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املحتــــــويات



ــز  ــكرتاريته مرك ــة )ERT( وس ــات االقتصادي ــق اإلصالح ــدم فري يتق

الدراســات واإلعــالم االقتصــادي )SEMC( بالشــكر ملركــز املشــروعات 

الدوليــة الخاصــة )CIPE( ىلع دعمــه لتطويــر هــذه املبــادرة.
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تســاهم نقــاط التفتيــش املتكــررة والعشــوائية مــن قبــل الســلطات املحليــة والحواجــز 

التــي توقــف تدفــق األشــخاص والبضائــع فعلًيــا يف معــارك “الصــراع اليمنــي”، فــال يــكاد 

يمــر يــوم دون نهــب شــحنات البضائــع أو اعتراضهــا مــن قبــل القــوات الخارجة عــن القانون 

أو اإلصابــة أو حتــى املــوت لعمــال النقــل، نتيجــة لضعــف البنيــة التحتيــة ىلع الطــرق 

ــة،  ــة بديل ــا فرعي ــد مــن ســائقي الشــاحنات طرًق الرئيســية الســريعة، ويســتخدم العدي

ــن  ــاحنات الذي ــائقي الش ــزاز لس ــب وابت ــة نه ــلحة عملي ــات املس ــارس الجماع ــث تم حي

يســافرون عبــر تلــك الطــرق الفرعيــة البديلــة بســبب قلــة تواجــد القــوات األمنيــة إضافــة 

الــى عــدم معرفــة الســائقين بطبيعــة تلــك الطــرق.

ــى  ــلع إل ــع والس ــل البضائ ــوًدا ىلع نق ــف، قي ــن التحال ــم م ــة، بدع ــرض وزارة الخارجي  تف

اليمــن، مثــل عمليــة التفتيــش التــي تطيــل املــدة الزمنيــة للــواردات لتخليــص املوانــئ 

اليمنيــة، ممــا يشــكل طبقــة إضافيــة مــن التحديــات، وهــذه القيــود ســارية منــذ بدايــة 

الحــرب يف عــام 2015.

يــؤدي ارتفــاع تكلفــة الخســائر البشــرية واملاديــة إلــى تفاقــم األزمــات اإلنســانية 

ــة  ــواد الغذائي ــلع وامل ــة الس ــع تكلف ــا ترتف ــام، كم ــكل ع ــن بش ــل اليم ــة داخ واالقتصادي

واملــواد األساســية نتيجــة لعوامــل خارجيــة عامليــة مثــل كالحــرب الروســية األوكرانيــة. 

ــرع  ــكل أس ــعار بش ــاع األس ــريع ارتف ــن ىلع تس ــة يف اليم ــل الحالي ــات النق ــل تحدي تعم

مــن أي مــكان آخــر، وهــي عامــل مهــم يف ارتفــاع التكاليــف اإلجماليــة يف اليمــن، وتعــد 

تكاليــف النقــل يف اليمــن اليــوم أغلــى بخمــس مــرات مــن أســعارها قبــل الحــرب.

يلتــزم التحالــف العربــي بفــرض قيــود صارمــة ىلع االســتيراد مــن خــالل عمليــة تفتيــش 

مطولــة تطيــل مــن الوقــت املســتغرق لتخليــص الــواردات مــن املوانــئ اليمنيــة، حيــث 

ــئ  ــر املوان ــن عب ــى اليم ــة إل ــل واردات متجه ــي تحم ــل الت ــفن النق ــر س ــب أن تم يج

ــى  ــتوردة إل ــركات املس ــر الش ــف، وتضط ــؤولي التحال ــل مس ــن قب ــها م ــة لتفتيش األجنبي

شــحن بضائعهــم إلــى موانــئ اململكــة العربيــة الســعودية وجيبوتــي وســلطنة عمــان، 

ــى  ــع إل ــحن البضائ ــم بش ــمح له ــم ُيس ــن ث ــة، وم ــش مطول ــة تفتي ــون لعملي ويخضع

