
 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعد قطاع النقل بتفرعاته املختلفة البرية والبحرية والجوية الشريان الرئيس الذي يربط بين         

على املنرررتومل املحل  مختلف املدن واملناطق الحضررررية والريفوة والتاتعال النررر اهوةي بطو يربط 

اقن اجهتاو وموالت الت رررردير بقاطرد ااقت رررران والتنتوة الهتاوا واسرررر    ا وتداواي  األسررررواو ومو
كتررا ههرره على املنررررررررررررتومل اجقلوال والرردوي  يربط الرردولررة ببقوررة نوم العررال  بتررا  شررررررررررررتتررل علورره م  

جمدان واألب ا ي كتا هسرررررواو املام والونررررروو ورركة التاا د وتدبقال ااسرررررواتا  وهقل سررررر سرررررل ا

 وسررررررررائل النقل والتوايررررررررل التقلودية والحدياة  وقد تاوب محطال العال  وهوزائه املختلفة عبر 
سرررررررراعدل كو د الت نولوووا واملعلومال على تقريت املنررررررررابال وتقلول الت الوف وا ت ررررررررا  الزم  

 باب  
ذ
ابوا رتى هيرب  العال  سروقا واردد وكوكبا بوه  ل موالن ااهتقام وإلغاء الحواوز والجغر

 اابتراض ل ويعوبال الويوم 
النقل م  القضررررررررررايا الرئينررررررررررة ف  مختلف مااال التنتوة  ف  1 اللوونررررررررررووةو عتبر الخدمال           

والتعلو  والصحة ومعيشة الناس وهقل البضائن وهقل املنابري ي وتؤكر بش ل مباشر على رركة 

وونررووة ف  النقل م  ه   العوامل املنرراهدد واملؤكرد على النرر ان وااقت رران و عتبر الخدمال الل

الفعالوال ااقت انية ورركة اجهتاو وإم اهوة الويوم والح وم على املوان والنلن والخدمال 
 املختلفة 

لشرررد املنررتادال ااقت ررانية وااوتتاعوة ف   ذا العدن تفت  ملف النقل ف  الوت  و نررلط         

ابا واسرررررررررررتعراضرررررررررررا هيضرررررررررررا ألبر  التطو ال الضررررررررررروء على  ذا املو  ضررررررررررروع تحلو  وتقووتا واسررررررررررروشرررررررررررر
واالع اسررررررررررال األ يرد التل شررررررررررطد ا الوت  و ايررررررررررة تداعوال الحرب وال ررررررررررراع على قطاع النقل 
 والخدمال اللوونووة التل يقدمطا وع ق  ا بالجواهت ااقت انية وااوتتاعوة واجلناهوة 

النقل اجلوي  : حملة عامة عن قطاع أواًل

 لبحري والربي واخلدمات اللوجستيةوا

اياااً   ل          ثااا ع عرى  ثر الصااااراع وا : أ

لنقل اجلوي   اخلدمات اللوجسااااتية   ا   

 والبحري وااعكاساتها

ل اااً    ل           ثااا ع عرى  ثر الصااااراع وا : أ

 قطاع النقل    اخلدمات اللوجسااااتية     

 الربي وااعكاساتها

سني       رابعًا سات واملقرتحات لتح سيا : ال

اللوجسااااتياة   قطااع     أداء اخلادماات  

  النقل

 أثر الصراع واحلرب على قطاع النقل واخلدمات اللوجستية
 “وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية” 

 

 الوضع الراهن.. األثر.. املقرتحات

 البرية أو البحرية أو الجوية. النقل املنتجات والبضائع والركاب من نقطة إلى أخرى عبر مختلف وسائل نقل هي العمليات واإلجراءات التي تضمن  :(Logistics)الخدمات اللوجستية- 1
 (.Logisticsاللوجستية" )دليل مصطلحات، شرح معنى "الخدمات 

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF
%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9/ 

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9/
https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9/
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  الوت  ف  الجوي  يعتبر النقل        
ذ
 ف  مطا ال نولوةي بتا 6 الوت  ف  يوود .اجوتاي  املحل  والناتج الن اهوة ال اابة بذال األ رمل  بالبلدان مقا هة لنبوا يغيرا

 باجضابة  الحديدد ومطا    عزي ومطا   الدوي ي سيئون  مطا   الدوي ي الريان عدني مطا   مطا   الر ابي استقبام على القد د روث م  األكبر  و و  مطا  ينعاء بلك

اقن الدوي ي سقطرمل  وزيرد مطا   بلك ف  بتا الب ن ههحاء وتون ف  املنوشرد األغراض متعدند ال غيرد املطا ال م  عدن  ناك اليى بلكي  النارل م  قبالة الو

   للرر ل   مفتورة مطا ال وف  الوق  الحاي  يوود ه بعة  العرب بحر  ف  سقطرمل  ه  بول ف  الرئيس ل البر 

 ( الوضع الراهن للنقل الجوي في املطارات اليمنية1جدول )

 الوضن الوشغول   ** الياتا  *الي او املحابظة املدينة املطا  م

 مطا ال نولوة

 مفتوح بقط لرر ل األم  املتحدد  OYSN SAH ينعاء ينعاء مطا  ينعاء الدوي  1

 مفتوح OYAA ADE محابظة عدن عدن مطا  عدن الدوي  2

 مفتوح OYRN RIY محابظة رضرمول امل   **مطا  الريان الدوي * 3

 مغلق OYTZ TAI محابظة  عز  عز مطا   عز الدوي  4

 مغلق OYHD HOD محابظة الحديدد الحديدد مطا  الحديدد الدوي  5

 مفتوح OYSY GXF محابظة رضرمول سيئون  مطا  سيئون الدوي  6

 .أحرف أو أرقام إنجليزية يوضع من قبل منظمة الطيران املدني الدولي للداللة علي املطارات حول العالم 4هو رمز يتكون من  الطيران املدني الدولي أو يكاو إيكاو: رمز مطار منظمة  *

 .حروف إنجليزيةهو رمز لجميع املطارات حول العالم ويتكون من ثالثة  إياتا: رمز االتحاد الدولي للنقل الجوي للمطارات أو إياتا**

 املصدر: 

   (2021مايو  5ويكبيديا: )تاريخ الوصول إليه،    -
%86https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9 

 . 2017مايو  23(، جاهزية القطاع الخاص للمسأهمة في إعادة اإلعمار والتعافي في اليمن، 3مجموعة البنك الدولي، مذكرة سياسة اليمن رقم )   -

 .9/4/2021* تم إعادة تشغيل الرحالت الجوية من وإلى مطار الريان الدولي، في تاريخ: **

ابق من املعايير الدولوةي كت         ا هن الخطوط وعلى الرغ  م  حجته املحدون بإن النقل الجوي ف  الوت  يتتلك العديد م  هقاط القود الطامة  بالقطاع متو

  الشر اء ااقت انييني الجوية الوتنوة تحظى باارترام لسج ت ا ف  ماام الن مة واألناء  كتا هن الخطوط الجوية الوتنوة تربط الوت  بش ل وود من معظ

ف  الوت  وتلة م  وقد ت  تطوير البنوة التحتوة للقطاع بش ل  اف وت  اعتبا  ا مناسبة للحركة الجوية الحالوة واملنتقبلوة  ومن بلك يواوه النقل الجوي 

  ( ووون ن وة عالوة م  املنابنة م  قبل شر ال 2لتطا ال  ( ل  ت    ناك استراتواوة عامة واضحة لتطوير البنوة التحتوة ل1القضايا الرئينة هبر  ا ما يل : 

   2( محدونية القد ال املؤسنوة ف  النا د سواسال النقل الجوي واارتواوال بال األولوية 3الطيران اجقلوتوة  

طيران األ رمل غير الوتنوة تنظو   ر ل اليى الوت  ف  وضن ارت ا ي مطلق هظرا لتوقوف شر ال ال -رالوا  -الجدير بالذكر هن الخطوط الجوية الوتنوة         

 و ملحوظ بنبت ظروف الحرب وال راع وبالتاي  م ن ا  ذا الوضن اارت ا ي م  املغااد ف  ت الوف  دمال الطيران و بن قوتة تذاكر الطيران على هح

 البضائن استقبام ماطزد ي(لشطون  وموناء ال لوفي موناء املخاءي موناء امل  ي موناء الحديددي موناء عدني موناء) نولوة: بحرية موالت 6 الوت  ف  يوود        

 وموناء الشحري موناء عيس ىي  هس موناء) املنام: والغا   النفط لت دير   ئينة بحرية موالت 3 يوود كتا  والتخزي  والتفريغ الشح   دمال وتقدي  والنف 

  محلوة بحرية موالت 8 اليى باجضابة( بلحاف

 ( الوضع الراهن للنقل البحري في املوانئ اليمنية2جدول )

