976

15%

39,351

18%

اإلجمالــــي

820,996

100%

218,825

100%

تطوير املنافذ البرية الدولية
ُتشـير عـدد من الدراسـات إلـى أن املنافذ البرية تفـوق أهمية املنافذ البحريـة والجوية من
[[[6
نواحـي عدة ،وأهمها مـا يأتي:
 )1اختصار واختيار الفترة الزمنية الالزمة لنقل البضائع؛
 )2التكاليف املالية املترتبة ىلع إدخال البضائع مقارنة باملنافذ البحرية والجوية؛
 )3تقليل نسبة األضرار الناتجة عن عمليات النقل والتداول واملناولة للسلع؛
 )4املنافـذ البرية تشـجع القطـاع الخاص املوجـود بالقرب من الحـدود ىلع الجانبين
لتنشـيط التجارة؛
 )5املنافذ البرية تسهل حركة السياحة والتنقل بين الحدود.
املنافـذ البريـة اليمنيـة تفتقـر إلـى كثيـر مـن املتطلبـات األساسـية للتطويـر ،وقـد أشـار
تقريـر الوفـد املشـترك مـن القطاع الخـاص والجهـات الحكومية إلـى املنافذ البريـة إلى أن
االحتياجـات واملتطلبـات التطويريـة التـي تفتقـر إليها منافـذ اليمن البرية (منفـذ الوديعة
[[[6
نموذجـا) تشـمل ما يأتـي:
•ال تزال التجهيزات ووسائل العمل واملرافق والخدمات دون املستوى املطلوب؛
مبـان مؤقتـة ليسـت بهـا تجهيـزات ومرافـق وخدمات وال تسـتوعب
•العمـل يجـري يف
ٍ
حركـة املسـافرين والقادمين؛

 )67املصــدر :كتــاب اإلحصــاء الســنوي  ،2017الفصــل  :18الســياحة ،الجــدول  :7الســياحة الوافــدة بحســب املنافــذ ووســيلة الســفر لعامَ ــي 2014
و( http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Tourism.xls ،2015تاريــخ الوصــول إليــه 22 :يونيــو .)2021

 )68االتحــاد العــام ُ
للغــرف التجاريــة الصناعيــة اليمنيــة؛ الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بأمانــة العاصمــة؛ غرفــة تجــارة وصناعــة حضرمــوت؛ الهيئــة
العامــة لتنظيــم شــؤون النقــل الــري؛ كتــاب األوراق املقدمــة لورشــة عمــل “جــودة الخدمــة يف املــوائن الربيــة ودورهــا يف تنشــيط الســياحة وتســهيل
النقــل والتجــارة ،مينــاء الوديعــة الــري (نموذجــا)” ،صنعــاء ،موفمبيــك 11–10 ،ينايــر .2010
 )69املصدر السابق.
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شـحة يف اإلمكانـات الفنيـة
•تعانـي مـن مشـاكل يف توفيـر الكهربـاء وامليـاه وهنـاك ّ
واملادية والبشـرية؛
•عـدم وجـود مكاتب لبعـض الجهات الحكوميـة املعنية بالتبـادل التجـاري (املواصفات
واملقاييـس والصحة والزراعـة وغيرها)؛
•ضعف الخدمات األمنية؛
•بعض املنافذ ال تعمل ىلع مدار الساعة؛
•مشـكالت الطـرق مـن جهـة عـدم وجـود الصيانـة املسـتمرة وعـدم وجـود اإلرشـادات
املروريـة وضيـق بعـض الطـرق.
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قطاع النقل الب ّري
ُّ