املوانــئ اليمنيــة، تضيــف التكلفــة املجمعــة للجــزء اإلضــايف مــن الرحلــة إلــى موانــئ 

ــع،  ــا ىلع البضائ ــي له ــف ال داع ــص تكالي ــة للفح ــار الطويل ــات االنتظ ــش، وأوق التفتي

يتحمــل املســتوردون واملســتهلكون اليمنيــون عــبء هــذه التكاليــف يف نهايــة املطاف، 

ــى البــالد.  ــى وضــع قائمــة بعــدد مــن الســلع املمنــوع دخولهــا إل باإلضافــة إل

املقــــدمة:
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ــن  ــأنها تمكي ــن ش ــي م ــل الت ــات النق ــة )ERT( سياس ــات االقتصادي ــق اإلصالح ــدد فري ح

النشــاط التجــاري املشــروع كأولويــة قصــوى لتخفيــف العديــد مــن العواقــب االقتصاديــة 

ــات  ــرز التحدي ــن أب ــوق م ــى الس ــع إل ــل البضائ ــات نق ــر معوق ــراع، وتعتب ــانية للص واإلنس

التــي تواجــه الشــركات اليمنيــة وكذلــك املســتهلكين والجمهــور بشــكل عــام، ويصعــب 

ــع  ــروف م ــذه الظ ــل ه ــية يف ظ ــواد األساس ــلع وامل ــر الس ــاص توفي ــاع الخ ىلع القط

ــرب. ــدام الح احت

تهــدف هــذه املبــادرة إلــى تحليــل تحديــات النقــل يف اليمــن واقتــراح حلــول ملعالجــة 

ــى تســهيل وصــول الســلع  ــة إل ــق اإلصالحــات االقتصادي ــة، يســعى فري أســبابها الجذري

واملنتجــات للشــعب اليمنــي وخفــض التكاليــف يف بلــد يعيــش ٪80 مــن ســكانه حالًيــا 

ــول  ــر وحل ــاذ تدابي ــى اتخ ــة إل ــات االقتصادي ــق اإلصالح ــو فري ــر، ويدع ــط الفق ــت خ تح

ــق  ــادرة، يقــدم فري تســاعد يف التخفيــف مــن ارتفــاع تكاليــف النقــل، ومــن خــالل املب

ــكالت. ــة املش ــة معالج ــول كيفي ــة رؤى ح ــات االقتصادي اإلصالح
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تداعيات مشكالت النقل  

يرتبــط قطــاع النقــل ارتباًطــا وثيًقــا بــكل القطاعــات االقتصاديــة الســيما قطاعــات الغــذاء 

واألمــن والطاقــة والزراعــة، فضــاًل عــن توصيــل املســاعدات اإلنســانية والتجــارة وحركــة 

األشــخاص، عبــر نظــام نقــل آمــن وفعــال.

 إن التحديــات يف قطــاع النقــل مثــل الطــرق والبنيــة التحتيــة املتضــررة، وحواجــز الطــرق، 

ونقــاط التفتيــش العشــوائية، تقلــل مــن قــدرة االقتصــاد اليمنــي ىلع العمــل بمســتوى 

كاٍف لضمــان حصــول جميــع األشــخاص ىلع املنتجــات الغذائيــة املطلوبــة وغيرهــا مــن 

املــواد األساســية، كمــا أنهــا زادت مــن مســتوى انعــدام األمــن الغذائــي لنســبة كبيــرة مــن 

ســكان اليمــن ألن الغــذاء املــزروع يف مناطــق بعيــدة أو األطعمــة املســتوردة ال يمكنهــا 

الوصــول مــن املوانــئ أو املــزارع بشــكل منتظــم، حيــث يتــم تعليــق العديــد مــن الــواردات 

يف املوانــئ البحريــة ثــم إرســالها إلــى املوانــئ اليمنيــة املتدهــورة التــي ليــس لديهــا 

مــا يكفــي مــن املوظفيــن أو املعــدات لتفريــغ املنتجــات وتجهيزهــا للتســليم، كمــا ان 

ــؤدي  ــا ي ــى وجهتهــا مم ــزاز خــالل طريقهــا إل الشــحنات املســتوردة معرضــة لخطــر االبت

إلــى ارتفــاع التكاليــف.

