
رق في اليمن: قطاع النقل البّري والطُّ
القضايا الحرجة والسياسات ذات 

األولوية

مارس/ آذار 2022

إعداد:
ــــيري نبيــــل الطَّ



أعدتــه مؤسســة ديــب روت لالستشــارات ملشــروع “إعــادة تصــور اقتصــاد 
للدراســات  صنعــاء  مركــز  املشــروع  شــركاء  مــع  بالتنســيق  اليمــن”، 
.)CARPO( االســتراتيجية ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق
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القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية

طريق السفر الوحيد بين مدينتي تعز وعدن يف اليمن. 
لقد دمر الطرق يف اليمن خالل سبع سنوات من الحرب. 
)أ ف ب(

شكر وتقدير: 
امتناننــا  خالــص  عــن  نعبــر 

وتقديرنــا للخبــراء اليمنييــن الــواردة 
لألفــكار  األول،  امللحــق  يف  أســماؤهم 

واملعلومــات القيمــة التــي قدموهــا لنــا خــالل 
املقابــالت الهاتفيــة والشــخصية. كمــا نوجــه شــكًرا 

خاًصــا للمهنــدس طــارق إســماعيل طاهــر ملنحنــا وقتــه 
بســخاء وتقديمــة الدعــم باســتمرار خــالل مــدة البحــث.  
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الملّخص التنفيذي

ُيعـّد	النقـُل	البـري	أحـد	أهـم	وسـائل	النقل	وأكثرهـا	اسـتخداما.	اليمـن	يعتبر	بلـد	ريفي	يف	
الغالـب	حيـث	يعيـش	أكثـر	مـن	70%	مـن	السـكان	يف	140,000	تجّمـع	سـكاني	ينتشـر	يف	
أنحـاء	الريـف،	ويحتـاج	معظمهـا	إلـى	طـرق	وتضـّم	أكثـر	السـكان	فقـرًا.	وبالتالـي	فـإن	النقل	
البـري	ضـروري	للتنميـة	الريفيـة	والنمو	االقتصادي	العام.	وتشـّكل	الطرق	الريفيـة	تحّديا	كبيرا	
للتنميـة	يف	اليمـن؛	إذ	لـم	ُتعّبد	منها	إال	نحـو	3,744	كم	يف	املناطق	الريفية،	وهي	ال	تمثل	
إال	6.4%	مـن	إجمالـي	شـبكة	الطرق	يف	البـالد،	وهو	اختالل	يف	توّجهات	إنشـاء	الطرق	يف	
اليمـن	مقارنـة	بالكثافـة	السـكانية	يف	الريف.	تسـّبب	الصـراع	بصوِرِه	املختلفـة	منذ	اندالعه	
يف	زيـادة	معانـاة	سـفِر	وتنّقـِل	املواطنيـن	وصعوبة	نقـل	البضائع	بين	املحافظـات	وكذلك	
مـن	اليمـن	وإليهـا.	إضافـة	إلـى	ذلـك،	ارتفعـت	تكاليـف	النقـل	البري	بنسـبة	تصل	إلـى	%145	
نتيجـة	ارتفـاع	أسـعار	الوقـود	واتخـاذ	الطـرق	البديلـة	األطول	مسـافًة.	كمـا	تكّبدت	مشـاريع	
الطـرق	خسـائر	فادحـة	نتيجـة	الصـراع	ُتقـّدر	بنحـو	1.3	مليـار	دوالر	أمريكـي؛	إذ	بلـغ	إجمالـي	
أطـوال	الطـرق	املتضـّررة	نحـو	6,000	كـم	وتضـّرر	أكثـر	من	100	جسـر	عبور.	عـالوة	ىلع	ذلك،	

توّقفـت	مشـاريع	الطـرق	بسـبب	شـحة	األوضـاع	املالية،	ممـا	فاقم	مشـاكل	القطاع.

ومـع	طـوِل	فتـرة	الحرب	والصـراع	يف	اليمـن	تدهورت	البنية	املؤّسسـية	لقطـاع	النقل	البري	
والطـرق.	ومـن	أبـرز	التحديـات	املؤسسـية	عـدم	مالءمـة	السياسـات	والتشـريعات،	وتهالـك	
ات	واآلالت	واألصـول،	وتسـّرب	الكـوادر	واملـوارد	البشـرية.	وتمّثـُل	أزمة	املـوارد	املالية	 املعـدّ
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	
وإصـالح	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	وسـالمة	الـرّكاب	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	تضـّررت	مـن	الحـرب،	وتنفيـذ	قواعـد	السـالمة	املرورية	ىلع	
الطـرق	بيـن	املحافظـات	للحـّد	مـن	حـوادث	الطـرق،	وتطوير	القدرة	املؤسسـية	ملؤسسـات	
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	جاّفـة	عنـد	
مداخـل	امُلدن	الرئيسـة،	فهذا	من	شـأنه	أن	يسـاعَد	ىلع	تخفيف	ازدحـام	الطرق	والتخفيف	
مـن	الحمـوالت	الثقيلـة	ىلع	الطـرق،	وتقليـل	تكلفـة	نقـل	البضائـع،	وكذلـك	يجـب	إعـداد	
برنامـج	إسـتراتيجي	للتوّسـع	يف	مشـاريع	الطـرق	الريفيـة	يف	اليمـن،	وتنفيـذ	املسـوحات	
الشـاملة	ملعرفـة	الوضع	الحالي	لشـبكة	الطرق،	وتطويـر	املنافذ	البرية	الحدودية	وتسـهيل	
إجـراءات	العبـور،	ويجـب	أيضا	تطوير	اإلطار	التشـريعي	والتنظيمي	واملؤّسسـي	لقطاع	النقل	
البـري	والطـرق	بمـا	يتناسـب	مـع	التطـورات	الحديثـة	ومنـع	االزدواجيـة	وتضـارب	املصالـح	

واملهام.
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لمحة عاّمة عن قطاع النقل البري والطرق 
في اليمن 

ُيعـّد	النقـل	البـري	القطـاَع	الرئيـَس	للنقـل	يف	اليمـن.	وتعتمـد	عليـه	التنميـة	االقتصاديـة	
واالجتماعيـة	إلـى	حّد	بعيد،	ملـا	يقّدمه	من	مسـاندة	لقطاعات	الزراعـة	والصناعة	والتعدين	
والتجـارة،	ومـا	يحّققـه	مـن	ربـٍط	للتجمعـات	السـكانية.	هـذا	إلـى	جانـب	الـدور	املهـم	الذي	
يؤّديـه	يف	التخفيـف	مـن	الفقـر	وتحسـين	مسـتوى	املعيشـة	بتسـهيل	توصيـل	السـلع	
والخدمـات	إلـى	أسـواق	الَحَضـر	والريـف،	وتمكيـن	املنتجيـن	يف	الريـف	مـن	الوصـول	إلـى	
األسـواق،	وإتاحـة	خدمـات	التعليم	والصحة	يف	أرجـاء	البالد	خصوصـا	يف	املناطق	الريفية.	
لذلـك،	كان	إعـداد	القانـون	رقـم	33	لسـنة	2003	بشـأن	النقـل	البـري	وإنشـاء	الهيئـة	العامـة	
لتنظيـم	شـؤون	النقـل	البـري	عـام	2008	خطـوة	ذات	أهميـة	لتنظيـم	وتحريـر	سـوق	النقـل	
البـري	بشـكل	مـدروس،	وإن	كانـت	ال	تـزال	هنـاك	ممارسـات	احتكاريـة	يف	تنظيـم	عمليـات	

نقـل	البضائع	وسـوق	الشـاحنات.]]]

شـهد	قطـاُع	الطـرق	يف	اليمـن	تحـّوالت	كبيـرة	يف	العقـود	الثالثـة	املاضيـة.	وىلع	الرغم	
مـن	أنـه	ال	تـزال	هنـاك	تحّديـات	قائمـة	سـنتطرق	إلـى	أبرزهـا	الحقـا،	كان	لهـذه	التغيـرات	
آثـار	إيجابيـة	واسـعة	ىلع	السـكان	والنشـاط	االقتصـادي	كمـا	يّتضح	مـن	التحّسـن	امللموس	
الـذي	اسـتطاعت	اليمـن	أن	تحّققـه	يف	مؤشـر	األداء	للخدمـات	اللوجسـتية؛	إذ	ارتفـع	ترتيب	
اليمـن	مـن	املرتبـة	112	ىلع	املسـتوى	العاملـي	عام	2007	إلـى	املرتبة	63	ىلع	املسـتوى	
العاملـي	عـام	2012.]]]	عـالوة	ىلع	ذلـك،	شـهدت	الطـرق	األسـفلتية،	والتـي	تعـرف	بأنهـا	
الطـرق	التـي	تربـط	املـدن	الرئيسـية	داخـل	املحافظـات	وتربـط	املحافظـات	مـع	بعضهـا	
البعـض	دون	أن	تشـمل	الطـرق	املسـفلتة	داخـل	املدن،	نمـًوا	من	نحو	4,500	كـم	يف	1990 
إلـى	نحـو	17,289	كـم	عـام	2014	بزيـادة	قدرهـا	284.2%،]]]	إال	أن	الكثافـة	األسـفلتية	للطـرق	
ال	تتجـاوز	31	كـم2	لـكل	1000	كـم	مـن	مسـاحة	الجمهوريـة،]]]	وهـي	كثافـة	منخفضـة	مقارنة	
بمنطقـة	الشـرق	األوسـط	وشـمال	إفريقيا؛	إذ	تصل	إلـى	70كم2	لكل	1000كـم،]]]	كما	أن	كثافة	
الطـرق	األسـفلتية	بحسـب	متغير	السـكان	بلغت	نحـو	0.666	كم/1000	نسـمة،	وهـي	كثافة	

منخفضـة	جـدا	باملقارنـة	باملعيـار	العاملـي	الـذي	يصـل	إلى	496	كـم/1000	نسـمة.]]]

وأّدى	تراكـم	أعمـال	صيانة	الطرق	لسـنوات	عديدة	إلى	شـبكة	ُطرق	سـيئة،	وهـذا	ُيعّد	عامال	
أساسـيا	ُيسـهم	يف	عدم	سـالمة	الطـرق	ويزيد	من	حـوادث	الطرق	املمكـن	تجنبها.	وتواجه	
اليمـن	نسـبة	عاليـة	من	حـوادث	الطرق؛	ففي	عـام	2013،	بلغ	عـدد	الحوادث	املسـّجلة	نحو	

الفقـــر 2011– مـــن  للتخفيـــف  االقتصاديـــة واالجتماعيـــة  للتنميـــة  الرابعـــة  الخمســـية  “الخطـــة  الـــدويل، مســـودة وثيقـــة  التخطيـــط والتعـــاون  1( وزارة 
الـــوزراء عـــى اعتمـــاد الخطـــة يف فربايـــر 2011. )وثيقـــة غـــر منشـــورة( 2015”، فربايـــر 2011، ص 132. أوشـــك مجلـــس 

2( األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، لجنة النقل واللوجستيات، مؤشر األداء اللوجستي يف املنطقة العربية، 
بروت، 20–21 ديسمرب 2017، الجدول 2: ترتيب البلدان األعضاء يف اإلسكوا ومجاميعها يف األعوام 2007 و2012 و2016.

3( )أ( وزارة التخطيط والتعاون الدويل، مسودة الخطة الخمسية الرابعة للتنمية، املرجع السابق ذكره، ص 128. )ب( الجهاز املركزي لإلحصاء، 
كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي 2015، الفصـــل 12: النقـــل والســـفر، الجـــدول 2: أطـــوال الطـــرق األســـفلتية حســـب املحافظـــات )بالكيلـــو مـــر( خـــال الفـــرة 
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2015/Transport_Travel.xls ،2015–2013 )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 12 فربايـــر 

2021(. هـــذه البيانـــات لجميـــع املحافظـــات. )املصـــدر الرئيـــس للبيانـــات: وزارة األشـــغال العامـــة والطـــرق(

4( مؤشر كثافة الطرق األسفلتية يستخرج باحتساب إجمايل أطوال الطرق األسفلتية بالدولة)كم( مقسومة عى مساحة الدولة)كم2(.

5( نبيـــل محمـــد الطـــري، توجيـــه اإلنفـــاق عـــى البنيـــة التحتيـــة وآثـــاره االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الوضـــع الراهـــن والبدائـــل املتاحـــة، املرصـــد االقتصـــادي 
للدراســـات واالستشـــارات، صنعـــاء الخميـــس 21 أغســـطس النـــدوة االوىل حـــول تحســـن أداء امليزانيـــة وضمـــان العدالـــة االجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع 
مؤسســـة فريدريـــش إيـــربت األملانيـــة. صhttps://eosc-yemen.org/en/article_details/273 .4 )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 5 أغســـطس 2021(.

6( محمد فشان هلول، التحليل الكمي لكفاءة شبكة طرق النقل الربية املعبدة يف محافظة القادسية، بحث منشور يف مجلة القادسية، جامعة 
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/ .3 القادسية، قسم الجغرافية، وزارة التعليم والبحث العلمي، العراق، 5/12/2018. ص
  uploads/2019/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf

)تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 1 أبريـــل 2021(.

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2015/Transport_Travel.xls
https://eosc-yemen.org/en/article_details/273
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2019/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2019/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf
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8,962،	نتـج	عنهـا	نحـو	2,494	حالـة	وفـاة	و12,622	إصابـة،]]]	ويقابلهـا	أنه	خـالل	عاَمي	2018 
و2019	بلـغ	إجمالـي	عـدد	الحـوادث	املسـّجلة	نحـو	11,405،	نتـج	عنها	نحـو	2,653	حالة	وفاة	
و16,403	إصابـة،]]]	وُيشـير	التقريـر	العاملـي	عـن	حالة	السـالمة	ىلع	الطـرق	2015	الصادر	عن	
منظمـة	الصحـة	العامليـة	إلـى	أن	معـدل	وفيـات	حـوادث	الطـرق	يف	اليمن	يبلـغ	21.5	حالة	
وفـاة	لـكل	100	ألـف	من	السـكان.]]]	ومن	أبرز	العوامل	الرئيسـة	التي	ُتسـهم	يف	عدم	سـالمة	
الطـرق	يف	اليمـن:	1(	سـوء	أوضـاع	الطـرق	وغيـاب	مزايـا	السـالمة	يف	تصميمهـا؛	2(	سـلوك	
القيـادة	غيـر	اآلمنـة؛	3(	القصـور	يف	تنفيـذ	القوانيـن	وأنظمة	املـرور.	أما	العوامل	امُلنتشـرة	
يف	أوسـاط	السـائقين	فتتمثـل	يف	السـرعة	واسـتخدام	أجهـزة	االتصاالت	)الجـّواالت(،	ويف	
الوقـت	نفسـه	عـدم	ربـط	أحزمـة	األمان	وعـدم	اسـتخدام	التدابير	األخـرى	الخاصة	بالسـالمة	

كفحـص	املركبات	وصيانتهـا	الدورية.