السياسات ذات األولوية لمعالجة آثار الحرب
على قطاع النقل البري
السياسات العاجلة
أوال :سـرعة بـذل الجهـود العاجلـة لتحييـد قطـاع النقـل البـري والطـرق عـن الصراعـات
العسـكرية والسياسـية الحاليـة التي ألحقت دمارا واسـعا بالقطاع ،لتقديـم الخدمات بكفاءة
وفعاليـة يف جميـع أنحـاء اليمـن لضمـان رفـع املعانـاة عـن املسـافرين وتسـهيل تنقـل
املواطنيـن بيـن املحافظـات ،وتشـجيع ودعـم الجهـود والترتيبـات لفتـح الطـرق الحيوية،
ودعـوة الجهـات األمنيـة لوضـع آليـة ونافذة واحـدة للجميع .ويجـب وقـف االزدواج الضريبي
وإيجـاد آليـات واضحـة للرسـوم املفروضـة بحسـب الخدمـات يف املناطـق املختلفـة.
ثانيـا :سـرعة معالجـة مشـاكل املشـاريع املتعثـرة للطـرق مـن خلال حصـر املشـاريع
املتعثـرة:
•وضـع خطـة لعمليـة حصـر وتصفيـة املشـاريع املتعاقـد عليهـا سـابقًا بمـا يكفل
إعـادة جدولتهـا وتنظيمهـا مسـتقب ً
ال وفقـا لخطـط التمويـل املتاحـة.
•إعـداد الدراسـات والتصاميـم ودراسـات الجـدوى للمشـاريع املهمـة مـن ضمـن
املشـاريع املذكـورة يف الفقـرة السـابقة لتكـون جاهـزة للتنفيـذ حـال توفـر التمويـل.
•حصـر وتصفيـة املشـاريع للتخ ّلـص مـن املقاولين غير املؤهلين وإسـناد املشـاريع
ملقاوليـن مؤهليـن وفقًا لقانـون املناقصات.
ثالثـا :تطويـر وتطبيق وتشـغيل أنظمة النقـل الذكية يف قطاع النقل البـري لحافالت نقل
الـركاب وشـاحنات نقـل البضائع من خالل تطبيـق األنظمة اإللكترونيـة وتقنية املعلومات:
•الربـط الشـبكي اإللكتروني لحافالت ُركاب النقل الجماعـي بين املحافظات لتقديم
والحد من العوائـق والصعوبات
الخدمـات بكفـاءة وفعاليـة يف جميـع أنحاء اليمـن،
ّ
التـي تواجـه حركـة نقـل الـركاب الدولـي واملحلـي عبـر شـركات النقـل وإلزامهـا
بالحصـول ىلع التراخيـص والربـط الشـبكي اإللكترونـي وتركيـب نظـام الجـي بـي
إس (نظـام التموضـع العاملـي) بمـا يضمـن أمـن وسلامة الركاب.
•دراسـة إمكانيـة اسـتخدام أنظمـة املدفوعـات اإللكترونيـة التابعـة لشـاحنات
البضائـع التـي تنتقـل بيـن املحافظـات لتبسـيط املدفوعـات واالتفاقيـات حـول
كيفيـة تقاسـم هـذه اإليـرادات بيـن األطـراف ىلع املـدى القصيـر.
•تطبيـق أنظمـة املراقبـة اإللكترونيـة وتكنولوجيـا النقـل الذكية ملعالجـة التوقف
غيـر الضـروري للشـاحنات لفترات طويلة عنـد املنافذ الحدودية وعنـد بعض نقاط
التفتيـش من خالل السـماح باملراقبة ىلع مسـتوى القيـادة املركزية والتي يمكن
أن تزيد من مسـتوى املسـاءلة.

السياسات والبرامج متوسطة وطويلة املدى (بعد اتفاق
السالم)
•إنشـاء موانـئ بريـة جافـة عند مداخل املدن الرئيسـة ،وذلك من شـأنه أن يسـاعد
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ُّ

ىلع تخفيـف ازدحـام الطـرق والتخفيف من الحموالت الثقيلـة ىلع الطرق وتقليل
تكلفـة نقـل البضائـع وتوفيـر مناطـق تخزيـن مؤقـت للتجـار وتسـهيل عمليـات
[[[7
الرقابـة والتفتيش.
•تحسـين خدمـات نقـل الـركاب بيـن املحافظـات والنقـل الدولـي ،وذلـك مـن خالل
توفيـر الخدمـات املسـاعدة واملكملـة مثل محطـات الـركاب ،ومحطات االسـتراحة،
ومراكـز الصيانـة ،وتعزيـز الرقابـة والتفتيـش لتحقيـق جـودة خدمـات النقل.
•تأهيـل اسـتخدام مقاوليـن محلييـن مـن ذوي الكفـاءة وتعزيـز قـدرات الشـركات
املحليـة لالستشـارات الهندسـية للقيـام بدورها فيمـا يتعلق بأعمال إعـادة اإلعمار
يف قطـاع النقـل البـري والطـرق.
•االستعــداد بالخطـط والبرامـج ملا بعـد انتهاء الحـرب بهدف تنفيذ برامـج التنمية
يف مجــال الطـرق والجسـور ،والتخ ّلـص مـن األعبـاء املتراكمـة ىلع قطـاع الطرق
وتحويلهـا إلى برامـج تنموية مسـتقبلية.