 الوضن الوشغول  الغرض املحابظة املوناء م

 مفتوح محطة تاا ية وهفطوة عدن موالت عدن 1

 مفتوح محطة تاا ية وهفطوة الحديدد موناء الحديدد 2

 مفتوح محطة تاا ية وهفطوة الحديدد ال لوف 3

 مغلق محطة تاا ية وهفطوة  عز ءاملخا 4

 مفتوح محطة تاا ية وهفطوة رضرمول امل   5

 مفتوح محطة هفطوة رضرمول الشحر 6

 مغلق محطة هفطوة شبود بلحاف 7

 مغلق محطة هفطوة الحديدد  هس عيس ى 8

 مفتوح محطة هفطوة املطرد لشطون  9

 املصدر:

 /update-situation-port-news/yemen-https://www.nepia.com/industry، 2020أبريل  17 اليمن: حالة امليناء * تحديث *-

 /https://www.mot.gov.ye/category/yeports/marineports( 2021مايو  5وزارة النقل،)تاريخ الوصول إليه،  -

 11. ص2017مايو  23(، جاهزية القطاع الخاص للمسأهمة في إعادة اإلعمار والتعافي في اليمن، 3مجموعة البنك الدولي، مذكرة سياسة اليمن رقم ) -

situation-port-https://www.gard.no/web/content/yemenport situation, Updated 13 January 2021.  -Yemen  

                                                           
 .15 ص (.2017 ، العاصمة: )واشنطن الشاملة الخدمات تقديم بشأن .4 رقم اليمنية السياسة مذكرة اليمن. في النقل قطاع الدولي، البنك مجموعة 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.nepia.com/industry-news/yemen-port-situation-update/
https://www.mot.gov.ye/category/yeports/marineports/
https://www.gard.no/web/content/yemen-port-situation
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 القت  بلك ف  بتا األساسوة واملوان الغذائوة واألنوية الوقون م % 90 م  يقرب ما الوت  يش ل النقل البحري ه توة كبيرد للتاا د ف  الوت ي  نتو ن          

ا للتعلومال املتارةي بإن رالة املوالت ف  الوت  كتا ف و  3 واأل   والن ر
ذ
  4:ه  كتا يل  2021يناير   12وبق

 عدني امل  ي موناء الشحر لت دير النفطي لشطوني ال لوفي والحديدد :املوالت العاملة. 

 البترولوة برهس عيس ى ومحطة بلحاف للغا  الطبوع  املنام ومربق استقبام املنتاال  ومحطة  هس عيس ى البحريةيء املوالت املغلقة: املخا 

ف  المدانال الوقون والخدمال األساسوة األ رملي وارتتام ردوث هقص  تواوه هق اوتاد  اجشا د اليى هن قد د املوالت العاملة قد ت ون محدوند روث           

الظروف املعوقة التل هبر ت ا  تأوو ل وتأ يرال بنبتل عرض النف  لوتنوةي بض  ع  ااملوالت والتدمير الذي  عرض  له بعض ف  الشحنال هوواة الضر  

 .الحالة الرا نة املتتالة ف  ال راع والحرب

على  2020كولو متر مربن رتى ن اية عام  17,330كولو متر مربني روث بلغ اوتاي  الطرو املعبدد رواي   58,200بلغ الوتاي  شب ة الطرو ف  الوت  رواي         

كولو متر مربني متا يعنل هن شب ة الطرو  40,870% م  الوتاي  شب ة الطرو ف  الوت ي وبلغ الوتاي  الطرو غير املعبدد 8 29منتومل الجتطو يةي و ش ل رواي  

 هم2 70غير املعبدد  ش ل رواي  
ذ
 كبيرا
ذ
  ام التنتوة ف  الوت    م املررلة القانمة % م  الوتاي  شب ة الطرو  و ذا يتال تحديا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 تحنين هحو   امة  طود ه  البري  للنقل اللوونووة الخدمال تحنين هن والنقل ااوتتاع  النوع روم  الدوي  البنك هورا ا التل الحالة ن اسة هظطرللقد         

 األساسوةي النلن وهسعا   النقل ت الوف ف   ياند اليى تؤني املنخفضة البري  للنقل اللوونووة الخدمال هوعوة الن للترهد والطفلي و اية للجتوني التنقل

 الويوم  روث الوت ي ف  الريفوة املناطق كبيرد ف  ب و د واملواه والتنقل والصحة التعلو  مال: ااوتتاعوة الخدمال على املرهد والطفل ر وم  برص وتنخفض

 شغلط  ول ي ون  قره   م  الخروو يىال النناء تضطر  الخدمال وعندما مقدمي عدن وقلة للطرو  التحتوة البنوة بنبت هقص مقود األساسوة الخدمال اليى

  5الطفولة /األمومة  عاية الصحوة و دمال الخدمال اليى الويوم   و كوفوة

 هناء يقو  العاملوةي والذي واألسواو التاا د من ااهدماو على القد د قواس ف  األ   املؤشر  الدوي  البنك م  ال ان   اللوونووة الخدمال هناء مؤشر  يعد        

  نتخدم هناد اللوونووة الخدمال هناء مؤشر  ويعد له اهط قة هوم   اه  مي التل2007 سنة م  ابتداء سنتين  ل نولة 167 م  هكثر  ف  اللوونووة الخدمال

 التحتوةي الجتر يي البنوة التخلوص) اللوونووة: الخدمال هناء على الدوم  قد د مدمل هيضا الدومي ويوضح التل تواوه والتحديال املتارة الفرص تحديد ف 

 اللوونووةي الن سل ف  الضعف مواط  لتحديد اللوونووال هناء اللوونووة(  ويقيس والجوند الدوي ي ال فاءد الزمنوةي الشح  والدقة واملتابعة التوبن

   الدولوة التاا د ف  وإم اهات ا البلدان ف  األعتام بيئة م ءمة تقوو  ف  يفود األناء قواس هن كتا ملعالج  اي املشو د وتقدي 

 

                                                           
3UNDP,  Damage and Capacity Assessment: Port of Aden and Port of Mukalla, Apr 26, 2021.  

https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment.pdf 
4situation-port-https://www.gard.no/web/content/yemen1. Updated 13 January 202 port situation, -Yemen   
 2013يناير  18البنك الدولي، وثيقة مشروع إدارة أصول الطرق،  5
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 املصدر:

 ، بيانات غير منشوره.2020الجهاز املركزي لإلحصاء ،   -

 .2013يناير  18البنك الدولي، وثيقة مشروع إدارة أصول الطرق،  -

http://documents1.worldbank.org/curated/en/539481468181747267/pdf/748780PAD0ARAB00Box382147B00PUBLIC0.pdf 

 

https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/Aden%20and%20Mukalla%20Ports%20Assessment.pdf
https://www.gard.no/web/content/yemen-port-situation
http://documents1.worldbank.org/curated/en/539481468181747267/pdf/748780PAD0ARAB00Box382147B00PUBLIC0.pdf
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  2014 ف  العام كبير  بش لايى تد و  وضن الوت  ف  مؤشر هناء الخدمال اللوونووة  (3) الجدوم  ف   شير البواهالو         
ذ
 63مقا هة باملرتبة  151 املرتبة محتلة

 الوت    عيشه الذي الحرب هوضاع بنبت وبلك 2016 عام بواهال تتوبر  ل  بينتا ي2012 ف  العام

 2018-2007خالل الفترة  اللوجستية الخدمات مؤشرات أداء( وضع اليمن في 3جدول )

 املؤشر
2007 2010 2012 2014 2016 2018 

 القوتة املرتبة القوتة املرتبة القوتة املرتبة القوتة املرتبة القوتة املرتبة القوتة املرتبة

 2.27 140 ررررررر رررررر 2.18 151 2.89 63 2.58 101 2.29 112 الوت  ترتيت

 2.4 104 رررررر رررررر 1.62 159 2.29 110 2.46 69 2.18 105 الجتا ك

 2.21 131 رررررر رررررر 1.87 153 2.62 74 2.35 88 2.08 111 البنوة التحتوة

 2.21 141 رررررر رررررر 2.35 134 3.14 38 2.24 142 2.2 123 الشحنال الدولوة

الخدمال 

 اللوونووة
 2.26 131 رررررر رررررر 2.21 141 2.79 69 2.35 110 2.22 111

 2.16 146 رررررر رررررر 2.21 144 3.12 51 2.63 94 2.3 104 والتعقوتالتوبن 

 2.43 151 رررررر رررررر 2.78 124 3.29 70 3.48 68 2.78 108 الوق  املحدن

 /c/yem/2010/c/yem/2007#chartareahttps://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/c/yem/2018/c/yem/2016/c/yem/2014/c/yem/2012  املصدر:

نولة متا يشير اليى هكر تداعوال الظروف ااستثنائوة التل يتر ب ا الوت   على تد و   169م   140 املرتبة سجل  اليى هن الوت  2018 عام هتائج التقرير  وهظطرل       

حنال وضن الوت  ف   م وهال مؤشرال هناء الخدمال اللوونووة روث تظطر النتائج تراون مرتبة الوت  ف  معظ  م وهال املؤشري بقد سجل مؤشر الش

الدولوة  عالي  ليسجل بذلك هكبر تراون بين م وهال املؤشر متا يدم على هن  الشحنال 2012ف  تقرير  38ة من املرتبة مقا ه 2018ف  تقرير  141الدولوة املرتبة 