ومن	اإلشـكاليات	الحمولة	الزائدة	للشـاحنات	والسـيارات	واآلليات	الثقيلة؛	فهي	تشـّكل	خطرا	
ىلع	سـالمة	الطـرق	وسـائر	مسـتخدميها	وُتلِحـق	مـع	تزايدهـا	أضـرارا	يف	البنيـة	التحتيـة	
للطـرق	وُتقّلـل	مـن	عمرها	ومسـتوى	السـالمة	املطلوب،	مما	يشـّكل	أعباء	وتكاليـف	إضافية	
للقيـام	بأعمـال	الصيانـة.	علمـا	أن	القانون	رقـم	23	لسـنة	1994	ينّظـم	األوزان	واألبعاد	الكلية	
لجميـع	مركبـات	نقـل	البضائـع	يف	الجمهورية،	لكن	القصور	يف	تنفيذ	القانون	يتسـّبب	يف	

تحميـل	زائـد	للشـاحنات،	مما	يـؤدي	إلى	تلف	السـطح	املعبد	للطـرق.]1]]

شـكلت	قضيـة	األوزان	املحوريـة	ملركبـات	النقـل	إحدى	القضايـا	الرئيسـة	يف	صيانة	الطرق،	
فقـد	كان	هنـاك	توّجهـات	لـدى	صنـدوق	صيانة	الطـرق	بإنشـاء	محطـات	أوزان	جديدة	ىلع	
شـبكة	الطـرق	ويف	عـدة	مناطـق،	ومنهـا	منطقـة	الَعْبـر	وامُلـكاّل	يف	محافظـة	حضرمـوت	
ومنطقـة	الَعَنـد	بمحافظـة	لحج،	ومنطقـة	الَعَلم	يف	محافظة	أْبَين،	إال	أنهـا	لم	ُتنفذ	نتيجة	
الظـروف	التـي	مـّرت	بهـا	البالد	منـذ	عـام	2014.	ويف	الوقت	الحالـي	أخذت	القضيـة	اهتماما	
متزايـدا،	فقـد	صـدر	قـرار	مجلـس	الـوزراء	يف	عـدن	رقم	15	لعـام	2019	حـول	محطـات	األوزان	
واألبعـاد	الكليـة	ملركبـات	النقـل	الثابتـة	واملتنقلـة	يف	جميع	طـرق	الجمهورية	وتشـكيل	
لجنـة	حصـر	محطـات	األوزان	يف	جميـع	املحافظات،]]]]	وُنوقـش	تطبيق	آليـة	قانون	تحديد	

حمـوالت	النقل	البـري	يف	محافظـة	الحديدة.]]]]

نـــوع  املســـجلة حســـب  املركبـــات  6: حـــوادث  الجـــدول  والســـفر،  النقـــل   :12 الفصـــل   ،2013 الســـنوي  اإلحصـــاء  لإلحصـــاء، كتـــاب  املركـــزي  7( الجهـــاز 
http://www.cso- ،2013–2011 الحـــادث وعـــدد األشـــخاص املصابـــن واملتوفـــن فيهـــا واألضـــرار البشـــرية يف محافظـــات الجمهوريـــة خـــال الفـــرة

اإلدارة  الرئيـــس:  )املصـــدر   .)2021 فربايـــر   4 إليـــه:  الوصـــول  )تاريـــخ    yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xls
العامـــة للمـــرور، وزارة الداخليـــة(

8( الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 2019، الفصل 12: النقل والسفر، الجدول 6: حوادث املركبات املسجلة حسب نوع الحادث 
وعدد األشخاص املصابن واملتوفن فيها واألضرار البشرية. )بيانات غر منشورة(

9( منظمـــة الصحـــة العامليـــة، املكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق املتوســـط، “التقريـــر العاملـــي عـــن حالـــة الســـامة عـــى الطـــرق 2015”، القاهـــرة: املكتـــب اإلقليمـــي 
ملنظمـــة الصحـــة العامليـــة لشـــرق املتوســـط، 2017، ص https://apps.who.int/iris/handle/10665/260163 ،254 )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 5 

أغســـطس 2021(.

http://hrlibrary.umn.edu/ :10( وزارة الشـــؤون القانونيـــة، الجريـــدة الرســـمية العـــدد )20/4( لســـنة 1994. لاطـــاع عـــى القانـــون انظـــر املوقـــع
arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws45.pdf )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 4 فربايـــر 2021(. وتجـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه مـــن خـــال هـــذا القانـــون، 

يعمـــل صنـــدوق صيانـــة الطـــرق مـــع وزارة األشـــغال العامـــة والطـــرق ووزارة النقـــل ووزارة الداخليـــة يف مجـــال رصـــد وإنفـــاذ القانـــون.

11( عـــدن لنـــج، “تشـــكيل لجنـــة حصـــر محطـــات األوزان يف كافـــة املحافظـــات وتنفيـــذ قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 15” )خـــرب محـــي(، 13 مـــارس 2019، 
https://www.adenlng.info/news/113504/ )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 5 فربايـــر 2019(. اجتمـــاع نائـــب وزيـــر األشـــغال العامـــة والطـــرق بعـــدن 

مـــع نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق صيانـــة الطـــرق بعـــدن ملناقشـــة تنفيـــذ قـــرار مجلـــس الـــوزراء وتفعيـــل القانـــون رقـــم 23 لســـنة 1994.

http:// ،2019 12( وكالـــة الصحافـــة اليمنيـــة، “تطبيـــق آليـــة قانـــون تحديـــد حمـــوالت النقـــل الـــربي يف محافظـــة الحديـــدة” )خـــرب صحفـــي(، 1ســـبتمرب
www.ypagency.net/192909  )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 5 فربايـــر 2021(. تجـــدر اإلشـــارة إىل أن الجهـــات املعنيـــة قـــد نوقشـــت يف أهميـــة االلتـــزام 

بـــاألوزان واألبعـــاد الكليـــة ملركبـــات النقـــل وفقـــا لقانـــون رقـــم 23 لســـنة 1994 والئحتـــه التنفيذيـــة وضبـــط املخالفـــن لـــأوزان غـــر القانونيـــة.

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xls
https://apps.who.int/iris/handle/10665/260163
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws45.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws45.pdf
https://www.adenlng.info/news/113504/
https://www.adenlng.info/news/113504/
http://www.ypagency.net/192909
http://www.ypagency.net/192909
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املؤشرات الرئيسة للقطاع

تبيـُن	مؤشـرات	أطـوال	الطرق	األسـفلتية	امُلنَجزة	أنه	خـالل	الفتـرة	2015–2019	بلغت	الزيادة	
يف	أطـوال	الطـرق	30	كـم	بُمعـدل	تغّيـر	0.2%،	وهـي	مسـتويات	منخفضـة	جـدا	مقارنـة	
بأطـوال	الطـرق	خـالل	الفتـرة	2010–2014؛	إذ	بلغـت	الزيـادة	942	كـم	بُمعـدل	تغيـر	بلـغ	%6.	
وعليـه	يمكـن	القـول:	إن	الظـروف	التـي	تمـّر	بها	البـالد	قد	تسـبّبت	يف	خسـارة	912	كم	)أي:	
الفرصـة	الضائعـة،	ىلع	افتـراض	إنجـاز	نفـس	األطـوال	مـن	الطـرق	األسـفلتية(.	وتسـتعرض	

الجـداول	1 - 3	أدنـاه	بعـض	املؤشـرات	اإلحصائيـة	الرئيسـة	للقطاع.

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

2010201120122013201420152016201720182019السنوات

16,34716,70416,81117,08017,28917,30017,31117,31517,32117,330الطول

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

التغير منذ ]1]]2018 ]1]]2014 البيان
2014

)+(	%161813عدد	شركات	النقل	الجماعي	والدولي	

)−(	%69760513عدد	الحافالت	املسجلة

)−(	%5,9894,73321عدد	الرحالت	الدولية	الواصلة	)رحلة(

)−(	%217,870189,33613عدد	الركاب	الواصلين	عبر	الرحالت	الدولية	)راكب(

)−(	%7,4934,16644عدد	الرحالت	الدولية	املغادرة	)رحلة(

)−(	%272,918166,63139عدد	الركاب	املغادرين	عبر	الرحالت	الدولية	)راكب(

حركة	الشاحنات	املحملة	)شاحنة	نقل	ثقيل	
)−(	%330,131214,89235وصغير(]]]] 

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

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

عـــدد  إجمـــايل  الجـــدول 30:  النقـــل والســـفر،   :12 الفصـــل  ذكـــره،  الســـابق  املرجـــع   ،2015 الســـنوي  اإلحصـــاء  لإلحصـــاء، كتـــاب  املركـــزي  15( الجهـــاز 
الحافـــات اململوكـــة واملســـجلة لـــدى املنشـــأة وعـــدد الرحـــات والـــركاب حســـب املغـــادرة والوصـــول وحســـب شـــركات / وكاالت النقـــل الـــربي الســـياحي 

الـــدويل لعاَمـــي 2014 و2015. )املصـــدر الرئيـــس للبيانـــات: الهيئـــة العامـــة لتنظيـــم شـــؤون النقـــل الـــربي(.

16( الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء، كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي 2018، الفصـــل 12: النقـــل والســـفر، الجـــدول 30: إجمـــايل عـــدد الحافـــات اململوكـــة واملســـجلة 
لـــدى املنشـــأة وعـــدد الرحـــات والـــركاب حســـب املغـــادرة والوصـــول وحســـب شـــركات / وكاالت النقـــل الـــربي الســـياحي الـــدويل لعاَمـــي 2017 و2018. 

)بيانـــات غـــر منشـــورة( )املصـــدر الرئيـــس للبيانـــات: الهيئـــة العامـــة لتنظيـــم شـــؤون النقـــل الـــربي(.

17( وزارة النقـــل، الهيئـــة العامـــة لتنظيـــم شـــؤون النقـــل الـــربي، خاصـــة حركـــة شـــاحنات نقـــل البضائـــع لعاَمـــي 2014 و2018. تمثـــل البيانـــات حركـــة 
دخـــول وخـــروج الشـــاحنات بـــن املحافظـــات. )بيانـــات غـــر منشـــورة(..
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جدول 3: مؤشرات أطوال الطرق األسفلتية حسب املحافظات )بالكيلو متر( حتى 
نهاية 2018]1]]

التوزيع النسبيالطولاملحافظة

%1,1246.5إب

%5363.1أبين

%1,92111.1صنعاء

%6593.8البيضاء

%1,2026.9تعز

%4172.4الجوف

%7514.3حجة

%1,1846.8الحديدة

%2,86716.5حضرموت

%9115.3ذمار

%1,0876.3شبوة

%5483.2صعدة

%2111.2عدن

%6063.5لحج

%4442.6مأرب

%4032.3املحويت

%9605.5املهرة

%1,0125.8عمران

%2421.4الضالع

%2361.4َريمة

%17,321100اإلجمالي

وحسـب	نـوع	الطـرق،	ُيلحـظ	أن	الطرق	غيـر	املعّبدة	ما	زالت	تمثل	نسـبة	كبيـرة	من	إجمالي	
شـبكة	الطـرق،	وهـي	تصـل	إلـى	أكثـر	من	ُثلثـي	شـبكة	الطـرق	)70.2%(،	ممـا	يشـّكل	تحديا	
كبيـرا	أمـام	تطويـر	الطـرق	البريـة	يف	اليمـن	خـالل	الفتـرة	القادمـة.	وُتصّنـف	شـبكة	الطرق	

ىلع	النحـو	املوّضـح	يف	الجـدول	أدناه.

18( الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، 2018، الفصل 12: النقل والسفر، الجدول 2: أطوال الطرق األسفلتية حسب املحافظات 
)بالكيلو مر( خال الفرة 2018-2016م.



رق في اليمن: القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية قطاع النقل البّري والطُّ

9
إعادة تصور االقتصاد اليمني | مارس/ آذار 2022

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

من شبكة الطرق%من الطرق املعبدة%الطول كمالطرق

%6.4%3,74421.6الطرق	الدوليــــــــة*

%9.7%5,66832.7الطرق	الرئيســــة*

%7.2%4,17424.1الطرق	الثانوية*

%6.4%3,74421.6الطرق	الريفية*

إجمالي	الطرق	
%29.8—17,330املعبدة*

%70.2—40,870الطرق	غير	معبدة

%100%58,200100شبكة	الطرق]]]] 

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

البنية التحتية للمنافذ البرية الدولية

تمتلـك	اليمـن	6	منافـذ	ىلع	الحـدود	البريـة،	وهي:	منفـذ	الَوِديعة	يف	محافظـة	حضرموت	
ـوال(	يف	محافظة	حّجة	ومنفذي	ِشـحن	وِصٌرْفيـت	يف	محافظة	املهرة	 ومنفـذ	َحـَرض	)الطُّ
ومنفـذي	الُبْقـع	وَعِلـب	يف	محافظة	صعدة.	تؤّدي	هذه	املنافـذ	دورا	مهما	يف	حركة	النقل	
البـري	للـركاب	والبضائـع	وُتعـد	إحـدى	أهـم	مقومـات	التبـادل	التجـاري	وجـذب	االسـتثمارات	
وغيـر	ذلـك	كالسـياحة.	ولذلـك	ُيعّد	مسـتوى	األداء	وكفاءة	التشـغيل	وتطوير	البنيـة	التحتية	

لهـذه	املنافـذ	البريـة	من	القضايـا	املؤثـرة	يف	النمو	االقتصـادي	وتحفيزه.

البنية التحتية للطرق الريفية

ُتعـّد	اليمـن	بلـدًا	ريفيـا	بالدرجـة	األولـى؛	إذ	يعيـش	يف	الريـف	71.1%	مـن	إجمالـي	السـكان	
و59.2%	مـن	الفقـراء،]1]]	ويتوّزع	سـكان	الريـف	يف	أكثر	من	140,000	قرية	وتجمعات	سـكانية	
ريفيـة	أخـرى	متفرقـة	ىلع	نطـاق	واسـع	يف	أنحـاء	البـالد،	وهـذا	التحـدي	يؤثـر	ىلع	قدرة	
البـالد	ىلع	تقديـم	الخدمـات	األساسـية	بشـكل	ُيعتمد	عليـه	وبتكلفة	معقولـة	خاصة	يف	
املناطـق	الريفيـة.]]]]	وُتعـّد	الزراعـة	قطاعـا	رئيسـا	يف	االقتصـاد	اليمنـي؛	إذ	أسـهم	إنتـاج	
قطـاع	الزراعـة	بنسـبة	19.5%	مـن	إجمالـي	الناتج	املحّلـي	عـام	2012،	وُيعّد	املصـدر	الرئيس	

19( البنـــك الـــدويل، وثيقـــة معلومـــات املشـــروع، مرحلـــة التقييـــم املســـبق، مشـــروع ممـــر الطريـــق الســـريع )P145361(، 24 فربايـــر 2014، تقريـــر رقـــم: 
PIDA3157  ص 2.

http:// ،”20( )أ( الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء، كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي 2017، الفصـــل 3: الســـكان، جـــدول “أهـــم مؤشـــرات الســـكان الديموغرافيـــة
www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/population.xls  )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 فربايـــر 2021(. ورد يف الجـــدول املشـــار 
إليـــه مـــا مفـــاده مـــا يـــأيت: الســـكان املقيمـــن حســـب الحالـــة الحضريـــة: عـــدد ســـكان الريـــف 20,575 ألـــف نســـمة بنســـبة %71.15، وعـــدد ســـكان الحضـــر 
8,343 ألـــف نســـمة بنســـبة %28.85، وتقديـــرات عـــدد األســـر حســـب الحالـــة الحضريـــة: يف الريـــف 2,856 ألـــف أســـرة بنســـبة %70.54، ويف الحضـــر 
الفقـــر يف  الفصـــل 4: مؤشـــرات خطـــوط  الســـنوي 2017،  املركـــزي لإلحصـــاء، كتـــاب اإلحصـــاء  الجهـــاز  )ب(  بنســـبة 29.46%.  أســـرة  ألـــف   1,193
http://www. ،اليمـــن، الجـــدول 4: التوزيـــع العـــددي والنســـبي للســـكان الفقـــراء حســـب خطـــوط الفقـــر )العـــام والغـــذاء( والحالـــة الحضريـــة
البيانـــات  إليـــه: 7 فربايـــر 2021(.  cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Indicators_of_Poverty_Line.xls  )تاريـــخ الوصـــول 

حســـب مســـح ميزانيـــة األســـرة 2014. ومـــن املؤكـــد أن هـــذه النســـبة قـــد ارتفعـــت بشـــكل كبـــر يف الوقـــت الحـــايل.

http://  ،4 2012، ص  ديســـمرب   PIDA353، 14 التقريـــر:  رقـــم   ،)P125135( الطـــرق  أصـــول  إدارة  وثيقـــة معلومـــات مشـــروع  الـــدويل،  21( البنـــك 
  documents1.worldbank.org/curated/en/722641468182056133/PIDA3530ARABIC0Box382142B00PUBLIC0.docx

)تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 فربايـــر 2021(.