 )70املينــاء الجــاف :منشــأة مجهــزة ُتقــام داخــل البــاد بعيــداً عــن املينــاء البحــريُ ،
وتوضــع املــوائن الجافــة يف مناطــق تتاخــم املــدن الصناعيــة ومناطــق
االســتهالك بهــدف االســتفادة مــن وفــورات النقــل متعــدّ د الوســائط ،وتحــرص معظــم دول العالــم عــى إقامــة املــوائن الجافــة .ملزيــد مــن التفاصيــل:
وســام محمــود درويــش“ ،تقييــم التكامــل التشــغييل بــن املــوائن الجافــة واملــوائن البحريــة يف الجمهوريــة العربيــة الســورية” ،بحــث مقــدم لنيــل
درجــة املاجســتري يف إدارة األعمــال ،كليــة االقتصــاد ،جامعــة تشــرين ،الالذقيــة ،الجمهوريــة العربيــة الســوريةhttp://nsr.sy/ .29/9/2016.
( df509/pdf/7999.pdfتاريــخ الوصــول إليــه 5 :أغســطس .)2021
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سياسات البنية التحتية الموصى بها
للطرق الريفية والمجتمعية
السياسات العاجلة
 .1نظـرا ألهميـة الطـرق الريفيـة ،ينبغـي توجيـه جـزء مـن املسـاعدات اإلنسـانية
والطارئـة نحو الطـرق الريفية والطرق املجتمعية (رصف الطرق باألحجار) واألشـغال
كثيفـة العمالـة يف مجال الطـرق الريفية ،وذلك عبر الصنـدوق االجتماعي للتنمية
ومشـروع األشـغال العامـة وبرنامـج الطـرق املجتمعيـة يف وزارة األشـغال العامـة،
ويجـب ىلع الحكومـة والجهـات املانحـة ضمـان تكافـؤ الفـرص لجميـع املناطـق
الريفيـة املحرومـة واألكثـر تضـررا مـن الحرب.
 .2التركيـز ىلع دعـم وتصميـم صيانـة الطـرق الريفيـة ،والتـي ّ
تحقـق أقصـى قـدرٍ
ممكـن مـن الفوائـد للطـرق يف القطاعـات األخرى مثـل الزراعـة والصحـة والتعليم،
حـد للسـكان يف املناطـق الريفيـة.
وتوفيـر ُفـرص العمـل إلـى أقصـى ّ
 .3دعـم وتشـجيع املبـادرات املجتمعيـة يف املناطـق الريفيـة إلنشـاء الطـرق يف
الجبـال واملناطـق الوعـرة.
 .4إجـراء عمليـات تخطيـط الطـرق بطريقـة أكثـر شـموالً مـن خلال إشـراك السـلطات
املحليـة والقطـاع الخـاص املحلـي واملتخصصيـن املحلييـن يف الزراعـة والصحة
والتعليم.

السياسات والبرامج متوسطة وطويلة املدى (بعد اتفاق
السالم)
للتوسـع يف مشـاريع الطـرق الريفيـة يف اليمـن .وذلك
 )1إعـداد برنامـج إسـتراتيجي
ّ
يف سـياق التخفيـف مـن الفقر الريفـي ،فالطرق يف املناطق الريفية تسـاعد يف
زيـادة دخـل املزارعيـن وتنويعـه عن طريـق ربطهم باألسـواق.
 )2إعطـاء أولويـة ملشـاريع الطـرق الريفيـة التـي تربـط مناطـق اإلنتـاج الزراعـي
والحيوانـي والسـمكي بمراكـز االسـتهالك والتصنيـع وبمنافـذ التصديـر.
 )3ربط املناطق السياحية واألثرية بشبكة الطرق الحديثة لدعم التنمية السياحية.
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السياسات الموصى بها لصيانة وإصالح الطرق
المؤثرة على الحركة التجارية واالقتصادية
السياسات العاجلة
 .1تفعيـل قانـون األوزان واألبعـاد الكليـة رقـم  23لسـنة  1994والئحتـه التنفيذيـة،
وإعـادة تشـغيل محطـات األوزان التـي تضـ ّررت مـن الحـرب ،وتطويـر املحطـات يف
املناطـق األكثـر أهميـة يف الطـرق الرئيسـة :عـدن ،تعـز ،الحديـدة ،حضرمـوت.
 .2تحديـث البرامـج واألجهـزة الخاصة بقياس الـوزن ،ووضع برامج لرفع مسـتوى الوعي
الشـامل بمخاطر الحمـل الزائد.
 .3تنفيـذ قواعـد السلامة املروريـة ىلع الطـرق بيـن املحافظـات والتوعيـة ،ونشـر
الثقافـة املروريـة بيـن مختلـف شـرائح املجتمـع للحـد مـن حـوادث الطـرق.
 .4وضـع الدراسـات والبرامـج الالزمـة لتشـغيل املحطـات املتنقلـة (محطـات أوزان
الحـد مـن الحمـوالت
للحمـل املحـوري أو محطـات مراقبـة الـوزن وتهـدف إلـى
ّ
الزائـدة) عبـر شـبكة الطـرق والعمـل ىلع تطويـر وتحديـث برامـج وأجهـزة الـوزن
ووضـع خطـط وبرامـج التوعية الشـاملة ملسـتخدمي الطـرق باألضـرار الناجمة عن
الحمـوالت الزائـدة.
 .5اتخـاذ خطـوات مـن شـأنها أن تـؤدي الى زيادة املنافسـة داخـل قطاع النقـل البري
الثقيـل املتخصـص بنقـل البضائـع .سـيؤدي هـذا اإلجـراء إلـى خفـض التكاليـف
املاليـة لنقـل البضائـع بيـن املحافظـات ومكافحـة أي جهـود الحتـكار القطـاع
وتشـجيع ممارسـة نقـل البضائـع ىلع الطـرق البريـة للشـاحنات الفرديـة (الثقيلة
واملتوسـطة والخفيفـة) وشـاحنات نقـل الحاويـات املبـردة ومكاتـب ومنشـآت
الشـحن غيـر املبـردة ووكاالت الشـحن.