إن التبعــات املباشــرة لهــذه التحديــات كبيــرة، يدخــل عــدد أقــل مــن الســلع البــالد، ممــا 

يــؤدي إلــى انخفــاض املعــروض مــن املنتجــات ويحــد مــن توافرهــا يف الســوق وبالتالــي 

زيــادة األســعار، وهــذا بــدوره يســاهم يف تدهــور املســتوى املعيشــي يف جميــع أنحــاء 

اليمــن، آخــًذا بعيــن االعتبــار التالــي:

- زيــادة تكاليــف النقــل الداخلــي: يــؤدي إغــالق الطــرق الرئيســية إلــى اســتخدام طــرق 

بديلــة أطــول وأقــل حركــة مــن أجــل نقــل البشــر والبضائــع. هــذه الطــرق البديلــة لديهــا 

بنيــة تحتيــة متداعيــة وهــي أقــل تنظيًمــا ورقابــة مــن قبــل قــوات األمــن، بســبب هــذه 

الطــرق األطــول واألكثــر خطــورة، تكــون تكاليــف النقــل أىلع مــع انتقــال البضائــع مــن 

املوانــئ إلــى املــدن واملحافظــات، ىلع ســبيل املثــال، يف عــام 2013، كلــف تســليم 

حاويــة 40 قدًمــا عــن طريــق البــر مــن عــدن إلــى صنعــاء حوالــي 350 ألــف ريــال يمنــي، 

اليــوم قــد يكلــف هــذا الحمــل نفســه 4-3 مالييــن ريــال، أىلع بعشــرة أضعــاف.

ــفن  ــول الس ــة لدخ ــش املصاحب ــراءات التفتي ــي: أدت إج ــحن الدول ــف الش ــادة تكالي - زي

والحاويــات إلــى اليمــن، والتــي فرضهــا التحالــف العربــي، إلــى مضاعفــة أســعار املــواد 

ــص  ــات التخلي ــة وآلي ــش املطلوب ــة التفتي ــد أدت عملي ــام 2015، وق ــذ ع ــة من الغذائي

إلــى زيــادة تكلفــة حاويــات الشــحن إلــى اليمــن، مقارنــة بالــدول األخــرى، ىلع ســبيل 
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املثــال، تكلفــة شــحن حاويــة إلــى اليمــن هــي ضعــف تكلفــة شــحن نفــس الحاويــة 

ــة املجاورتيــن. وهــذا بــدوره يزيــد مــن أســعار املــواد الغذائيــة  إلــى جيبوتــي أو صالل

ــن. ــتهلكين اليمنيي ــتوردة للمس ــات املس ــن املنتج ــا م وغيره

ــدالت  ــاع مع ــن ارتف ــددة م ــا متع ــبب قضاي ــم بس ــذي تفاق ــلع: وال ــعار الس ــاع أس - ارتف

ــل. ــة النق ــاع تكلف ــة، وارتف ــة العمل ــاض قيم ــم، وانخف التضخ

- الخســائر املباشــرة يف األرواح واملمتلــكات: بســبب ظــروف الطــرق غيــر اآلمنــة: تشــير 

التقاريــر إلــى أن عــدد الحــوادث املروريــة خــالل الفتــرة مــن ينايــر إلــى ديســمبر 2021، 

يف تعــز، بلــغ 224 حادثــة، أدت إلــى وفــاة 51، وإصابــة 290 شــخًصا، فيمــا بلغــت خســائر 

املمتلــكات 46 مليــون ريــال.
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حلول مقترحة ملعالجة مشكالت النقل: 

يحــرص فريــق اإلصالحــات االقتصاديــة إلــى العمــل مــع صانعــي القــرار اليمنييــن واملجتمــع 

الدولــي ملواجهــة تحديــات النقــل التجــاري، لذلــك يقتــرح فريــق اإلصالحــات االقتصاديــة 

الحلــول التاليــة: 

قصيرة املدى

1 - فتح الطرق الرئيسية 
بين املحافظات اليمنية 

“كرش - الراهدة” 
وطريق “الضالع - دمت” 
وطريق “مأرب - صنعاء” 

كممرات تجارية دائمة 
أو مؤقتة لنقل البضائع 
بين املدن اليمنية ، مع 
ضمان عدم استخدام أي 

من األطراف املتحاربة 
لهذه املمرات ألغراض 

عسكرية.