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/population.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/population.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Indicators_of_Poverty_Line.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Indicators_of_Poverty_Line.xls
http://documents1.worldbank.org/curated/en/722641468182056133/PIDA3530ARABIC0Box382142B00PUBLIC0.docx
http://documents1.worldbank.org/curated/en/722641468182056133/PIDA3530ARABIC0Box382142B00PUBLIC0.docx
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للدخـل	ملـا	نسـبته	73%	مـن	السـكان،	إمـا	بشـكل	مباشـر	)33%(،	وإمـا	بشـكل	غيـر	مباشـر	
مـن	خـالل	الخدمـات	والصناعـات	املرتبطـة	باالقتصـاد	الزراعـي.]]]]	وُيعـّد	النقـل	البـري	يف	
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	
يقطـُن	جـّل	سـكان	البـالد.	وحتـى	الوقت	الحالي،	لـم	ُتعّبـد	إال	3,744	كم	من	الطـرق	الريفية،	
وهـذا	ال	يمثل	سـوى	6.4%	من	إجمالي	شـبكة	الطـرق	و21.6%	من	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	توّفر	
لسـكان	الريـف	سـبياًل	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	2	كم	يف	املتوسـط	من	الطـرق	املعّبـدة.]]]]	مما	يعني	
أن	ثالثـة	أربـاع	األسـر	الريفيـة	ليس	لديهـا	إمكانية	الوصول	السـهل	إلى	الطـرق	املعّبدة.	كما	
ال	تتمتـع	األسـر	يف	املجتمعـات	الريفيـة	بإمكانيـة	الوصـول	إلى	سـوق	محلية	لشـراء	الغذاء	
واالحتياجـات	األساسـية،	إذ	يبعـد	أقـرب	األسـواق	بمسـافة	مـن	6	إلـى	20	كـم	عـن	40%	مـن	

األسـر،	وبمسـافة	تزيـد	ىلع	20	كـم	عـن	20%	أخرى	من	األسـر.]]]]

ويؤثـر	افتقـار	املجتمعـات	الريفيـة	للطـرق	سـلبا	ىلع	مواصلـة	الطـالب	التعليـم،	ويعـوق	
االسـتمرار	يف	التعليـم	إلـى	مراحل	متقدمـة	خصوصا	بين	الطالبـات،	وطبقا	للتقريـر	الُقطري	
لليمـن	الصـادر	عـن	اليونيسـف	بتاريـخ	أكتوبـر	2014	حـول	األطفـال	خـارج	املدرسـة	يعيـش	
نسـبة	87%	مـن	األطفـال	خـارج	املدرسـة	يف	املناطـق	الريفيـة،	فوعـورة	الطريـق	وُبعـد	
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	
ملسـافات	طويلـة	أو	خوفـا	عليهـم	من	وعـورة	الطريق	التي	غالبـا	ما	تتضّمن	قطع	مسـافات	

ذات	تضاريـس	جغرافيـة	صعبـة.]]]]

ويف	مجـال	الخدمـات	الصحيـة،	ُتعـّد	الطـرق	الوعـرة	من	األمـور	التي	تتسـّبب	بمشـاّق	كبيرة	
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.]]]]	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.]]]]	وتشـير	
ل	عائقـا	أمـام	الرعايـة	الطبيـة،	فقد	بلغ	 منظمـة	أطبـاء	بـال	حـدود	إلـى	أن	املسـافات	تشـكِّ

http:// .2015 مـــارس ،)P148747( البنـــك الـــدويل، “وثيقـــة معلومـــات مشـــروع تعزيـــز اإلنتاجيـــة الزراعيـــة ألصحـــاب الحيـــازات الصغـــرة يف اليمـــن )22
  documents1.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/PIDA160450ARAB0Box391418B00PUBLIC0.docx

)تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 3 أبريـــل 2021(.

23( انظر الجدول 4.

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

25( منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لأمـــم املتحـــدة، مشـــروع تطويـــر نظـــم معلومـــات األمـــن الغـــذايئ، “تحليـــل التصنيـــف املرحـــي املتكامـــل لأمـــن الغـــذايئ – 
ملخـــص النتائـــج”، 1 مـــارس 2017، ص http://agricultureyemen.com/PDF/ipc_yem_3_2017_ar.pdf ،3  )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 11 

فربايـــر 2021(.

https://www.unicef.org/mena/ ،6526( منظمـــة اليونيســـف، اليمـــن التقريـــر القطـــري حـــول األطفـــال خـــارج املدرســـة، أكتوبـــر 2014، ص 64 و
media/6681/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_AR.pdf%20.pdf )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 9 فربايـــر 2021(.

اقتصـــادي واســـتقرار اجتماعـــي.  انتعـــاش  الحيـــاة نحـــو  باملخاطـــر: مســـار إلنقـــاذ  املحفوفـــة  اليمـــن  ُطـــرق  املتحـــدة، رصـــف  االنمـــايئ لأمـــم  27( الربنامـــج 
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/presscenter/articles/2020/paving-yemen_s-  ،.2020 يوليـــو,   08

.)2022 فربايـــر   20 إليـــه:  الوصـــول  )تاريـــخ   treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-eco.html

28( الربنامـــج االنمـــايئ لأمـــم املتحـــدة، رصـــف ُطـــرق اليمـــن املحفوفـــة باملخاطـــر: مســـار إلنقـــاذ الحيـــاة نحـــو انتعـــاش اقتصـــادي واســـتقرار اجتماعـــي. 08 
يوليـــو، 2020. املرجـــع الســـابق ذكـــره.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/PIDA160450ARAB0Box391418B00PUBLIC0.docx
http://documents1.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/PIDA160450ARAB0Box391418B00PUBLIC0.docx
http://agricultureyemen.com/PDF/ipc_yem_3_2017_ar.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/6681/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_AR.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/6681/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_AR.pdf%20.pdf
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/presscenter/articles/2020/paving-yemen_s-treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-eco.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/presscenter/articles/2020/paving-yemen_s-treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-eco.html
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عـدد	الوفيـات	يف	مستشـفى	تعـز	الحوبـان	التابـع	ملنظمة	أطبـاء	بال	حـدود	يف	محافظة	
تعـز	ومستشـفى	َعْبـس	الـذي	تدعمـه	املنظمة	نفسـها	يف	محافظـة	َحّجة	36	أمـا	و1,529 

طفـاًل	)بينهـم	1,018	وليـدا(	بين	عامـي	2016	و2018.]]]]

إن	هـذا	الوضـع	يحـّد	بشـدة	مـن	فـرص	النمـو	وتطـور	املجتمعـات	الريفيـة	يف	البـالد،	ومع	
تعطيـل	اإلنتـاج	الزراعي	واألسـواق	والنقل	والتوزيع	بشـكل	كبير	منذ	دخـول	اليمن	يف	حرب	
طويلـة	تقـارب	6	سـنوات،	والوقوع	يف	وطـأة	جائحة	فيروس	كورونا	)كوفيـد-19(	يف	الوقت	
الراهـن،	أصبحـت	الحيـاة	أكثـر	صعوبـة	يف	املجتمعـات	الريفيـة	يف	اليمـن.	وتؤّكـد	دراسـة	
للبنـك	الدولـي	أن	لتحسـينات	الطـرق	الريفية	أثرا	كبيرا	وملموسـا؛	إذ	تؤّدي	إلى	خفض	أسـعار	
السـلع	األساسـية	بنسـبة	تصـل	إلـى	20%،	وخفـض	تكاليف	نقل	األفـراد	إلى	املراكـز	الصحّية	
واملـدراس	واألسـواق	بنسـب	تتراوح	بيـن	25–33%،	باإلضافة	إلى	تقليل	وقت	السـفر	بنسـبة	

[[1[.%70–65 بين	

البنية املؤسسية لقطاع النقل البري والطرق

تتكـون	البنيـة	املؤسسـية	لقطـاع	النقـل	البري	والطـرق	من	ثـالث	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	
تنفيـذ	املشـاريع	املمولة	خارجيـا(	ووزارة	الداخليـة	وتتبعها	)اإلدارة	العامة	للمـرور(.	ُتعّد	كل	
مـن	وزارتـي	النقـل	والداخليـة	الجهتيـن	الحكوميتيـن	اللتيـن	تضطلعـان	بمهـام	إدارة	قطـاع	
النقـل؛	إذ	تتوّلـى	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	البـالد،	منهـا	العمليـات	املتصلـة	

والصيانة.]]]] بالتطويـر	

ويمكـن	إيجـاز	القضايـا	واملشـكالت	الرئيسـة	يف	الجانـب	املؤسسـي	للقطـاع	قبـل	الصـراع	
الدائـر	يف	اليمـن	ىلع	النحـو	اآلتـي:

تقـادم	البيئـة	التشـريعية	والسياسـات	املنظمـة	إلدارة	قطاع	النقل	البـري	والطرق؛	إذ	 	)1
ث	 لـم	تواكـب	التطورات	السـريعة	واملتتالية	يف	مجال	النقل	البـري	والطرق،	ولم	ُتحدَّ
ل	تشـريعات	وقوانيـن	النقـل	البـري	والطـرق	منـذ	عـام	1994،	ممـا	يشـّكل	 ولـم	ُتعـدَّ
إحـدى	املعوقـات	األساسـية	لتطويـر	القطـاع	وضعـف	تلبيـة	متطلبـات	واحتياجـات	

املتعامليـن	بجـودة	عاليـة،	ويؤثـر	ىلع	البنيـة	التحتيـة	للنقـل	البـري	والطرق:

ضعـُف تطبيـق وعـدم إجـراء التعديـالت للقـرار الجمهـوري بالقانـون رقـم 23  أ . 
لسـنة 1994 بشـأن األوزان واألبعـاد الكليـة ملركبات النقـل والئحتهمـا التنفيذية 

والقانـون رقـم 22 لسـنة 1995 بشـأن صنـدوق صيانـة الطـرق. 

تقـادُم الالئحـة التنظيميـة والهيـكل التنظيمـي لوزارة األشـغال العامـة والطرق  ب . 

https:// ،2019 29( أطباء با حدود، “األمهات واألطفال ُتركوا لياقوا حتفهم من دون الحصول عى الرعاية الطبية” )بيان صحفي(، 24 أبريل
فربايـــر   10 إليـــه:  الوصـــول  )تاريـــخ   www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without-access-medical-care

.)2021

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

31( برنامـــج األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية يف اليمـــن )موئـــل األمـــم املتحـــدة( ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليونســـكو(، 
)تاريـــخ    https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/aden_city.pdf  ،80 ص   ،2020 الحضـــري”،  التنميـــط  ملـــف  “عـــدن: 

الوصـــول إليـــه: 20 فربايـــر 2021(.

https://www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without-access-medical-care
https://www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without-access-medical-care
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/aden_city.pdf
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الصـادرة بالقـرار الجمهـوري رقم 12 لسـنة 1995، عندما كان مسـّمى الـوزارة آنذاك 
وزارة اإلنشـاءات واإلسـكان والتخطيـط الحضـري، وال يـزال العمـل بهـذا الهيـكل 

جاريـا حتـى الوقـت الحالي.

غيـاب التوصيـف الوظيفـي مـع عـدم وجود هيـكل تنظيمـي ولوائـح يف عدد  ت . 
مـن مؤّسسـات النقـل البـري والطـرق مثـل: املؤسسـة العامـة للطرق والجسـور، 

والهيئـة العامـة للنقـل البري.

ازدواجيـة وتعـّدد جهـات اإلشـراف ىلع قطـاع النقـل البـري ممـا يشـكل عائقـا  ث . 
أمـام تنظيـم خدماتـه وأنشـطته.

يعانـي	قطـاع	النقـل	البـري	والطـرق	مـن	عـدم	كفايـة	سياسـات	النفقـات	وضعـف	أو	 	)2
انعـدام	التمويـالت	الالزمـة،	وزاد	مـن	هـذه	املعانـاة	ظـروف	الحـرب	والصراع	التـي	تمّر	

بهـا	البـالد،	ويتضـح	ذلـك	مـن	خـالل	اآلتي:

ضعـف أو عـدم اعتمـاد املوازنـات التـي تلّبـي االحتياجـات الفعليـة للنفقـات  أ . 
التدريـب  نفقـات  وتغّطـي  للمعـدات  غيـار وصيانـة  وتوّفـر قطـع  التشـغيلية 

والتأهيـل؛

شّحة ما ُتخّصصه املوازنة العامة ألغراض إنشاء الطرق وصيانتها؛ ب . 

توّقف املرتبات، وانخفاضها أصال، وضعف الحوافز املادية واملالية للموظفين؛ ت . 

أوجـه	الضعـف	املؤّسسـي	ترجع	أساسـا	إلى	عـدم	وجود	خطـط	إسـتراتيجية	لتطوير	 	)3
قطـاع	النقـل	البـري	والطـرق،	وتدّنـي	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؛

تدنـي	التركيـز	ىلع	الطـرق	الريفيـة،	فهـي	إمـا	مشـاريع	صغيـرة،	وإمـا	مشـاريع	طرق	 	)4
مجتمعيـة	)رصـف	الطـرق	باألحجـار(.
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تداعيات الحرب على النقل البري والطرق

أّدت	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	2020،	كّبـل	العنـف	املسـلح	حركـة	نحـو	
مليونـي	أسـرة	بسـبب	القيود	التـي	فرضهـا	ىلع	النقل	املحّلـي	والدولي	واألضرار	املباشـرة	
التـي	ألحقهـا	ببنيتـه	التحتية،]]]]	وتشـير	إحصاءات	الجـدول	2	إلى	أن	حركة	الـركاب	الواصلين	
وحركـة	الـركاب	املغادريـن	تراجعـت	خالل	عـام	2018	مقارنة	بعـام	2014	بنسـبة	)-13%(	و)-
39%(	ىلع	التوالـي.	كمـا	ُتشـير	اإلحصـاءات	إلـى	أن	حركة	الشـاحنات	املحملة	)شـاحنة	نقل	
ثقيـل	وصغيـر(	خـالل	الفتـرة	نفسـها	تراجعـت	بنسـبة	)-35%(.]]]]	ويمكـن	اسـتعراض	أبـرز	

تداعيـات	الحـرب	ىلع	النقـل	البـري	والطـرق	ىلع	النحـو	اآلتي:

1( األضرار التي لحقت بالبنية التحتية

تكّبـد	قطاع	الطرق	والجسـور	خسـائر	وأضرارا	جسـيمة	نتيجـة	للدمار	الهائل	الـذي	تعّرضت	له	
الطـرق	الرئيسـة	والجسـور	يف	املـدن	الُكبـرى	يف	اليمن	مثـل	صنعاء	وعدن	وتعـز	والحديدة	
وصعـدة	وعمـران	ولحـج	وشـبوة	يف	أثناء	الصـراع	الدائر.	وقـد	أظهرت	نتائج	تقريـر	صادر	يف	
مـارس	2019	عـن	وزارة	األشـغال	والطـرق	يف	صنعـاء	أن	األضـرار	التـي	لحقـت	بشـبكة	الطرق	
شـملت	46	طريقا	رئيسـا	و99	جسـرًا	مدّمرًا	تربـط	املحافظات	واملـدن	واملديريات	يف	أنحاء	
الجمهوريـة	مثـل	شـبوة	والضالـع	وصعـدة	وتعـز	وعـدن	وصنعـاء	والحديـدة	وذمـار	والبيضـاء	
ولحـج	وحجـة	وعمـران.]]]]	مـن	جهة	أخرى،	ُتشـير	تقديـرات	وزارة	التخطيط	والتعـاون	الدولي	
يف	الحكومـة	املعتـرف	بهـا	دوليـا	إلـى	أن	حجـم	الطـرق	املتضـررة	مـن	الحـرب	تقـدر	بنحـو	
6,000	كـم.]]]]	ويف	هـذا	الصـدد،	يشـير	التقريـر	الفنـي	الصـادر	عـن	صنـدوق	صيانـة	الطـرق	
عـدن	يف	سـبتمبر	2019	إلـى	أن	نحو	50%	من	شـبكة	الطرقات	الرئيسـة	الرابطـة	بين	املدن	

اليمنيـة	بحاجة	إلـى	صيانة.]]]]