السياسات والبرامج متوسطة وطويلة املدى (بعد اتفاق السالم)
 )1تنفيذ املسوحات الشاملة ملعرفة الوضع الحالي لشبكة الطرق من جهة:
أ.

األضـرار والتكاليـف الالزمـة إلعـادة إعمـار الطرق املدمـرة بالتنسـيق والتعاون
مـع الجهـات املانحـة؛

ب .أنظمة إدارة الطرق ووسائل السالمة؛
ت .مسـتوى الخدمـة مـع تحديـد معاييـر تخطيـط التوسـعات املسـتقبلية
ومتطلبـات الصيانـة؛
املحـددة بالقانون
 )2تطويـر آلية لتحصيل رسـوم صندوق صيانة الطرق وفقا للنسـبة
ّ
رقـم  22لسـنة  1995الخـاص بإنشـاء الصنـدوق ،وهـي  %5عـن كل لتر بتـرول وديزل
ُيباع داخـل الجمهورية.
 )3تطويـر املنافـذ البريـة الحدوديـة وتطويـر النظـم وتسـهيل إجـراءات العبـور ،وذلك
مـن خلال تحسـين البنيـة التحتيـة وتوفيـر التجهيـزات ووسـائل العمـل ومرافـق
وخدمـات حركـة املسـافرين ،ووجـود مكاتـب الجهـات الحكومية املعنيـة بالتبادل
التجـاري لتسـهيل حركـة البضائـع الصـادرة والـواردة.
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توصيات لتطوير البنية المؤسسية للنقل
البري والطرق
السياسات العاجلة
واملتوسـط لتحسـين أداء
 .1هنـاك كثيـر ممـا يمكـن القيـام بـه يف املـدى القصيـر
ّ
قطـاع النقـل والطرق يف اليمـن ،ويأتي يف املقام األول تطوير القدرة املؤسسـية
ملؤسسـات النقـل البـري والطرق.
 .2يمثـل الحفـاظ ىلع املـوارد البشـرية وتنميتهـا يف املـدى القصيـر قضيـة ذات
أولويـة لتطويـر قـدرة املـوارد البشـرية يف قطـاع النقـل والطـرق ،وهـذا يتطلـب
العمـل ىلع:
	—صرف مرتبات موظفي وكادر النقل البري والطرق؛
الحد األدنى مقابل اإلنجاز؛
	—تحسين األجور والحوافز يف
ّ
	—توفير برامج التدريب والتأهيل؛
واملعـدات واألنظمـة يف قطـاع النقـل البـري
 .3أهميـة املحافظـة ىلع األصـول
ّ
والطـرق ،وتوفير التمويالت الالزمة لصيانتها وتشـغيلها ورفع جاهزيتها لالسـتعداد
للمشـاركة الفاعلـة يف إعـادة اإلعمـار وتقليـل التكاليـف.