2 - إعفاء السفن التي 
تحمل املواد الغذائية 

األساسية )القمح وغيره( 
من أي إجراءات أممية أو 

جمركية. 

3 - حشد كل الطاقات 
من منظمات املجتمع 

املدني والقطاع الخاص، 
جنًبا إلى جنب مع األمم 

املتحدة واملبعوث 

متوسطة املدى

تمكين الحكومة من فتح   1-
جميع املوانئ البحرية 

واملطارات واملوانئ 
البرية، وإلغاء جميع قيود 

التفتيش املفروضة 
ىلع حركة البضائع 

واملسافرين من قبل 
التحالف العربي. يمكن 
استخدام هذه الخطوة 

كإجراء لبناء الثقة قبل 
مفاوضات السالم.

2 - إنهاء انقسام مؤسسات 
الدولة، يجب أن تتفق كل 

إدارة ىلع آليات وجدول 
زمني واضح ملعالجة 

الفصل بين مؤسسات 
الدولة، وخاصة تلك التي 

تلعب دوًرا محورًيا يف 
إدارة االقتصاد، بعد مثل 

هذا االتفاق، يجب أن 
تكون هناك آلية ملساءلة 

كل طرف وضمان االلتزام 
بالعمل مًعا.

بعيدة املدى

إعداد خطة استراتيجية 
وطنية تساهم يف تطوير 
قطاع النقل وفق مقاييس 

االستدامة والحوكمة مع 
التركيز ىلع:

1 - اسـتعادة األمن والثقـة: 
ويتمثل يف اسـتعادة 

ثقـة الناقليـن البحرييـن 
الدولييـن فـي موانـئ 

اليمن  وبخاصـة  مينـاء  
عـدن ومينـاء الحديـدة 

مـن خـالل أحـكام 
صريحـة ضمـن اتفاقيـة 

السالم، واالمتثال 
للمدونـة الدوليـة ألمن 

الســفن واملرافــق 
البحريــة والطرقات 

.ISPS واملنافذ الدوليــة

2 - تعزيز الشراكة مع القطاع 
الخاص يف إدارة وتطوير 
قطاعات النقل املختلفة.
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األممي  لتقديم الدعم 
إلعادة تشغيل ميناء 

الحديدة ومطار صنعاء 
وصيانتهما لزيادة القدرة 

التجارية لليمن.

4 - رفع القيود املفروضة 
ىلع معبر حرض 

الحدودي لزيادة حركة 
املسافرين وحجم 

املساعدات اإلنسانية 
التي تدخل اليمن.

5 - دعوة املجتمعات 
املحلية والقطاع الخاص 

للمساهمة يف صيانة 
الطرق املحلية يف 

نطاق إمكانياتها.

6 - استئناف املهام 
واألعمال العادية لوزارة 
األشغال العامة والطرق 

لتولي مسؤوليات 
صيانة الطرق بما 

يف ذلك إدارة األموال 
املخصصة لصيانة 

الطرق وإعادة تأهيلها.

3 - إيداع اإليرادات 
القانونية يف حساب 

مشترك وشفاف. وهذا 
يعني إنشاء آلية تمكن 

سلطات املحافظات 
املختلفة من اإليداع 

املباشر لجميع اإليرادات 
القانونية املحصلة 

من الضرائب والرسوم 
الجمركية يف حساب 

الحكومة يف البنك 
املركزي، وفًقا ملعايير 
الشفافية واملساءلة.

4 - حشد التمويل من 
مصادر مختلفة، بما 
يف ذلك مساهمات 

الجهات املانحة.

5 - إعادة بناء مرافق قطاع 
النقل بما يف ذلك 

املوانئ واملطارات التي 
تعرضت للتدمير أو عفا 

عليها الزمن. ىلع سبيل 
املثال، إصالح البنية 

التحتية ملطارات عدن 
والحديدة وتعز وصنعاء 

وموانئ عدن واملخا 
والحديدة واملكال.

3 - ضمان موارد مستدامة 
لقطاع النقل مع تأهيل 

إدارات الحكم املحلي 
التي تتواجد فيها 

املوانئ من املساهمة 
يف تطوير وتأهيل 

وصيانة قطاع النقل.

4 - تعزيز شبكة الربط 
الداخلي للربط بين مدن 

اليمن وجزره املختلفة 
وبما يسهم يف تشجيع 

السياحة الداخلية 
وسهولة نقل الركاب 

والسلع بين كافة املدن.

5 - االستفادة من موقع 
اليمن الجغرايف وعمل 

جسر بحري للربط بين قارة 
أفريقيا والجزيرة العربية 

عبر جزيرة ميون.

6 - تطوير املوانئ البحرية 
بحيث تقدم خدماتها 

لسفن النقل البحري كون 
جميع سواحل اليمن 
موازية لخط املالحة 

الدولية.
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ــام  ــذ ع ــة )CIPE( من ــة الخاص ــروعات الدولي ــز املش ــل مرك يعم

ــالم،  ــات اإلع ــرار، ومؤسس ــاع الق ــن صّن ــركائه م ــع ش 1983م م

ومراكــز البحــوث االقتصاديــة، واألكاديمية، واملنظمــات املمثلة 

للقطــاع الخــاص، لدعــم التوســع يف شــمولية السياســات 

االقتصاديــة، وترســيخ مفاهيــم وممارســات الحوكمــة الرشــيدة، 

والنزاهــة  الديمقراطيــة،  والحوكمــة  الشــركات،  ومواطنــة 

ــا  ــال، وايض ــادة األعم ــه لري ــة ممّكن ــق بيئ ــفافية، وخل والش

تيســير التجــارة بيــن الــدول؛ باإلضافة إلى مســاعدة مؤسســات 

ــية. ــا املؤسس ــز قدراته ــاص ىلع تعزي ــاع الخ القط

غيــر  منظمــة   )CIPE( الخاصــة  الدوليــة  املشــروعات  مركــز 

ــة  ــارة األمريكي ــة التج ــن غرف ــزء م ــة وج ــر ربحي ــة وغي حكومي

يف واشــنطن وهــو ايضــا احــدى املؤسســات األربعة الرئيســية 

املعتمــدة لــدى الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة )NED(، وهــو 

صنــدوق مســتقل يعمــل مــن أجــل تعزيــز املؤسســات الحيويــة 

ــة. ــة الديمقراطي للحوكم

لــدى مركــز املشــروعات الدوليــة الخاصــة )CIPE( حاليــا حوالــي 

200 مشــروع  يف اكثــر مــن 80 دولة حول العالم، وتســعى هذه 

املشــاريع إلــى تعزيــز فــرص التنميــة االقتصاديــة الشــمولية، 

ــرز  ــة أب ــاص ملواكب ــاع الخ ــا القط ــول يقوده ــالل حل ــن خ م

ــة. ــات االجتماعية-االقتصادي التحدي

)CIPE( مركز املشروعات الدولية الخاصة

هاتف :

 www.cipe.org 
 www.cipe-arabia.org 

)202( 721 - 9200

http://www.cipe.org 
http://www.cipe-arabia.org 


مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي أحد أهم منظمات 
املجتمع املدني اليمنية التي تعمل يف الشأن 
االقتصادي والتوعية بالقضايا االقتصادية وتعزيز 

الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة املواطنين يف 
صنع القرار، والعمل ىلع إيجاد إعالم مهني ومحترف.
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economicmedia@gmail.com
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