	)DNA(	الثالثة	املرحلة	–	اليمن	يف	لالحتياجات	املسـتمر	التقييم	ُيشـير	السـياق،	هذا	ويف
2020،	الصـادر	عـن	البنـك	الدولـي،	إلـى	تأثـر	الطـرق	داخـل	املـدن	يف	جميـع	املدن	السـت	

https:// ،1 32( مشـــروع رصـــد األثـــر املـــدين اليمـــن، “تقريـــر موضوعـــي: تأثـــر العنـــف املســـلح عـــى البنيـــة التحتيـــة للنقـــل يف اليمـــن”، أكتوبـــر 2020، ص
الوصـــول  )تاريـــخ   civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20201020_CIMP%20Thematic%2004_Transport.pdf
إليـــه: 31 ينايـــر 2021(. تجـــدر اإلشـــارة إىل أن هـــذه األرقـــام مســـتمدة مـــن مصـــادر مفتوحـــة وتجمـــع وتحلـــل وتنشـــر كجـــزء مـــن مشـــروع “رصـــد األثـــر 
املدين” لدعم برامج الحماية اإلنسانية يف اليمن. استخدمت منهجية الدراسة تقديرات عدد السكان لعام 2017 عى مستوى املديرية املتضررة 

بافـــراض أن األضـــرار التـــي لحقـــت بالطـــرق ســـتؤثر عـــى حركـــة جميـــع األســـر والبضائـــع يف املنطقـــة املتضـــررة.

33( أنظر الجدول 2.

34( ســـبأ نـــت، موقـــع وكالـــة األنبـــاء اليمنيـــة ســـبأ، صنعـــاء “نحـــو 823 مليـــار ريـــال خســـائر قطـــاع الطـــرق خـــال أربـــع ســـنوات مـــن العـــدوان”، 31 مـــارس 
https://www.saba.ye/ar/news531308.htm ،2019  )تاريخ الوصول إليه: 5 أغسطس 2021(. تجدر اإلشارة إىل أن التقرير لخص أثناء 
إعداد الدراســـات والتصاميم واالختبارات للمواقع املســـتهدفة الخســـائر املادية املباشـــرة الناجمة عما يأيت: تدمر الطرق والجســـور، وأعمال إزالة 

وتكســـر األجـــزاء املدمـــرة، وتكاليـــف نقـــل وترحيـــل املخلفـــات، وإعـــادة تأهيـــل وإنشـــاء الجســـور املدمـــرة والطـــرق املســـتهدفة.

35( وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل، “خطـــة أولويـــات إعـــادة اإلعمـــار والتعـــايف االقتصـــادي: األولويـــات العاجلـــة”، املرجـــع الســـابق ذكـــره، ص 32، 
الجـــدول 5: تكاليـــف األضـــرار واحتياجـــات التعـــايف لقطـــاع األشـــغال والنقـــل.

https://drive.google.com/file/d/1A ،2019 36( وزارة األشـــغال العامـــة والطـــرق، صنـــدوق صيانـــة الطـــرق )عـــدن(، “التقريـــر الفنـــي”، ســـبتمرب
dXmfPVoprX3ZoWVeW13H_0DBMebiWIu/view )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 4 فربايـــر 2021(. ويشـــر التقريـــر إىل أنـــه، عـــى ضـــوء ذلـــك، 
قـــررت الحكومـــة املعـــرف بهـــا دوليـــاً تأســـيس صنـــدوق صيانـــة الطـــرق يف العاصمـــة املؤقتـــة عـــدن، للبـــدء بأعمـــال الصيانـــة للطرقـــات الخاضعـــة 

للدولـــة اليمنيـــة الحديثـــة.

https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20201020_CIMP%20Thematic%2004_Transport.pdf
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20201020_CIMP%20Thematic%2004_Transport.pdf
https://www.saba.ye/ar/news531308.htm
https://drive.google.com/file/d/1AdXmfPVoprX3ZoWVeW13H_0DBMebiWIu/view
https://drive.google.com/file/d/1AdXmfPVoprX3ZoWVeW13H_0DBMebiWIu/view
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عشـرة	التـي	ُقّيمـت	بشـكل	كبيـر	نتيجـة	للصـراع.]]]]	وتعّرضت	الطرق	الرئيسـة	ألضـرار	جزئية	
أو	ُدمـرت	بالكامـل،	ممـا	يجعلهـا	غيـر	صالحـة	لالسـتخدام	أو	قـادرة	ىلع	تشـغيل	عمليـات	
محـدودة.	وبشـكل	عـام،	تعـّرض	29%	من	إجمالي	شـبكة	الطـرق	الداخليـة	يف	املدن	ألضرار	
أو	تدميـر.]]]]	وُتعـّد	نسـبة	األضـرار	األىلع	يف	مدينة	الَحـَزم	بمحافظة	الَجوف	بنسـبة	بلغت	
70%،	وتلـي	مدينـة	الَحـْزم	مدينتـا	َصْعـدة	وَتِعـز	بأكثـر	مـن	50%،	وهـي	املـدن	األكبـر	التـي	
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	5,000	إلـى	6,000	كم	من	الطـرق	ذات	األولويـة	العالية،	وىلع	
رأسـها	الطـرق	الريفيـة.]]]]	وطبقـا	لتقديرات	وزارة	األشـغال	العامـة	والطرق	يف	صنعـاء	ُتقّدر	
التكلفـة	التقديريـة	لصيانـة	وترميـم	وإصـالح	وإعـادة	بنـاء	الطـرق	وإعـادة	إنشـاء	الجسـور	
املدمـرة	بسـبب	الحـرب	خـالل	2015–2018	بمـا	يقـارب	1.45	مليـار	دوالر.]1]]	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	
16	مدينـة]]]]	ُتّقـدر	بنحـو	1.35	مليـار	دوالر.]]]]	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	

نحو	635	مليـون	دوالر.]]]]

هـذه	التقديـرات	ليسـت	سـوى	مؤشـر	أولـّي	للتكلفـة	املباشـرة	لالحتياجـات	التمويليـة	مـن	
أجـل	إعـادة	بنـاء	وإصـالح	الطـرق	والجسـور	املدّمـرة،	ذلـك	أن	احتسـاب	التكلفـة	اإلجماليـة	
يتطّلـب	تقييمـا	ميدانيـا	دقيقـا	لحجـم	األضـرار،	وُيضـاف	إلـى	ذلـك	أن	توقـف	معظـم	أعمال	
وشـحة	 الحـرب	 بسـبب	 اليمنيـة	 املحافظـات	 يف	 الروتينيـة	 والصيانـة	 الدوريـة	 الصيانـة	

التمويـالت	املتاحـة	يضيـف	إلـى	حجـم	األضـرار	املباشـرة	مـن	الصـراع.

https://reliefweb.int/ ،129 ص ،DNA 2020(، 2020( ”مجموعـــة البنـــك الـــدويل، “التقييـــم املســـتمر لاحتياجـــات يف اليمـــن: املرحلـــة الثالثـــة )37
  sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf

)تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 12 فربايـــر 2021(.

38( مجموعة البنك الدويل، “التقييم املستمر لاحتياجات يف اليمن: املرحلة الثالثة” )DNA 2020(، 2020، املرجع السابق ذكره. ص129.

39( مجموعة البنك الدويل، “التقييم املستمر لاحتياجات يف اليمن: املرحلة الثالثة” )DNA 2020(، 2020، املرجع السابق ذكره. ص129

40( ســـبأ نـــت، موقـــع وكالـــة األنبـــاء اليمنيـــة ســـبأ، صنعـــاء “نحـــو 823 مليـــار ريـــال خســـائر قطـــاع الطـــرق خـــال أربـــع ســـنوات مـــن العـــدوان”، املرجـــع 
الســـابق ذكـــره.

الثالثـــة هـــي: الضالـــع، عـــدن، الحـــزم، عمـــران، بيحـــان ذمـــار،  الـــدويل املرحلـــة  البنـــك  التـــي وردت يف تقييـــم  41( تجـــدر االشـــارة إىل أن ال 16 املدينـــة 
الحديدة الخوخة، لحج، لودر، مدينة مأرب، املخا، رداع صعدة، صنعاء، تعز. يف حن لم يتم تحديد ال 16 املدينة يف خطة أولويات إعادة 
اإلعمـــار والتعـــايف االقتصـــادي: األولويـــات العاجلـــة الصـــادرة عـــن وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل، ولكنهـــا أشـــارت إىل االعتمـــاد عـــى نتائـــج تقييـــم 
األضـــرار وتحديـــد االحتياجـــات التـــي قـــام بهـــا البنـــك الـــدويل. ملزيـــد مـــن التفاصيـــل: وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل، “خطـــة أولويـــات إعـــادة اإلعمـــار 

والتعـــايف االقتصـــادي: األولويـــات العاجلـــة”، املرجـــع الســـابق ذكـــره، ص 44.   

42( وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل، “خطـــة أولويـــات إعـــادة اإلعمـــار والتعـــايف االقتصـــادي: األولويـــات العاجلـــة”، املرجـــع الســـابق ذكـــره، ص 32، 
الجـــدول 5: تكاليـــف األضـــرار واحتياجـــات التعـــايف لقطـــاع األشـــغال والنقـــل. تجـــدر اإلشـــارة إىل أن تكاليـــف احتياجـــات التعـــايف وإعـــادة اإلعمـــار يف 16 
مدينـــة لســـنتن )2019 و2020( تقـــدر بنحـــو 1,227.6 مليـــون دوالر، وتقـــدر احتياجـــات التعـــايف وإعـــادة اإلعمـــار يف 16 مدينـــة ملـــدة خمـــس ســـنوات 

)2019–2023( بنحـــو 2,045.9 مليـــون دوالر، ويشـــمل ذلـــك النقـــل الـــربي والجـــوي والبحـــري والطـــرق.

43( مجموعـــة البنـــك الـــدويل، “نحـــو خطـــة للتعـــايف وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن” )مســـودة للمناقشـــة(، أكتوبـــر 2017، ص 26، الجـــدول 4 – 2: النقـــل – 
التكاليـــف التقديريـــة ألعمـــال الصيانـــة وإعـــادة التأهيـــل وإعـــادة اإلعمـــار )بمايـــن الـــدوالرات األمريكيـــة(”.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
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2( االنقطاعات يف الطرق بين املحافظات 

إن	تقّطـع	أوصـال	الطـرق	بيـن	املحافظـات	أحـد	أهـم	معوقـات	النقـل	البـري،	فقـد	شـهدت	
طـرق	انتقـال	املسـافرين	وطـرق	التجـارة	الداخليـة	تغيـرا	كبيـرا	خـالل	الحرب	بسـبب	إغالق	
الطـرق	واألضـرار	التـي	تعرضـت	لهـا	والتحويـالت	اإلجباريـة	عبـر	طـرق	بديلـة،	ممـا	يتطّلـب	
تكلفـة	ووقتـا	ومخاطـر	أىلع	بكثير	مقارنة	باسـتخدام	املسـارات	والطرق	املعتـادة.	وتوّضح	
الخريطـة	اآلتيـة	الوضـع	الراهـن	للطـرق	بيـن	املحافظـات	طبقـا	ملصـادر	الكتلة	اللوجسـتية	

التابعـة	لألمـم	املتحـدة	يف	اليمن.

شكل 1: خريطة الطرق البرية يف اليمن، 6 مايو 2021]11]
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وهـذا	يلّخـص	التأثيـرات	التـي	طرأت	ىلع	حركـة	انتقال	الـركاب	والبضائع	عبر	شـبكة	الطرق	
املحليـة.	فقـد	أّدت	املعـارك	البرية	إلـى	إغالق	الطريق	الرئيسـة	الرابطة	بيـن	صنعاء	ومأرب	
وطولهـا	173	كـم	وُيقطـع	يف	زمـن	يقـارب	3	سـاعات،	األمـر	الـذي	أثـر	ىلع	حركـة	انتقـال	
الـركاب	والبضائـع	وفاقـم	معاناة	اليمنييـن،	وأصبحت	الطريـق	البديلـة	صنعاء–ذمار–البيضاء-
مـأرب	بطـول	418	كـم	وبزمـن	ُيقـّدر	بنحـو	9	سـاعات،	أي	ثالثـة	أضعاف	الزمـن	السـابق.	وأّدى	
إغـالق	أقصـر	الطريقيـن	البرييـن	الرئيسـين	بيـن	صنعـاء	وعـدن،	إلـى	اسـتخدام	ُطـرق	بديلة	
طويلـة	وغيـر	صالحـة	لعبـور	الشـاحنات	وحافـالت	الـركاب	نظـرا	لضيقهـا،	ممـا	تسـّبب	يف	
توقـف	حركـة	النقـل	التجاريـة	وحركة	املسـافرين	وتأّخـر	وصول	الشـاحنات،	منهـا	تلك	التي	

https://cdn.logcluster.org/public/2021-06/ :2021 44( برنامـــج الغـــذاء العاملـــي، مجموعـــة الخدمـــات اللوجســـتية، “قيـــود الوصـــول”، مايـــو
YEM_LC_OP_AccessConstraints_A3L_20210506.pdf )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 21 يونيـــو 2021(

https://cdn.logcluster.org/public/2021-06/YEM_LC_OP_AccessConstraints_A3L_20210506.pdf
https://cdn.logcluster.org/public/2021-06/YEM_LC_OP_AccessConstraints_A3L_20210506.pdf
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تنقـل	اإلمـدادات	اإلنسـانية،	مـا	يزيـد	عـن	60	سـاعة	للسـفر،	وهـذه	املـدة	أطـول	ممـا	كانت	
عليـه	سـابقا	مـا	بيـن	أربـع	إلـى	عشـر	مـرات.]]]]	وقـد	أدى	إغـالق	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	5	إلـى	8 
سـاعات،	وقـد	يتطلـب	تكاليـف	تصُل	إلـى	15	ألف	ريال	يمني،	وهي	رحلة	تكاد	تسـاوي	السـفر	
مـن	صنعـاء	إلـى	تعز،]]]]	وقـد	كانت	التكلفة	تسـاوي	100	ريال	يمني	ملسـافة	10	كـم.]]]]	ويف	
املجمـوع،	يظـّل	مـا	يقـرب	مـن	928	كـم	مـن	الطـرق	مغلقـا	جزئيـا	يصعـب	الوصـول	إليـه	أو	

مغلقـا	تمامـا،	وهـذا	يمثـل	نحـو	6%	مـن	إجمالي	شـبكة	الطـرق.]]]]