السياسات والبرامج متوسطة وطويلة املدى (بعد اتفاق
السالم)
 )1تطويـر اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي واملؤسسـي لقطـاع النقـل البـري والطـرق
بمـا يتناسـب مـع التطـورات الحديثة ،ومنـع االزدواجية وتضـارب املصالـح واملهام،
ويمكـن التركيـز يف البدايـة ىلع الهيئـة العامـة لتنظيـم شـؤون النقـل البـري
واملؤسسـة العامـة للطـرق والجسـور مـن جهـة األهـداف واألدوار والهيـكل اإلداري.
 )2صيانـة املعـدات واآلالت الثقيلـة التابعـة للمؤسسـة العامـة للطـرق والجسـور مـن
موازنـة صنـدوق صيانـة الطـرق إذا ُمنـح كامـل مـوارده ىلع أن يقـوم الصنـدوق
للمؤسسـة مـن مسـتحقاتها عند تنفيذها ملشـاريع
بخصـم املبالـغ التـي يقدمها
ّ
يمولهـا الصنـدوق.
صيانـة الطـرق والجسـور التـي ّ
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قائمة المراجع
االتحـاد العـام للغـرف التجاريـة الصناعيـة اليمنيـة؛ الغرفـة التجاريـة الصناعيـة بأمانـة العاصمـة؛ غرفـة تجـارة
وصناعـة حضرمـوت؛ الهيئـة العامـة لتنظيـم شـؤون النقـل البـري؛ كتـاب األوراق املقدمـة لورشـة عمـل
“جـودة الخدمـة يف املوانـئ البريـة ودورهـا يف تنشـيط السـياحة وتسـهيل النقـل والتجـارة ،مينـاء
الوديعـة البـري (نموذجـا)” ،صنعـاء ،موفمبيـك 11–10 ،ينايـر .2010
األمـم املتحـدة ،اللجنـة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا (اإلسـكوا) ،لجنة النقل واللوجسـتيات ،مؤشـر األداء
اللوجسـتي يف املنطقـة العربية ،بيروت 21–20 ،ديسـمبر .2017
البنـك الدولـي ،وثيقـة معلومـات املشـروع ،مرحلـة التقييـم املسـبق ،مشـروع ممـر الطريـق السـريع
( P145361)، 24فبرايـر  ،2014تقريـر رقـمPIDA3157. http://documents.worldbank.org/curated/ :
( fr/545861468346158860/PIDA31570ARABI00Box382170B00PUBLIC0.docتاريـخ الوصـول إليـه22 :

يونيـو .)2021

األوتشـا ،تقريـر باملسـتجدات اإلنسـانية يف اليمـن 20–7 ،مايـو  ،2019العـدد https://reliefweb.int/sites/ ،8
( reliefweb.int/files/resources/issue%208%20AR.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 17 :فبرايـر .)2021

البنـك الدولـي ،وثيقـة معلومـات مشـروع إدارة أصـول الطـرق ( ،)P125135رقـم التقريـر PIDA353، 14 :ديسـمبر
،20122

�http://documents1.worldbank.org/curated/en/722641468182056133/PIDA3530ARA

( BIC0Box382142B00PUBLIC0.docxتاريـخ الوصـول إليـه 7 :فبرايـر .)2021

البنـك الدولـي“ ،وثيقـة معلومـات مشـروع تعزيـز اإلنتاجيـة الزراعيـة ألصحـاب الحيـازات الصغيـرة يف اليمـن
( ،)P148747مـارس http://documents1.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/ .2015
 )PIDA160450ARAB0Box391418B00PUBLIC0.docxتاريـخ الوصـول إليـه 3 :أبريـل .)2021

الجهاز املركزي لإلحصاء“ ،تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي” ،ديسمبر .2018
الجهـاز املركـزي لإلحصـاء ،كتـاب اإلحصـاء السـنوي  ،2013الفصـل  :12النقـل والسـفرhttp://www.cso-yemen. ،
( com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xlsتاريـخ الوصـول إليـه 4 :فبرايـر ( .)2021املصـدر
الرئيـس :اإلدارة العامـة للمـرور ،وزارة الداخليـة)

الجهـاز املركـزي لإلحصـاء ،كتاب اإلحصـاء السـنوي  ،2014الفصـل  :18السـياحةhttp://www.cso-yemen.com/ ،
( publiction/yearbook2015/Tourism.xlsتاريـخ الوصـول إليـه 8 :فبرايـر .)2021

الجه�از املرك�زي لإلحص�اء ،كت�اب اإلحص�اء الس�نو ي  ،2014الفصـل  :24التجـارة الخارجيـةhttp://www.cso-ye� ،
( men.com/publiction/yearbook2014/Foreign_Trade.xlsتاريـخ الوصـول إليـه 8 :فبرايـر .)2021

الجهـاز املركـزي لإلحصـاء ،كتاب اإلحصـاء السـنوي  ،2015الفصـل  :12النقـل والسـفرhttp://www.cso-yemen. ،
( com/publiction/yearbook2015/Transport_Travel.xlsتاريـخ الوصـول إليـه 12 :فبرايـر ( .)2021املصـدر
الرئيـس للبيانـات :وزارة األشـغال العامـة والطرق)

الجهـاز املركـزي لإلحصـاء ،كتـاب اإلحصـاء السـنوي  ،2017الفصـل  :3السـكانhttp://www.cso-yemen.com/ ،
( publiction/yearbook2017/population.xlsتاريـخ الوصـول إليـه 7 :فبرايـر .)2021

الجهـاز املركـزي لإلحصـاء ،كتـاب اإلحصـاء السـنوي  ،2017الفصـل  :4مؤشـرات خطـوط الفقر يف اليمـنhttp:// ،

( www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Indicators_of_Poverty_Line.xlsتاريـخ الوصـول
إليـه 7 :فبرايـر .)2021