 ف  مؤشر التوبن والتعقت روث تراوع  مرتبة الوت  اليى املرتبة  بأسعا   الشحنال ترتيت م  ضعف شديد ف  سطولة
ذ
 كبيرا
ذ
 146تنابنوةي كتا هن  ناك تد و ا

و عقب ا  وف  مؤشر الوق  املحدن روث  الشحنال توبن على مرتبة ويظطر بلك ضعف القد د 95هي بتراون  2012ف  تقرير  51مقا هة من املرتبة  2018 ف  تقرير 

 الشحنال ويوم  ير ف  توقو مرتبةي و ذا يشير اليى تد و  كب 81هي بتراون  2012ف  تقرير  70وه  مرتبة متدهوة مقا هة باملرتبة  2018ف  تقرير  151سجل  املرتبة 

املتوقن  كتا هكرل ظروف ال راع والحرب على تد و  واضح ف  مؤشر الخدمال اللوونووة روث تد و  ترتيت الوت   هو  املحدن الونلو  وق    م ووط  ا اليى
 ف  كفاءد 2012مقا هة من تقرير  2018مرتبة ف  تقرير  62بحواي  

ذ
 كبيرا
ذ
  (الجتركوين واملخل ين النقل مشغل  مال) اللوونووة الالخدم وووند متا يعنل ضعفا

 

ضر  مبنى  عرض  البنوة التحتوة لقطاع النقل الجوي والبحري ألضرا  كبيرد هوواة التدمير الذي هياب بعض م وهاته وهوزائه األساسوة  بت  هاروة ت        

اقبة وبرو الدوي  عدن مطا   ابق واملد و النقل ومترال املر الدوي   و اآل ر ألضرا  كبيرد و اية التدمير الجزئي  ينعاء كتا  عرض مطا   6األ رملي الدع  ومر

 الحديدد مطا   املتحدد  كتا  عرض األم   نير ا التل الرر ل استقبام يعتل بقط يزام ا  املطا   بأن الوا ند املعلومال و شير   والطائرال والطناور  ف  املد وال

ابق املبالي ف  ألضرا  ونوتة  عز  ومطا   وليس  7 للغاية منخفضة بقد د  عتل هو هن ا الجا زية  ا و هيبح  املطا ال  ذه هن لد وة التحتوة والبنى الدع  ومر

 لحج  األضرا  وتحديد اارتواوال وإعاند اجعتا  لطذه امل
ذ
 نقوقا

ذ
 نشآل   ناك تقديرال ع  ت لفة التدمير رتى اآلن األمر الذي يتطلت تقووتا

ابق م فاد عدن موالت م  واهت آ ر  عرض           واملنطقة املع   وناءم  عرض كتا 8 ونوتة ألضرا   النّواح الحاويال و يوف و يوف عدن ف  البريقة ومر

ابق ألضرا   عدن ف  الحرد  تقدي  عدن موالت استأهف  وقد 9 الدع  ومبالي التخزي  ومنشآل وتضر ل املنتونعال  الدع  ومبالي التخزي  لحق  مر

                                                           
 .84 ص .UNESCO))، 2020 اليونسكو والثقافة/ والعلوم للتربية املتحدة األمم منظمة (،HABITAT-UN) املتحدة(، األمم )موئل اليمن في البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج الحضري، التنميط ملف عدن 6
 .74 ص .UNESCO))، 2020 اليونسكو والثقافة/ والعلوم تربيةلل املتحدة األمم منظمة (،HABITAT-UN) املتحدة(، األمم )موئل اليمن في البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج الحضري، التنميط ملف الحديدة 7
 .84 ص اليمن. في البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج الحضري، التنميط ملف عدن 8
 .سابق مصدر 4 رقم اليمنية السياسة مذكرة اليمن. في النقل قطاع الدولي، البنك مجموعة 9

اجوتاي  املشتق   نت  بطاقة قواس األناء بإوراء مقا هال من العال   LPI نتخدم الد وة الدولوة ستة هبعان  ئينة لقواس هناء البلدان وكذلك  عرض مؤشر             
 LPIالنتة ومؤشر  )من  وا  عرض هبضل هناء ف  العال ( ومن املنطقة هو ماتوعة الد ل )من  وا  عرض هبضل هناء ف  املنطقة هو ماتوعة الد ل( على املؤشرال

 هقطة  2 4ف  الخدمال اللوونووة بالترتيت األوم بد وة  2018رير العام  وقد سجل  هملاهوا يارت هبضل هناء ف  آ ر تق
 ( املتوسط املرجح لد وال الدولة على األبعان الرئينة النتة:LPIاألناء اللوونتل )

اقبة الحدون (1  ي بتا ف  بلك الجتا ك كفاءد عتلوة التخلوص الجتر ي )هي النرعة والبناطة والقد د على التنبؤ باجوراءال الش لوة( م  قبل و اال مر
 ووند البنوة التحتوة املتعلقة بالتاا د والنقل )مال املوالت والن ك الحديدية والطرو وت نولوووا املعلومال(  (2
 الشحنال الدولوةي سطولة ترتيت الشحنال بأسعا  تنابنوة  (3
 كفاءد وووند الخدمال اللوونووة )مال مشغل  النقل واملخل ين الجتركوين(  (4
 القد د على توبن الشحنال و عقب ا  (5
 توقو  ويوم الشحنال اليى ووط  ا   م وق  الونلو  املحدن هو املتوقن  (6

 املصدر: البنك الدولي، مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/DEU/2018#chartarea 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/c/yem/2018/c/yem/2016/c/yem/2014/c/yem/2012/c/yem/2010/c/yem/2007#chartarea
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ابعال ونوتة ألضرا   الحديدد موناء  عرضو  10 عدن مدينة ف  القتام اه  اء بعد هشطر  بضعة منذ الخدمال ابق األساسوة ف  الر  الضرو ية األ رمل  واملر

ابق و عرض   بالغة ألضرا   املخاء موناء كتا  عرض 11%ي40بننبة  للغاية منخفضة بقد د يعتل املوناء وعل متا املوناءي لوشغول  ف  الطامة األساسوة املر

حتوة لقطاع النقل الجوي والبحري ب و د عامة تحتاو اليى العاند تا ول وبالتاي  بإن البنوة الت 12 وتوقفه الخدمة ع  املوناء  روو اليى هنمل متا للتدمير  املوناء

 وبناء ملنشئاته التل تضر ل م  الحرب و بن قد ته الوشغولوة 

  النقل الجوي والبحري  يرتبط القطاعالي بين املشتركة بالتأكيرال يتعلق وبوتا         
ذ
بقطاعال عديدد تتعلق بحركة النقل الجوي والعتلوال  وكوقا ا تباطا

 وت الوف الخدمال اللوونووة للنقل الجوي والبحري   والتاا د الغذائي واألم  اجلناهوة

هوواة ااضرا  التل  عرض  لطا البنوة التحتوة على النحو الذي هشرها الوه  طبوع  بش ل العتل ف  الجوي  النقل قطاع ويبدو األكر شديد الوضوح على قد د         

روث  2015و اية م  هوا ر ما س   ودا منخفضة بقد د هن ا  عتل هو  العتل ع  ومتوقفة الجا زية  ا و الما هيبح  املطا ال  ذه اهفا روث ان وتون

 املجدولة الرر ل م  عدن بوشغول" الوتنوة الجوية الخطوط" الوطنوة الشركة وتقوم  اليى الوت  عتلوات ا والدولوة اجقلوتوة الطيران شر ال هوقف  وتون

  والقا رد عتان اليى وسيئون  عدن م 

 ( أثر الحرب على حركة النقل الجوي في اليمن4)جدول 

 )%( 2014التغير من  2020 2014  

 88.9-  3,770      33,812 رركة الطائرال

 89.9-  135,117   1,335,471 نيرركة الر اب الوايل

 90.0-  133,605  1,334,698  يرركة الر اب املغان  

 85.0-  1,850      12,316 رركة الشح  / وا ن )ط (

 99.5-  28.5       6,075 رركة الشح  / يان  )ط (

 املصدر: 

  2017-2014و  2020وزارة النقل، إحصائيات النقل الجوي: 

content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%862020%D9%85.pdf-https://www.mot.gov.ye/wp - 

-5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AAcontent/uploads/2021/04/%D8%A-https://www.mot.gov.ye/wp -

2017.pdf-2014%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
 

بإن  ي وبالتاي  وسيئون  % م  الوتاي  املنابري  الدولوين واملحلوين قبل ان تتحوم الرر ل ايى مطا  عدن80 ان مطا  ينعاء الدوي   ينتحوب على هحو         

ن قد هنمل اليى  ياند معاهاد املنابري  م  بعض املحابظال و اية املرض ى وكبا  الن  وهكر على رركة اجمدانال اجلناهوةي ئو هقل رركة الطيران اليى عدن وسي

فاو است طول  هو هي اتفاقال وديدد ترعا ا األم  املتحدد وبالتاي  بإن العاند بت  مطا  ينعاء وبقوة املطا ال األ رمل ف  ظل ترتيبال منتدامة سواء ف  ظل ات

 ف  الع و ع  يبحاون  الذي  املرض ى سو ون لطا آكا  ا اجياابوة على رركة املنابري  عتوما وعلى النواب اجمدانال الغذائوة واجلناهوة كتا سينطل  روو