3( انتشار نقاط التفتيش بصورة واسعة النطاق ىلع امتداد 
الطرق

يواجـه	املسـافرون	بيـن	املحافظـات	تعقيـدات	بالغـة،	بسـبب	اسـتمرار	الحـرب	والصـراع.	
ويتعـّرض	كثيـر	مـن	املسـافرين،	كاملسـافرين	إلـى	الخـارج	للعـالج	وغيـره	عبر	مطـاري	عدن	
وسـيئون	واملسـافرين	للعمـرة	والحـّج	عبـر	منفـذ	الوِديعـة،	إلـى	االعتـداءات	واملضايقـات	
الكثيـرة	والتوقـف	لسـاعات	طويلـة	تتكـرر	فيهـا	املمارسـات	التعسـفية	بحقهـم.]]]]	فعلـى	
سـبيل	املثـال،	ُتشـير	دارسـة	التنميـط	الحضـري	ملدينـة	ُزْنجبـار	الصـادرة	عـن	برنامـج	األمـم	
جديـدة	 تفتيـش	 نقطـة	 إنشـاء	 إلـى	 	)UN-HABITAT( البشـرية	 للمسـتوطنات	 املتحـدة	
عنـد	مدخـل	مدينـة	ُزنجبـار	يف	أوائـل	عـام	2020،	ممـا	يعيـق	حركـة	السـكان	القادمين	من	

الشـمال.]1]]

45( األوتشـــا، تقريـــر باملســـتجدات اإلنســـانية يف اليمـــن، 7–20 مايـــو 2019، العـــدد 8، ص 1: “إغـــاق أقصـــر الطـــرق مـــن خـــال مديريـــة قعطبـــة يف نوفمـــرب 
  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/issue%208%20AR.pdf دمـــت”،  مديريـــة  يف  القتـــال  بســـبب   2018
)تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 17 فربايـــر 2021(. ُيشـــار إىل أن طريـــق الضالع–قعطبة–الفاخر–إب–صنعـــاء وطريـــق الضالع–دمت–إب–صنعـــاء همـــا أقصـــر 

الطـــرق بـــن عـــدن وصنعـــاء، أمـــا طريـــق عدن–لحج–البيضـــاء فغـــر مؤهـــل ملـــرور عـــدد كبـــر مـــن املركبـــات.

https:// ،”46( صفيـــة مهـــدي، 6 أكتوبـــر2019، “اليمـــن: طريـــق املـــوت اليومـــي بعـــد إغـــاق منفـــذ الحوبان-تعـــز”، درج “منّصـــة إعاميـــة مســـتقلة
daraj.com/22435/# )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 17 يونيـــو 2021(. وبســـبب إغـــاق الطـــرق الرئيســـة، تحـــول الســـفر إىل تعـــز أو مغادرتهـــا مغامـــرة 
للمـــوت بســـبب اضطـــرار املواطنـــن إىل الســـفر عـــرب طـــرق بديلـــة وعـــرة وضيقـــة وجبليـــة وشـــديدة االنحـــدار، مـــا أّدى إىل انقـــاب مركبـــات كثـــرة، كانـــت 

تقـــل املواطنـــن، ووفـــاة الـــركاب الذيـــن نجـــوا مـــن قذائـــف الحـــرب ليلقـــوا حتفهـــم يف الطـــرق البديلـــة الوعـــرة، طـــرق املـــوت.

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

https://reliefweb. ،130 ص ،DNA 2020(، 2020( ”مجموعـــة البنـــك الـــدويل، “التقييـــم املســـتمر لاحتياجـــات يف اليمـــن: املرحلـــة الثالثـــة )48
int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.

pdf  )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 12 فربايـــر 2021(. منهـــا الطريـــق الســـريع صنعاء–مـــأرب وطـــرق مهمـــة يف ســـواحل البحـــر األحمـــر وبـــاب املنـــدب: طريـــق 
املخاء–الحديـــدة وطريـــق عدن–بـــاب املندب–املخـــاء وطريـــق تعز–املخـــاء.

49( ُتشـــر كثـــر مـــن التحليـــات والتقاريـــر الصحفيـــة إىل صـــور املعانـــاة لـــدى املســـافرين ونذكـــر هنـــا بعضهـــا: عائشـــة الـــوّراق، “ملحمـــة الســـفر يف اليمـــن: 
https://sanaacenter. ،2019 حركـــة مطـــارات غـــر متوقعـــة وطـــرق محفوفـــة باملخاطـــر”، مركـــز صنعـــاء للدراســـات اإلســـراتيجية، 10 نوفمـــرب

org/ar/publications-all/analysis-ar/8377  )تاريـــخ الوصـــول إليـــه:1 فربايـــر 2021(. أشـــارت الكاتبـــة إىل املعانـــاة يف الســـفر لزيـــارة أهلهـــا يف 
صنعـــاء ثـــم العـــودة إىل عملهـــا يف خـــارج اليمـــن.

50( برنامـــج األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية يف اليمـــن )موئـــل األمـــم املتحـــدة( ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليونســـكو(، 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_  ،79 ص   ،2020 الحضـــري”،  التنميـــط  ملـــف  “زنجبـــار: 

إليـــه: 17 فربايـــر 2021(. الوصـــول  )تاريـــخ   profile.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/issue%208%20AR.pdf
https://daraj.com/22435/#
https://daraj.com/22435/#
https://daraj.com/22435/#
https://www.alayyam.info/news/75B4HPH4-KWMXYG
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdf
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4( االنقسام املؤّسسي

تسـّبب	االنقسـام	السياسـي	يف	تعميـق	االنقسـام	املؤّسسـي	يف	القطـاع	وضعـف	تنمية	
املهـارات	والتدريـب،	إلـى	جانـب	تسـّرب	الـكادر	بسـبب	توقـف	أوتدنـي	الرواتـب،	أو	ضعـف	
وعـدم	وجـود	حوافـز	ومكافـآت،	فضـال	عـن	تعّطيـل	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	
االنقسـام	املؤّسسـي	وازدواج	السياسـات	واملطالبـات	املاليـة	مـن	قبـل	سـلطات	صنعـاء	
وعـدن،	ومصـادرة	األصـول	واالبتـزاز	مـن	قبـل	نقـاط	التفتيـش،	وزادت	هـذه	التطـورات	مـن	
تعقيـد	الوضـع	ونتـج	عنهـا	سياسـات	أّثـرت	ىلع	ُمقّدمـي	الخدمـات،	وأّثـرت	ىلع	جـودة	
الخدمـات	املقدمـة	للمسـتخدمين،	ليصـل	األمـر	بإحـدى	الشـركات،	وهـي	شـركة	راحـة،	إلى	
اإلغـالق	النهائـي،	وإنهـاء	خدمـات	موظفيهـا	يف	20	مايـو	2020.	وجعلـت	شـركات	النقـل	
البـري	تقـع	بيـن	مطرقة	سـلطات	أنصـار	اهلل	وسـندان	الحكومة	امُلعتـَرف	بها	دوليـا،	ويتضح	

ذلـك	مـن	خـالل	اآلتـي:]]]]

أصبـح	مقّدمـو	الخدمـات	مطالبين	بتسـديد	جبايات	عاليـة	من	جميع	الجهات	الرسـمية	 	
لـكال	 والضرائـب	 الترخيصـات	 الرسـمية	يف	كل	املحافظـات،	فضـال	عـن	رسـوم	 وغيـر	
الطرفيـن؛	فالحكومـة	املعتـَرف	بهـا	دوليـا	تـرى	أنهـا	هـي	صاحبـة	الحـّق	يف	تحصيـل	
هـذه	األمـوال	ألنهـا	املعترف	بهـا	دولًيـا،	يف	حين	ترى	سـلطات	أنصـار	اهلل	أنها	حكومة	

األمـر	الواقـع	ويجـب	ىلع	الشـركات	أن	تدفـع	لهـم.

أصبحـت	حافـالت	شـركات	النقل	البـري	تواجه	إجـراءات	ُمعّقدة	من	قبل	عشـرات	النقاط	 	
األمنيـة	املنتشـرة	يف	كل	محافظـة	ومدينة	بسـبب	توقيـف	الباصات	لسـاعات	طويلة،	
وممـا	يـؤدي	إلـى	رفـع	تكاليـف	التشـغيل	للحافـالت	أن	الجهـات	األمنيـة	لـم	تتفق	ىلع	

آليـة	ونافذة	واحـدة	للجميع.

5( ارتفاع أجور النقل البري

ارتفعـت	أجـور	النقـل	بنسـبة	وصلـت	إلـى	208%	نهايـة	ديسـمبر	2020	مقارنـة	بديسـمبر	
2013.]]]]	وُتعـزى	زيـادة	تكاليـف	النقـل	املحّلـي	إلـى	انعـدام	األمـن	واألضـرار	التـي	لحقـت	
بالطـرق،	ودفـع	مبالـغ	غيـر	رسـمية	عند	نقـاط	التفتيش،	واتخـاذ	الُطـرق	البديلة	األطـول.]]]] 
كمـا	تأثـرت	أجـور	النقـل	بارتفاعـات	أسـعار	الوقـود،	فوفقـا	إلصـدار	ديسـمبر	2020	من	نشـرة	
مراقبـة	السـوق	اليمنـي،	بلـغ	سـعر	الديـزل	410	ريـال	يمني/لتر،	وهو	مـا	يمثل	زيادة	بنسـبة	

173%	مقارنـة	بسـعر	مـا	قبـل	األزمـة	البالـغ	150	ريـال	يمني/لتـر.]]]]

51( املصـــدر أو نايـــن، نقابـــة شـــركات النقـــل الـــربي اليمنـــي، أصـــدرت بيانـــاً ســـردت فيـــه أســـباب مـــا وصفتـــه بـ”احتضـــار قطـــاع النقـــل الـــربي اليمنـــي”، 
وذلـــك إثـــر قيـــام شـــركة “راحـــة” للنقـــل واملواصـــات بإغـــاق الشـــركة. 28 مايـــو https://almasdaronline.com/author/6395 ،2020 )تاريـــخ 

الوصـــول إليـــه: 21 يونيـــو 2021(.

http://www.cso-yemen.com/  ،2013 للعـــام  املســـتهلك  ألســـعار  القياســـية  األرقـــام  نشـــرة  جـــداول  لإلحصـــاء،  املركـــزي  الجهـــاز  52( )أ( 
publiction/arkam_2012/2013/arkam_13_2013.xlsx )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 22 يونيـــو 2021(. )ب( الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء، جـــداول 

)بيانـــات غـــر منشـــورة(. املســـتهلك 2020.  القياســـية ألســـعار  األرقـــام  نشـــرة 

53( مجموعـــة البنـــك الـــدويل، “مذكـــرة سياســـية اليمـــن رقـــم )3(: جاهزيـــة القطـــاع الخـــاص للمســـاهمة يف إعـــادة اإلعمـــار والتعـــايف يف اليمـــن”، 23 مايـــو 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC-  ،2017
بقـــدر  املحـــي  النقـــل  إليـــه: 15 فربايـــر 2021(. تجـــدر اإلشـــارة إىل زيـــادة تكاليـــف  الوصـــول  )تاريـــخ   Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.pdf
يفـــوق تكلفـــة الشـــحن البحـــري إىل اليمـــن. عـــى ســـبيل املثـــال، تصـــل تكلفـــة نقـــل البضائـــع مـــن عـــدن إىل محافظـــات أخـــرى إىل 2,800 دوالر أمريـــي.

http://fsts-gov.com/sites/ ،2 54( منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لأمـــم املتحـــدة، نشـــرة مراقبـــة الســـوق الشـــهرية، العـــدد 65، ديســـمرب 2020، ص
default/files/FAO_FSTS%20Market%20Monitoring%20Bulletin_Dec_20_Ar.pdf )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 2 أبريـــل 2021(.

https://almasdaronline.com/author/6395
http://www.cso-yemen.com/publiction/arkam_2012/2013/arkam_13_2013.xlsx
http://www.cso-yemen.com/publiction/arkam_2012/2013/arkam_13_2013.xlsx
http://documents1.worldbank.org/curated/en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.pdf
http://fsts-gov.com/sites/default/files/FAO_FSTS%20Market%20Monitoring%20Bulletin_Dec_20_Ar.pdf
http://fsts-gov.com/sites/default/files/FAO_FSTS%20Market%20Monitoring%20Bulletin_Dec_20_Ar.pdf
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6( تعرقل مشاريع الطرق

أّدى	الصـراع	إلـى	توّقـف	األغلبيـة	العظمـى	مـن	مشـاريع	الطـرق	والصيانـة	العاديـة	ألعمـال	
الطـرق	والجسـور،	ممـا	تسـّبب	يف	حرمـان	اآلالف	مـن	العمـال	يف	جميـع	أرجـاء	البـالد	مـن	
فـرص	العمـل	املـدّرة	للدخـل.]]]]	وتزايـدت	مشـاكل	مشـاريع	الطـرق	نظـرًا	ملـا	تمـّر	بـه	اليمن	
منـذ	بدايـة	الحرب	والصـراع	وحتى	الوقت	الراهـن،	وصعوبة	االلتزام	بتوفير	أي	مبالغ	السـتمرار	
املشـاريع	قيـد	التنفيـذ.	طبقـا	لتقريـر	وزارة	األشـغال	العامـة	والطـرق	تتجّلـى	أبرز	املشـاكل	

التـي	تواجـه	مشـاريع	الطـرق	فيما	يأتـي:]]]]

ارتفـاع	أسـعار	املحروقـات،	وهـو	العامـل	الرئيـس	يف	التكلفـة	يف	عقـود	مشـاريع	 	)1
الطـرق	بسـبب	اسـتخدام	املعـدات	الثقيلـة؛

ارتفـاع	أسـعار	بقيـة	املـواد	مثـل	الحديـد	واألسـمنت	وقطـع	الغيـار	بسـبب	ارتفـاع	 	)2
سـعر	صـرف	الـدوالر؛

تأّخر	صرف	بقية	مستحقات	املقاولين؛ 	)3

توّقف	بعض	الجهات	املانحة	عن	تمويل	تنفيذ	بعض	املشاريع؛ 	)4

عـدم	إمكانيـة	توفيـر	التمويـالت	الكافيـة	التـي	يسـتلزمها	تنفيـذ	هـذه	املشـاريع	 	)5
وفقـا	لبرامـج	زمنيـة	محـددة؛

مشاكل	ارتفاع	أسعار	املشتقات	النفطية	قبل	الحرب.]]]] 	)6

ومـن	جهـة	أخـرى،	أّكـد	وزيـر	األشـغال	العامـة	والطـرق	يف	الحكومـة	امُلعتـرف	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	أجلهـا،	ُيضـاف	إلـى	ذلـك	أضـرار	الحـرب	ىلع	شـبكة	
الطـرق	والجسـور	التـي	تضـّررت	بشـكل	كبيـر.]]]]	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.]]]]	ويف	هذا	
الصـدد،	يشـير	تقريـر	وزارة	األشـغال	العامة	والطرق	إلـى	أن	إجمالي	عدد	املشـاريع	املطلوب	
الحصـر	 يبلـغ	286	مشـروعا،	وإجمالـي	األطـوال	املسـتهدفة	لعمليـة	 حصرهـا	وتصفيتهـا	
والتصفيـة	تصـل	إلـى	14,000	كـم،	وإجمالـي	تكلفـة	املشـاريع	باألسـعار	السـابقة	)تكلفـة	

األعمـال	املتبقيـة(	تبلـغ	نحـو	849	مليـار	ريـال	يمنـي.]1]]

http:// ،2017 55( مجموعـــة البنـــك الـــدويل، “قطـــاع النقـــل يف اليمـــن: مذكـــرة سياســـة اليمـــن رقـــم )4( بشـــأن تقديـــم الخدمـــات الشـــاملة”، 24 أبريـــل
documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-

.)2021 فربايـــر   2 إليـــه:  الوصـــول  )تاريـــخ   Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf

56( وزارة األشغال العامة والطرق، برنامج وزارة األشغال للعام 2020/2021. )وثيقة غر منشورة(

57( بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 30 لســـنة 2013 اعتمـــدت اآلليـــة الخاصـــة بتنفيـــذ املعالجـــات الســـعرية الناتجـــة عـــن ارتفـــاع أســـعار املشـــتقات 
النفطيـــة مـــع اتخـــاذ عـــدد مـــن القـــرارات التـــي منهـــا: 1( ضـــرورة حصـــر وتصفيـــة املشـــاريع املتعـــرة والبالغـــة يف حينـــه 199 مشـــروعا؛ 2( تنفيـــذ عـــدد مـــن 
املشـــاريع إىل مرحلـــة محـــددة مـــن اإلنجـــاز ثـــم إنهـــاء عقودهـــا وحصرهـــا وتصفيتهـــا وإنزالهـــا يف مناقصـــات عامـــة لتصحيـــح أوضاعهـــا وتـــايف اســـتمرار 

عمليـــة التنفيـــذ بموجـــب ملحقـــات عقـــود كانـــت تحـــرر لتصحيـــح التكلفـــة التـــي وردت يف العقـــد األصـــي.

http://rmf- ،2019 العامـــة والطـــرق”، 30 يونيـــو الطـــرق )عـــدن(، “كلمـــة وزيـــر األشـــغال  العامـــة والطـــرق، صنـــدوق صيانـــة  58( وزارة األشـــغال 
.)2021 فربايـــر   15 إليـــه:  الوصـــول  )تاريـــخ   yemen.org/NDetails.aspx?contid=4

http:// ،27 59( وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل، “خطـــة أولويـــات إعـــادة اإلعمـــار والتعـــايف االقتصـــادي: األولويـــات العاجلـــة”، يونيـــو 2019، ص
www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20)Informal%20Arabic%20

Translation(-2.pdf )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 فربايـــر 2021(. اعتـــربت الخطـــة السياســـات والتدخـــات ذات األولويـــة يف املاليـــة العامـــة إعطـــاء 
األولويـــة ملعالجـــة املشـــاريع املتعـــرة.