الجهـاز املركـزي لإلحصـاء ،كتـاب اإلحصـاء السـنوي  ،2017الفصـل  :18السـياحة ،الجـدول  :7السـياحة الوافـدة
بحسـب املنافذ ووسـيلة السـفر لعامي  2014وhttp://http://www.cso-yemen.com/publiction/ ،2015

(  yearbook2017/Tourism.xlsتاريـخ الوصـول إليـه 22 :يونيـو .)2021

الجه�از املرك�زي لإلحص�اء ،كت�اب اإلحص�اء الس�نو ي  ،2017الفصـل  :24التجـارة الخارجيـةhttp://www.cso-ye� ،
(  men.com/publiction/yearbook2017/Foreign_Trade.xlsxتاريـخ الوصـول إليـه 8 :فبرايـر .)2021

الجهاز املركزي لإلحصاء ،كتاب اإلحصاء السنوي  ،2018الفصل  :12النقل والسفر( .بيانات غير منشورة).
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املؤسس�ة العامة للطرق والجسور“ ،نبــ�ذة مختصره عـــ�ن املؤسسة العامة للطرق والجس�ور” https://gcrby� ،
(  emen.com/about.phpتاريـخ الوصـول إليه 21 :فبراير .)2021

إبتسـام بولقـواس“ ،تقنيـة نظـم النقـل الذكيـة كإسـتراتيجية لتطويـر قطـاع النقـل” ،الجزائـر :جامعـة الحـاج
لخضـر – باتنـة ،مجلة رؤى اقتصادية ،العـدد  ،6يونيـو https://www.univ-eloued.dz/roa/images/ ،2014
( PDF/d10.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 15 :فبرايـر .)2021

أطبـاء بلا حـدود“ ،األمهـات واألطفـال ُتركـوا ليالقـوا حتفهـم مـن دون الحصـول ىلع الرعايـة الطبيـة” (بيـان
صحفـي) 24 ،أبريـل https://www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without- ،2019
( access-medical-careتاريـخ الوصـول إليـه 10 :فبرايـر .)2021

البرنامـج االنمائـي لألمـم املتحـدة ،رصـف ُطـرق اليمـن املحفوفـة باملخاطر :مسـار إلنقـاذ الحياة نحـو انتعاش

اقتصادي واسـتقرار اجتماعي 08 .يوليـوhttps://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/ ،.2020 ,

presscenter/articles/2020/paving-yemen_s-treacherous-roads--a-life-saving-path-towards( eco.htmlتاريـخ الوصـول إليـه 20 :فبراير .)2022

برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية يف اليمـن (موئـل األمـم املتحـدة) ومنظمـة األمـم املتحـدة
للتربيـة والعلـم والثقافة (اليونسـكو)“ ،زنجبـار :ملـف التنميـط الحضـري”https://unhabitat.org/ ،2020 ،

( sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 17 :فبرايـر .)2021

برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية يف اليمـن (موئـل األمـم املتحـدة) ومنظمـة األمـم املتحـدة
للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)“ ،عـدن :ملـف التنميـط الحضـري”https://unhabitat.org/ ،2020 ،

( sites/default/files/2020/11/aden_city.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 20 :فبرايـر .)2021

سـبأ نـت ،موقـع وكالـة األنبـاء اليمنيـة سـبأ“ ،نحـو  823مليـار ريال خسـائر قطـاع الطرق خلال أربع سـنوات من

العـدوان” 31 ،مـارس ( https://www.saba.ye/ar/news531308.htm ،2019تاريـخ الوصول إليه 5 :أغسـطس

.)2021

“منصـة
صفيـة مهـدي 6 ،أكتوبـر“ ،2019اليمـن :طريـق املـوت اليومـي بعـد إغلاق منفـذ الحوبان-تعـز” ،درج
ّ
إعالميـة مسـتقلة”( #/https://daraj.com/22435 ،تاريـخ الوصـول إليـه 17 :يونيـو .)2021

صلاح الجنـدي 1 ،أكتوبـر “ ،2017الطريـق إلـى الحوبـان يف تعـز ..معانـاة تثقـل كاهـل املسـافرين وتـؤرق
حياتهـم ”..تقريـر صحفـي ،صحيفـة األيـامhttps://www.alayyam.info/news/75B4HPH4-KWMXYG ،
(تاريـخ الوصـول إليـه 17 :يونيـو .)2021

عائشـة الـوراق“ ،ملحمـة السـفر يف اليمـن :حركـة مطـارات غيـر متوقعـة وطـرق محفوفـة باملخاطـر” ،مركـز
صنع�اء للدراس�ات اإلس�تراتيجية  10 ،نوفمبـر https://sanaacenter.org/ar/publications-all/anal� ،2019
( ysis-ar/8377تاريـخ الوصـول إليـه 1:فبرايـر .)2021