 13  الد اسة لغرض املنابري  والط ب الخا و

لقطاع ا هوضاع هصحاب األمراض املزمنة وامل ابين بامراض الفشل ال لوي  اية منمعاهاد وعلى ووه الخ وص سوخفف بت  مطا  ينعاء الدوي  م          

 30  هحو هلف مريض بحاوة ماسة للنفر للع و ف  الخا وي يتوفى من  450ووون  روث  شير بعض اجر اءال اليىال ح  املن ا  والذي يعتل بطاقته الدهواي 

 14  آاف مريض بالفشل ال لوي بحاوة اليى عتلوال   اعة ال لى ب و د عاولة ف  الخا و 8رالة مرضوة يومواي الضابة اليى 

 محدونية: و شتل  مختلف ههحائ ا وبين البلد نا ل اليى اجغاكوة املوان تقدي   عوق التل اللوونووة الطامة التحديال م  العتل اجلنالي العديد يواوه        

اقن ف  البلد ف  مناسبة تخزي  سعة  و وا ال كايرد؛ النا ية معام ل ررا ته؛ ن ورررة للتح   ف  القابل التخزي  قد ال محدونية بلك ف  بتا الرئينةي بعض املو

  الدولوة املحدوند الشح 
ذ
  بحرا

ذ
 15  وووا

 الرئيس ل املنا   ينتتر  2021وطبقا ألردث املعلومال ف  ما س   املتحدد األم   نير ا التل الرر ل استقبام يعتل مطا  ينعاء بأن املعلومال و شير         

 واملنتعجلةي الطا ئة الحاال ف  الا  الخدمة  ذه تفعول يت  ول   اارتواو بحنت وعدن ينعاء م   ل اليى نبي م  باملغان د ووا البضائن لنقل املخ ص

                                                           
10(DNA). Assessment Needs Dynamic Yemen Bank: World  
11UNDP, Damage and Capacity Assessment for Ports of Hodiedah, Salif and Ras Issa, Apr 12, 2020 

https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/FINAL%20UNDP%20Yemen%20Port%20Assesssment.pdf 
12p131. .2020 .3 Phase A):(DN Assessment Needs Dynamic Yemen Bank: World  
 .15ص (.2017 الدولي، البنك الشاملة، الخدمات تقديم بشأن 4 رقم اليمنية السياسة )مذكرة الدولي. البنك مجموعة - 13

 . 83ص ، 2020 ،(UNESCO)اليونسكو والثقافة/ والعلوم للتربية املتحدة األمم منظمة (،HABITAT-UN) املتحدة(، األمم )موئل اليمن في البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج الحضري، التنميط ملف عدن -     
 (2021مايو  3معاناة حد املوت بسبب إغالق مطار صنعاء الدولي، )تاريخ الوصول إليه:  14

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%AF-www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/11/15/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9https://

%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 
 .2019ديسمبر  –املعلومات اإلنسانية، يناير األوتشا، اليمن، ملخص  15

rianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_dashboard_jan_to_dec_2019_ar.pdfhttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanita 

https://www.mot.gov.ye/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%862020%D9%85.pdf
https://www.mot.gov.ye/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-2014%D8%A7%D9%84%D9%89-2017.pdf
https://www.mot.gov.ye/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-2014%D8%A7%D9%84%D9%89-2017.pdf
https://www.ye.undp.org/content/dam/yemen/PSF/docs/FINAL%20UNDP%20Yemen%20Port%20Assesssment.pdf
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/11/15/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/11/15/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_dashboard_jan_to_dec_2019_ar.pdf
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 بغرض محدون بش ل الوت  اليى الجوي  النقل  دمة و نطول كتا يت  تخ وص .الخدمة  ذه على للح وم  الشر اء قبل م  عدد طلبال تقدي  يت  هن شريطة

  للحواد املنقذد الطا ئة والنلن املوان هقل
ذ
 16 املتارة املشتركة للتوا ن األمال ااستخدام لضتان وبلك اجلناليي القطري  الفريق التل ردن ا لألولويال اسونانا

 ل ستاابة وبلك الوت ي ههحاء وتون ف  م 2019 عام بداية منذ ونولوة وطنوة اللناهوة منظتة 208الوشغولوة لعتل  البيئة يعوبال كبيرد ف  متا ينع س على

  ألكثر اارتواوال
ذ
  املنظتال روث قدم    اللحارا

ذ
  دمال األم    م م  هقلط  ت   اكت هلف 5 18 ع  يزيد ما اليى اجلناهوة املناعدال هش ام بعض سويا

 الخدمال اليى الويوم  وتينير  املعلومال التننوق وإنا د ف  اجلناهوة املنظتال اللوونتل اجمدان ماتوعة الجوي اجلنالي  روث نعت  للنقل املتحدد

ا اللوونووة
ذ
  17الجو  ع  طريق ينعاء اليى ووبو ي م  البضائن هقل: الخدمة ملنتخدمي املشتركةي مااه

ف  قطاع النقل  تتزايد اجوراءال والترتيبال اجنا ية واللوونووة هوواة الظروف العامة غيراملواتوة التل يتر ب ا البلد بنبت اهقنام املؤسنال و اية       

 املوالي الوتنوة وقتا هطوم م  الوق  الطبوع  للد وم اليى األ يفة وإيى النقل والتفريغ روث  نتغرو النف  القانمة اليى 

 هطومي روث يتعين على النف  التل تحتل بضائن تاا ية وإلناهوة ب فة عامة        
ذ
تقدي   بفي موناء الحديدد تتطلت عتلوة الشح  والنقل والتفريغ وقتا

( م  وطةي كتا هن  ناك UNVIMد م  موناء املنشأ وبق اجوراءال التل تتطلب ا آلوة التحقق والتفتيش لألم  املتحدد )طلت للح وم على ت ا ي  عند املغان  

 الش اال وإوراءال ه رمل البعض من ا هاتج ع  عدم تطبوق اتفاو است طول  ف   ذا الجاهت  

ل ووتون النف  القانمة اليى موالت عدن وامل   هن تقدم طلت الح وم على ت ري  ن وم ويتعين على وتون النف  اجلناهوة التل تذ ت اليى هي موناء يتن        

 عبر و ا د النقل قبل ويوم النفونة  

ل اجغاكة ويفرض ال راع ضغوطا  ائلة على القد ال الفنوة واملؤسنوة للتوالت ف  الوق  الذي  شتد الحاوة اللي ا لتلبوة الطلت املتزايد على عتلوا        

   18اجلناهوة واجمدانال الغذائوة 

 19هظطر النتائج التالوة: 2021( ال ان  ف  ما س UNVIMوبقا للتقرير الشطري آللوة التحقق والتفتيش لألم  املتحدد )       

% مقا هة باملتوسط الشطري منذ 41مي و ياند بننبة 2020% مقا هة بتتوسط عام 45  ان  ناك  ياند ف  كتوة الغذاء املرسل بننبة 2021ف  ما س  -

 طنا على التواي   301885و  308746طنا مقا هة بر  446925م هو 2016مايو 

طنا  142221ط  مقا هة بتتوسط شطري بلغ رواي   38309% لت ل اليى 73بحواي   2021اهخفض املتوسط الشطري ل توة الوقون املفرغة ف  ما س  -

  2016طنا مقا هة باملتوسط الشطري منذ مايو 180339% لت ل اليى 78ي واهخفض  بننبة 2020عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                    

 رواي   غطوة ف  سأ ت  2021ما س -2016الفترد    م شطريا طنا 131,628الشطري ل توة الوقون املفرغة بلغ رواي   املتوسط هن( 2)الش ل  ويوضح         

د  املتوسطي  ف % 25
ّ
 باود بإن وبالتاي  20 النزاع قبل ما منتويال اليى اسونانا شطرياي ط  هلف 544 بحواي  الوقون م  الوت  ارتواوال املتحدد األم  وتق

 الوقون  ه مال مت ر د ف  اليى هنمل متا الفترد هفنطا   م املتوسط ف  شطريا طنا 412,372يعانم  بتا هي% 75 بننبة تقد   الطلت

                                                           
 . 2021مارس  3اليمن، محضر اجتماع التنسيق، –املجموعة اللوجستية  16

https://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_meeting_minutes_210303_arabic.pdf 
 .2019ديسمبر  –ية، يناير األوتشا، اليمن، ملخص املعلومات اإلنسان 17

/files/documents/files/humanitarian_dashboard_jan_to_dec_2019_ar.pdfhttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info 
 .4 رقم اليمنية السياسة مذكرة اليمن. في النقل قطاع الدولي، البنك مجموعة 18
19March 2021. –Unvim, Situation Analysis   

https://www.vimye.org/doc/SAMonthly/Monthly_Situation_Analysis_March2021.png 
  .6ص اإلنسانية. االحتياجات عن عامة ملحة .2015 اليمن في اإلنسانية االحتياجات وثيقة اإلنسانية، الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب  20

139,874 140,905 140,905 187,555 142,221 
38,309 

131,628 

404,126 403,095 403,095 356,445 401,779 
505,691 

412,372 

2016 2017 2018 2019 2020 21-ما س متوسط الفترد

(ط )املتوسط الشطري ل توة الوقون املفرغةي املتوسط الشطري لفاود الطلت ( 2)ش ل 

(ط )املتوسط الشطري لتفريغ الوقون  (ط )املتوسط الشطري لفاود الطلت 

 املصدر:
Unvim, Situation Analysis – March 2021  

https://www.vimye.org/doc/SAMonthly/Monthly_Situation_Analysis_March2021.png 

https://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_meeting_minutes_210303_arabic.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitarian_dashboard_jan_to_dec_2019_ar.pdf
https://www.vimye.org/doc/SAMonthly/Monthly_Situation_Analysis_March2021.png
https://www.vimye.org/doc/SAMonthly/Monthly_Situation_Analysis_March2021.png
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  عند الريوف يوم 7 8 ف  مرس ى النفونةي مقا هة بتعدم يوم 9 7وعند الريوف  يوم 7 4ي قض  النف  املحتلة بالغذاء معدم2021ف  ما س  -

   2020ف  مرس ى النف   ف  ما س  يوم 6 4و

ما  ي2019ف   يوم 4 17ي ف  املقابلي اهتظرل سف  الوقون معدم يوم 3 68ي  ان معدم الوق  التل قضته النف  املحتلة بالوقون 2021ف  ما س  -

 % 118يظطر  ياند بننبة 

 املوناءي والتأ ير ف  اا نرام ع  ااب غ ع ي وت امل محطة ف  العامة م  البضائن يوم/متري  ط  10,000 من وف  موناء عدن تفود املعلومال ههه يت  التعامل          

 21  2018عام  هوا ر  منذ يتحن  العام الوضن ول  

 هشطري ه بعة اليى ك كة اآلن  نتغرو  شطر  غضون  ف  ت ل اه   التل الشحنال للغايةي روث الن م لفة الوت  ف  والبضائن النلن وشراء بون تاا د هيبح          

ف   البضائن شحنال وتفريغ مناولة عتلوال ف  ال بيرد التأ يرال اليى ااستيران ت لفة  ياند ويعزو   املنتو ني  املحلوين على البحري  الشح  ت لفة م  يزيد متا

 املرتفعة والت الوف الوت ي ف  املوالت اليى بعض تذ ت التل الشحنال على املفروضة واجوراءال والتفتيشي للتحقق املتحدد األم  آلوة وإن ام الوتنوةي املوالت

   ردد هكثر  بش ل الوت  اليى املتاطة الشحنال على التأمين هسعا   هيضا ا تفع  كتا  الوت  اليى الشحنال على التأمين ألقناط
ذ
 من التل هوري  للتقاب ل ووبقا

  عرف  اية هر اما  ذه ااتفاقوال وتتضت   ال راع باهداع تتعلق معونة هر اما النف  الياا   عقون تتضت  ما غالبا التأمينيقطاع  ف  األطراف الفاعلة

 شحنة ل ل نوا   1000و قدم 20 راوية سعة  عانم شحنة ل ل نوا   500 بقوتة الضابوة تأمين هقناط تضوف الشروط و ذه  الحرب مخاطر  شروط باس 

 هن  غ  عدن موناء اليى املتاطة للشحنال بالننبة اجضابوة الت لفة  ذه على التفاوض العاند يت  ل  بود ههه – الوت  سواو ف  - قدم 40 راوية سعة  عانم

 بفرض التأمينشر ال  وتقوم  الجوي  الشح  ت الوف ا تفع  كتا  والتفتيش للتحقق املتحدد األم  آلوة هطاو ضت   عد ول  آمنة هعلن  كتنطقة قد عدن

 ألضرا   الشحنال  عرض مخاطر  منتومل  وتراون الن م عوند بعد كبير  بش ل ينخفض هن املرجح وم   الوتنوة الجوية الخطوط على%  200 بننبة تأمين  سوم

 22 مباشرد

(ي ت الوف الشررررررررررررح  والتأمين الدولوة 2017% منذ هبريل 69( هن هكبر ك كة عوامل محركة للت لفة ه  الزياند ف  سررررررررررررعر القت  العاملي )بتقدا  5يبين الجدوم )

على املوالت ف  الطا  الحرب  % م  النررررعر الن ائي(  وقد هنمل التنابس100(ي والت الوف املضررررابة الجديدد لغرامال التأ ير )2017%منذ هبريل 50) ياند بننرررربة 

بشرررررررررررر ل كبير  حري بالشررررررررررررح  الوال ررررررررررررراعي وا نواووة اوراءال التفتيش اجقلوتوة وإوراءال التفتيش التابعة لألم  املتحدد م  رين آل ر ايى ا تفاع ت الوف 

ى للتنررر  ل ين املحلوين  بشررر ل عامي ا تفن النرررعر الن ائي وسرررا   ف  ت رررخ  هسرررعا  بون املوان الغذائوة األسررراسررروة بالتازئة  األمر الذي هنمل اليى ووون هسرررعا  هعل

  2017% مقا هة برنعر النوو لدقوق القت  لشطر هبريل 42بننبة 

 ()ريال / كغم 2019-2017توزيع تكاليف دقيق القمح: املقارنة بين ( 5جدول )

 التغير% WORLD BANK APRIL 2017 ACAPS DECEMBER 2019 التفايول
 %69 123 73 للت د  املدبوعة القت  ربوب م  الط   لفة

 %50 21 14 الدولوة والتأمين الشح  ت لفة

 %100 27 0 عدن ف  الوارد للووم التأ ير  غرامال ت لفة

 %100 7 0 املنتو ن يوامن مطار  ت لفة

 %21 10 8 املحل  النقل ت لفة

 %98 188 95 املنتو ن على الت لفة متوسط

 %3- 21 22 املنتو ن  امش

 %24- 16 21 الطح  ت لفة

 %63 225 138 املنتو ن بون سعر 

 %249 7 2 الجتلة تاور /  الوكول  امش

 %66 232 140 الجتلة تاور /  الوكول بون سعر 

 %54- 16 35 التازئة بائن  امش

 %42 248 175 القت  نقوق التازئة بون سعر 
 املصدر : 

 MERCY CORPS, ACAPS ANALYSIS HUB, Yemen, Food supply chain, Thematic report 16 December 2020. P14  
 https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20201216_acaps_yemen_analysis_hub_food_supply_chain.pdf 

% م  سعر ت لفة ال ولوغرام الوارد م  القت  تأ ي م  ت الوف النقل مال ت لفة الشح  50بإن  2021هبريل  26ووبقا ألردث املعلومال ف          

يضاعف هظام التفتيش الحاي  ت لفة هقل  ل راوية ألهه يت  تفريغطا قبل التفتيش ووضعطا على سفونة ه رمل قبل روث والتأمين وغرامال التأ ير  

 23 مرد عتا لو  اه  ف  هي موقن آ ر 16ويولطا اليى الوت   باجضابة اليى بلكي تتحتل شر ال الشح  مبالغ تأمين ضد مخاطر الحرب تزيد 

                                                           
 84 ص اليمن. في البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج الحضري، التنميط ملف عدن 21
 10. ص2017مايو  23(، 3مجموعة البنك الدولي، مذكرة سياسة اليمن رقم ) 22
 ، في استعراض تقرير تقييم األضرار والقدرات: ميناء عدن وميناء املكال. 2021أبريل  26أوك لوتسما، املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في اليمن،  23

ports.html-yemens-of-importance-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2021/the 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2021/the-importance-of-yemens-ports.html
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 2020% عام 3 81والخدمال بننبة النلن  يان ال وتراون تراكال ف   امل بش ل شبة النفط يان ال توقف اليى هنيا ( هن ال راع والحرب3يبين الش ل )        

  وقد هكر بش ل 2014مقا هة من عام  2020 العام % على التواي  ف 7 69% و4 81الحان بننبة  اهخفاضطا والغا   النفط يان ال ي روث سجل 2014مقا هة من 

متا هنمل اليى تراوعال  ويواني األستاك املحلويني تاو املزا عينعلى اله  -بنبت املواوطال العن رية  –النعونية  العربوة املتل ة من البرية الحدون الغ و  ئيس

 على بلك هكر  كتا  % )البن( على التواي 5 88% )العنل( و1 81% )الخضروال الفواكه( و2 88% )األستاك( 3 80تراكتوة كبيرد ف  ال ان ال بلغ  رواي  

 املحننة والبذو   واللقارال الحشرية واملبودال األستدد مال لإلهتاو الز اع ي ال  مة األولوة املوان توبر  عدم   م م  املحل  اجهتاو على هوسن هطاو

  24 واآلال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 والقوون القوا ب والشباكي مال للتعدال ال  مة واألموام املناسبةي الوكائق والترا وص تأمين ااهخفاض  ذا ف  هسطت  التل العديدد بين العوامل وم          

  25 العاملة النف  عدن على املفروضة

   2014مقا هة من  2020% عام 5 50(ي بقد تراوع  الوا نال م  النلن والخدمال بننبة تراكتوة بلغ  رواي  4)للبواهال ف  الش ل  ووبقا        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

% على 1 58و %8 76% و1 50% و2 59% و35.7روث تراوع  الوا نال التاا ية الطامة مال القت  واأل   والن ر واألنوية والزي  بننبة بلغ  رواي            

 اليى النلن تدبق ف  التراون  ذا هكر  وقد  لطا ماسة بحاوة الب ن  عتبر  الوا نال التل م  األساسوة واارتواوال النلن م  املعروض التواي   متا يعنل هقص

 و غطوة التازئة تاا د وف  الغذاء الهتاو ف  الوا نال للتناعدد على يعتتدون  الذي  والريفوة الحضرية املناطق ف  الوتنوين وتون عيش سبل على الوت 

   الوقون مال األساسوة اارتواوال

املوالت البحرية وه يفة الحاويال وه يفة النفط ومعابر ردونية بريةي روث يت  توووه معظ  تنتقل النلن والبضائن املتداولة ف  الوت  عبر عدن م            

 الطوام البري على الحدون بين الوت  واملتل ة العربوة النعونية -التاا د تا يخوا عبر موالت عدن والحديدد وال لوف وامل   ومنفذ ررض

ية ف  املوالت الرئينوة ف  الوت  ا ت ال كبيرد هنمل اليى توقفطا ع  العتل بنبت ال راع ي متا هنمل اليى الغ و و منذ بدء الحربي  عرض  األلشطة العان          

ابقي وتأ يرال طويلة ف  تحتول وتفريغ النف ي واهقطاع الت وا  ال طربائي بعضطا ب و د مؤقتة والبعض اآل ر ب و د نائتةي وإلحاو هضرا  باملعدال واملر

ابق األساسوة ف  املوالت لفترال طويلة  و الحام هفنه هيضا للتطا ال  -وهقص املوظفين وت ديدال لألم  والن مة   ل بلك هنمل ايى تراون منتومل  شغول املر

 التل يعتتد علي ا القطاع التاا ي ف  ااستيران اليى رد كبير  -الوتنوة

                                                           
  .10 ص ،2017 مايو 23 اليمن"، في والتعافي اإلعمار إعادة في للمساهمة الخاص القطاع جاهزية (:3) رقم اليمن سياسة "مذكرة الدولي، البنك مجموعة 24
 84 ص .UNESCO))، 2020 اليونسكو والثقافة/ والعلوم للتربية املتحدة مماأل  منظمة (،HABITAT-UN) املتحدة(، األمم )موئل اليمن في البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج الحضري، التنميط ملف عدن 25
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.2020، نشرة الحسابات القومية 2014الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، : املصدر

)%(2014مقا هة من 2020على ال ان ال التاا ية الطامة معدم التغير التراكال عام ال راع والحرب هكر ( 3)ش ل 
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.2020، نشرة الحسابات القومية 2014الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، : املصدر

)%(2014مقا هة من 2020الحرب على الوا نال التاا ية الطامة معدم التغير التراكال عام ال راع و هكر ( 4)ش ل 
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تزام  عتلي ل    ناك موالت رووية ه رمل مال موناء الحديدد وموناء ال لوف وموناء املخاء  عالي وعلى الرغ  م  هن املوالت البحرية ف  عدن وامل   ا          

ض الطوام على الحدون م  هضرا  مانية كبيرد متا هنمل اليى اهخفاض كبير ف  قد ت ا  وقد  اه  املوالت األكثر تضر ا م  وراء الحرب ه  موناء الحديدد ومنفذ رر 

عونيةي والتل  عتبر ه   املنابذي روث ش    ذان املنفذان هكثر م  ه ف اجيرانال التل ر ل  ا الجتا ك الوتنوة   م الفترد التل من املتل ة العربوة الن

 26 سبق  اهداع الحرب 

قد هسطت   اجوتاي ي املحل   ئينا للناتج م د ا النابق ف   اه  تتال التل األستاكي ومنتاال لغا  وال ان ال الز اعوةالن اهخفاض يان ال النفط وا         

متا يعنل اهزاو  27مي2014% مقا هة من عام 5 50بلغ هحو  2020عام تراكتوا  اه تاشا وتاي  الحقوقيلناتج املحل  اج ف  اه تاش ااقت ان الوطنل بقد سجل ا

ت اني بقد تراون مزيد م  الن ان بتا ف  بلك النناء تح   ط الفقر وتزايد ردد األ مة اجلناهوة والتدلي الشديد ملنتومل املعيشة  وهوواة ل ه تاش ااق

 1191 يام/نوا (ي وم   250 رف الرسال م )بنعر ال2020نوا  عام  867 اليى 2014نوا  عام  1191متوسط ه يت الفرن م  الناتج القومي اجوتاي  م  

)ه يت الفرن م  الناتج( الذي بقد رواي   الن اهخفاض متوسط ن ل الفرن 28 يام/نوا (  600)بنعر ال رف املوا ي  2020نوا  عام  362اليى  2014نوا  عام 

 يعنل  عرض النناء لضغوط  مي2014مقا هة من  2020% م  قوتته مقوما بالدوا  عام 6 69
ذ
اقت انية متزايددي روث ي ابح  م  هول العالة هسر  ي وغالبا

 ل التل  ن  دف ما ي ون لدي    برد محدوند هو معدومة روم األلشطة املد د للد لي متا ياعل م  املطا ال التأ ولوة والتنتوية روم األلشطة املد د للد

ا م  40ا يقد  بنحو النناء والفتوال راوة ملحة يات تلبو  ا  وتفود املعلومال هن م % م  األسر بقدوا م د  ن لط  الرئيس ل  )و اه  النناء هشد تضر ذ

 29الروام( 

 وتقدي  اجلناهوة املنظتال المدانال ويوم  سوتا ا  - لتد و  الخدمال اللوونووة ف  النقل الجوي والبحري  املحركة العوامل تتالى الع اسال هكر        

  هكثر  بش ل -املناعدال
ذ
 والنناء لألطفام األمراض  اية وتفش ل الو و  الحان التغذية وسوء وتزايد مخاطر املجاعة تزايد اارتواوال اجلناهوة ف  وضورا

 وود بش ل يواه  ا تت  ل  والتل الب ن موالت عبر  الغذائوة املوان م % 90 م  يقرب ما استيران ومن  املنتضعفة والفئال واملننين اجعاقة بوي  واألشخاص

 علي ا الح وم  ويعوبة واألنوية والوقون الغذاء ت لفة تزايد ومن  للت الوف وا تفاع الغذائوة املوان تويول ف  طويل تأ ير  بطناك الحربي بنبت تضر ل والتل

 تتزايد معاهات   هكثر  العانيي املواط  قبل م 
 هسعا   ا تفاع اليى يؤني املنتو ند املنتاال ت لفة ا تفاع ألن ول   لتد و  الخدمال اللوونووة ف  النقل الجوي والبحري  الغذاءي هقص اليى  ذا يرون ا         

  العاني للوتنل بالننبة املنام يعت باألسواو املتوبر  الغذاء ياعل متا النووي

         
ذ
 الن ان عدن الوتاي  % م 66شخص هي  ملوون  7 20 هن اليى التقديرال  شير  ي2021لعام  اجلناهوة ل رتواوال العامة النظرد وكوقة تحلول اليى اسونانا

  ؤاء يواوه  ماسة لطذه املناعدال ف  راوة من   شخص ملوون  1 12 هن اليى التقديرال  شير  رين ف  ي2021عام  ف  اجلناهوة املناعدال اليى بحاوة

 يوبعون ا التل الت وف واستراتواوال صح    وس م   ي على والحفاظ الحواد ضرو يال على للح وم  اارتواواليلشدد  هسوه منتويال هو  ه مةي األشخاص

   الحواد على قود البقاء ملجرن

 2021عدن األشخاص املحتاوين رنت الفئال العترية وهوع الجنس  :( الع اسال تد و  النقل الجوي والبحري على اارتواوال اجلناهوة  5 ش ل )

 

 

 

 

 

 

 
 .2021اليمن، فبراير  يقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية، وثاإلنسانيةاملصدر: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

 .2021 أبريل 13الغذائي والتغذية  اليمن مقتطفات األمنالتصنيف املرحلي املتكامل، 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabic-final.pdf 

عام  الجوع م  ملوون شخص 2 16 يعالي  املحتاوين األشخاص عدن ا تفاع الرئينين املحركين العاملين بتاابة التغذية وسوء الغذائي األم  العدام ُيعد        

 الرابعة املررلة)الطوا ئ  ظروف شخص يواوطون  م يين 5 العدن  ذا يشتل الغذائي(  لألم  املت امل الت نوف املررل  م  يلي ا ما هو  الاالاة )املررلة 2021

 املت امل لألم  املررل  الت نوف م  الخامنة )املررلة ال ا كة م  ظروف بالفعل شخص 47,000 يعالي بوتا الغذائي(ي لألم  املررل  املت امل الت نوف م 

                                                           
  سابق. مصدر (3) رقم اليمن سياسة "مذكرة الدولي، البنك مجموعة 26
 .2021 إبريل ،2012 بأساس ،2020 القومية الحسابات لإلحصاء، املركزي  الجهاز الدولي، البنك 27
 .2021 إبريل ،2012 بأساس ،2020 القومية الحسابات لإلحصاء، املركزي  الجهاز الدولي، البنك 28
رية املشاركة مذكرة الدولي، البنك مجموعة 29

ْ
 .2019أبريل 11 ،2021-2020 املاليتين السنتين لفترة اليمنية الجمهورية بشأن الُقط

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabic-final.pdf
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ي 59 – 0 س  طفل ف  ملوون  8 2 م  هكثر  ويعالي  الغذائي(
ذ
   م الحان التغذية سوء م  الحوامل واملرضعال النناء م  امرهد ملوون  7 1و عالي رواي   شطرا

 بون   م  ال ح ي وال رف املواه م  األساسوة ارتواوات   للويوم اليى الدع  اليى بحاوة شخص ملوون  4 15 م  هكثر  بإن اليى بلكي باجضابة 30 2021 عام

املواه  اليى بالويوم  يتعلق بوتا النلبوة الت وف آلوال اليى اليى اللجوء متزايد بش ل الوتنوون بتا ف  بلك النناء ويضطر   ماسة راوة ف  شخص م يين 7 8

 املرتبطة واألوبئة تفش ل األمراض و ياند التغذية سوء مخاطر   ياند اليى كبير  بش ل يؤني لذلكي متا امل اربة والنلوكوال الصحوة والنظابة ال ح  وال رف

 31  الضنك وراى ال وليرا بلك ف  الصحوةي بتا والنظابة ال ح  وال رف باملواه

مرو    نطول اليى باجضابة -التاا ية بتا ف  بلك الوقون الوا نال واستئناف الٌن تحنين هناء الخدمال اللوونووة ف  النقل الجوي والنقل البحري        

 واملجتتن املاهحة الجطال مناعدد كتا هن توووه  اارتواوال ف  النريعة الزيانال م  املزيد ملنن ضرو ي  همر  - عوائق ونون  بنرعة اجلناهوة املناعدال

 املوان ت لفة  فض ويت    الوت  ف  للتااعة ااستاابة ف  كبيرد منأ تة تقدي  بالفعل يت   التحتوةي بنو  ا وتأ ول ويواه  ا املوالت ف  ل سواتا   الدوي 

  الوتنوين متناوم  ف  الغذاء وعل وبالتاي  ااسواتا الي  ذه   م م  الب ن اليى القانمة الغذائوة

 

 على والقوون هوواة ال راع والحرب هنل اليى مزيد م  العوائق عرض  البنوة التحتوة لقطاع النقل البري األساسوة واللوونووة اليى هضرا  وتدمير بالغتين        

 مي2020ف     البنك الدوي رررر(ي ال ان  عDNAالتقوو  املنتتر ل رتواوال ف  الوت  املررلة الاالاة ) والخا ووةي روث هظطر  الدا لوة والتاا د املنابري  رركة

 العالوة   األولوية بال الطرو  م  متر  كولو  6,000 اليى 5,000 ع  يقل ا  ما تأ ول وإعاند يواهة اليى الوت  ف  مباشرد ال راع اه  اء عند راوة  ناك اليى هن

 كبير  رد اليى واهتقام املنابري   غيرا الدا لوة الخدمال اللوونووة للنقل البري والطرو بقد شطدل شب ة طرو التاا د هنمل ال راع والحرب اليى تد و         

 ( رالة شب ة الطرو والطرو البديلة 6ويوضح الجدوم ) اجوبا يةي لطا هو التحوي ل  عرض  الذي األضرا   هو  الغ و بعض الطرو  بنبت

 ( الوضع الراهن لشبكة الطرق وحالة الطرق البديلة 6جدول )

 الطرو البديلة الحالة الطريق

 طريق محفوف باأللغام و و  ا و ع  الخدمة بش ل  امل  ما ب - ط ينعاء

مأ ب )عبر ه رت هو ررف سفوان(ي والذي ينتخدم -الجوف-ينعاء

-هيضا كطريق اليى منفذ الونيعة الحدونيي وم  ك  العوند عبر مأ ب

البوضاء )عبر رريتي شبودي البوضاءي  ناعي وبما  وينعاء(ي روث 

 وتاي  وق  النفر بأكثر م  ه بعة اضعاف ال ان 

وتون الطرو املنتخدمة 

باملحابظال لربط ينعاء 

الشرقوة عبر مأ ب )وه : 

 املطردي رضرمول وشبود(

 مأ ب-غ و طريق ينعاءإمغلقة بنبت املعا ك البرية ف  ن   و 

ينعاء )عبر رريتي شبودي البوضاءي  ناعي -البوضاء-طريق مأ ب

ينعاءي و و طريق التفاف  طويل - عز-بما  وينعاء( )هو طريق عدن

 ودا(

 ينعاء- ط الحديدد
 ضرا  التل  لفطا ال راع بنبت األ مغلق 

 و و غير مناست ملرو  الشارنال الاقولة 

ينعاءي والتل  نتخدم كطريق واهبل  -)بما ( آلس-طريق الحديدد

الحديدد عبر منا ة  ومن بلكي  اليىبديل للطريق املعتان م  ينعاء 

وغالبا ما تت  بوه مواوطة  ابإن  ذا الطريق البديل طويل وليس آمن

 رو  طيري  قطاع ط

 عز )عبر  - ط عدن

 كرشي الرا دد(

هييب  الجنو  والوي ل بفعل ال راعي بتا ف  بلك ونر عفاني وعلى الرغ  

مي ل  تتت   الشارنال ال بيرد م  2015م  عتل  نموال مؤقته   م عام 

الجاهت  اليىاملرو  عبر اي واستخدم  شارنال يغيرد بدا م  بلك لنقل البضائن 

تتاما  ايب   ذا الطريق مغلقهمي و 2016الجنر املتضر  منذ بداية عام اآل ر م  

 بنبت املعا ك املنتترد واأللغام املز وعة ف  الطريق 

 عزي هو املقطن الذي ي ل رتى  - انفرو –  واة العبد - طريق عدن

 عز عبر الحوبان والذي  ان ينتخدم  اليىالتربة وم  ك  الد وم 

وهة اا يرد قوة املحابظالي ول   ف  اآل بكطريق بديل يربط عدن ب

 روان غ قة ف  كاير م  األ الهيب  سارة معركة ويت  

 ان(فعبر  واة العبد)رو مغلق ينعاء- عز-عدن

 ينعاء-الضالن -عدن
 ينعاء–الب–نم –الضالن وطريق ينعاء–الب–الفا ر–قعطبة–الضالن طريق

 وينعاءي عدن بين الطرو  هق ر   تا

 عدن ملرو   مؤ ل ول    ذا الطريق غير  البوضاء–لحج–عدن طريق

  املركبال م  كبير 

 عبر حجة مغلق ينعاء-الحديدد-ررض

 ينعاء مغلق اليىالطريق م   تر  يعدد-ينعاء

هيب  و يعدد بطريق امل روضي  اليىيت  اسوبدام الطريق م   تر 

بنبت الحرب الدائرد ف  املنطقة     لهر م  فم  املنتحول الن

 يعدد عبر عتران  اليىويت   الويوم 

 عزي  اليىوتون الطريق 

 و اية مدينة  عز

 عز همرا بغاية ال عوبة والخطو دي وغالبا ما ي ون منتحو  وا  اليىيعتبر الويوم 

 سوتا عند هقل البضائن 
 

  املصدر:

 .، 1، امللحق2017مايو  23عمار والتعافي في اليمن، عادة اإل إ(: جاهزية القطاع الخاص للمسأهمة في 3) مجموعة البنك الدولي، مذكرة سياسة اليمن رقم

 .2019 وماي اليمن، في اإلنسانية املستجدات األوتشا،

                                                           
    2021ابريل  13التصنيف املرحلي املتكامل، اليمن مقتطفات االمن الغذائي والتغذية   30

final.pdf-pril_Arabichttp://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021A 
 .2021 فبراير اليمن، االنسانية لالحتياجات العامة النظرة وثيقة اإلنسانية، الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب 31

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabic-final.pdf
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  وم لفة طويلة بتحوي ل القوام ف  بما  –البوضاء–مأ ب–ويابر ينعاءي–والحديدد ينعاءي–عدن مال الطرو  بتحاو   وقع  التل األضرا   و نبب        

ا  نتغرو  ال بيرد الن اهوة واملراكز  ينعاء اليى الرئينة املوالت م  الررلة وهيبح   قبل يومين هو  يوم سومل   نتغرو  ا   اه  رين ف  هيامي  تنة م  هكثر  رالوذ

 النعر   ياند اليى هنمل الذي األمر  ي2019و 2015 عامي بين مرال ك ث وال لت والدقوق  القت  الرئينة النلن هقل هسعا   تضاعف  لذلكي وهوواة  الحرب

  32املنقولة للتنتاال الن ائي

  األمر الذي 2015بزياند تراكتوة هكثر م  ه بعة هضعاف مقا هة من  2020% ن اية 2 165ا تفن معدم الت خ  التراكال ف  هوو  النقل بننبة ويل  اليى         

هي بزياند  2020% عام 3 162لع س ب و د مباشرد ومتزامنة على ا تفاع هسعا  النلن الغذائوة روث ا تفن معدم الت خ  التراكال بننبة ويل  اليى ا

  2015هضعاف مقا هة من  8تراكتوة تقا ب 

 

 

 

 

 

 

 

 
باجضابة اليى التحديال الناتاة ع  تد و   % م  الن ان(74و ذه االع اسال تزيد معاهاد النفر بت  بي   النناء واألطفام )والذي  يش لون هحو         

 األطفام على مدمرد  نائر  من الحان التغذية سوء منتويال هعلى الردمل الوت  التغذية روث سجل  سوء الخدمال اللوونووة للنقل البري وع ق  ا بتخاطر 

ي 59 – 0 س  ف  طفل ملوون  25 2 م  هكثر  يعالي هن املتوقن م   العتر م  الخامنة نون 
ذ
 سوء م  واملرضعال الحوامل النناء م  امرهد ملوون  م  وهكثر  شطرا

 املواه م  األساسوة ارتواوات   اليى للويوم  الدع  اليى بحاوة شخص ملوون  4 15 م  هكثر  بإن بلكي اليى الوت ي باجضابة ف  2021 عام   م الحان التغذية

 33 ماسة راوة ف  شخص م يين 7 8 بون   م  ال ح ي وال رف

 قد د هعاق  اجلناهوة واجغاكة التلوو و  على عتلوال تويول املناعدال  متناست غير  تنع س يعوبال الخدمال اللوونووة ف  النقل البري بش ل        

 34ملحوظي بقد هشا  تقرير ماتوعة ال تلة اللوونووة ف  الوت  اجمدانال بش ل الي ام تأ ر  ف   نبت اجغاكةي متا المدانال تويول على اجلناهوة املنظتال

 عندما األروان بعض ف  و ان كبيرد مخاطر  واوه اجغاكة ملوان البري  ( النقل1اليى وتلة م  االع اسال هبر  ا: 
ذ
 اللي ا الويوم  ا يت   الطرو   اه  منتحو 

ا ( 3املتقلبةي الوقون وت الوف الوقوني م   ابوة ( عدم توبر كتوال2 متضر دي هو   ابوة غير  األروان م  كاير  ف  التحتوة للنقل البري والطرو  البنوة و اه   مانيذ

 على القد د وعدم الوق ي هفس ف  تنظو  النقل هكناء ينعاء وعدن م  ت ا ي  على الح وم  يعوبة بنبت طويلة البر  طريق ع  البضائن هقل عتلوة اعتبرل

 املنتفودي    اليى املاني الويوم 

  اجلناهوة للشحنال البري  النقل رركة م اليى يعوبال ف  عتلوال النقل البري الدا ل  روث واوط 2021ما س  3كتا  شير املجتوعة اللوونووة ف          
ذ
 قوونا

 مررلة الوت  ف  الوقون ه مة واجمدان تتزايد روث ويل  النقل البري  عتلوال تواوه التل والقوون مي باجضابة اليى هن الفاوال2020 عام هوا ر  منذ متزايدد

 تلبوة م  الانائي التعاون  وردد وتت ن  الوقوني م  لتر  هلف 150هحو  بلغ  طلبال م2021وببراير  يناير  شطري  بين الانائي التعاون  وردد تلق  بقد رروةي

 35الطلبال  تلك م  35%

 

 

                                                           
رية املشاركة مذكرة الدولي، البنك مجموعة 32

ْ
 .2019أبريل 11 ،2021-2020 املاليتين السنتين لفترة اليمنية الجمهورية بشأن الُقط

 .2021 لعام اليمن اإلنسانية لالحتياجات العامة النظرة وثيقة االوتشا، 33
34LOGISTICS CLUSTER, YEMEN, LESSONS LEARNED REPORT, April 2017.    

2017-april-report-learned-lessons-enhttps://logcluster.org/document/yem 
 .2021مارس  3محضر اجتماع املجموعة اللوجستية اليمن،  35

https://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_meeting_minutes_210303_arabic.pdf 
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 الر م الن م املنتدام ف  الوت  و نطول رركة النواب البضائن و بن القوون التل  عوق قطاع النقل ب و د عامة ف  الطا  اتفاو س م شامل 

ال رع والحرب ويفض ل ايى  نرين رركة النشاط ااقت اني ورركة التبانم وهقل النلن والبضائن والوقون والتل ومنتدام ب و د عامة ينهل رالة 

  شتد الحاوة اللي ا متا ينط  ف   فض هسعا  ا  والنتاح بتدبق الوا نال اجلناهوة والتاا ية التل تخدم اارتواوال ااساسوة 

 تأكير  لذلك ي ون  روث وتحنون اي للتوالت التحتوة البنوة وإي ح البضائن التاا ية والوقون والغذاءيسف   بلك ف  بتا النف  اهتظا   هوقال تقلول 

  اجلناهوة األ مة م  التخفوف ف  كبير 

 نطول بلك ف  الغذاءي على ووه الخ وص بتا املرتبطة بالوا نال عتوما وبتو يد واللوونووال النقل ت الوف  فض على  عتل تدابير  وضن  

ا هكثر  بش ل الوقون على الح وم   وشفابوة  استقرا ذ

 مخاطر  متطلبال لتقلول املاهحة الدوم  من التننوق   م م  األغذيةي ملنتو ني بالننبة الحرب مخاطر  ضد التأمين ت الوف  فض على العتل 

  الضتان رناب ف  ب ا اارتفاظ يت  والتل املونعةي النندال   م م  الخايةي التأمين شر ال منؤولوة

  على ت الوف م  ب ا يرتبط وما التأ يرال تقلول هول م  التفتيش وهطر  بالوا نال الخاية األمنوة  نرين الوراءال الح وم على الت ا ي 

 املنتو ني  

  ف  للتااعة ااستاابة ف  كبيرد منا تة تقدي  بالفعل يت   التحتوةي بنو  ا وتأ ول ويواه  ا املوالت  شجون املاهحين لدع  وتتويل ااسواتا  ف 

  الوتنوين متناوم  ف  الغذاء وعل وبالتاي  ااسواتا الي  ذه   م م  الب ن اليى القانمة الغذائوة املوان ت لفة  فض ويت    الوت 

  توبير الخدمال  لضتانمن املنظتال الدولوة واجلناهوة عبر و ا د التخطوط والتعاون الدوي  والجطال بال الع قة التننوق  عزيز مااال

  تدبق املناعدال اجلناهوة اللوونووة للنقل البري بتا ينط  ف 

  املناعدال اجلناهوةو  الخدمال اللوونووة للنقل البري بتا ينط  ف   نطول تنقل الر اب واهتقام البضائنتحوود  

   الطرو الخدمال اللوونووة ف  النقل البري و خنائر واألضرا  على السرعة العاند تقوو  

 من مراعاد تحقوق هكبر  ف  تحقوق التنتوة للتناطق الريفوة للتنا تةالريفوة  الخدمال اللوونووة للنقل البري والطرو  التوسن ف  تنفوذ مشا ين

 استفاند للترهد والطفل 

  الدولوة   لار تاملو على ه   املضايق وضن  طة شاملة لتطوير موناء عدن كتنطقة ررد وموناء نويى يقن 

   تطوير البنوة التحتوة للتطا ال الرئينة التل تربط الوت  بالعال  واألسواو الدولوةي و اية مطا  ينعاء 

 شاملة لتحنين و بن كفاءد هناء الخدمال اللوونووة للنقل الجوي والبحري  استراتواوة العدان  طط 

 وف  الت الوف  فض ف  ينا   متا هبضل وبش ل النف  م  هكبر  عدن استقبام الوتنوة للتوالت يت   القد الي وبناء التد يت ف  ااسواتا    ياند 

 منتقبل لضتان الن م بناء لعتلوة األولوية العطاء يت   بإهه بلكي تحقوق رام ف   الوتنوين وتون اليى األساسوة النلن ويوم   ياند املطاف ن اية

ا هكثر 
ذ
اق   الوتنوين لجتون الشر

 النقل  لقطاع اللوونووة الخدمال لتحنين  اية ب و د النقل وقطاع عامة ب و د اجعتا   جعاند مت امل برهامج تنفوذ     
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 2021هبريل  13الوت  مقتطفال األم  الغذائي والتغذية  الت نوف املررل  املت املي  2
3  -s/IPC_Yemen_Food_Security_and_Nutrition_Snapshot_2021April_Arabichttp://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/doc

final.pdf 
  2021 هبريل ي2012 بأساس ي2020 القوموة الحنابال لإلر اءي املركزي  الجطا    4
  ي2025-2005 الن اهوة ااسقاطال لإلر اءي املركزي  الجطا    5
  2018-2014 الننوي  اجر اء كتاب لإلر اءي املركزي  الجطا    6

 ي تقرير غير منشو  2020و ا د األشغام العامة والطروي تقرير تحلول الوضن الرا  ي   7

  2013يناير  18البنك الدوي ي وكوقة مشروع النا د هيوم الطروي   8
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)موئل األم  املتحدد( ومنظتة األم  املتحدد للتربوة والعل  والاقابة )الوولن و(ي "الحديدد: ملف  برهامج األم  املتحدد للتنتوطنال البشرية ف  الوت   12
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