60( وزارة األشغال العامة والطرق، تقرير تحليل الوضع الراهن، ديسمرب 2020. )تقرير غر منشور(

http://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf
http://rmf-yemen.org/NDetails.aspx?contid=4
http://rmf-yemen.org/NDetails.aspx?contid=4
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdf
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdf
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdf
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جدول 5: وضع مشاريع الطرق قيد التنفيذ واملشاريع املقترح استكمال حصرها 
وتصفيتها مع املشاريع املتعثرة]]1]

عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذهام
املشاريع

إجمالي 
الطول 

)كم(

املشاريع 
التي 
حصرت

مشاريع 
تحت 
الحصر

املشاريع 
املتبقية

مشاريع	تم	التعاقد	ىلع	تنفيذها	1
417325729عبر	مناقصات	عامة

2
مشاريع	الطرق	املقترح	تنفيذها	

حتى	نقاط	معينة	وتحتاج	إلى	
معالجات	)عقود	تكليف	مباشر(

301,045.41326

3
مشاريع	الطرق	الجاري	تنفيذها	

وفقا	للعقود	وامللحقات	السابقة	
)عقود	تكليف	مباشر(

1818,893.91917145

4

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

عامة

1996,005.4466786

45116,676.77194286إجمالي املشاريع

7( صعوبات 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	وإغـالق	شـبة	كامـل	يف	ثالثـة	منافـذ	
ـوال(	وَعِلب.	 بريـة	مهمـة	ملناطـق	الكثافة	السـكانية	يف	اليمن،	وهـي	الُبْقع	وَحـَرض	)الطُّ

انخفـض	إجمالـي	الـركاب	الواصليـن	واملغادريـن	عـام	2017	إلـى	نحـو	108	آالف	راكب	بنسـبة	
تراجـع	96.7%	عـن	عـام	2014،]]]]	مـّر	جميعهم	عبر	منفـذ	الوديعة،	املنفذ	الوحيـد	حاليا	إلى	
السـعودية،	وقد	تحول	إلى	شـريان	وحيد	بين	البلدين	اللذين	يرتبطان	بأكبر	شـريط	حدودي	
بالنسـبة	لكليهمـا.	وُتشـير	بعـض	التقديـرات	إلـى	وجـود	أكثر	من	مليـون	يمني	بالسـعودية	
)عمالـة	يمنيـة(،	إضافـة	إلـى	الحركـة	التجاريـة	واملسـافرين	ألداء	الشـعائر	اإلسـالمية	)الحـّج	
والعمـرة(	يف	األراضـي	املقدسـة،	غيـر	أن	السـفر	عبـر	هـذا	املنفـذ	الوحيـد	أصبـح	معانـاة	
كبيـرة	تشـمل	املسـافة	الطويلـة	وحواجـز	التفتيش	والحفريـات	ىلع	طريق	“الَعَبـر”	الواصل	
إلـى	املنفـذ	والـذي	يتسـبب	بحوادث	سـير	متكـررة،	وصواًل	إلـى	االزدحام	ىلع	أبـواب	املنفذ	

الـذي	ال	يتمتـع	بالبنيـة	التحتيـة	الالزمـة	السـتيعاب	كامل	حركـة	التنقل	بيـن	البلدين.

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

62( املصـــادر: )أ( الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء، كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي 2014، الفصـــل 12: النقـــل والســـفر، الجـــدول 18: الواصلـــون واملغـــادرون مـــن وإىل 
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/ ،أرايض الجمهوريـــة اليمنيـــة بحســـب املنافـــذ خـــال الفـــرة 2012 2014-م

والســـفر،  النقـــل   :12 الفصـــل   ،2017 الســـنوي  اإلحصـــاء  كتـــاب  )ب(   .)2021 أغســـطس   6 إليـــه:  الوصـــول  )تاريـــخ   Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/ ،الواصلـــون واملغـــادرون مـــن وإىل أرايض الجمهوريـــة اليمنيـــة بحســـب املنافـــذ خـــال الفـــرة 2015 2017-م

إليـــه: 6 أغســـطس 2021(. publiction/yearbook2017/Transport_Travel.xls  )تاريـــخ الوصـــول 

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Transport_Travel.xls
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جدول 6: عدد الركاب الواصلين واملغادرين من وإلى أراضي الجمهورية اليمنية عبر 
املنافذ البرية خالل الفترة 2014–2017

السنة
اإلجمالياألجانبالعرباليمنيون

املغادرونالواصلوناملغادرونالواصلوناملغادرونالواصلوناملغادرونالواصلون

20141,403,886878,522494,974505,62514,42613,7731,913,2861,397,920

2015154,359117,699188,931194,1404,8954,188348,185316,027

201652,65639,89073067967749654,06341,065

201742,45256,7652,6522,4341,8642,34846,96861,547

وتكتسـب	املنافـذ	البريـة	أهميـة	بسـبب	حركـة	التجـارة	والبضائـع	التـي	تمـّر	عبرهـا.	فعلى	
وال	يسـتحوذ	ىلع	50%	مـن	حركة	التجـارة	البرية	قبل	 سـبيل	املثـال،	كان	منفـذ	َحـَرض	الطُّ
الحـرب،]]]]	غيـر	أن	املعـارك	البريـة	قـد	أّدت	إلـى	إغالقـه	منـذ	مايـو	2015،	باسـتثناء	حـركات	
غيـر	نظاميـة	محـدودة.	لذلـك،	يضطـر	التجـار	إلـى	أن	يسـلكوا	طرقـا	بديلـة	وطويلـة	لنقـل	
الصـادرات	اليمنيـة	ىلع	الحـدود	اليمنيـة	السـعودية	عبـر	معبـر	الوديعة–َشـُرورة	الحـدودي،	
بالسـيارة(،	مقارنـة	بمنفـذ	 إلـى	8	سـاعات	 	7 )أي	نحـو	 الـذي	يبعـد	565	كـم	عـن	صنعـاء	
ـوال	الـذي	يبعـد	288	كـم	عـن	صنعـاء	)أي	نحـو	5	سـاعات	بالسـيارة(.]]]]	أما	منفذ	 حـرض–	الطُّ
“ِشـحن”	البـري	ىلع	الحـدود	اليمنيـة	العمانية،	فيبعد	أكثر	باتجاه	شـرق	البـالد.	عالوة	ىلع	
ذلـك،	انخفضـت	حركـة	البضائـع	عبـر	هـذه	املنافـذ	الحدوديـة	املفتوحـة	بسـبب	اإلجراءات	
املعقـدة	املفروضـة؛]]]]	فقـد	تراجعـت	الـواردات	عبر	املنافـذ	البرية	بنسـبة	18%	بين	عامي	
2014	و2017،	وتراجعـت	الصـادرات	وإعادة	الصادرات	بنسـبة	74%	و95%]]]]	ىلع	التوالي	خالل	

الفتـرة	نفسـها	كمـا	هـو	موضـح	يف	الجـدول	اآلتي:

جدول 7: الواردات والصادرات وإعادة الصادرات عبر املنافذ البرية لألعوام 2014 و2017

إعادة الصادراتالصادراتالوارداتالسنوات

2014294,09762,69329,080

2017240,24416,3921,511

)−(	%95)−(	%74)−(	%18التغير	منذ	2014

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

64( مجموعـــة البنـــك الـــدويل، “مذكـــرة سياســـية اليمـــن رقـــم )3(: جاهزيـــة القطـــاع الخـــاص للمســـاهمة يف إعـــادة اإلعمـــار والتعـــايف يف اليمـــن”، املرجـــع 
الســـابق ذكـــره، ص 13.

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

66( )أ( الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء، كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي 2014، الفصـــل 24: التجـــارة الخارجيـــة، الجـــدول 12: الـــواردات حســـب املنافـــذ الجمركيـــة 
http://www.cso- ،2016–2014 خـــال األعـــوام 2014–2016، والجـــدول 13: الصـــادرات وإعـــادة الصـــادرات بحســـب املنافـــذ الجمركيـــة لأعـــوام
)ب( كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي  إليـــه: 8 فربايـــر 2021(.  yemen.com/publiction/yearbook2014/Foreign_Trade.xls )تاريـــخ الوصـــول 
2017، الفصـــل 24: التجـــارة الخارجيـــة، الجـــدول 12: الـــواردات حســـب املنافـــذ الجمركيـــة خـــال األعـــوام 2015–2017، والجـــدول 13: الصـــادرات 
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/  ،2017–2015 لأعـــوام  الجمركيـــة  املنافـــذ  بحســـب  الصـــادرات  وإعـــادة 

Foreign_Trade.xlsx )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 8 فربايـــر 2021(.

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/Foreign_Trade.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/Foreign_Trade.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Foreign_Trade.xlsx
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Foreign_Trade.xlsx
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مـن	ناحيـة	أخـرى،	تمثل	املنافذ	البريـة	مصدرا	ُمهّما	للدخـل	القومي.	فقد	بلغ	عدد	السـواح	
الوافديـن	عبـر	املنافـذ	البرية	عـام	2014	نحـو	821	ألفا	يمثلـون	67.4%	من	إجمالي	السـياحة	
الوافـدة	عبـر	املنافـذ	البرية	والجويـة	والبحرية،]]]]	وُتشـير	البيانات	إلى	أن	76%	من	السـياحة	
ـوال(	والُبقـع	وَعِلب.	كمـا	هو	موضح	 الوافـدة	البريـة	تأتـي	عبـر	ثالثـة	منافذ	هـي	َحَرض	)الطُّ

يف	الجـدول	اآلتي:

جدول 8: السياحة الوافدة بحسب املنافذ البرية لعاَمي 2014 و2015

%2015%2014املنفذ )واملحافظة(

وال(	)َحّجة( %60,86128%501,61561َحَرض	)الطُّ

%85,11839%96,87312الُبقع	)َصْعدة(

%5,7223%26,2513َعِلب	)َصْعدة(

%4,9182%13,5932ِشحن	)امَلَهرة(

%22,85510%58,6887ِصٌرْفيت	)امَلَهرة(

%39,35118%123,97615الَوِديعة	)حضرموت(

%218,825100%820,996100اإلجمالــــي

تطوير	املنافذ	البرية	الدولية

ُتشـير	عـدد	من	الدراسـات	إلـى	أن	املنافذ	البرية	تفـوق	أهمية	املنافذ	البحريـة	والجوية	من	
نواحـي	عدة،	وأهمها	مـا	يأتي:]]]]

اختصار	واختيار	الفترة	الزمنية	الالزمة	لنقل	البضائع؛ 	)1

التكاليف	املالية	املترتبة	ىلع	إدخال	البضائع	مقارنة	باملنافذ	البحرية	والجوية؛ 	)2

تقليل	نسبة	األضرار	الناتجة	عن	عمليات	النقل	والتداول	واملناولة	للسلع؛ 	)3

املنافـذ	البرية	تشـجع	القطـاع	الخاص	املوجـود	بالقرب	من	الحـدود	ىلع	الجانبين	 	)4
التجارة؛ لتنشـيط	

املنافذ	البرية	تسهل	حركة	السياحة	والتنقل	بين	الحدود. 	)5

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	

نموذجـا(	تشـمل	ما	يأتـي:]]]] 

ال	تزال	التجهيزات	ووسائل	العمل	واملرافق	والخدمات	دون	املستوى	املطلوب؛ 	

العمـل	يجـري	يف	مبـاٍن	مؤقتـة	ليسـت	بهـا	تجهيـزات	ومرافـق	وخدمات	وال	تسـتوعب	 	
حركـة	املسـافرين	والقادمين؛

67( املصـــدر: كتـــاب اإلحصـــاء الســـنوي 2017، الفصـــل 18: الســـياحة، الجـــدول 7: الســـياحة الوافـــدة بحســـب املنافـــذ ووســـيلة الســـفر لعاَمـــي 2014 
.)2021 يونيـــو   22 إليـــه:  الوصـــول  )تاريـــخ   http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Tourism.xls و2015، 

68( االتحـــاد العـــام للُغـــرف التجاريـــة الصناعيـــة اليمنيـــة؛ الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة بأمانـــة العاصمـــة؛ غرفـــة تجـــارة وصناعـــة حضرمـــوت؛ الهيئـــة 
العامـــة لتنظيـــم شـــؤون النقـــل الـــربي؛ كتـــاب األوراق املقدمـــة لورشـــة عمـــل “جـــودة الخدمـــة يف املـــوائن الربيـــة ودورهـــا يف تنشـــيط الســـياحة وتســـهيل 

النقـــل والتجـــارة، مينـــاء الوديعـــة الـــربي )نموذجـــا(”، صنعـــاء، موفمبيـــك، 10–11 ينايـــر 2010.

69( املصدر السابق.

http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Tourism.xls
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تعانـي	مـن	مشـاكل	يف	توفيـر	الكهربـاء	وامليـاه	وهنـاك	شـّحة	يف	اإلمكانـات	الفنيـة	 	
والبشـرية؛ واملادية	

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.



رق في اليمن: القضايا الحرجة والسياسات ذات األولوية قطاع النقل البّري والطُّ

23
إعادة تصور االقتصاد اليمني | مارس/ آذار 2022

السياسات ذات األولوية لمعالجة آثار الحرب 
على قطاع النقل البري

السياسات العاجلة

البـري	والطـرق	عـن	الصراعـات	 النقـل	 أوال:	سـرعة	بـذل	الجهـود	العاجلـة	لتحييـد	قطـاع	
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.

للطـرق	مـن	خـالل	حصـر	املشـاريع	 ثانيـا:	سـرعة	معالجـة	مشـاكل	املشـاريع	املتعثـرة	
املتعثـرة:

وضـع	خطـة	لعمليـة	حصـر	وتصفيـة	املشـاريع	املتعاقـد	عليهـا	سـابقا	بمـا	يكفل	 	
إعـادة	جدولتهـا	وتنظيمهـا	مسـتقباًل	وفقـا	لخطـط	التمويـل	املتاحـة.

ضمـن	 	 مـن	 املهمـة	 للمشـاريع	 الجـدوى	 ودراسـات	 والتصاميـم	 الدراسـات	 إعـداد	
التمويـل.	 توفـر	 حـال	 للتنفيـذ	 لتكـون	جاهـزة	 السـابقة	 الفقـرة	 املذكـورة	يف	 املشـاريع	

حصـر	وتصفيـة	املشـاريع	للتخّلـص	مـن	املقاولين	غير	املؤهلين	وإسـناد	املشـاريع	 	
ملقاوليـن	مؤهليـن	وفقا	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	 	
الخدمـات	بكفـاءة	وفعاليـة	يف	جميـع	أنحاء	اليمـن،	والحّد	من	العوائـق	والصعوبات	
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	وسـالمة	الركاب.

لشـاحنات	 	 التابعـة	 اإللكترونيـة	 املدفوعـات	 أنظمـة	 اسـتخدام	 إمكانيـة	 دراسـة	
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	

والتفتيش.]1]] الرقابـة	

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.

الشـركات	 	 قـدرات	 وتعزيـز	 الكفـاءة	 مـن	ذوي	 اسـتخدام	مقاوليـن	محلييـن	 تأهيـل	
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،	والتخّلـص	مـن	األعبـاء	املتراكمـة	ىلع	قطـاع	الطرق	

وتحويلهـا	إلى	برامـج	تنموية	مسـتقبلية.

70( املينـــاء الجـــاف: منشـــأة مجهـــزة ُتقـــام داخـــل البـــاد بعيـــداً عـــن املينـــاء البحـــري، وُتوضـــع املـــوائن الجافـــة يف مناطـــق تتاخـــم املـــدن الصناعيـــة ومناطـــق 
االســـتهاك بهـــدف االســـتفادة مـــن وفـــورات النقـــل متعـــّدد الوســـائط، وتحـــرص معظـــم دول العالـــم عـــى إقامـــة املـــوائن الجافـــة. ملزيـــد مـــن التفاصيـــل: 
وســـام محمـــود درويـــش، “تقييـــم التكامـــل التشـــغيي بـــن املـــوائن الجافـــة واملـــوائن البحريـــة يف الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية”، بحـــث مقـــدم لنيـــل 
http://nsr.sy/ .29/9/2016.درجـــة املاجســـتر يف إدارة األعمـــال، كليـــة االقتصـــاد، جامعـــة تشـــرين، الاذقيـــة، الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية

df509/pdf/7999.pdf )تاريـــخ الوصـــول إليـــه: 5 أغســـطس 2021(.

http://nsr.sy/df509/pdf/7999.pdf
http://nsr.sy/df509/pdf/7999.pdf
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سياسات البنية التحتية الموصى بها 
للطرق الريفية والمجتمعية

السياسات العاجلة
نظـرا	ألهميـة	الطـرق	الريفيـة،	ينبغـي	توجيـه	جـزء	مـن	املسـاعدات	اإلنسـانية	 	.1
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.

التركيـز	ىلع	دعـم	وتصميـم	صيانـة	الطـرق	الريفيـة،	والتـي	تحّقـق	أقصـى	قـدٍر	 	.2
ممكـن	مـن	الفوائـد	للطـرق	يف	القطاعـات	األخرى	مثـل	الزراعـة	والصحـة	والتعليم،	

وتوفيـر	ُفـرص	العمـل	إلـى	أقصـى	حـّد	للسـكان	يف	املناطـق	الريفيـة.

دعـم	وتشـجيع	املبـادرات	املجتمعيـة	يف	املناطـق	الريفيـة	إلنشـاء	الطـرق	يف	 	.3
الجبـال	واملناطـق	الوعـرة.

إجـراء	عمليـات	تخطيـط	الطـرق	بطريقـة	أكثـر	شـمواًل	مـن	خـالل	إشـراك	السـلطات	 	.4
املحليـة	والقطـاع	الخـاص	املحلـي	واملتخصصيـن	املحلييـن	يف	الزراعـة	والصحة	

لتعليم. وا

السياسات والبرامج متوسطة وطويلة املدى )بعد اتفاق 
السالم(

إعـداد	برنامـج	إسـتراتيجي	للتوّسـع	يف	مشـاريع	الطـرق	الريفيـة	يف	اليمـن.	وذلك	 	)1
يف	سـياق	التخفيـف	مـن	الفقر	الريفـي،	فالطرق	يف	املناطق	الريفية	تسـاعد	يف	

زيـادة	دخـل	املزارعيـن	وتنويعـه	عن	طريـق	ربطهم	باألسـواق.

الزراعـي	 اإلنتـاج	 مناطـق	 تربـط	 التـي	 الريفيـة	 الطـرق	 ملشـاريع	 أولويـة	 إعطـاء	 	)2
التصديـر. وبمنافـذ	 والتصنيـع	 االسـتهالك	 بمراكـز	 والسـمكي	 والحيوانـي	

ربط	املناطق	السياحية	واألثرية	بشبكة	الطرق	الحديثة	لدعم	التنمية	السياحية. 	)3
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السياسات الموصى بها لصيانة وإصالح الطرق 
المؤثرة على الحركة التجارية واالقتصادية

السياسات العاجلة
تفعيـل	قانـون	األوزان	واألبعـاد	الكليـة	رقـم	23	لسـنة	1994	والئحتـه	التنفيذيـة،	 	.1
وإعـادة	تشـغيل	محطـات	األوزان	التـي	تضـّررت	مـن	الحـرب،	وتطويـر	املحطـات	يف	
املناطـق	األكثـر	أهميـة	يف	الطـرق	الرئيسـة:	عـدن،	تعـز،	الحديـدة،	حضرمـوت.	

تحديـث	البرامـج	واألجهـزة	الخاصة	بقياس	الـوزن،	ووضع	برامج	لرفع	مسـتوى	الوعي	 	.2
الشـامل	بمخاطر	الحمـل	الزائد.

تنفيـذ	قواعـد	السـالمة	املروريـة	ىلع	الطـرق	بيـن	املحافظـات	والتوعيـة،	ونشـر	 	.3
الثقافـة	املروريـة	بيـن	مختلـف	شـرائح	املجتمـع	للحـد	مـن	حـوادث	الطـرق.

أوزان	 لتشـغيل	املحطـات	املتنقلـة	)محطـات	 الالزمـة	 والبرامـج	 الدراسـات	 وضـع	 	.4
الحمـوالت	 مـن	 الحـّد	 إلـى	 وتهـدف	 الـوزن	 مراقبـة	 محطـات	 أو	 املحـوري	 للحمـل	
الزائـدة(	عبـر	شـبكة	الطـرق	والعمـل	ىلع	تطويـر	وتحديـث	برامـج	وأجهـزة	الـوزن	
ووضـع	خطـط	وبرامـج	التوعية	الشـاملة	ملسـتخدمي	الطـرق	باألضـرار	الناجمة	عن	

الزائـدة. الحمـوالت	

اتخـاذ	خطـوات	مـن	شـأنها	أن	تـؤدي	الى	زيادة	املنافسـة	داخـل	قطاع	النقـل	البري	 	.5
الثقيـل	املتخصـص	بنقـل	البضائـع.	سـيؤدي	هـذا	اإلجـراء	إلـى	خفـض	التكاليـف	
القطـاع	 الحتـكار	 أي	جهـود	 ومكافحـة	 املحافظـات	 بيـن	 البضائـع	 لنقـل	 املاليـة	
وتشـجيع	ممارسـة	نقـل	البضائـع	ىلع	الطـرق	البريـة	للشـاحنات	الفرديـة	)الثقيلة	
ومنشـآت	 ومكاتـب	 املبـردة	 الحاويـات	 نقـل	 وشـاحنات	 والخفيفـة(	 واملتوسـطة	

الشـحن	غيـر	املبـردة	ووكاالت	الشـحن.

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

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

أنظمة	إدارة	الطرق	ووسائل	السالمة؛ ب	.	

املسـتقبلية	 التوسـعات	 تخطيـط	 معاييـر	 تحديـد	 مـع	 الخدمـة	 مسـتوى	 ت	.	
الصيانـة؛ ومتطلبـات	

تطويـر	آلية	لتحصيل	رسـوم	صندوق	صيانة	الطرق	وفقا	للنسـبة	املحـّددة	بالقانون	 	)2
رقـم	22	لسـنة	1995	الخـاص	بإنشـاء	الصنـدوق،	وهـي	5%	عـن	كل	لتر	بتـرول	وديزل	

ُيباع	داخـل	الجمهورية.

تطويـر	املنافـذ	البريـة	الحدوديـة	وتطويـر	النظـم	وتسـهيل	إجـراءات	العبـور،	وذلك	 	)3
مـن	خـالل	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
هنـاك	كثيـر	ممـا	يمكـن	القيـام	بـه	يف	املـدى	القصيـر	واملتوّسـط	لتحسـين	أداء	 	.1
قطـاع	النقـل	والطرق	يف	اليمـن،	ويأتي	يف	املقام	األول	تطوير	القدرة	املؤسسـية	

ملؤسسـات	النقـل	البـري	والطرق.

يمثـل	الحفـاظ	ىلع	املـوارد	البشـرية	وتنميتهـا	يف	املـدى	القصيـر	قضيـة	ذات	 	.2
أولويـة	لتطويـر	قـدرة	املـوارد	البشـرية	يف	قطـاع	النقـل	والطـرق،	وهـذا	يتطلـب	

ىلع: العمـل	

صرف	مرتبات	موظفي	وكادر	النقل	البري	والطرق؛— 

تحسين	األجور	والحوافز	يف	الحّد	األدنى	مقابل	اإلنجاز؛— 

توفير	برامج	التدريب	والتأهيل؛— 

البـري	 النقـل	 قطـاع	 واألنظمـة	يف	 ات	 واملعـدّ األصـول	 املحافظـة	ىلع	 أهميـة	 	.3
والطـرق،	وتوفير	التمويالت	الالزمة	لصيانتها	وتشـغيلها	ورفع	جاهزيتها	لالسـتعداد	

للمشـاركة	الفاعلـة	يف	إعـادة	اإلعمـار	وتقليـل	التكاليـف.

السياسات والبرامج متوسطة وطويلة املدى )بعد اتفاق 
السالم(

تطويـر	اإلطـار	التشـريعي	والتنظيمـي	واملؤسسـي	لقطـاع	النقـل	البـري	والطـرق	 	)1
بمـا	يتناسـب	مـع	التطـورات	الحديثة،	ومنـع	االزدواجية	وتضـارب	املصالـح	واملهام،	
البـري	 النقـل	 العامـة	لتنظيـم	شـؤون	 الهيئـة	 البدايـة	ىلع	 التركيـز	يف	 ويمكـن	
واملؤسسـة	العامـة	للطـرق	والجسـور	مـن	جهـة	األهـداف	واألدوار	والهيـكل	اإلداري.

صيانـة	املعـدات	واآلالت	الثقيلـة	التابعـة	للمؤسسـة	العامـة	للطـرق	والجسـور	مـن	 	)2
موازنـة	صنـدوق	صيانـة	الطـرق	إذا	ُمنـح	كامـل	مـوارده	ىلع	أن	يقـوم	الصنـدوق	
بخصـم	املبالـغ	التـي	يقدمها	للمؤّسسـة	مـن	مسـتحقاتها	عند	تنفيذها	ملشـاريع	

صيانـة	الطـرق	والجسـور	التـي	يمّولهـا	الصنـدوق.
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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،	10–11	ينايـر	2010.

األمـم	املتحـدة،	اللجنـة	االقتصادية	واالجتماعية	لغرب	آسـيا	)اإلسـكوا(،	لجنة	النقل	واللوجسـتيات،	مؤشـر	األداء	
اللوجسـتي	يف	املنطقـة	العربية،	بيروت،	20–21	ديسـمبر	2017.

السـريع	 الطريـق	 ممـر	 مشـروع	 املسـبق،	 التقييـم	 مرحلـة	 املشـروع،	 معلومـات	 وثيقـة	 الدولـي،	 البنـك	
PIDA[[[[.	 http://documents.worldbank.org/curated/ رقـم:	 تقريـر	 	،2014 فبرايـر	 	P145361(،	 24(
 22 إليـه:	 الوصـول	 )تاريـخ	 	fr/[[[[[[[[[[[[[[[[[1/PIDA[[[[1ARABI11Box[[[[[1B11PUBLIC1.doc

.)2021 يونيـو	

https://reliefweb.int/sites/	،8	العـدد	2019،	مايـو	7–20	اليمـن،	يف	اإلنسـانية	باملسـتجدات	تقريـر	األوتشـا،
reliefweb.int/files/resources/issue%[1[%[1AR.pdf	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	17	فبرايـر	2021(.

البنـك	الدولـي،	وثيقـة	معلومـات	مشـروع	إدارة	أصـول	الطـرق	)P125135(،	رقـم	التقريـر:	14	PIDA[[[،	ديسـمبر	
http://documents[.worldbank.org/curated/en/[[[[[[[[[[[[1[[[[[/PIDA[[[1ARA- 	،2012

.)2021 فبرايـر	 	7 إليـه:	 الوصـول	 )تاريـخ	 	BIC1Box[[[[[[B11PUBLIC1.docx

البنـك	الدولـي،	“وثيقـة	معلومـات	مشـروع	تعزيـز	اإلنتاجيـة	الزراعيـة	ألصحـاب	الحيـازات	الصغيـرة	يف	اليمـن	
http://documents[.worldbank.org/curated/en/[1[[[[[[[[[[[[[[1[/ 	.2015 مـارس	 	،)P148747(

.)2021 أبريـل	 	3 إليـه:	 الوصـول	 تاريـخ	 	)PIDA[[1[[1ARAB1Box[[[[[[B11PUBLIC1.docx

الجهاز	املركزي	لإلحصاء،	“تقديرات	الناتج	املحلي	اإلجمالي”،	ديسمبر	2018.

http://www.cso-yemen.	،والسـفر	النقـل	12:	الفصـل	2013،	السـنوي	اإلحصـاء	كتـاب	لإلحصـاء،	املركـزي	الجهـاز
com/publiction/yearbook[1[[/Transport_Travel.xls	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	4	فبرايـر	2021(.	)املصـدر	

الرئيـس:	اإلدارة	العامـة	للمـرور،	وزارة	الداخليـة(

http://www.cso-yemen.com/	،السـياحة	18:	الفصـل	2014،	السـنوي	اإلحصـاء	كتاب	لإلحصـاء،	املركـزي	الجهـاز
publiction/yearbook[1[[/Tourism.xls	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	8	فبرايـر	2021(.

http://www.cso-ye-	،الخارجيـة	التجـارة	24:	الفصـل	2014،  الجهـاز	املركـزي	لإلحصـاء،	كتـاب	اإلحصـاء	السـنوي
men.com/publiction/yearbook[1[[/Foreign_Trade.xls	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	8	فبرايـر	2021(.

http://www.cso-yemen.	،والسـفر	النقـل	12:	الفصـل	2015،	السـنوي	اإلحصـاء	كتاب	لإلحصـاء،	املركـزي	الجهـاز
com/publiction/yearbook[1[[/Transport_Travel.xls	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	12	فبرايـر	2021(.	)املصـدر	

الرئيـس	للبيانـات:	وزارة	األشـغال	العامـة	والطرق(

http://www.cso-yemen.com/	،السـكان	3:	الفصـل	2017،	السـنوي	اإلحصـاء	كتـاب	لإلحصـاء،	املركـزي	الجهـاز
publiction/yearbook[1[[/population.xls	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	7	فبرايـر	2021(.

http://	،اليمـن	يف	الفقر	خطـوط	مؤشـرات	4:	الفصـل	2017،	السـنوي	اإلحصـاء	كتـاب	لإلحصـاء،	املركـزي	الجهـاز
الوصـول	 )تاريـخ	 	www.cso-yemen.com/publiction/yearbook[1[[/Indicators_of_Poverty_Line.xls

إليـه:	7	فبرايـر	2021(.

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

yearbook[1[[/Tourism.xls		)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	22	يونيـو	2021(.

http://www.cso-ye-	،الخارجيـة	التجـارة	24:	الفصـل	2017،  الجهـاز	املركـزي	لإلحصـاء،	كتـاب	اإلحصـاء	السـنوي
men.com/publiction/yearbook[1[[/Foreign_Trade.xlsx		)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	8	فبرايـر	2021(.