عـدن لنـج“ ،تشـكيل لجنـة حصـر محطـات األوزان يف كافـة املحافظـات وتنفيـذ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ”15

(خبـر محلـي) 13 ،مـارس ( /https://www.adenlng.info/news/113504 ،2019تاريـخ الوصـول إليه 5 :فبراير
.)2019

مجموعـة البنـك الدولـي“ ،التقييـم املسـتمر لالحتياجـات يف اليمـن :املرحلـة الثالثـة” DNA 2020)، 2020)،
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment(  Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 12 :فبرايـر .)2021

مجموعـة البنـك الدولـي“ ،قطـاع النقـل يف اليمـن :مذكـرة سياسـة اليمـن رقـم ( )4بشـأن تقديـم الخدمـات
الشـاملة” 24 ،أبريـل http://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/ ،2017

pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4 -Final.pdf
(تاريـخ الوصـول إليـه 2 :فبرايـر .)2021

مجموعـة البنـك الدولـي“ ،مذكـرة سياسـية اليمـن رقـم ( :)3جاهزيـة القطـاع الخـاص للمسـاهمة يف
إعـادة اإلعمـار والتعـايف يف اليمـن” 23 ،مايـو http://documents1.worldbank.org/curated/ ،2017

en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.

( pdfتاريـخ الوصـول إليـه 15 :فبرايـر .)2021
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مجموعة البنك الدولي“ ،نحو خطة للتعايف وإعادة اإلعمار يف اليمن” (مسودة للمناقشة) ،أكتوبر .2017
محمـد فشلان هلـول ،التحليـل الكمـي لكفـاءة شـبكة طـرق النقـل البريـة املعبـدة يف محافظـة القادسـية،
بحـث منشـور يف مجلـة القادسـية ،جامعـة القادسـية ،قسـم الجغرافيـة ،وزارة التعليم والبحـث العلمي،
العـراق .5/12/2018 ،ص http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2019/04/%D8%A7%D9 .3

(   %84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdfتاريـخ الوصـول
إليه 1 :أبريـل .)2021
مشـروع رصـد األثـر املدنـي اليمـن“ ،تقريـر موضوعـي :تأثيـر العنـف املسـلح ىلع البنيـة التحتيـة للنقـل يف
اليمـن” ،أكتوبـر https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20201020_CIMP%20 ،2020

( Thematic%2004_Transport.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 31 :ينايـر .)2021

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة ،مشـروع تطويـر نظـم معلومـات األمـن الغذائـي“ ،تحليـل التصنيف

املرحلـي املتكامـل لألمـن الغذائـي – ملخـص النتائـج” 1 ،مـارس http://agricultureyemen.com/ ،2017

( PDF/ipc_yem_3_2017_ar.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 11 :فبرايـر .)2021

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة ،نشـرة مراقبـة السـوق الشـهرية ،العـدد  ،65ديسـمبر  ،2020ص ،2
_http://fsts-gov.com/sites/default/files/FAO_FSTS%20Market%20Monitoring%20Bulletin

( Dec_20_Ar.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 2 :أبريـل .)2021

منظمـة الصحـة العامليـة ،املكتـب اإلقليمـي لشـرق املتوسـط“ ،التقريـر العاملـي عـن حالـة السلامة ىلع
الطـرق  ،”2015القاهـرة :املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصحـة العامليـة لشـرق املتوسـطhttps:// ،٢٠١٧ ،

( apps.who.int/iris/handle/10665/260163تاريـخ الوصـول إليـه 5 :أغسـطس .)2021

منظم�ة اليونيس�ف ،اليم�ن التقري�ر القط�ري ح�ول األطف�ال خ�ارج املدرس�ة ،أكتوب�ر https://www.uni� ،2014

cef.org/mena/media/6681/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_AR.pdf%20.pdf

(تاريـخ الوصـول إليـه 9 :فبرايـر .)2021

نبيـل محمـد الطيـري ،توجيـه االنفـاق ىلع البنيـة التحتيـة وآثـاره االقتصاديـة واالجتماعيـة ،الوضـع الراهـن
والبدائـل املتاحـة ،املرصـد االقتصـادي للدراسـات واالستشـارات ،صنعـاء الخميـس  21اغسـطس النـدوة
االولـى حـول تحسـين أداء امليزانيـة وضمـان العدالـة االجتماعيـة وذلك بالتعـاون مع مؤسسـة فريدريش

إيبـرت األملانيـة( https://eosc-yemen.org/en/article_details/273 ..تاريـخ الوصـول إليـه 5 :أغسـطس
.)2021

هيئـة تنظيـم النقـل البري األردنيـة“ ،برنامج تفعيـل أنظمـة النقـل الذكيـة”http://www.ltrc.gov.jo/?q=ar/ ،
( projects/52تاريـخ الوصـول إليـه 15 :فبراير .)2021