الجهاز	املركزي	لإلحصاء،	كتاب	اإلحصاء	السنوي	2018،	الفصل	12:	النقل	والسفر.	)بيانات	غير	منشورة(.	

http://documents.worldbank.org/curated/fr/545861468346158860/PIDA31570ARABI00Box382170B00PUBLIC0.doc
http://documents.worldbank.org/curated/fr/545861468346158860/PIDA31570ARABI00Box382170B00PUBLIC0.doc
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/issue%208%20AR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/issue%208%20AR.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/722641468182056133/PIDA3530ARABIC0Box382142B00PUBLIC0.docx
http://documents1.worldbank.org/curated/en/722641468182056133/PIDA3530ARABIC0Box382142B00PUBLIC0.docx
http://documents1.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/PIDA160450ARAB0Box391418B00PUBLIC0.docx
http://documents1.worldbank.org/curated/en/904741468188675303/PIDA160450ARAB0Box391418B00PUBLIC0.docx
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2013/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2015/Tourism.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2015/Tourism.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/Foreign_Trade.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2014/Foreign_Trade.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2015/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2015/Transport_Travel.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/population.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/population.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Indicators_of_Poverty_Line.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Indicators_of_Poverty_Line.xls
http://http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Tourism.xls
http://http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Tourism.xls
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Foreign_Trade.xlsx
http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Foreign_Trade.xlsx
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https://gcrby-  املؤسسـة	العامة	للطرق	والجسور،	“نبـــذة	مختصره	عــــن	املؤسسة	العامة	للطرق	والجسـور”،
emen.com/about.php		)تاريـخ	الوصـول	إليه:	21	فبراير	2021(.

إبتسـام	بولقـواس،	“تقنيـة	نظـم	النقـل	الذكيـة	كإسـتراتيجية	لتطويـر	قطـاع	النقـل”،	الجزائـر:	جامعـة	الحـاج	
https://www.univ-eloued.dz/roa/images/	،2014	يونيـو	6،	العـدد	اقتصادية،	رؤى	مجلة	باتنـة،	–	لخضـر

PDF/d[1.pdf	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	15	فبرايـر	2021(.

أطبـاء	بـال	حـدود،	“األمهـات	واألطفـال	ُتركـوا	ليالقـوا	حتفهـم	مـن	دون	الحصـول	ىلع	الرعايـة	الطبيـة”	)بيـان	
https://www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without-	،2019	أبريـل	24	صحفـي(،

access-medical-care	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	10	فبرايـر	2021(.

البرنامـج	االنمائـي	لألمـم	املتحـدة،	رصـف	ُطـرق	اليمـن	املحفوفـة	باملخاطر:	مسـار	إلنقـاذ	الحياة	نحـو	انتعاش	
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/	،.2020	,يوليـو	08	اجتماعي.	واسـتقرار	اقتصادي
presscenter/articles/[1[1/paving-yemen_s-treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-

eco.html	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	20	فبراير	2022(.

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

17	فبرايـر	2021(. إليـه:	 الوصـول	 )تاريـخ	 	sites/default/files/[1[1/[[/zinjibar_arabic_profile.pdf

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

إليـه:	20	فبرايـر	2021(. الوصـول	 )تاريـخ	 	sites/default/files/[1[1/[[/aden_city.pdf

سـبأ	نـت،	موقـع	وكالـة	األنبـاء	اليمنيـة	سـبأ،	“نحـو	823	مليـار	ريال	خسـائر	قطـاع	الطرق	خـالل	أربع	سـنوات	من	
العـدوان”،	31	مـارس	،2019	https://www.saba.ye/ar/news[[[[1[.htm	)تاريـخ	الوصول	إليه:	5	أغسـطس	

.)2021

صفيـة	مهـدي،	6	أكتوبـر2019،	“اليمـن:	طريـق	املـوت	اليومـي	بعـد	إغـالق	منفـذ	الحوبان-تعـز”،	درج	“منّصـة	
إعالميـة	مسـتقلة”،	]]]]]/https://daraj.com/#	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	17	يونيـو	2021(.

وتـؤرق	 املسـافرين	 كاهـل	 تثقـل	 معانـاة	 تعـز..	 الحوبـان	يف	 إلـى	 “الطريـق	 	،2017 أكتوبـر	 	1 الجنـدي،	 صـالح	
 https://www.alayyam.info/news/[[B[HPH[-KWMXYG	،األيـام	صحيفـة	صحفـي،	تقريـر	حياتهـم..”

)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	17	يونيـو	2021(.

عائشـة	الـوراق،	“ملحمـة	السـفر	يف	اليمـن:	حركـة	مطـارات	غيـر	متوقعـة	وطـرق	محفوفـة	باملخاطـر”،	مركـز	
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/anal-	،2019	نوفمبـر	10  صنعـاء	للدراسـات	اإلسـتراتيجية،

]]]]/ysis-ar	)تاريـخ	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	،2019	https://www.adenlng.info/news/[[[[1[/	)تاريـخ	الوصـول	إليه:	5	فبراير	

.)2019

 DNA	2020(،	2020(،	”الثالثـة	املرحلـة	اليمـن:	يف	لالحتياجـات	املسـتمر	“التقييـم	الدولـي،	البنـك	مجموعـة
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-

Phase-[-[1[1-Update%[1%[[[%[[.pdf		)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	12	فبرايـر	2021(.

مجموعـة	البنـك	الدولـي،	“قطـاع	النقـل	يف	اليمـن:	مذكـرة	سياسـة	اليمـن	رقـم	)4(	بشـأن	تقديـم	الخدمـات	
http://documents[.worldbank.org/curated/en/[[[[[[[1[[[[[[[1[[/ 	،2017 أبريـل	 	24 الشـاملة”،	
 pdf/[[1[[[-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-[-Final.pdf

)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	2	فبرايـر	2021(.

يف	 للمسـاهمة	 الخـاص	 القطـاع	 جاهزيـة	 	:)3( رقـم	 اليمـن	 سياسـية	 “مذكـرة	 الدولـي،	 البنـك	 مجموعـة	
http://documents[.worldbank.org/curated/ 	،2017 مايـو	 	23 اليمـن”،	 يف	 والتعـايف	 اإلعمـار	 إعـادة	
en/[1[[[[[1[[[[[[1[[[/pdf/[[1[[[-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-PN-No-[-Edited-SS-Final.

pdf	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	15	فبرايـر	2021(.

https://gcrbyemen.com/about.php
https://gcrbyemen.com/about.php
https://www.univ-eloued.dz/roa/images/PDF/d10.pdf
https://www.univ-eloued.dz/roa/images/PDF/d10.pdf
https://www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without-access-medical-care
https://www.msf.org/mothers-and-children-left-die-yemen-without-access-medical-care
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/presscenter/articles/2020/paving-yemen_s-treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-eco.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/presscenter/articles/2020/paving-yemen_s-treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-eco.html
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/presscenter/articles/2020/paving-yemen_s-treacherous-roads--a-life-saving-path-towards-eco.html
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/aden_city.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/aden_city.pdf
https://www.saba.ye/ar/news531308.htm
https://daraj.com/22435/#
https://daraj.com/22435/#
https://www.alayyam.info/news/75B4HPH4-KWMXYG
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/8377
https://www.adenlng.info/news/113504/
https://www.adenlng.info/news/113504/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update%20%281%29.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/387711508411653054/pdf/120532-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Transport-Policy-Note-Input-to-PN-4-Final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/502631508411670729/pdf/120538-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-PN-No-3-Edited-SS-Final.pdf
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مجموعة	البنك	الدولي،	“نحو	خطة	للتعايف	وإعادة	اإلعمار	يف	اليمن”	)مسودة	للمناقشة(،	أكتوبر	2017.

محمـد	فشـالن	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،	
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/[1[[/1[/%D[%A[%D[	.3	ص	5/12/2018.	العـراق،
الوصـول	 )تاريـخ	 	 	%[[%D[%A[%D[%AD%D[%AB-%D[%A[%D[%[[%D[%A[%D[%[[%D[%[[.pdf

إليه:	1	أبريـل	2021(.

مشـروع	رصـد	األثـر	املدنـي	اليمـن،	“تقريـر	موضوعـي:	تأثيـر	العنـف	املسـلح	ىلع	البنيـة	التحتيـة	للنقـل	يف	
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/[1[1[1[1_CIMP%[1 	،2020 أكتوبـر	 اليمـن”،	

Thematic%[11[_Transport.pdf	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	31	ينايـر	2021(.

منظمـة	األغذيـة	والزراعـة	لألمـم	املتحـدة،	مشـروع	تطويـر	نظـم	معلومـات	األمـن	الغذائـي،	“تحليـل	التصنيف	
http://agricultureyemen.com/	،2017	مـارس	1	النتائـج”،	ملخـص	–	الغذائـي	لألمـن	املتكامـل	املرحلـي

PDF/ipc_yem_[_[1[[_ar.pdf	)تاريـخ	الوصـول	إليـه:	11	فبرايـر	2021(.

منظمـة	األغذيـة	والزراعـة	لألمـم	املتحـدة،	نشـرة	مراقبـة	السـوق	الشـهرية،	العـدد	65،	ديسـمبر	2020،	ص	2،	
http://fsts-gov.com/sites/default/files/FAO_FSTS%[1Market%[1Monitoring%[1Bulletin_

2	أبريـل	2021(. إليـه:	 Dec_[1_Ar.pdf	)تاريـخ	الوصـول	

منظمـة	الصحـة	العامليـة،	املكتـب	اإلقليمـي	لشـرق	املتوسـط،	“التقريـر	العاملـي	عـن	حالـة	السـالمة	ىلع	
https://	،2017	،املتوسـط	لشـرق	العامليـة	الصحـة	ملنظمـة	اإلقليمـي	املكتـب	القاهـرة:	2015”،	الطـرق

.)2021 أغسـطس	 	5 إليـه:	 الوصـول	 )تاريـخ	 	apps.who.int/iris/handle/[1[[[/[[1[[[

https://www.uni-	،2014  منظمـة	اليونيسـف،	اليمـن	التقريـر	القطـري	حـول	األطفـال	خـارج	املدرسـة،	أكتوبـر
 cef.org/mena/media/[[[[/file/Yemen%[1Country%[1Report%[1on%[1OOSC_AR.pdf%[1.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	21	اغسـطس	النـدوة	
االولـى	حـول	تحسـين	أداء	امليزانيـة	وضمـان	العدالـة	االجتماعيـة	وذلك	بالتعـاون	مع	مؤسسـة	فريدريش	
5	أغسـطس	 إليـه:	 الوصـول	 ]]]/https://eosc-yemen.org/en/article_details	)تاريـخ	 إيبـرت	األملانيـة..	

.)2021

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

وزارة	األشغال	العامة	والطرق،	برنامج	وزارة	األشغال	للعام	2020/2021.	)وثيقة	غير	منشورة(

وزارة	األشغال	العامة	والطرق،	تقرير	تحليل	الوضع	الراهن،	ديسمبر	2020.	)تقرير	غير	منشور(

https://drive.	،2019	سـبتمبر	الفنـي”،	“التقريـر	)عدن(،	الطـرق	صيانـة	صنـدوق	والطـرق،	العامـة	األشـغال	وزارة
 4 إليـه:	 الوصـول	 )تاريـخ	 	google.com/file/d/[AdXmfPVoprX[ZoWVeW[[H_1DBMebiWIu/view

فبرايـر	2021(.

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

وزارة	التخطيـط	والتعـاون	الدولـي،	“خطـة	أولويـات	إعـادة	اإلعمـار	والتعـايف	االقتصـادي:	األولويـات	العاجلـة”،	
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%[1Yemen%[1DNA%[1Phase%[1[-fi- 	،2019  يونيـو

7	فبرايـر	2021(. إليـه:	 الوصـول	 )تاريـخ	 	nal%[1(Informal%[1Arabic%[1Translation)-[.pdf

وزارة	التخطيـط	والتعـاون	الدولـي،	مسـودة	وثيقة	“الخطة	الخمسـية	الرابعـة	للتنمية	االقتصاديـة	واالجتماعية	
للتخفيـف	مـن	الفقـر	2011–2015”،	فبرايـر	2011.	)وثيقة	غير	منشـورة(

وزارة	الشؤون	القانونية،	الجريدة	الرسمية	العدد	)4/20(	لسنة	1994.

http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2019/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2019/04/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20201020_CIMP%20Thematic%2004_Transport.pdf
https://civilianimpactmonitoring.org/onewebmedia/20201020_CIMP%20Thematic%2004_Transport.pdf
http://agricultureyemen.com/PDF/ipc_yem_3_2017_ar.pdf
http://agricultureyemen.com/PDF/ipc_yem_3_2017_ar.pdf
http://fsts-gov.com/sites/default/files/FAO_FSTS%20Market%20Monitoring%20Bulletin_Dec_20_Ar.pdf
http://fsts-gov.com/sites/default/files/FAO_FSTS%20Market%20Monitoring%20Bulletin_Dec_20_Ar.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/260163
https://apps.who.int/iris/handle/10665/260163
https://www.unicef.org/mena/media/6681/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_AR.pdf%20.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/6681/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_AR.pdf%20.pdf
https://eosc-yemen.org/en/article_details/273
http://www.ltrc.gov.jo/?q=ar/projects/52
http://www.ltrc.gov.jo/?q=ar/projects/52
https://drive.google.com/file/d/1AdXmfPVoprX3ZoWVeW13H_0DBMebiWIu/view
https://drive.google.com/file/d/1AdXmfPVoprX3ZoWVeW13H_0DBMebiWIu/view
http://rmf-yemen.org/NDetails.aspx?contid=4
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdf
http://www.yemenembassy.ca/doc/ARABIC%20Yemen%20DNA%20Phase%203-final%20(Informal%20Arabic%20Translation)-2.pdf
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https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No8_Ar-1.pdf
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No5_Ar.pdf
https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No9_Ar-1.pdf




حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـالم ومنـــع نشـــوب 
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار )االقتصـــادي( والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــالل بنـــاء 
ـــة  ـــز األصـــوات اليمني ـــن خـــالل إشـــراك وتعزي ـــة م ـــة واالقتصادي ـــق حـــول أهـــم السياســـات التنموي تواف
ـــة  ـــال التنمي ـــن يف مج ـــي الفاعلي ـــع اليمن ـــاف املجتم ـــف أطي ـــن مختل ـــال م ـــذا املج ـــة يف ه الفاعل
واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن، وكذلـــك التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة 
ـــا  ـــة م ـــراكة التنفيذي ـــادرة بالش ـــذه املب ـــذ ه ـــن، تنف ـــة باليم ـــة املتعلق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي املحلي
ـــز  ـــارات، ومرك ـــب روت لالستش ـــرق )CARPO(، ودي ـــع الش ـــراكة م ـــة بالش ـــوث التطبيقي ـــز البح ـــن مرك بي
ـــة  ـــة الهولندي ـــفارة اململك ـــي وس ـــاد األوروب ـــل االتح ـــل قب ـــتراتيجية، وبتموي ـــات االس ـــاء للدراس صنع

يف اليمـــن.

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

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

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
ـــم  ـــة باألبحـــاث وتقدي ـــه عالق ـــا ل فيم
االستشـــارات والتبـــادل، مـــع التركيـــز 
ـــر التعـــاون  ىلع تنفيـــذ املشـــاريع عب
ــاب املصلحـــة  ــع أصحـ ــراكة مـ والشـ
ـــق  ـــك فري ـــط. يمتل ـــرق األوس يف الش
ـــذ  ـــة يف تنفي ـــرات طويل CARPO خب
ـــركاء يف  ـــع ش ـــاون م ـــاريع بالتع املش
ـــة  ـــون بمعرف ـــا يتمتع ـــم، وأيض اإلقلي

عميقـــة بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب روت لالستشارات:

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

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

مســـتقل  أبحـــاث  مركـــز  هـــو 
ـــر  ـــارق عب ـــداث ف ـــى إح ـــعى إل يس
اإلنتـــاج املعـــريف، مـــع تركيـــز 
واإلقليـــم  اليمـــن  ىلع  خـــاص 
املجـــاور. تغطــــــــي إصـــدارات 
املتوفـــرة  املــــــــركز،  وبرامـــج 
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، 
التطـــورات السياســـية واالجتماعيـــة 
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف 
التأثيـــر ىلع السياســـات املحليـــة 

والدوليـــة..  واإلقليميـــة 
 www.sanaacenter.org

www .devchampions .org ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقة:   

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