وزارة األشغال العامة والطرق ،برنامج وزارة األشغال للعام ( .2020/2021وثيقة غير منشورة)
وزارة األشغال العامة والطرق ،تقرير تحليل الوضع الراهن ،ديسمبر ( .2020تقرير غير منشور)
وزارة األشـغال العامـة والطـرق ،صنـدوق صيانـة الطـرق (عدن)“ ،التقريـر الفنـي” ،سـبتمبر https://drive. ،2019
( google.com/file/d/1AdXmfPVoprX3ZoWVeW13H_0DBMebiWIu/viewتاريـخ الوصـول إليـه4 :

فبرايـر .)2021

وزارة األشـغال العامـة والطـرق ،صنـدوق صيانـة الطـرق (عدن)“ ،كلمـة وزير األشـغال العامة والطـرق” 30 ،يونيو
( http://rmf-yemen.org/NDetails.aspx?contid=4 ،2019تاريـخ الوصـول إليـه 15 :فبراير .)2021

وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي“ ،خطـة أولويـات إعـادة اإلعمـار والتعـايف االقتصـادي :األولويـات العاجلـة”،

يوني�و http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-fi ،2019

( nal%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdfتاريـخ الوصـول إليـه 7 :فبرايـر .)2021

وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي ،مسـودة وثيقة “الخطة الخمسـية الرابعـة للتنمية االقتصاديـة واالجتماعية
للتخفيـف مـن الفقـر  ،”2015–2011فبرايـر ( .2011وثيقة غير منشـورة)
وزارة الشؤون القانونية ،الجريدة الرسمية العدد ( )٤/٢٠لسنة .١٩٩٤
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اإلصــــــــــدارات الســـــــــابقـــــــــة
تحسين العالقات بين
مؤسسات الدولة المركزية
والسلطات المحلية

أولويات تعافي وإصالح
قطاع الكهرباء في اليمن

اليمن بين سندان الحرب
ومطرقة فيروس كورونا:
اقتصاد هش بمواجهة
محن متصاعدة

التمويل األصغر في اليمن:
نظرة عامة على التحديات
والفرص

القوى اليمنية العاملة
المغتربة تحت التهديد:
الدور الحيوي للتحويالت
المالية في الحد من
االنهيار االقتصادي

مكافحة الفساد في
اليمن

مشاركة القطاع الخاص
في مرحلة ما بعد النزاع
في اليمن

الحكم المحلي في اليمن
في ظل النزاع واالضطراب

مؤسسي إلعادة
إطار عمل
ّ
إعمار ما بعد النزاع في
اليمن

لإلطالع على مزيد من اإلصدارات
السابقة:
www.devchampions.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـام ومنـــع نشـــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال بنـــاء
تواف ــق ح ــول أه ــم السياس ــات التنموي ــة واالقتصادي ــة م ــن خ ــال إش ــراك وتعزي ــز األص ــوات اليمني ــة
الفاعل ــة يف ه ــذا املج ــال م ــن مختل ــف أطي ــاف املجتم ــع اليمن ــي الفاعلي ــن يف مج ــال التنمي ــة
واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة
املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن ،تنفـــذ هـــذه املبـــادرة بالشـــراكة التنفيذيـــة مـــا
بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة م ــع الش ــرق ( ،)CARPOودي ــب روت لالستش ــارات ،ومرك ــز
صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية ،وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة
يف اليمـــن.
ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w . d e vc h a m p i o n s . o r g :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:
هـــو مركـــز أبحـــاث مســـتقل
يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر
اإلنتـــاج املعـــريف ،مـــع تركيـــز
خـــاص ىلع اليمـــن واإلقليـــم
املجـــاور .تغطــــــــي إصـــدارات
وبرامـــج املــــــــركز ،املتوفـــرة
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة،
التط ــورات السياس ــية واالجتماعي ــة
واالقتصاديـــة واألمنيـــة ،بهـــدف
التأثيـــر ىلع السياســـات املحليـــة
واإلقليميـــة والدوليـــة..

www.sanaacenter.org

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليــــة .تتمتــــع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيم ــا ل ــه عالق ــة باألبح ــاث وتقدي ــم
االستشـــارات والتبـــادل ،مـــع التركيـــز
ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر التع ــاون
والشـــراكة مـــع أصحـــاب املصلحـــة
يف الش ــرق األوس ــط .يمتل ــك فري ــق
 CARPOخب ــرات طويل ــة يف تنفي ــذ
املش ــاريع بالتع ــاون م ــع ش ــركاء يف
اإلقليـــم ،وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة
عميقـــة بالســـياق اليمنـــي.

www.carpo-bonn.org

www.deeproot.consulting

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

للتواصل :ديب روت لالستشارات ،شارع حده ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :

