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  البنية األساسية ودورها في التنمية السياحية

          

  :                          إعداد 
                             سليمان علي القطابري

                             مدير إدارة تخطيط الخدمات
                           بوزارة التخطيط والتنمية

  ـ:مقدمة
ن موارد طبيعية وخصائص سياحية عديدة ومتنوعة تشكل في مجموعهـا منتجعـاً              تمتلك اليم 

سياحياً في غاية األهمية ، وعناصر جذب قابلة لالستثمار في مجاالت متعددة أبرزها الـسياحة               
الثقافية ، حيث يمكن أن توضع األرض تاريخاً ، وحضارة وفنوناً معماريـة وعـادات وتقاليـد                 

ل االستثمار السياحي كمتحف حي ومتجدد العطاء إلى جانب المجـاالت           وفنوناً شعبية في متناو   
األخرى كسياحة الشواطئ والسياحة العالجية والسياحة الجبلية والصحراوية المرتبطة بالرياضة          

  .والصيد واالصطياف واالستجمام 
 وعلى الرغم من أن النشاط السياحي في اليمن حديث العهد ، فإن هناك العديد مـن مؤسـسات                 
القطاع الخاص والمختلط تقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع والمرافق السياحية كالفنادق            

  .والقرى السياحية والشاليهات والمجمعات السياحية والمطاعم ومشاريع النقل السياحي 
فندقاً فـي    ) ١١١( مقابل   ١٩٩٨فندقاً في عام     ) ٣٠٧(فقد بلغ عدد الفنادق بمختلف أنواعها       

غرفة خالل الفترة    ) ٨٧٣٥(غرفة إلى    ) ٣٦٧٢(م ، وأزداد معها عدد الغرف من        ١٩٩٠عام  
فـي   ) ١١٧٢٧( مقابـل    ) ١٨٨٤٤( م حوالي   ١٩٩٨وبلغ عدد األسرة في عام      ) م٩٨-٩٠(

وكالة  ) ١٩٩( إلى   ) ١٣٨(م وارتفع عدد الوكاالت السياحية العاملة في البالد من          ١٩٩٤عام  
 كما ارتفع عدد القوى العاملة فـي المنـشآت الـسياحية مـن              ،)  م١٩٩٨-٩٤(خالل الفترة   

  ) .م١٩٩٨-٩٤(مشتغالً خالل الفترة  ) ٨٧٨٨(إلى  ) ٤٨٨٢(
ومن جانب أخر بلغت كلفة المشاريع السياحية المرخصة من قبل الهيئة العامة لالستثمار خالل              

من إجمـالي   % ) ١٥(مليون ريال وتشكل ما نسبته       ) ٤٣٥٢٥(حوالي  ) م١٩٩٨-٩٦(الفترة  
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تكلفة المشاريع االستثمارية المرخصة في مختلف القطاعات االقتصادية ، وقدرت فرصة العمـل             
فرصة عمـل وتمثـل مـا نـسبته         ) ٦٥٠٧(المتوقعة في حال تنفيذ هذه االستثمارات بحوالي        

من فرص العمل المتوقعة من تنفيذ االستثمارات اإلجماليـة المرخـصة فـي مختلـف         %) ١٧(
  . القطاعات 

ومن ناحية أخرى فإن البيانات المتاحة تشير إلى أن العائدات السياحية قد نمت خـالل الفتـرة                 
تقريباً مـن   % )١(وتمثل هذه العائدات نسبة     % )٢٥(م بمعدل نمو سنوي متوسط      ١٩٩٧-٩٠

مـن إجمـالي    % ) ١٨( من إجمالي الصادرات ونسبة     % ) ٣( إجمالي الناتج القومي ونسبة     
  . فط الصادرات بدون الن

   
لقد هيأت التطورات اإلنمائية ظروفاً مالئمة للتنمية السياحية ، األمر الذي يفرض الحاجة إلـى               
أحداث تغير نوعي في مستوى الخدمات والتسهيالت السياحية سواًء في مجال الخدمة السياحية             

 ، ومنهـا    ذاتها أو في الحاجة إلى االستثمارات في البني األساسية المرتبطة بالنشاط الـسياحي            
الطرق والمطارات ، واالتصاالت السلكية والالسلكية ، ومشاريع الكهرباء والميـاه والـصرف             

  .الصحي ، إلى جانب االهتمام بحماية الشواطئ وتوفير العالمات اإلرشادية 
ولقد حققت اليمن خالل العقود الثالثة الماضية منجزات ملحوظـة فـي أقامـة هياكـل البنيـة                  

الخدمات المرتبطة بها وتزداد أهمية ما حققته اليمن في هذا المجـال بـالنظر        األساسية وتوفير   
إلى القاعدة الضعيفة التي انطلقت منها جهود التنمية ، والظـروف االقتـصادية واالجتماعيـة               

إن االهتمام بإقامـة البنية األساسـية والسـيما فــي          . الصعبة التي عاشتها وتعيشها البالد      
لخطط اإلنمائية في اليمن قد نبع من تقدير الدور الحاسم للبنية األساسـية             المراحل األولى من ا   

ومن هذا المنطلق استأثرت البنية     . في دعم التنمية وتمكين المجتمع من جني ثمارها ومنافعها          
األساسية بحصص وافرة من التوظيفات االستثمارية ، وحظيـت قطاعـات البنيـة األساسـية               

المجال والتي كانت تتم أحياناً على حساب األولويات المفترضة قـي           باألولويات األولى في هذا     
القطاعات اإلنتاجية كالزراعة والصناعة التحويلية واالستخراجية ، ومع ذلك فقد اعتبرت تلـك             
األولويات مناسبة بالنظر إلى افتقار االقتصاد اليمني إلى المقومات الهيكلية األساسية والخدمات            

ن توفيرها أن تسهل التنمية الزراعية والصناعية والربط بين أجزاء البالد           العامة ، التي من شأ    
  . وتيسير االتصال واالنتقال واإلدارة 

وفي اليمن كما في غيرها من الدول النامية اضطلعت الدولة بالدور الرئيسي في امـتالك وإدارة           
اجية واالستهالكية للبنية   وتمويل مشروعات البنية األساسية ، آخذاً في االعتبار الخصائص اإلنت         
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األساسية والمصلحة العامة المتضمنة فيها ، والتي تقضي االحتكار في توفيرها ، وبالتالي قيام              
ومن ثم فإن سجل النجاح أو الفشل في مجال البنية األساسية هو في جانب كبيـر                . الحكومة بها 

  .منه سجل األداء الحكومي 
أشيري المعتمد فـي الخطـة الخمـسية األولـى للتنميـة            ومع أن النهج التخطيطي اإلنمائي الت     

يستند إلى التطبيـق الفعـال للـسياسات االقتـصادية     ) م٢٠٠٠-٩٦( االقتصادية واالجتماعية  
الليبرالية وتوفير الشروط الالزمة لقيام القطاع الخاص بدوره الرائد في االستثمار واإلنتاج فإن             

نفيذ السياسات االقتصادية والماليـة والنقديـة الكليـة         وظيفة الدولة االقتصادية تتعدى القيام بت     
بهدف تأمين االستقرار االقتصادي وتأمين التوازنات االقتصادية والمالية العامة داخليـاً ومـع             
الخارج ، فالحكومة ستبقى مسؤولة عن إقامة واستكمال مشاريع البني األساسية واالقتـصادية             

لطرق والسدود والكهرباء والخدمات الصحية والتعليميـة       واالجتماعية التي تحتاجها البالد ، كا     
ضـرورية لزيـادة    ) الماديـة   ( حيث أن مشاريع البنية األساسية االقتـصادية        . وتوفير المياه   

االستثمارات الخاصة وبالتالي لزيادة معدالت النمو االقتصادي ، كما أن االستثمارات االجتماعية            
  . يات المعيشة ضرورية للتنمية البشرية ولرفع مستو

وبسبب طبيعة هذه االستثمارات من حيث كلفتها العالية نـسبياً ولمردوداتهـا غيـر المباشـرة       
والبطيئة التحقق ، فإن االلتزام الحكومي بتمويلها وتنفيذها هو إحدى السمات الرئيسية للـنهج              

  .التخطيطي اإلنمائي التأشري الجديد الذي اعتمدته الخطة 
ت الحكومية في البنية األساسية على الصعيد االقتصادي ،إعـادة هيكلـة            وتستهدف االستثمارا 

االقتصاد بحيث يعاد ترتيب التناسبات القطاعية في الناتج المحلي اإلجمالي بما يتالئم مع وفـرة               
الموارد االقتصادية في القطاعات وإمكانية تنميتها في المستقبل من ناحية ، وبما يناسب عـدد               

  .و الذين يعتمدون على إنتاج القطاع المعني في توليد دخولهم من ناحية ثانيةالسكان العاملين أ
ولذلك فقد أكدت الخطة على أن معايير االستثمارات الحكومية في البنـي األساسـية يجـب أن                 

   .)١(تهتدي باستراتيجيات وأهداف وسياسات التنمية القطاعية في المدى المتوسط والبعيد 
  

  -:ـ مفاهيم أساسية ١

في مجال الكتابة عن دور البنية األساسية في التنمية السياحية ، قد يكون من المفيـد التمهيـد                  
لهذه الورقة بتقديم تعريفات مقتضبة حول مضمون كل من السياحة والبنية األساسية مع لمحة               
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حول أهميتهما ودورهما ، ومن ثم أوجه الترابط والتفاعل بينهما في إطـار عمليـات التنميـة                 
  .تصادية واالجتماعية الشاملة االق

  

  :   ماهية السياحة ١/١
سفر اإلنسان أو ترحاله أو قيامه برحلة لإلقامة مؤقتاً ولفترة محـدودة            ((تعرف السياحة بأنها    

أوفي بلد أجنبـي    ) سياحة داخلية   ( في مكان آخر بعيد عن مكان إقامته األصلي سواء في بلده            
ومن هـذا التعريـف للـسياحة       ) . أو الجسمي   / ني و بغرض الترويح الذه  ) سياحة خارجية   (

ذلك الشخص الذي ينتقل من موطنه األصلي إلى مكان آخر يقيم           (( يستنبط تعريف السائح وهو     
   . )٢()) أو الجسمي / فيه بعض الوقت بغرض الترويح الذهني النفسي و 
اإلعاشة والتـسلية    ـ المواصالت واإليواء و   :وللسياحة متطلبات عامة تتصل بحقول أربعة هي        

  ـ:بما يلي . وأما العوامل التي تؤثر في السياحة فيمكن إجمالها ) الترفيه ( 
المواصالت ، ودخل الفرد ، والثقافة ، ودرجة التحضر ، والموقع ، والبيئة ، وتـوافر المعـالم                  

   . )٣(السياحية ، والتغيير في العادات السياحية 
  

  : أهمية السياحة ١/٣
احة إلى زيادة الدخل القومي عن طريق ازدياد الطلب على المنتجات المحلية ، إذ              ـ تؤدي السي  

تخص كل منطقة بصناعات محلية متميزة ، وتعمل على تنميتها وتطويرها لمقابلة الطلب الواقع              
وزيادة اإلنتاج هذه تؤدي بدورها إلى زيادة التشغيل ، أي زيـادة العمالـة ، وتـؤدي                 . عليها  

لى إزالة الخلل االقتصادي اإلقليمي وذلك عن طريق المساهمة بتوزيع الرخـاء            السياحة كذلك إ  
  .االقتصادي كما تعتبر مصدراً مهماً من مصادر العملة الصعبة 

               
  ـ : البنية األساسية ٢/١
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البنية األساسية مفهوم جامع يضم تحت مظلته طائفـة متراكبـة مـن القطاعـات المتمـايزة                 
تنوعة التي يطلق عليها اقتصاديو التنمية أوصافاً عديدة أبرزهـا وصـف رأس             والنشاطات الم 

المـال االجتماعي العام ومع أن أي من المصطلحين لم يجر تحديدهما تحديـداً دقيقـاً ، إال أن                  
وسـمات اقتـصادية مثـل            ) وفورات الحجم   ( كليهما يتضمن أنشطة تميزها سمات تقنية مثل        

   : )٤(وهناك نوعين من البنية األساسية وهما) نتفعين إلى غير المنتفعين منافع تفيض من الم( 
  

  : البنية األساسية االقتصادية ١/٢/١
  وتشمل الهياكل الهندسية والمعدات والمرافق الطويلة العمر ، ثم الخدمات التي توفرها والتي 

لبنيـة األساسـية    تستخدم في اإلنتاج االقتصادي ومن جانب األسر المعيشية ، وتـضم هـذه ا             
  ): المادية(االقتصادية 

  القوى الكهربائية ، والغاز المنقول بواسطة األنابيب واالتصاالت الـسلكية          : (  المرافق العامة    -
  )                      والالسلكية ، وإمدادات المياه 

  ) السدود ، وأشغال القنوات الهامة من أجل الري ، والطرق :(  األشغال العامة -
السكة الحديد ، النقل الحضري ، الموانئ ، والمجاري المــائية ،  : (  قطاعات النقل األخرى  -

  ) .والمطارات 
  

  : ـ البنية األساسية االجتماعية ٢/٢/١
وهي تضم في الغالب التعليم والرعاية الصحية ، أي إنها تمثل مجموعة مـن القـضايا التـي                  

  . مختلفة كل االختالف تتساوى في األهمية وأن كانت في الواقع 
وال يجري تحليـل    ) المادية  ( إن التركيز األساسي في هذه الورقة ينصب على البنية األساسية           

  .عناصر البنية األساسية االجتماعية ، إال بالقدر الذي يستدعيه السياق التحليلي 
  

  ـ:  أثر البنية األساسية في التنمية - ٢
ى كهربائية ونقل واتصاالت سلكية والسلكية وتوفير المياه        تشكل خدمات البنية األساسية من قو     

والصرف الصحي ، خدمات محورية بالنسبة لألسر المعيشية وبالنسبة للنـشاطات االقتـصادية             
على حد سواء ، وأن توفيرها لتلبية احتياجات السكان والمستثمرين وغير ذلك من المستخدمين              

التي تواجه عملية التنمية و يمكن إيجـاز األدوار التـي           لها ، يمثل واحداً من التحديات الكبيرة        
  ـ :تلعبها البنية األساسية في التنمية في النقاط التالية 
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يساعد تحديد مدى كفاية البنية األساسية في تحديد النجاح أو الفشل في زيادة اإلنتاج،               - ١
صدي للنمو  وتنويع مصادر الدخل الوطني أو توسيع التجارة أو تنمية السياحة ، أو الت            

  .السكاني أو التخفيف من الفقر ، أو تحسين ظروف البيئة 
البنية األساسية الجيدة تزيد اإلنتاجية وتقلل تكاليف اإلنتاج وتوسع الـسوق الداخليـة              - ٢

  .لذلك يجب أن تتوسع بالسرعة الكافية لمواكبة النمو 
النـاتج  أثبتت بعض الدراسات أن قدرة البنية األساسية تنمـو بإضـطراد مـع نمـو                 - ٣

االقتصادي ، وأن زيادة مقدارها واحد في المائة في رصيد البنية األساسـية ، تـرتبط        
  .في الناتج المحلي اإلجمالي عبر كافة البلدان %) ١(بزيادة مماثلة 

مع تطور البلدان ينبغي تطوير البنية األساسية لدعم األنماط المتغيـرة للطلـب علـى                - ٤
 أنصبة القوى الكهربائية والطـرق واالتـصاالت        خدمات البنية األساسية ، حيث تزيد     

السلكية والالسلكية في الرصيد اإلجمالي من البنية األساسية بالنسبة ألنصبة خـدمات            
  .أساسية أخرى مثل الماء والري  

يحدد نوع البنية األساسية المستخدم مدى فعالية النمو في الحد مـن الفقـر فمعظـم                 - ٥
ية ، ويرتبط النمو في اإلنتاجية الزراعيـة وفـرص         الفقراء يعيشون في المناطق الريف    

  .التوظف في القطاعات غير الزراعية في الريف ارتباطاً وثيقاً بتوفير البنية األساسية 
تسهم خدمات البنية األساسية التي تساعد الفقراء في استدامة البيئـة ، إذ أن الميـاه                 - ٦

ال تسبب تلوثاً ، والـتخلص      النظيفة والصرف الصحي ومصادر القوى الكهربائية التي        
اآلمن من النفايات الصلبة ، واإلدارة األفضل للمرور في المناطق الحضرية توفر منافع          

ويستفيد فقراء الحضر عادة بصورة مباشرة من خدمات        .بيئية لكافة مجموعات الدخل     
البنية األساسية الجيدة ، ألنهم يتمركزون في أحياء وتجمعات سكانية خاضعة لظروف            

وفي كثير من المدن التي     . ير صحية وإلنبعاثات ضارة بالصحة ولألخطار والحوادث      غ
تنمو بسرعة يتعثر التوسع في البنية األساسية بمواكبة النمو السكاني مما يتسبب في             

  .تدهور البيئة المحلية 
  

  :    ـ أثر البنية األساسية على االستثمار السياحي٣
ي األساسية من خدمات الطرق والنقل والموانئ والمطارات        ـ يعد نقص وتخلف الهياكل والبن     ١ 

واالتصاالت والطاقة والمياه وغيرها مـن أهم المعوقات التي تواجه عمليـة االسـتثمار فـي               
وتعاني اليمن من قصور واضح في تـوفير مثـل   . المجال السياحي كما في غيره من المجاالت     



٧   البنية األساسية ودورها في التنمية السياحية     

ات كبيرة لتحسين أداء بنيتها األساسية إال أن        هذه الخدمات ، ورغم أن الدولة قد قامت بمجهود        
المستوى الزال دون طموحات المستثمر الذي يرغب في أن يجد خدمات البنية األساسية متوفرة              
بالكم وبالكيف اللذين يمكنانه من تنفيذ وإدارة استثماراته على أفضل وجه إذ أن توفير متطلبات               

 مشروعه على أسس ومرتكزات اقتصادية واضحة       البنية األساسية يساعد المستثمر على إقامة     
وسليمة وعلى العكس من ذلك فإن عدم توفير أو قصور خدمات البنـي األساسـية لـه أثـره                   
الواضح في أحجام المستثمر عن اإلقدام على إقامة مشروعه أو إعاقة تنفيـذ االسـتثمار فـي                 

 أثرها على ضعف المردود     المواعيد المبرمجة وما يصاحب  ذلك من زيادة في التكاليف ينعكس          
  .االستثماري ومن ثم التأثير على إمكانيات نجاح المشروعات بل على إمكانية استمرارها 

ـ ويبرز نقص البني األساسية كأحد معوقات االستثمار عندما تتوافر موارد واعدة لالستثمار             ٢
اسية الالزمة لخـدمات    في المناطق الصالحة لالستثمار السياحي والتي لم تكتمل فيها البني األس          

المشروع ولعل ذلك ما يفسر التركز الحالي للمنشآت والمرافق السياحية في المـدن الرئيـسية               
وخصوصاً صنعاء وعدن وتعز والحديدة والمكال حيث الخدمات األساسية متوفرة بشكل أفـضل             

قيمة المشاريع  نسبياً ، كما يفسر انخفاض نسبة االستثمارات السياحية المنفذة فعالً من مجموع             
حيث لم تزد نـسبة االسـتثمارات المنفـذة خـالل األعـوام                   . االستثمارية السياحية المرخصة    

  )٥(من إجمالي قيمة المشاريع االستثمارية السياحية المرخصة% ) ٤٥(عن ) م ١٩٩٧-٩٢(
ط ـ وحيث أن الشروط إنشاء البنية األساسية من منظور التكلفة والتمويل تختلف عن شـرو              ٣

االستثمار التجاري فعند الجمع بين كلفة االستثمار في أصول المشروع وكلفة البني األساسية ،              
البد أن تتولد مشاكل أهمها زيادة إجمالي كلفة االستثمار مما يـؤثر علـى جـدوى المـشروع                  

قل وللداللة على مدى تأثير مثل هذه الخدمات لتأخذ مثالً قطاع النقل ، حيث يالحظ أن تكاليف الن                
مرتفعة جداً في اليمن ، وهذا يؤثر تأثيراً كبيراً على تدفق مدخالت اإلنتاج إلى المشروع وعلى                
نقل مخرجاته ، وفضالً عن ذلك فإن عدم توفير وسائط النقل بتكلفة معقولة غالباً ما يؤدي إلـى    

ـ              صادياً انصراف المستثمر أو عزوفه عن الموقع األمثل للمشروع وفقاً للمعايير المعروفـة اقت
  . الختيار موقع المشروع 

ـ وللداللة على أهمية توفير مستوى جيد من خدمات البنية األساسية هـو أن الـنقص فـي                  ٤
إمدادات الطاقة يضطر أصحاب المشروعات إلى التوليد الذاتي للطاقة بشراء المولدات وكـذلك             

عاف كلفة الطاقة المـستمدة     الوقود الــالزم لتشغيلها بالرغم من الكلفة العالية لها إذ تبلغ أض          
  .من الشبكة العامة الحكومية 
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  :ـ خصائص البنية األساسية وخصوصية الدور الحكومي فيها ٤
إن آثار البنية األساسية الضخمة والمتنوعة على التنمية ، إنما ترجع إلى خصائص تكنولوجية              

 تجعل من البنيـة     وهي خصائص . اقتصادية معينة تميزها عن معظم السلع والخدمات األخرى         
  .األساسية موضوعاً الهتمام خاص من قبل الحكومات 

  
  ـ : خصائص إنتاجية١/٤
ـ إن السمة الغالبة بالنسبة للبنية األساسية هي تقديم الخدمات من خالل نظام الشبكات مثل               ١ 

شبكات الكهرباء والمياه والغاز واالتصاالت ، وهذا النوع مـن األنـشطة يتطلـب اسـتثمارات                
االحتكـارات  ( دائية ضخمة ، ال يستطيع القطاع الخاص القيام بها ولذلك يطلق عليها وصف              ابت

إذ ال يمكن لكل مشروع خاص أن تكون له شبكته الخاصة ، وإال كـان معنـى ذلـك        ) الطبيعية  
  .إهدار الموارد وتدني كل من كفاءتي األداء والتخصيص 

ة يمكن تقديمها ببدائل تكنولوجية مختلفة مـثالً         ـ كثير من الخدمات المرتبطة بالبنية األساسي      ٢
بدالً من شبكة مجاري الصرف الصحي ، المولدات الكهربائية الخاصة بدل الـشبكة             ) البالوعة(

  .العامة 
النقل والمواصـالت ،    ( ـ نظراً لطول االستفادة من االستثمارات في مجاالت البنية األساسية           ٣

رافق العامة ، وألنها تحقق فوائد للمجتمع بطرق غير مباشرة،          الطاقة ، اإلنشاءات المدنية ، الم     
فإنه يتعذر حساب المردود االقتصادي للتوظيفات االستثمارية في هذه المجاالت بمقاييس القيمة            

)) الحيويـة ((واألسعار كتكاليف اإلنتاج واألرباح وتظهر نتائج مثل هذه االستثمارات في زيـادة        
وخـلق الشروط الالزمة لضمان ربحية االستثمارات فـي مجـاالت          العامة لالقتصاد الوطني ،     

  .أخـرى 
  
  :  ـ خصائص استهالكية٢/٤
  .ـ الطلب على خدمات البنية األساسية ينبع من أنشطة الصناعات واألفراد على حد سوى ١

وكثيراً ما تعتبر الحكومات أن توفير تدفق الخدمات ولو بنوعية من الحد األدنى هـو أمـر ذو                  
ة استراتيجية ألن أي انقطاع أو توفير تدفق الخدمات ولو بنوعية من الحد األدنى هو أمـر                أهمي

  .ذو أهمية استراتيجية ألن أي انقطاع أو تقييد للخدمة ينظر إليه باعتباره خطراً على المجتمع 
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إذ ال بـد مـن      )) غير مجزأة   (( ـ أن استثمارات البنية األساسية تكون في كثير من األحوال           ٢
وفير الطاقات الجديدة بزيادات كبيرة ، ولذا يصعب على المخططين أن يوائموا توافر العـرض               ت

والطلب في جميع األوقـات ، وكثيراً ما تنشأ حاالت مكلفة مقترنة بـالعجز أو الفـائض فـي                  
  .الطاقـات 

 ـ بالنظر إلى أن كثيراً من مرافق البنية األساسية بالثبات في الموقـع مـع عـدم إمكانيـة                  ٣
المتاجرة في خدماتها ، فإن المستخدمين ال يستطيعون الحصول على خـدمات بديلـة تناسـب                

  . احتياجاتهم على نحو أفضل 
ـ على الرغم من استهالك خدمات البنية األساسية بشكل جماعي من قبل األفراد فإن العائـد                ٤

  . الحدي من استهالكها يختلف باختالف األفراد 
اسية ما يعتبر سلعاً عامة ، ومنها ما يعتبر سـلعاً خاصـة ، ويـتم                ـ من خدمات البنية األس    ٥

والـسلع   )) القابليـة لالسـتبعاد     ((و  )) المنافـسة   (( التميز بين هذين النوعين تبعاً لمعياري       
وعلى النقيض من ذلـك     )) القابلية لالستبعاد   (( و  )) المنافسة  (( الخاصة هي التي تقبل وجود      

 تؤدي وظيفتها خير أداء إال في مجال توفير السلع والخدمات الخاصة            السلع العامة واألسواق ال   
  .الخالصة وال تستطيع العمل في ظل وجود االحتكارات الطبيعية 

  
لما سبق يمكن القول بأن الدور المهيمن للقطاع الحكومي في مجال البنيـة             ـ وكخالصة   ٣/٤

  :األساسية قد نشأ لألسباب التالية 
  .صادية والسياسية واالجتماعية للبنية األساسية     ـ األهمية االقت

      ـ طبيعة تكنولوجيا اإلنتاج اإلمداد في مشروعات البنية األساسية تحتـاج إلـى اسـتجابة              
  .      على درجة عالية من الجاهزية من جانب الحكومات 

  نظراً  ـ عـدم انجذاب أو ميل القطاع الخاص إلى االستثمار في مشروعات البنية األساسية 
  .    للخصائص المشار إليها فيما سبق 

  

  :ـ خصائص البنية األساسية لألغراض السياحية ٥
إلى أن هنـاك مجموعـة عناصـر        )) السياسة السياحية في الجمهورية اليمنية      ((تشير وثيقة   

  :رئيسية تؤثر على التنمية السياحية واختيار منطقة القصد السياحي هي 
  .المطارات ، الموانئ وسائل النقل ، الطرق ،  -
  .إمدادات المياه والطاقة  -
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  ) .تلفون ، فاكس ، تلكس (االتصاالت  -
وفيما يلي وصف موجز للمعايير والخصائص التي ينبغي توفرها في عناصر البنيـة األساسـية               

  :من مرافق وخدمات من منظور المتطلبات الخاصة بالسياحة 
  

  :ـ النقل ١/٥
ول مرافق البنية األساسية من طرق وموانئ ومطارات وما يـتم           يشمل النقل في مجال هذا التنا     

إنتاجه من خدمات النقل باستخدام هذه المرافق عبر وسائل النقل المختلفة بما فـي ذلـك نقـل                  
المسافرين والبضائع بمختلف األشكال والتراكيب والمكونات بين موقعين ، ويمكن أن يتم ذلـك              

  .الجوية ، أو الخطوط البحرية باستخدام الطرق البرية ، أو الخطوط 
وفي مجال السياحة يأتي النقل البري في المرتبة األولى من حيث األهمية حيث ينتقـل القـسم                 
األكبر من السائحين عن طريق النقل البري الذي يحقق لهم فرصة التعرف بشكل أفـضل علـى                

 األكبر من الحركـة     ولذلك يكون النصيب  . أكثر من موقع سياحي في الرحلة السياحية الواحدة         
السياحية للدول التي تتوفر فيها وسائل نقل متطورة وشبكة طرق حديثـة وهـي فـي الوقـت                  

  .  الحاضر من نصيب دول أوروبا وأمريكا الشمالية 
هناك ثالثة عوامـل تخلـق أمـة        ((والنقل في عصرنا بالغ األهمية حتى قال فيه أحد المفكرين           

  ))ر وهي تربة خصبة ، ومعامل منتجة وجهاز نقل كفء عظيمة وتبعث فيها الرخاء واالزدها
لقد أدى توافر النقل بمختلف وسائله وأنواعه إلى إلغاء حواجز العزلة ووفر مجاالت االختالط ،               
وهذا بحد ذاته قد قاد إلى تبادل الخبرات والتمتع من قبل جماعات أوسع بالميزات الموجودة في                

  .نمت وازدهرت صناعة السياحة وبتطور النقل . منطقة كانت معزولة 
وتشير الدراسات الجارية حول السياحة إلى أن العامل البارز في حجم الحركة الـسياحية هـو                

  .أسعار النقل في المقام األول لمالها من تأثير واضح على التكاليف الشاملة للسياحة 
على طبقـة معينـة   في أغلب األحيان وفي البلدان العربية بشكل خاص ومنها اليمن ، مقصورة        

ولو تم تـوفير النقـل      . من المواطنين وعلى وجه التحديد طبقة المرفهين اقتصادياً واجتماعياً          
ألمكن اشتراك أعداد أكبر من الفعاليات السياحية من        ) للسياح بصورة خاصة    (بتكاليف مخفضة   

متاع ويكون بذلك قد تم تمكين مختلـف شـرائح المجتمـع مـن االسـت              . ذوي الدخل المحدود    
بالسياحة ولكي يخدم النقل األغراض السياحية بالشكل األمثـل يجـب أن يتـسم بالخـصائص                

   :)٦(والمميزات التالية
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يقصد السائح بالدرجة األولى راحة الجسم وراحة البال ، فوسائل النقل يجب            :الراحة  ـ          أ
ت وإمكانيـة التمتـع     أن توفر المقاعد المريحة مع التهوية ودرجات الحرارة المناسبة والمرطبا         

  .برؤية المناظر المتتالية خالل الرحلة السياحية 
ـ  أن تطبيق مستوى جيد من مستلزمات األمان لألشخاص وتأمين األمتعـة ضـد   : اآلمان ب 

  .الضياع والتلف من األمور التي تشجع الطلب على خدمات النقل لألغراض السياحية 
جال أن تنطلق وسائل النقل  بأقصى سـرعة   وليس المقصود بها في هذا الم:ج ـ السرعة  

ممكنة ، بل مراعاة الحاالت النفسية للسياح وقد يكون من األفضل اختيار السرعة التي يطمـئن                
  . إليها المسافر وتوقيت الرحالت السياحية بموجب ذلك 

   يجب أن تهيأ طاقات النقل لألشخاص واألمتعة مع ما يتالئم ومقدار الطلب على:د ـ السعة  
أن يمتاز جهاز النقل بالمرونة بما يتناسب وساعات النهار خالل يوم واحـد وكـذلك بالنـسبة                 

  . لمقدار الطلب خالل فصول السنة 
إن توفر أوقات متعددة في اليوم الواحد النطالق وسائل النقـل بـين نقطتـين    :هـ ـ التردد  

  .ار يعطي السائح مجال االختيار في وقت السفر ويقلل من فترات االنتظ
إن االلتزام بمواعيد السفر يبعث الثقة في نفس المسافرين ، ويمكن السياح من           :وـ االنتظام     

  .استغالل أوقاتهم بشكل أفضل 
  . قد تتضمن الرحلة السياحية استخدام أكثر من واسطة ومن وسائط النقل :زـ الشمول   

 ، وهذا يتطلب توفير طريـق        فالمطار مثال يقع عادة على بعد كيلومترات من المركز السياحي         
 ومـن الـضروري أن     ٠للربط بين المطار والمركز السياحي ، وتهيئة وسائل نقل لهذا الغرض            

تتضمن بطاقة السفر كافة األجور فال يحتاج السائح إلى إجراءات حجز أو ما شابه لدى تغييـر                 
  ٠وسيلة النقل 

 تشكل نسبة غير قليلة من مجمـل   سبقت اإلشارة إلى أن كلفة النقل:ح ـ الكلفة المناسبة   
تكاليف السياحة ، وان أي محاولة لتقليل كلفة النقل ستمكن عدد أكبـر مـن المـواطنين مـن                   
االستمتاع بالسياحة ، وهذا يمكن أن يتم عن طريق اتخاذ الدولة السياسات المناسـبة لـضمان                

  ٠تقديم خدمات نقل بتكاليف أقل وبصورة خاصة للسياح 
 ينبغي أن يتحمل جـهاز نقل األشخاص واألمتعة مسؤولية هـذا النقـل   :ط ـ المسؤولية   

  ٠بأمان ، وتعويض األضرار في حال الحوادث وفقدان األمتعة 
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  :ـ إمدادات المياه والطاقة ٢/٥
  : ـ المياه ١/٢/٥

يعد الماء من الضرورات األساسية التي يجب توفرها في كل منطقـة سـياحية لغـرض تلبيـة           
مياه كماً ونوعاً لمختلف االستخدامات كالشرب والغسل وسقي الحـدائق والمـسطحات     الحاجة لل 

  .الخضراء وأحواض السباحة ومكافحة الحرائق وغيرها 
  ومياه الشرب يجب أن تكون نقية ومصادق عليها مـن الجهـات المختـصة ، ولـذلك يجـب                      

  .لسياحية نصب أجهزة لتصفية المياه وتعقيم مياه الشرب في كافة المواقع ا
  أن تكاليف توفير وتنقية المياه لكل موقع سياحي يعتبر عامالً اقتصادياً مهمـاً عنـد احتـساب                    

  .الكلفة الكلية للمشروع 
  وفي التخطيط لتأمين تلبية الحاجة إلى المياه في المنطقة السياحية تؤخذ فـي االعتبـار نقـاط                 

  المياه ، كمية المياه المتـوفرة ، والتـي         الدراسات والمسوحات األولية ، مصادر      : عديدة مثل   
يمكن توفيرها والطلب الحالي والمتوقع على المياه ، نوعية المياه ، فحص مدى التلـوث فـي                 

   .)٧(المياه ، خزن المياه ، صيانة مصادرها توزيع المياه ، استعماالت المياه
  

  : ـ الكهرباء ٥/ ٢/٢
   من الضرورات األساسية التـي يجـب تنفيـذها           تعد اإلضاءة وتوفيرها في المنطقة السياحية     

  إجراء أساسي الهـدف منـه إطالـة        (( حسب الخطة والخريطة السياحية ويمكن تعريفها بأنها        
  فترة التمتع والترفيه في المرافق السياحية وبين أجزائها المختلفة كمحاكاة لنـور النهـار فـي                

  .)٨(الطبيعة والمنطقة السياحية 
  

  :السلكية واالسلكية  االتصاالت – ٥/ ٣
أي عملية تساعد المرسل علـى      ((  يعرفها االتحاد الدولي للمواصالت السلكية واالسلكية بأنها        

إرسال المعلومات أياً كان أصلها وبأي صورة ممكنة وسواًء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو صوراً               
إلخ إلى واحد أو    ..…ثابتة أو متحركة ، أو أحاديث أو موسيقى أو إشارات مرئية أو مسموعة              

أكثر من المرسل إليهم بإي وسيلة من وسائل النظم الكهرومغناطيسية ، والتراسل الالسـلكي ،               
  )٩() التراسل الضوئي ، أو باستخدام بعض هذه النظم أو كلها معاً 

وتقوم شبكة االتصاالت مع شبكة النقل البري والطرق البحرية والجوية بدور مهم وفعـال فـي                
ساسية للدولة ، ويمكن أن يشبه عملها بالجهاز العصبي في جسم اإلنسان ، فهي تلعب               البنية األ 



١٣   البنية األساسية ودورها في التنمية السياحية     

دوراً مهماً وحيوياً في التنمية االقتصادية عموماً والتنمية السياحية بوجـه خـاص ، إذ تعتبـر     
وسيلة سريعة لتبادل المعلومات ، وبدونها يظهر ارتباك واضح يؤدي إلى تـأثير سـلبي علـى             

  .دي في القطاعات كافة ، كما أنها تعتبر البديل الكفء والمساعد لشبكات النقل النمو االقتصا
. والدراسات تشير إلى أنه في أي نشاط اقتصادي أو تجاري ثمة عنصر من عناصر االتصاالت                

كما أن االستثمار في مرافق االتصاالت السلكية واالسلكية الحديثـة ألغـراض تجاريـة يعـود                
 بعض الدول سجلت الرسوم المدفوعة لقاء إجراء المكالمات الهاتفيـة           وفي. بإيرادات مشجعة   

الدولية زيادة تقدر بأربعة أضعاف في السنة األولى من تـشغيل المحطـة األرضـية للتوابـع                 
 وفـي مجـال     )١٠(االصطناعية ، حيث صار باإلمكان تغطية تكلفتها تماماً في غـضون سـنتين            

 للقيام بالحجوزات الفندقية وتـأمين اتـصال الـسياح          السياحة هناك حاجة ماسة إلى االتصاالت     
بأهلهم وذويهم في بلدانهم بيسر وسهولة كما أن هناك ضرورة لالستفادة مـن تنـوع وسـائل                 
االتصال ومحتواها التكنولوجي في مجاالت التسوق والتـرويج الـسياحي وتبـادل المعلومـات            

  .السياحية 
  

    البنية األساسية ـ عرض وتحليل التطورات في هياكل وخدمات٦
  :هياكل وخدمات النقل -٦ /١
   شبكة الطرق والنقل البري ٦ / ١/ ١

  : كيلومتر منها ) ١١١٨٩( تتكون شبكة الطرق الحديثة في الجمهورية اليمنية من حوالي 
 وإلـى جانـب هـذه       )١١(كيلومتر طرق حصوية   ) ٤٨٦٠( كيلومتر طرق إسفلتية ،     ) ٦٣٢٩(

) ٦٠٠٠٠(يقـدر طولهـا بحـوالي       ) الريفية  ( من الطرق الترابية     الشبكة الحديثة توجد شبكة   
 وتواجه خطط توسيع الشبكة الحديثة مشكلة نقص اإلمكانيات التمويلية ومحدوديـة            )١٢(كيلومتر

وقـد أدى   . الطاقات والخبرات المحلية في مجاالت تصميم وتنفيذ وتقويم مـشروعات الطـرق             
بة حركة النقل إلى تردي الطرق القائمة ، حيث توسـعة      قصور الصيانة مقترناً بعدم فاعلية مراق     

عمليات النقل البري توسعاً كبيراً في السنوات األخيرة ، خصوصاً مـع كونـه وسـيلة النقـل                  
ألـف  ) ٨٠٥(الرئيسية في البالد ، إذ بلغ عدد المركبات المسجلة فـي الجمهوريـة حـوالي                

شاحنات تجارية ممـا يولـد ضـغوطاً        ما بين سيارات وحافالت و    ) م١٩٩٩( في عام    )١٣(مركبة
كبيرة على الطرق القائمة ويعجل تدهورها باإلضافة إلى بروز االختناقات المروريـة وحـوادث              

  . الطرق وتلوث البيئة 
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يمثل النقل البري بوضعيته الراهنة إحدى ابرز التحديات التي تواجه تطوير الـسياحة فـــي               
 األدنى من معايير خدمات النقل لألغـراض الـسياحية   اليمن إذ تفتقد الخدمات المقدمة إلى الحد     

إذ تتسم الكثير مـن     . مثل الراحة واألمان والسعة والسرعة والتردد واالنتظام والكلفة المناسبة        
الطرق الواصلة إلى المواقع والمعالم السياحية واألثرية والتاريخية فـي كـل مـن صـنعاء ،                 

 وثال  بوعورتها حيث يجري تنظـيم بـرامج          وحضرموت ، وشبام ، وتعز ، ومأرب ، مناخة ،         
سياحية إلى هذه المناطق تمتد من أسبوع إلى أسبوعين ، ويكون السفر في كثير من األحيـان                 

ساعات في اليوم ،    ) ٥-٤(بمركبات ذات الدفع بأربع عجالت ، ويستغرق السفر ما يتراوح بين            
قع السياحية بالنظر إلى طول وقت في الطقس الحار والطرق غير المعبدة مع زيارة قصيرة للموا       

   .)١٤(الرحلة
يضاف إلى ما سبق ، عدم توفر الفتـات الـسالمة علـى الطـرق ، وعـدم تـوفر المطـاعم                      
واالستراحات والمرافق الصحية علي الخطوط الطويلة ، كما أن معظم وسائل النقل البري كمـا               

أخيراً ارتفاع تكلفة النقل وهـذه       و )١٥(تؤكد التقارير والدراسات الجارية غير مؤهلة وغير آمنة       
مما يستدعي العمل بجديـة     . الظواهر مجتمعة توفر بيئة سياحية جاذبة متى وجدت في أي بلد            

  .على إيجاد الحلول المناسبة لها كمهمة عاجلة وملحة 
ويتصل بهذا الفرع من فروع النقل موضوع الطرق الدولية حيث ترتبط اليمن براً مع كـل مـن                  

مـن  )  كم   ٣٥٠(  ان والطريق الممتدة عبر األخيرة صعبة ويبلغ طولها حوالي          السعودية وعم 
المكال إلى الحدود العمانية والمواصفات الرديئة للطرق المارة باليمن تجــعل الـسفر شــاقاً              

 ، ويمثل عائقاً أمام تطوير السياحة البينية العربية العربية فضالً عـن العالقـات               )١٦(وبطيئاً جداً 
مع األقطار العربية الشقيقة ، وكانت استراتيجية التنمية في الخطة الخمـسية األولـى              التجارية  

لقطاع الطرق قد تضمنت استكمال المقاطع غير المكتملة من شبكة الطرق الدولية التـي تمـر                
طريـق  ) ( طريق الغيضة ـ الـشحن   )( سيحوت ـ نشطون  (باليمن وهذه المقاطع هي طريق 

 جرى تحديث الدراسة للطريق األولى ، وجـاري تنفيـذ الطريـق    حيث)١٧()الغيضة ـ حوف  
  .الثانية ، والطريق الثالثة مازالت بحاجة إلى دراسة 

وسيكون لهذه الطريق في حال إنجازها اثر إيجابي على الحركة السياحية بين اليمن واألقطـار               
لسياحة أعطت استيراتيجة   العربية الشقيقة كما أشرنا ، وباإلضافة إلى ذلك وفي إطار االهتمام با           

قطاع الطرق في الخطة الخمسية األولى أولوية متميزة لربط المناطق السياحية واألثريـة فـي               
  .الجمهورية بشبكة الطرق الحديثة بهدف تشجيع السياحة 
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  تمتلك اليمن ستة مطارات دولية في كـل مـن صـنعاء ، عـدن ، تعـز ، الحديـده ،المكـال                                  
وتشكل المطارات الدولية   . سيؤن ، باإلضافة إلى حوالي سبعة مطارات محلية         ) مطار الريان   ( 

الستة المشار إليها منافذ مهمة لليمن على العالم الخارجي ، كما تأتي المطارات المحليـة فـي                 
ام تـوفر   المرتبة الثانية من حيث األهمية بين مرافق النقل الداخلي بعد الطرق البرية نظراً النعد             

  .سكة حديد أو نقل نهري كما هو الحال في بلدان أخرى 
لقد شهدت المطارات الدولية تراجعاً ملموساً في نشاطها وتمثـل ذلـك فـي انخفـاض أعـداد                  

ألف راكب في   ) ١٢١١(من  ) ال تشمل البيانات مطار سيئون      (المسافرين عبر المطارات الدولية     
، %) ٥,٣(م أي بنسبة انخفاض حـوالي      ١٩٩٨ ألف راكب في عام   ) ١١٤٨(م إلى   ١٩٩٠عام  

م إلـى   ١٩٩٠طن في عام    ) ١٦٤٢١(كما انخفضت كميات الشحن المنقول عبر المطارات من         
 مما يعني أن المطـارات      )١٨(%٣٠,٢م بنسبة انخفاض حوالي     ١٩٩٨طن في عام    ) ١١٤٦٧(

وذلك لعدة أسباب من    الدولية للجمهورية تعمل في الوقت الحاضر بأقل كثيراً من طاقتها الكاملة            
   : )١٩(ضمنها

  .م١٩٩٤ اآلثار الناتجة عن كل من حرب الخليج ، وحرب -          
  )٢٠(االنخفاض النسبي في حركة السياحة في السنوات األخيرة- 
  . عدم اتباع سياسة األجواء المفتوحة  -
  .الركود االقتصادي الذي تمر به البالد منذ سنوات وانخفاض متوسط دخل الفرد  -
  .إيقاف تشغيل عدد من الشركات الناقلة األجنبية  -

شـركة  ) ١٢(ويبلغ عدد شركات الطيران التي تستخدم تلك المطارات الستة الدوليـة حـوالي              
اتفاقية ثنائية أبرمت مع     ) ٣٨(وبالرغم من أن هناك     . طيران عربية وأجنبية بما فيها اليمنية         

 وقـد قـدرت     )٢١(اتفاقيـة    ) ١٣(  يزيـد عـن      شركة طيران دولية فان المعمول بها حاليا ال       
االحتياجات العاجلة لتطوير المطارات اليمنية من قبل فريق من منظمة الطيـران الدوليـة زار               

   .)٢٢(مليون دوالر أمريكي ) سبعين ( م بحوالي ١٩٩٥المطارات اليمنية في عام 
نب األكبـر مـن الخـدمات       وفي الوقت الحاضر تتولى شركة الخطوط الجوية اليمنية تقديم الجا         

األرضية في المطارات ، حيث تعاني هذه الخدمات كثيراً من انخفاض مستوى الجودة والكفـاءة               
والفعالية وارتفاع التكاليف كما تتسم اإلجراءات الجمركية واإلداريـة بالتعقيـد والبطـئ فـي               

 شركات الطيـران    المطارات اليمنية ، وتواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية منافسة شديدة من          
األخرى والسيما طيران اإلمارات ، الخليج ، السعودية ، وقد خسرت الشركة حصة من الرحالت               
الدولية إلى جانب حدوث تدهور في رحالتها الداخلية ، وذلك رغم التحسن الذي سجلته البيانات               
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لين علـى   م حيث ارتفع عدد الركاب المنقو     ١٩٩٨-٩٤المتوفرة عن نشاط الشركة خالل الفترة       
ألف  ) ٤٦٢( م إلى   ١٩٩٤ألف راكب في عام     ) ٢٧١(طائرات الشركة في الخطوط الدولية من       

وارتفعت كميـات الـشحن المنقـول علـى         %) ٧٠,٥(م ، وبنسبة زيادة     ١٩٩٨راكب في عام    
كيلو جرام فـي عـام      ) ٥٩٣٢(م إلى   ١٩٩٠كيلو جرام في عام     ) ١٨٩٣(الخطوط الدولية من    

  ويرجع هذا التحسن إلى إدخال طائرتين من طراز إير باص            )٢٣() %٢١٣,٤(م وبنسبة   ١٩٩٨
  .إلى أسطول الشركة خالل الثالث السنوات الماضية 

مازالت بحاجة كبيرة إلى تحديث أسطولها حتـى تـتمكن مـن تلبيـة              ) اليمنية(ورغم ذلك فإن    
ض لهـا مـن     احتياجات البالد من خدمات النقل الجوي الداخلي ومواجهة المنافسة التي تتعـر           

شركات الطيران األخرى على صعيد النقل الجوي الدولي وتحسين حصتها في أسـواق النقـل               
  .الجوي 

إن تحسين الخدمات المحلية لليمنية مسألة في غاية األهمية حيث أن دقـة وانتظـام الـرحالت                 
الداخلية أمر جوهري لتطوير السياحة في اليمن والتي من شأنها تـوفير العمـالت الـصعبة،                
باإلضافة إلى أن رجال األعمال األجانب والمحليين يحتاجون في تنقالتهم الداخلية إلـى طيـران               

  .محلي يمكن االعتماد عليه 
كما وهناك حاجة إلى أعداد دراسية فنية واقتصادية لتعرفة النقل الجـوي للخطـوط الداخليـة                

  .ة والدولية تأخذ في االعتبار تكاليف التشغيل ومستوى الخدمات المقدم
وكإجراءات عاجلة لخدمة السياحة يتعين اإلسراع في تحسين تسهيالت المسافرين في مطـاري             
صنعاء ، وعدن ، وتطوير اإلدارات المختصة بوصول المسافرين في عموم المطارات وتـسهيل              
إجراءات إخراج األمتعة ، ووضع نظام مرن لمنح تأشيرات الوصول في المطـارات وتحـسين               

  .لمرافق الصحية في المطارات خدمات المطاعم وا
  

  :الموانئ والنقل البحري -٣/١/٦
شهد نشاط الموانئ تراجعاً في بعض مؤشرات النشاط حيث انخفض عدد السفن الوافـدة إلـى                

سفينة في عام   ) ٢٨٧٤(م إلى   ١٩٩٠سفينة في عام    ) ٢٩٧٧(الموانئ التجارية للجمهورية من     
ع في كميـات الـنفط ومـشتقاته المفرغـة          كما حدث تراج  %). ٣,٥(م بنسبة انخفاض    ١٩٩٨

م ١٩٩٨ألف طن في عام     ) ١٦٧٤٠(م إلى   ١٩٩٠ألف طن في عام     ) ١٧٠٣٩(والمشحونة من   
) ٤٠٣٠(بينما ارتفع حجم البضائع الجافة المفرغة و المشحونة مـن           %) ٣٣(بنسبة انخفاض   

   )٢٤(%)٣١,٤(م بنسبة زيادة ١٩٩٨ألف طن في عام ) ٥٢٨٥(م إلى ١٩٩٠ألف طن في عام 
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وتتمتع اليمن بسواحل بحرية طويلة وموقع يتوسط أهم خطوط حركة التجـارة الدوليـة ممـا                
يؤهلها ألن تكون مركز استقطاب للرساميل واالستثمارات األجنبية وموقعاً بحرياً فريداً لتنـشيط             

  .التجارة الدولية وتقديم الخدمات للسفن العابرة 
ليمنية وإدخال الخدمات السريعة لحركة التجارة الدولية       وقد بذلت جهود كبيرة لتحديث الموانئ ا      

وتعتبر إقامة المنطقة الحرة في عدن كميناء ذي شهرة عالمية تاريخية أهم المعالم فـي هـذا                 
السبيل وقد قدرت الخطة الخمسية األولى أن توفر للمنطقة الحرة ظروفـاً مالئمـة للـصناعات                

لة وجذابة وأشارت الخطة إلى أن المرحلة األولـى         والخدمات المساندة في ظل بيئة سياحية جمي      
من مشروع المنطقة الحرة ستشتمل على بناء مشاريع البنية األساسية مثل المينـاء والمطـار               

والمنطقة الصناعية ومحطة الكهربـاء والمجمعـات الـسكنية ،         ) كالتكس  (والميناء الجديد في    
  : من مشكالت عديدة أهمها والتجارية ، والسياحية ، وتعاني الموانئ اليمنية 

  .ارتفاع تكاليف مناولة الحاويات -
  .األساليب اإلدارية المعقدة التي تنتهجها إدارات الموانئ اليمنية  -
ارتفاع تكاليف الشحن البحري إلى الموانئ اليمنية والتي تصل إلى قرابة ثالثـة أضـعاف                -

  .تكاليف النقل إلى موانئ الدول المجاورة 
إلى خدمات التخزين والتبريد مما يعـوق       ) باستثناء ميناء الحديدة    (تصدير  افتقار موانئ ال   -

  .سرعة تصدير السلع الزراعية واألسماك 
عدم توفر خطوط مالحية منتظمة ومباشرة من وإلى اليمن نتيجة لـضآلة حجـم التجـارة                 -

  .الخارجية لليمن 
لموانئ اليمنيـة ال يـزال قلـيالً        أمَّا فيما يتعلق بالحركة السياحية ، فإن الوصول السياحي إلى ا          

والموانئ الرئيسية الستقبال المسافرين هي الحديدة ، عدن ولذلك فإن هناك حاجة فـي الوقـت           
  .)٢٥(الحاضر إلى تحسين منطقة الوصول بميناء عدن وتقديم تسهيالت أفضل للقادمين بحراً 

  
   االتصاالت السلكية واالسلكية والبريد -٢/٦

م إلـى   ١٩٩٠خـط هـاتفي فـي عـام         ) ١٥٢٢٦٦(هزة للسنتراالت من    ارتفعت السعات المج  
، كما ازداد عدد الخطوط المركبـة       %) ٩٤,٥(م بنسبة   ١٩٩٨خط هاتفي في عام     ) ٢٩٦١٢٩(

م ١٩٩٨خط هاتفي فـي عـام       ) ٢٤٩٥١٥(م إلى   ١٩٩٠خط هاتفي في عام     ) ١٢٧١٦٤(من  
  )٢٦(%) ٩٦,٢(بنسبة زيادة 
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شهدت الفترة الماضـية ارتفاعـاً ملحوظـاً فـي حجـم            وعلى صعيد حركة االتصاالت الدولية      
) ١٥٠٨٠(االتصاالت الهاتفية الدولية الصادرة مقاسة بعدد الدقائق الهاتفية التي ارتفعت مـن             

 بنـسبة زيـادة     )٢٧(م  ١٩٩٨ألف دقيقة في عـام      ) ٢٩١٦٩(م إلى   ١٩٩٠ألف دقيقة في عام     
غرافية تراجعاً ملحوظاً خالل الفتـرة      ، بينما شهدت كل من االتصاالت التلكسية والتل       %) ٩٣,٤(

نفسها بسبب منافسة خدمات الفاكسميل وال تتوفر بيانات عن جوانب عديدة من نشاطات خدمات              
رغـم  ) تيليـيمن   (االتصاالت الدولية التي تتولى القيام بها شركة االتصاالت الدوليـة اليمنيـة             

لية من المقومات األساسـية لـيس       أهميتها في مجال بحث هذه الورقة باعتبار االتصاالت الدو        
للسياحة فقط ، ولكن لكل نشاط اقتصادي واجتماعي خصوصاً وأن الواقع يشير إلى نقص فـي                
الخطوط الدولية المتوفرة ، مما يجعل منظمي الرحالت خصوصاً األوروبيين يجـدون صـعوبة              

لليمن صـعوبة فـي     كبيرة في االتصال للقيام بالحجوزات الفندقية ، كما يجد السياح الزائرون            
  .االتصال ببلدانهم 

 ) ٢٦٣( م حوالي   ١٩٩٨أمَّا في مجال الخدمات البريدية فقد بلغ عدد المكاتب البريدية في عام             
 وال تتوفر بيانات عن خدمات البريد الممتاز المقدمة من الـشركات الخاصـة              )٢٨(مكتباً ووكالة 

 هو التطور الكبير الذي تشهده الخـدمات        العاملة في هذا المجال على أن ما ينبغي اإلشارة إليه         
البريدية في مجاالت التوفير البريدي والحواالت المالية وخدمات التحـصيل لفـواتير الخـدمات              

  .وصرف المعاشات التقاعدية 
  
  : المياه والطاقة ٣/٦

 ال تتوفر بيانات حديثة ومتكاملة عن نشاط هذا القطاع باسـتثناء مؤشـري كميـات اإلنتـاج                 
) ٩٢,٩(م بزيادة نـسبة    ١٩٩٨مليون متر مكعب  في عام       )١١٠(ي من المياه الذي بلغ      اإلجمال

جيجاوات في   ) ٢٥٥٧(  وكميات اإلنتاج اإلجمالي من الكهرباء الذي بلغ         )٢٩(م١٩٩٠عن عام   
   )٣٠(م١٩٩٠عن عام %) ٥٣,٨(م بنسبة زيادة ١٩٩٨عام 

ي الوقت الراهن بصورة حادة وستتفاقم      وبشكل عام ينبغي اإلشارة إلى أن مشكلة المياه تتفاقم ف         
أكثر في المستقبل القريب إذا لم يتم وضعها في الحسبان ، والعوامل التي تفاقم األزمة تتمثل في                 
محدودية الموارد المائية وعدم تناسبها مع النمو السكاني واحتياجات الـري الزراعـي الـذي               

فة إلى الهدر واالستغالل غير االقتصادي      من المياه المستخدمة سنوياً باإلضا    % ٩٠يستأثر بنحو   
   . )٣١(للموارد المائية وضعف الرقابة وقصور سياسة تسعير المياه
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أمَّا من وجهة نظر نوعية المياه لألغراض السياحية والتي تتطلب توفير المياه النقيـة وغيـر                
لـوث ميـاه    الملوثة فإن الدراسات تشير إلى ثبوت حاالت التلوث في المياه وأهـم مـصادر الت              

المجاري والتربة الحاوية للنفايات والمخلفات الصلبة والسائلة ، باإلضافـة إلى التلوث النـاتج             
عن السحب المفرط للمياه أو بسبب االنقطاعات المتكررة في إمدادات المياه ، أو بسبب تـداخل                

لمؤسسة العامـة   مياه البحر مع المخزون الجوفي للمياه العذبة في المناطق السياحية ، كما أن ا             
للمياه والصرف الصحي بوضعها الراهن تنظيماً وإدارياً لن تكون قادرة علـى مواكبـة الطلـب     
المتزايد على المياه بما في ذلك الطلب السياحي ، علماً بأن استراتيجية وأهداف تنميـة وإدارة                

األولى عند توزيع   الموارد المائية في الخطة الخمسية األولى للتنمية قد تضمنت إعطاء األسبقية            
المياه بين القطاعات الستخدامات السكان المدنيـة واألسـبقية الثانيـة للـصناعة وللـسياحة               

   )٣٢(والقطاعات الخدمية األخرى ، أمَّا األسبقية الثالثة فتعطي للقطاع الزراعي
  
  : التحديات الرئيسية في مجال البنية األساسية -٧
  :نية األساسية  تدني مستوى التغطية بخدمات الب-١/٧

سبقت اإلشارة فيما تقدم من هذه الورقة إلى أن تحديد مدى كفاية البنية األساسية يساعد فـي                 
تحديد نجاح بلد ما وفشل بلد آخر في تحقيق األهداف العامة للتنمية مثـل تنويـع اإلنتـاج أو                   

البيئـة ، وأن    توسيع التجارة أو التصدي للنمو السكاني أو اإلقالل من الفقر أو تحسين ظروف              
  .هناك روابط قوية بين البنية األساسية والتنمية 

وباستخدام المؤشرات المادية المتبعة عادة في قياس مدى كفاية الرصيد المتوفر مـن البنيـة               
األساسية وخدماتها تعكس مؤشرات اليمن قصوراً واضحا في هذا الجانب حتى بالمقارنـة مـع               

  .ن االقتصادي دول عربية ونامية مقاربة لوضع اليم
كيلومتر  ) ١١,٤( م حوالي   ١٩٩٨ تبلغ كثافة الطرق اإلسفلتية في عام        :ففي مجال الطرق    

لكل ألف كيلو متر مربع من مساحة الجمهورية ، وهي نسبة متدنية جداً حتى بالمقارنـة مـع                  
فلتية عدد الكيلومترات من الطرق اإلس    (بعض الدول العربية ، حيث بلغت كثافة الطرق اإلسفلتية          

، في  )  كم ٥١،٤( م  ١٩٩٧في األردن عام    : كالتالي  )  كيلو متر مربع من المساحة       ١٠٠٠لكل  
في العـراق عـام     )  كم   ١٧(  م   ١٩٩٧في السعودية عام    )  كم   ٢٠٥,٩(م  ١٩٩٦سوريا عام   

م      ١٩٩٥،فـي مـصر عـام       )  كـم  ٢٤,٧(م  ١٩٩٧، في عمـان عـام       )  كم   ٩١,٣(م  ١٩٩٣
ظة أن كثافة الطرق في اليمن قد حـسبت علـى أسـاس مـساحة                ، مع مالح   )٣٣() كم ٣٩,٧(



٢٢   البنية األساسية ودورها في التنمية السياحية     

 بينما احتسبت   )٣٤(ألف كيلو متر مربع   ) ٥٥٥(والبالغة  ) بدون الربع الخالي    (الجمهورية اليمنية   
  .في بقية األقطار العربية شاملة األجزاء الصحراوية 

ألـف نـسمة مـن               عد الخطوط الهاتفيـة لكـل       (تبلغ الكثافة الهاتفية    : وفي مجال االتصاالت    
 نسمة وهي نسبة متدنية جـداً       ١٠٠٠ خط هاتفي لكل     ١٤,٦م حوالي   ١٩٩٨في عام   ) السكان  

) ١٣(خط هاتفي لكل ألف شخص وهي الكثافة المتوسـطة لعـدد            ) ٢٣(إذا ما قورنت بحوالي     
 وإلـى   )٣٥( عاماً من وصول اليمن إلى معدلها الحالي       ١٨م أي قبل    ١٩٨٠دولة عربية في عام     

جانب محدودية التغطية بخدمات االتصاالت هناك مؤشر سلبي آخر يتمثل في التفاوت الـشاسع              
بين الحضر والريف ، حيث نجد الخدمات الهاتفية تتركز في عواصـم المحافظـات والمراكـز                
الحضرية بينما تفتقر المجتمعات الريفية إلى هذه الخدمة مما يبقيها معزولة نسبياً عـن بقيـة                

خـط لكـل           ) ٦٧(م إلـى    ١٩٩٥الم ومثال ذلك أن الكثافة الهاتفية وصلت في عـام           البالد والع 
خط لكل ألـف    ) ٢,٦( عن   -حينه  -شخص ، بينما لم تزد في ريف محافظة صنعاء          ) ١٠٠٠( 

   .)٣٦(شخص في نفس العام 
 فإن إمدادات المياه اآلمنة للشرب      :وفي مجال اإلمداد بخدمات المياه والصرف الصحي        

من سكان الجمهورية إجماالً ، وتتفاوت هذه النـسبة بـين الريـف    % ) ٣٩(غطي اكثر من    ال ت 
فـي  %) ٨٤,٦(فـي مقابـل     %) ٢٤,٤(والحضر تفاوتاً شاسعا حيث تنخفض في الريف إلى         

، ويقابل هذا التدني في مستوى التغطية بإمدادات المياه المأمونة للشرب تـدنى أكثـر        )٣٧(المدن
في عموم الجمهورية   %) ١٠,٦(صحي حيث ال تتجاوز نسبة التغطية       شدة في خدمات الصرف ال    

كما أن معظم المساكن في الحضر تعتمد على نظام الحفر المغلقة أو المفتوحة مما ينـتج عنـه                  
    . )٣٨(إضرار خطيرة على الصحة العامة والبيئة

بكة العامـة    ال تزيد نسبة المستفيدين من إمدادات الش       : في مجال اإلمدادات الكهربائية      -
م ويتركز معظمهم فـي     ١٩٩٥من إجمالي سكان الجمهورية في عام       %) ٢٥(عن  ) الحكومية  (

مهام اإلمداد  ) الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف    ( وفي الريف حيث تتولى     . المناطق الحضرية   
 والتوزيع للكهرباء لألغراض المنزلية واالقتصادية ، وتقدر نسبة المـستفيدين مـن إمـدادات             

فقط من إجمالي سكان الريف بينما يتـزود بقيـة الـسكان            % ) ٣(الكهرباء الحكومية بحوالي    
بالكهرباء أمَّا عن طريق المولدات الخاصة الفردية أو عن طريق شـبكات التوزيـع المملوكـة                

   .)٣٩(أو عن طريق التعاونيات ) قطاع خاص (ملكية خاصة 
  
  : نية األساسية ضعف مستوى األداء في فروع وقطاعات الب-٢/٧
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يكشف تحليل األوضاع الراهنة لقطاعات البنية األساسية إلى جانب وجود مشكالت خاصة بكـل              
قطاع من القطاعات التي تم التطرق إليها في موضع سابق من هذه الورقة فإن هناك مـشكالت                 

يـة  نمطية مشتركة بين مختلف هذه القطاعات مثل عدم كفاءة التشغيل ، والصيانة غيـر الكاف               
واالعتماد المفرط على الموارد المالية ، واالفتقار إلى االسـتجابة الحتياجـات المـستخدمين ،               

  .والمنافع المحدودة التي تعود على الفقراء وإهمال البيئة 
  
  : عدم كفاءة التشغيل -٧/٣/١

إن ابرز مؤشر على عدم كفاءة األداء من جانب نظام للبنية األساسية هو مدى ما  يفقـد مـن                    
  .خرجات في أثناء تقديم الخدمة م

وفي الظروف المحددة لمرافق البنية األساسية في اليمن فإن الفاقد من إمدادات المياه المقدمـة               
م والفاقد من إنتاج الطاقة الكهربائية      ١٩٩٥في عام   % ) ٤٥(بواسطة المؤسسة الحكومية بلغ     

ي كـل مـن خطـوط النقـل         ف%) ١٠(،  %) ٢٤(عبر الشبكة الحكومية قد بلغ في نفس العام         
وتتـسبب فـي     . )٤٠(والتوزيع ، وفي محطات التوليد على التوالي وهي مستويات غير مقبولة          

خسائر ضخمة للمؤسسات الحكومية التي تتولى تقديم خدمات الكهرباء والمياه ، وتتحمل الدولة             
نامية في  أعباء مالية كبيرة في شكل دعم مالي لهذه المؤسسات وتوضح تجارب بعض الدول ال             

دوالر للتقليل من فاقد الخطـوط الكهربائيـة يمكـن أن يـوفر                ) مليون  ( هذا المجال أن إنفاق     
      .)٤١(دوالر في طاقة التوليد ) ١٢(
  
  :  الصيانة غير الكافية - ٢/٢/٧

إن الصيانة غير الكافية تقترن اقتراناً وثيقاً بعدم كفاءة التشغيل فـالطرق تتـدهور ومـضخات                
تصاب باألعطال وشبكات الصرف الصحي تطفح ، وخطـوط الهـاتف المركبـة تتعطـل               المياه  

ومولدات الكهرباء ال تتوفر عند الحاجة إليها وبهذا تفقد القدرة وينخفض الناتج ويحتاج األمـر               
  . إلى استثمار إضافي كبير لمجرد الحفاظ على المستويات الحالية للخدمة 

 الكافية تكاليف ضخمة متكررة ورأسمالية ، وتغدو        تفرض الصيانة غير  : وفي قطاع الطرق    
المواصفات الهندسية والخصائص المادية للطرق في حالة ال يلبث الطريق معها أن يبـدأ فـي                
التدهور ، وهو تدهور يعجل به االفتقار إلى الصيانة الروتينية المنتظمـة ، وإهمـال الـصيانة                 

عف من المشكالت إلى الحد الذي يتعـين فيـه          يمكن أن يضا  ) وهي غير مكلفة نسبياً   (الروتينية  
  .استبدال سطح الطريق اإلسفلتي بكامله 
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ويتضح من تقارير الجهات المعنية ، أن نسبة األجـزاء المتـدهورة مـن الطـرق اإلسـفلتية                  
من الطرق اإلسـفلتية فـي      % ) ٤٠(االستراتيجية والرئيسية وفي مداخل المدن تتجاوز نسبة        

قد من مشكالت صيانة الطرق والسيما اإلسفلتية أن معظمها قد شـيدت             ومما يع  )٤٢(الجمهورية  
  .بمواصفات وتصاميم متفاوتة بسبب تنفيذها من قبل شركات ودول مختلفة 

وتشير تجارب بعض بلدان أمريكا الالتينية إلى أن كل دوالر ال يتم إنفاقه حالياً علـى عمليـات                  
ثة وأربعة دوالرات مستقبالً للقيام بعملية إعادة       الصيانة قد يفرض الحاجة إلى ما يتراوح بين ثال        

   .)٤٣(بناء الطرق قبل األوان 
 تبـدو مـشكلة     :وفي مجال إمدادات المياه وفي قطاع الكهرباء و الصرف الصحي           

الصيانة غير الكافية مشكلة عامة في الحضر والريف على السواء وإن كانت في الحضر أفضل               
  .نسبياً منها في الريف 

 التـي   )٤٤(من شبكات التمـوين     % ) ٣٠( انقطاع إمدادات المياه سمة ملحوظة لحوالي        ويعتبر
تتوقف لفترات طويلة ، إما بانتظار وصول المضخات أو بسبب تدني أعمال الصيانة أو ألسباب               
أخرى وتسهم ندرة قطع الغيار التي تكون غالباً مستوردة من الخارج في ظـل نـدوة العملـة                  

مشكالت الصيانة باإلضافة إلى عوامل وأسباب أخـرى عديـدة مثـل نـدوة              األجنبية في تفاقم    
الخبرات والمهارات الفنية المؤهلة في جوانب الصيانة والتشغيل أو مثل رداءة تشييد وتـصميم              

  .المرافق والشبكات أو اختيار مواقع غير مالئمة إلقامتها وغيره 
سياً في رفع تكاليف الصيانة إلـى        يلعب صغر حجم الشبكة دورا أسا      :وفي مجال االتصاالت    

جانب عدم مالئمة مواقع المشروعات حيث تقام محطات التراسل عادة في الجبال المرتفعة التي              
تكون الطرق المؤدية إليها في غاية الوعورة وتفرض في كثير من األحيـان قيـام المؤسـسة                 

 وقد كلف   )٤٥( والتشغيل   العامة لالتصاالت بإنشاء هذه الطرق لتسهيل الوصول إلغراض الصيانة        
إصالح وصيانة وإعادة تركيب معظم التجهيزات في المحافظات الجنوبية والشرقية مبالغ طائلة            
خالل السنوات الماضية وتواجه المؤسسة العامة لالتصاالت عقبات كبيرة فـي تـوفير العملـة               

  .الصعبة الالزمة الستيراد قطع الغيار ومستلزمات الصيانة 
 تبرز مشكلة الصيانة كتحدي رئيسي في مختلف الفروع القطاعية ، حيـث              :وفي قطع النقل  

أن غالبية المركبات المعدة لنقل الركاب غير صالحة من الناحية الفنية مما يمثل أحد األسـباب                
الرئيسية لزيادة الحوادث والتلوث البيئي ، كما يمثل عدد اآلليات العاطلة في المؤسسة العامـة               

من إجمالي آليات المؤسـسة ونتيجـة النتهـاء العمـر           % ) ٣٣(عها بنسبة   للنقل البري وفرو  
منها تعمل  بخسارة ، نتيجـة       % ) ٢٠(االفتراضي لمعظم وحدات أسطول المؤسسة نجد نسبة        
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االرتفاع في تكلفة تشغيلها واحتياجها المستمر لقطع الغيار ، وبسبب عدم امتالك بعض الفروع              
ل أعباء مالية كبيرة نتيجة إصالح آلياتها في ورش القطاع          لورش صيانة خاصة بها فإنها تتحم     

  .)٤٦(الخاص 
وتواجه مؤسسة الموانئ صعوبات كبيرة في مجال الصيانة نتيجة قدم بعض اآلليـات كرافعـات       
وحاضنات الحاويات والقطع البحرية العائمة وارتفاع تكاليف صيانتها والحاجة إلـى اسـتبدالها              

  .تمويل الالزم لها بآليات جديدة ال يتوفر ال
ونتيجة لتقادم وإهالك األصول اإلنتاجية لشركة أحواض الـسفن الوطنيـة تتـدنى إنتاجيتهـا               

من % ) ٦٦,٧( إلى ما نسبته    ) حوض اليمن   (باستمرار حيث انخفضت طاقة الرفع الفعلية في        
% ) ٤٠(ته  إلى ما نسب  ) المزلق  (طاقة الرفع التصميمية ، كما انخفضت طاقة الرفع الفعلية في           

من طاقته التصميمية المخصصة لرفع السفن الساحلية والعائمات ذات الوزن الخفيـف ، كمـا               
يومـاً فـي     ) ٣١٢(م إلى   ١٩٩٧يوماً في عام     ) ٤٥٥(انخفضت أيام التشغيل في الشركة من       

  % ) .٣١( م بنسبة ١٩٩٨عام 
البحرية ، وقد أصبح تشغيل     وتتخذ مشكلة الصيانة طابعاً أكثر حدة بالنسبة لشركة خطوط اليمن           

التابعتين للشركة غير اقتصادي بسبب كثرة التوقف واألعطال إذ أن          ) عدن ، المكال    (الباخرتين  
مكائنها بحاجة إلى إصالحات مكلفة ومتكررة ، كما أن مولداتها عرضة للتوقف المفاجئ في أي               

  .وقت بسبب صعوبة إصالحها وعدم توفر قطع الغيار الالزمة لها 
ي مجال المطارات والنقل الجوي ال يبدو أن الحال أفضل مما هو عليه في الفروع األخـرى ،          وف

خاصة وأن التقارير تشير إلى عدم مراعاة الخصائص المناخية والطبوغرافية في تصميم الكثير             
  مما يستدعي الحاجة إلى التحسين المستمر لهـا وإضـافة أطـوال              )٤٧(من ممرات المطارات    

ال ) اليمنية  (ن سالمة الحركة أمَّا فيما يخص قاعدة الصيانة للطائرات فإن إمكانيات            جديدة لتأمي 
توفر سوى متطلبات الصيانة الخفيفة لطائراتها ، أما الصيانة الثقيلة فتتم في الخـارج وتنفـق                

  .الشركة لهذا الغرض مبالغ طائلة بالنقد األجنبي 
  

  :عدم الكفاءة في استخدام العمالة -٣/٢/٧
 ظاهرة شائعة ومكلفة بصورة خاصة في فروع البنية األساسية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم              وهي

كفاءة التشغيل التي سبق الحديث عنها ، وتبرز حدة هذه الظاهرة على نحو خاص في المؤسسة               
% ) ٥٠( العامة للنقل البري وفروعها حيث تقدر العمالة التي تحتاجها المؤسسة فعلياً بنـسبة            

من % ) ٣٣(  العمالة الحالية وقد ترتفع هذه النسبة إذا ما أخذ في االعتبار أن حوالي               من حجم 
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  ، ومن الواضح أن هذا الفائض من العمالـة يـشكل سـبباً    )٤٨(آليات المؤسسة في حالة تعطل  
رئيسيا للعجز الجاري في نشاط المؤسسة وفي النقل الجوي يبلغ إجمالي القوى العاملـة فـي                

فرداً لكـل طـائرة بزيـادة       ) ٢٣٨(موظفاً ومستخدماً بمعدل     ) ٣٣٩٥( اليمنية   الخطوط الجوية 
فرداً لكـل طـائرة ، وفـي        ) ١٥٠(تقريباً عن المعدل الدولي الذي يقدر بنحو        % ) ٥٩(نسبتها  

الخطوط اليمنية البحرية يعد كبر حجم طاقم األسطول المحدود للشركة أحد أسباب التشغيل غير              
عـن  % ) ٣٩( حواض السفن الوطنية هناك عمالة فائـضة نـسبتها          االقتصادي وفي شركة أ   

 ، وفـي    )٤٩(م١٩٩٥الحاجة الفعلية التي حددتها دراسة أعدتها إحدى بيوت الخبرة فـي عـام              
الموانئ والمالحة البحرية توجد نفس الظاهرة ، وخصوصاً في الموانئ التـي تـشرف عليهـا                

  .مصلحة الموانئ اليمنية 
ية والالسلكية أدى توظيف أعداد كبيرة من المغتربين العائدين بسبب حرب           وفي االتصاالت السلك  

 وال يعني التركيز علـى      )٥٠(الخليج إلى تحميل المؤسسة أعباء كبيرة في جانب النفقات الجارية           
قطاع النقل واالتصاالت هنا أن بقية فروع البنية األساسية في مجال خـدمات الميـاه والطاقـة                 

ي ظاهرة االستخدام غير الكفء للعمالة ، فانعدام البيانات األساسية عن حجـم             الكهربائية ال تعان  
  .العمالة في هذه الفروع لم يساعد على إجراء التحليل الالزم 

  :عدم الكفاءة المالية والهر المالي -٤/٢/٧
موارد إن السياسات الهزيلة الخاصة بالبنية األساسية واالفتقار إلى الكفاءة في توفيرها يبددان ال            

وغالباً ما يكـون انعـدام      . المالية الشحيحة ، ويطيحان باالستقرار على صعيد االقتصاد الكلي          
الكفاءة المالية والعجز المالي راجعاً إلى واحد أو أكثر من العوامل الواردة في الفقرات السابقة،               

مالة ، وقد يضاف    وهي عدم كفاءة التشغيل أو الصيانة غير الكافية ، واالستخدام غير الكفء للع            
إليها عامل السياسات السعرية في حاالت كثيرة ، حيث كان يجري أحياناً اإلبقاء على أسعار تقل                
عن التكاليف ، ونتيجة لبعض أو كل هذه العوامل فإن الدعم الذي يتدفق داخل مـشاريع البنيـة       

عدد من المؤسسات   األساسية يكون ضخماً في كثير من األحيان ، وباستعراض األوضاع المالية ل           
الحكومية والمختلطة التي تتولى تقديم الخدمات المرتبطة بالبنية األساسية اعتماداً على بعـض             
التقارير الصادرة عن الجهات المعنية يتضح إن المؤسسة العامة للنقل البري قد سجلت عجـزاً               

 ونقص الـصيانة ،     ألسباب تتعلق بعدم الكفاءة التشغيلية ،     ) م١٩٩٧-١٩٩٢(مالياً طيلة الفترة    
  .والعمالة الفائضة وغيرها من األسباب 

وفي قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يتواصل الدعم المالي من الحكومة لكـل مـن               
مؤسستي الكهرباء والمياه اللتين تعانيان من عجز النشاط الجاري ألسباب عديدة منها ما يتعلق              
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فاع نسبة الفاقد في إمداداتهما ، ومنها ما يتعلـق بعـدم            بالكفاءة التشغيلية الضعيفة ممثلة بارت    
قدرتهما على إنجاز الصيانة الجيدة والمنتظمة لشبكات اإلمداد ومنها ما يتعلق بضعف تحـصيل              

مستحقاتهما من ثمن مبيعات الكهرباء والمياه ، ومنها ما يعود إلى محدودية القـدرات الفنيـة                   
م اعتماد االستقاللية المالية واإلداريـة وتطبيـق المبـادئ و       واإلدارية ، ومنها ما يعود إلى عد      

األسس التجارية في نشاطهما وغيرها من األسباب ، وفي فروع النقل األخرى تشير البيانـات                
م بين حالتي   ١٩٩٨-٩٤إلى تذبذب الموقف المالي للعديد من الهيئات والمؤسسات خالل الفترة           

  . لفوائض المالية وتدني معدالتها بصورة عامة العجز والفائض أحياناً أو ضآلة حجم ا
ومع إن المؤسسة العامة لالتصاالت تقوم بتمويل معظم مشاريعها من الموارد الذاتية لها إال أن               
حاجتها تظل قائمة للتمويل من القروض والمساعدات الخارجية لتغطيـة جانـب مـن تكـاليف                

تتلقى دعـم الدولـة فـي مجـال تنفيـذ           المشروعات التي تشترط توفر العمالت الصعبة ، كما         
 ، ويفضل التوسع فـي خـدماتها        )٥١(مشروعات االتصاالت الريفية ذات العائد المالي المنخفض      

على أسس تجارية تمكنت الهيئة العامة للبريد من التخلص من العجز المـزمن فـي نـشاطها                 
  .الجاري وأخذت تحقق نمواً مضطرداً في فوائدها المالية 

  
  :االستجابة الحتياجات المستخدمين  ضعف -٥/٢/٧

إن النتيجة المترتبة على عدم الكفاءة التشغيلية ورداءة الصيانة هي انخفاض نوعية الخـدمات              
المقدمة ، وعدم إمكانية االعتماد عليها مما يؤدي إلى تحميل المستخدمين أعبـاء كبيـرة فـي                 

منتظمة منهـا ، فحيـث  تغـدو         توفير مصادر بديلة للخدمات أو لتأمين الحصول على إمدادات          
االنقطاعات في أنظمة اإلمداد بخدمات الكهرباء والماء هي الـسمة الغالبـة أو حيـث يـصبح                 
االنقطاع بمثابة وسيلة لتقنين االستهالك كما هو الحال في اليمن أو حتى بصرف النظر عن أية                

رة ، مثل شراء أجهزة     أسباب وراء تلك االنقطاعات فإن المستخدمين يتكبدون بسببها خسائر كبي         
لخزن الكهرباء باإلضافة إلى شراء الشمع أو الفوانيس لإلضاءة أثناء فترات االنقطاع أو توفير              
صهاريج لخزن المياه فوق أسطح المنازل أو عمل خزانات خرسانية لحفظ المياه كما يتكلفـون               

التموين بالميـاه فـي     مبالغ كبيرة لشراء المياه المحمولة قي عربات خاصة كما أن اتسام نظام             
على سبيل المثال يضطر األسر إلى      )  متر   ٢٠-١٥أقل من   ( الحضر بمستويات ضغط منخفضة     

  .     تركيب مضخات لتأمين وصول المياه إلى األدوار العليا 
وفي قطاعات األعمال الخاصة أو العامة تتفاقم ظاهرة عدم التعويل على اإلمدادات الكهربائيـة              

 ، وتضطر الكثير من المؤسسات والشركات وأصحاب األعمال إلـى تركيـب             من الشبكة العامة  
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مولدات كهربائية خاصة مكلفة مع الوقود الالزم لتشغيلها وكل ذلك إنما يعكس فشل األداء مـن                
  .قبل موردي الخدمات الرسميين 

م تلبيته  وفي االتصاالت السلكية والالسلكية يمكن بصورة تقريبية قياس الطلب الفعال الذي لم تت            
عن طريق قوائم تسجيل طلبات الحصول على الخطوط الهاتفية الجديدة وقد بلغت نسبة الطلبات              

م حـوالي   ١٩٩٥المسجلة في قوائم االنتظار لدى المؤسـسة العامـة لالتـصاالت فـي عـام                
من عدد الخطوط الهاتفية المركبة وهي نسبة مرتفعة        %) ٤٧( تمثل نسبة    )٥٢(خط  ) ٨٩,٦٠٦(

م وفق مـصادر االتحـاد      ١٩٩٤مع النسبة المتوسطة المسجلة في الدول النامية عام         بالمقارنة  
فقـط مـن عـدد      % ) ٢٧(الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية ، حيث قدرت تلك النسبة بـ           

   .)٥٣(الخطوط التي تم تركيبها
مـة نظـراً ألن   وعادة ما تكون الطلبات المسجلة في قوائم االنتظار أقل من الطلبات الفعلية القائ        

كثيرين من المشاركين المحتملين ال يسجلون أسمائهم في قوائم االنتظار إلى أن تبـدو فرصـة                
  .واقعية للحصول على خط تلفون 

وهذا الطلب الكبير غير الملبي على وسائل االتصال يفرض تكلفة مرتفعة على الشركات واألسر              
لغ الحرج ،  وقـد أثبتـت الدراسـات أن           كما أنه يضع الجهات المعنية في الدولة في موقف با         

ومن حيث الكيف أكبر األثر     ) عدد الخطوط بنسبة للسكان     (وسائل االتصاالت تؤثر من حيث الكم       
  .على تشجيع الصادرات واجتذاب السياحة واالستثمارات األجنبية 

ـ                شركة  أما على صعيد تلبية االحتياجات في مجال االتصاالت الدولية التي تتـولى تـشغيلها ال
فالواقع أن غياب البيانات والمعلومات عن نـشاطات هـذه          ) تيليمن  (اليمنية لالتصاالت الدولية    

الشركة يجعل من المتعذر إجراء تحليل ألدائها في هذا السياق ، على الرغم من أهميته وصلته                
ساسية الوثيقة بموضوع بحث هذه الورقة باعتبار خدمات االتصاالت الدولية إحدى المتطلبات األ           

في مجال التنمية والترويج السياحي ، على أن بعض التقارير الرسمية تشير إلى اهتمام الشركة               
بإدخال الزبائن والسيما في قطاعات اإلعالم والـصحافة والمؤسـسات األكاديميـة والتـرويج              

وز م ، ولكن لم يتجا    ١٩٩٦التي بدأ إدخالها منذ عام      " اإلنترنت  " السياحي ومن هذه التطبيقات     
مشتركاً ، األمر الذي يترتب عليه ارتفـاع نفقـات          ) ٩٣١(م  ١٩٩٨عدد المشتركين حتى عام     

التشغيل لهذه الخدمة كما تعتزم الشركة توسيع نشاطها في مجال خـدمات الهـاتف الخلـوي ،       
وستقوم الشركة بالعمل إلى جانب مشغلين آخرين سيتم اختيارهما عبر مناقصة دولية لتـشغيل              

  .سعة في معظم مناطق الجمهورية وعلى قاعدة تنافسية مشجعة   واGSMشبكة 
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  : إهمال الفقراء -٦/٢/٧
يستخدم الفقراء بصورة نمطية خدمات من البنية األساسية أقل مما يستخدمه غير الفقراء ، وال               
يرجع ذلك إلى انخفاض الدخل وحسب بل ألن وسائل حصولهم علـى هـذه الخـدمات شـديدة                  

م إلى أن رفع الدعم عـن الـسلع         ١٩٩٨شير تقرير التنمية البشرية لعام      وي. االنخفاض كذلك   
والخدمات األساسية قد أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل في الريف بنسبة أكبر من تلك في الحضر،                
إال أن ارتفاع أسعار خدمة الكهرباء والمياه وإيجارات المساكن في الحضر قد أحدث توازناً برر               

م ١٩٩٢ر في الريف والحضر عند المستوى الذي كانت عليـه فـي عـام               بقاء نمط توزيع الفق   
  ) .في الحضر % ١٩,٤في الريف ، % ٨٠,٦(

وقد أدى النمو الحضري السريع نتيجة هجرة الكثير من أبناء الريف إلى المدن وكذلك العـودة                
ير الجماعية للمغتربين اليمنيين إثر حرب الخليج وفي ظل عجز األجهزة الحكوميـة عـن تـوف               

المساكن والمرافق المناسبة لهذه األعداد الكبيرة إلى اتجاههم نحو األراضي المتاخمـة للمـدن              
وقد نتج عـن    . والبناء عليها دون مراعاة التخطيط أو حتى مراجعة الجهات الحكومية المعنية            

ذلك إقامة أعداد كبيرة من المساكن تنقصها المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي ، وتشاهد              
  .ذه األحياء العشوائية في أماكن مختلفة من العاصمة صنعاء وفي عدن وبقية المدن اليمنية ه
  ـ:إهمال البيئة -٧/٢/٧

  كان تأثير البنية األساسية على البيئة تأثيراً سيئاً وسلبياً جداً في كثير من األحيان ، فاإلسراف
م يضر  ١٩٩٦ اليمن في عام     من استهالك المياه في   %) ٩٠(في استخدام المياه ألغراض الري      

) م١٩٩٠فـي عـام     %٢,٣(بالتربة ويقلل بصورة حادة من توافر المياه ألغراض الـصناعة           
 وهـي   )٥٦(م١٩٩٠من االستهالك الكلي للمياه في عام       %) ٤,٦(والستخدامات األسر المعيشية    

  .التي لديها االستعداد األكبر لتسديد قيمة المياه التي تستخدمها 
عف خدمات البنية األساسية وتحديداً الصرف الصحي ، فإن المخلفـات           وفي ظل عجز وض    -

السائلة أصبحت من المصادر الرئيسية للتلوث البيئي الحضري في اليمن حيث التزال العديد             
من المناطق بعيدة عن هذه الخدمة وحتى المدن الكبيرة التي توجد فيهـا شـبكة صـرف                 

% ) ٢٠،  % ٦٠،  % ٣٠،  % ٣٠( صحـي ، فإن هذه الشبكات ال تغطي سـوى نـسب            
فقط من مدن العاصمة صنعاء ، تعز ، الحديدة ، إب على التوالي وينتج عن هـذا الوضـع       
انتشار نظام الخزن الجوفي للمياه والنفايات السائلة التي تسبب بدورها العديد من األخطار             

  .على البيئة وعلى الصحة العامة 
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ليمن تراكم النفايات والمخلفات الـصلبة وصـعوبة        من أكثر المشكالت البيئية المزمنة في ا       -
التخلص منها ، وتتراوح كمية المخلفات في المتوسط ما بين نصف كيلو جرام إلى كيلـوا                

جرام لكل فـرد فـي المـدن         ) ٤٠٠ - ٣٠٠( جرام واحد لكل فرد في المدن الرئيسية ،         
، مخلفات الهـدم    %) ٤٦(الثانوية ، تشمل هذه المخلفات والنفايات ، مواد عضوية بنسبة           

، مخلفـات   %) ٣(، زجـاج    %) ٢(، منسوجات   %) ٩(، مواد بالستيكية    %) ٢٠(والبناء  
طن في السنة ،    ) ٧٠٠٠(، بحسب مصادرها فإن مخلفات المستشفيات تقدر        %) ٥(أخرى  

طـن فـي    ) ٢٠٠(السنة ، مخلفات معامل التـصوير       / طن  ) ٣٥٠٠(ومخلفات الصناعة   
طن في السنة ، ومخلفات      ) ٢٥٠٠( لناتجة عن معامل التكرير     السنـة ، مخلفات الزيت ا    

طن في السنة ، وهنا تبرز مشكلة جمع وتصريف القمامة في عـدة مـدن                ) ٧٠( األدوية  
وعلى رأسها العاصمة صنعاء حيث تم جمع نصف كمية المخلفات والتخلص مـن حـوالي               

  .مما تم جمعه في مناطق ال تبعد كثيراً عن المدينة %) ٧٠(
تشكل محطات توليد الكهرباء ووسائل المواصالت مصادر أساسية لتلوث الهـواء ، حيـث               -

تعمل معظم محطات توليد الكهرباء في اليمن بالمازوت والسوالر ، كما يوجـد أكثـر مـن             
مركبة تسير بالجازولين المزود بالرصاص ونـسبة قليلـة تعتمـد علـى              ) ٣٥٠,٠٠٠( 

ادن الثقيلة التي تسبب في مخاطر صحية وفـي مدينـة           المازوت يمثل الرصاص أكثر المع    
مركبة والتي تمثل أحد مصادر االنبعاث والتي        ) ١٥٠,٠٠٠( صنعاء وحدها تعمل أكثر من      

   .)٥٧(طن ، من مركبات الرصاص سنوياً)  ٢٢(قد تلقي على مدينة صنعاء ما يقرب من 
ن الساحلية إلـى تعـريض      يؤدي التحضر السريع والنمو السكاني المرتفع وخاصة في المد         -

البيئة البحرية والساحلية اليمنية الختالل التوازن وتهديد األحياء البحريـة وتمثـل ميـاه              
المجاري في المدن الساحلية التي يتم تصريفها في البحر ، ورمي مخلفات غسل خزانـات               
ناقالت النفط ومختلف عمليات الشحن والتفريغ من مصافي عدن وخدمات تزويـد الـسفن              

  .الوقود في الموانئ اليمنية أهم مصادر التلوث للبيئة البحرية والشواطئ اليمنية ب
  
  :مالحظات ختامية وتوصيات  : ٨
 تبين لنا مما تقدم عرضه في هذه الورقة جملة من المعطيات التـي تؤكـد عمـق التـرابط                    -

لبية للمشكالت الراهنة   والعالقة الوثيقة بين البنية األساسية والتنمية ، واآلثار واالنعكاسات الس         
في قطاعات البنية األساسية على مسار التنمية والنمو االقتـصادي ، والتـي تبـين كـذلك أن                  

 في المرحلة القادمة هو مطلب أكثر أهمية من مجرد حصر           -التصدي لتحديات البنية األساسية     
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 ما تـزال بحاجـة      الرصيد المتوافر حالياً من البنية األساسية في مختلف الفروع فمع أن اليمن           
ماسة إلى توسيع رصيدها من البنية األساسية لتلبية متطلبات النمو الراهن والمتوقع مـستقبالً              
إال أن تحديد االستثمارات المطلوبة للمستقبل ينبغي إال تتم على أساس المقاييس واالعتبـارات              

فـي االسـتثمارات وفـي      السابقة ، وإنما يجب إيالء عناية فائقة لمعالجة عدم الكفاءة والتبديد            
  .تقديم الخدمات على حد سوى 

لقد استثمرت اليمن والشك كما أشارت الورقة مبالغ ضـخمة فـي مجـال إقامـة البنيـة                   -
األساسية االقتصادية الالزمة لبدء أي توجه إنمـائي ، ومنحتهـا األولويـة فـي الخطـط                 

لمراحل األولى من التنميـة     والبرامج اإلنمائية التي نفذت منذ بداية السبعينات والسيما في ا         
المخططة سواًء من حيث حصص التوظيفات االستثمارية المرتفعة نسبياً التي حظيت بهـا             
قطاعات البنية األساسية أو من حيث مضامين األهداف والسياسيات المتوخاة من ورائها ،             

ع الخدمية  غير أن تحليل الواقع الراهن وخلفيات التطور في مجاالت البنية األساسية والفرو           
المرتبطة بها قد كشف بوضوح أن االستثمارات الماضية في البنية األساسـية لـم تحـدث                
التأثير اإلنمائي المرتقب مما يتطلب تركيز االهتمام في المرحلة القادمة على تحسين فعالية             

  .االستثمارات وكفاءة تقديم الخدمات 
التنمية االقتصادية ، والتخفيـف مـن       إن البنية األساسية يمكنها أن توفر منافع كبيرة في           -

عبء الفقر ، واستدامة البيئة لكن ذلك يحدث فقط متى ما روعي تقديم خـدمات تـستجيب        
للطلب الفعال وتحقق ذلك بكفاءة ، ذلك أن الخدمة هي الهدف ومقياس التنمية في البنيـة                

ألساسية لم تولـد    األساسية ، وواقع الحال يؤكد أن االستثمارات الكبيرة في رصيد البنية ا           
في كثير من األحوال كمية ونوعية الخدمات المطلوبة ، وتكاليف هذا الفاقـد فـي النمـو                 
  .االقتصادي الضائع والفرص المفقودة لإلقالل من الفقر وتحسين البيئة عالية وغير مقبولة

 تكمن أسباب األداء الضعيف في الماضي في البيئة المؤسسية والتنظيمية التي كانت فـي               -
ظلها إدارة البنية األساسية تتم ال على أساس أنها مشروع أعمال بل كجهـاز بيروقراطـي       
يعاني من اختالط األهداف وقلة االستقالل المالي ، وضعف االنضباط المالي وعدم االهتمام             
بتوفير خدمات تتمتع بحد أدنى من معايير إرضاء رغبات المستهلك ، لذلك فان االتجاهـات               

  : أن تتمحور حول األساسية ينبغي
  . إدارة البنية األساسية على أسس تجارية -١
  . إدخال عنصر المنافسة بصور مباشرة وغير مباشرة حيثما أمكن -٢
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 تأمين مشاركة المنتفعين أو أصحاب المصلحة في تخطيط وتنظيم خـدمات البنيـة               -٣
لتـصميم  األساسية بل وينبغي في بعض الحاالت أن يقوموا بمبادرات رئيسية فـي ا            

  .والتشغيل 
 وبطبيعة الحال فإن دور الحكومة سيـستمر وإن بـصورة مختلفـة ، فـي البنيـة                  -٤

  .األساسية 
وباإلضافة إلى اتخاذها الخطوات الألزمة لتحسين األداء في مجال توفير خدمات البنية األساسية             

لسياسة واألطر الواقعة تحت سيطرتها المباشرة ، ستكون الحكومة أيضاً مسئولة عن خلق أطر ا         
التنظيمية التي تحمي مصالح الفقراء وتحسن ظروف البيئة ، وتنسق  التفاعالت بـين مقـدمي               
الخدمات من القطاع العام أو الخاص ، كما أن الحكومة ستكون مسئولة عن وضع أطر قانونية                

  .وتنظيمية لدعم مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية األساسية 
  
لخطة الخمسية األولى عدداً من السياسات واإلجراءات العامة الهادفـة إلـى            وقد تضمنت ا   -

مواصلة تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتحسين قدرته على اسـتغالل الطاقـات      
  : اإلنتاجية القائمة ومن هذه السياسات واإلجراءات ما يلي 

رة وصـيانة عـدد مـن       تهيئة فرص االستثمار للقطاع الخاص في مجاالت تـشغيل وإدا          *
  . المرافق العامة التي تدار من قبل الدولة 

 اإلسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة وتحويل ملكية وإدارة مشاريع القطاع العـام إلـى               *
  . القطاع الخاص 

 وعلى صعيد السياسات القطاعية فقد أدمجت الخطة عناصر السياسات اإلصالحية الواردة            *
  :أعاله على النحو التالي 

  
  :  في قطاع النقل 

تشجيع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطرق والعمل على منحهـا التـسهيالت              -
المالئمة لتنفيذ مشاريع الطرق ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تطوير أنشطة النقل             
والمواصالت عبر الشركات المساهمة المتخصصة في تنفيذ وإدارة وتشغيل مشاريع القطاع           

ما فيها إنشاء الطرق الخاصة ، وتقديم الخدمات المالحية البحريـة وخـدمات المـوانئ ،                ب
والمشاركة في إنشاء أسطول تجاري بحري ، والمشاركة في نشاط إدارة وصيانة وتـشغيل              
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مرافق الخدمات في المطارات ، وإنشاء شركات طيران خاصة ، وتشجيع القطـاع الخـاص             
  .تصاالت السلكية والالسلكية على العمل في مختلف مجاالت اال

  
  :في قطاع الكهرباء والمياه 

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في نشاط توليد الطاقة الكهربائيـة وإدارة وصـيانة               -
  . مشاريع الكهرباء 

  .النظر في اإلمكانات العملية للخصخصة في مجال المياه وإجراء الدراسات في هذا الصدد  -
راك أصحاب المصلحة أو المنتفعين قي التخطيط والتمويـل وتقـديم           وفيما يتعلق بمبدأ إش    -

  : خدمات البنية األساسية وتحمل المسؤولية عنها أحياناً تضمنت الخطة ما يلي 
 تشجيع وإشراك المواطنين في الحفاظ على الطرق الترابية وصيانتها وتوسيع الالمركزية            *

  .ة وهيئات التطوير التعاوني في صيانة الطرق الريفية وإشراك المجالس المحلي
 العمل على تحفيز المواطنين في المجتمعات المحلية للمشاركة وزيادة مـساهمتهم فـي              *

مشاريع الكهرباء في الريف ، بما في ذلك توفير المواقع المناسـبة إلقامـة مـشاريع                 
. زل  الكهرباء وشق الطرق ونقل المواد والمساهمة في ايصال التيار الكهربائي إلى المنا           

باإلضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في مناطق مشاريع الكهرباء الحكومية لضمان            
المحافظة على االستثمارات الحكومية وتأمين التشغيل والصيانة الكفؤة لهـا ، وتـدريب             

  .األفراد لهذا الغرض 
نهـا   تشجيع مشاركة ومساهمة المواطنين في تمويل مشاريع المياه والسيما الكبيـرة م            *

  .من تكلفة المشروع % ) ٣٠-٢٠(بحدود 
 تنفيذ مشاريع إمدادات المياه للمناطق الريفية ثم تسليمها إلى السلطات المحلية لتشغيلها             *

وصيانتها وفيما يتعلق بعمل المؤسسات العامة في قطاعات البنية األساسية على أسـس             
  :تجارية تضمنت الخطة 

   
  :في قطاع النقل والمواصالت 

فادة من طاقات شبكة النقل والمواصالت المتاحة ، وصيانتها وتحسين إدارتها ورفع االست
  .مستويات األداء فيها على أسس اقتصادية وتجارية 



٣٤   البنية األساسية ودورها في التنمية السياحية     

  
  :في قطاع الكهرباء والمياه 

دراسة إمكانية تحويل قطاع الكهرباء جزئياً أو كلياً إلى هيئة عامة تعمل باستقالل مالي وإداري 
  . وبأسس تجارية 

وضع برنامج زمني إللغاء الدعم المالي لمؤسسات الكهرباء العامة والبدء بإعداد  -
  .حسابات إنتاج الكهرباء على أسس تجارية وتقييم النتائج التشغيلية 

  . السعي إلى ترشيد استهالك المياه والنظر في فرض تعرفة المياه بصفة دورية  -
    
  
  
  
  
  
  

                :المراجــع    
 

                                                           
   .٦٧ية ص  وزارة التخطيط والتنم-الخطة الخمسة األولى  )١(
  .م ١٩٨٦ -  معهد التخطيط القومي بالقاهرة -  بعض جوانب السياحة واإلعالم -شنودة سمعان  )٢(
  ١٩٨٦)٥(السنة - ١٠- مجلة النقل البري العدد-  أثر المواصالت على السياحة في الوطن العربي - كمال عبدالقادر ولي  )٣(
  .م ١٩٩٤ البنك الدولي -البنية األساسية من أجل التنمية  )٤(
الحاصل على ) المالمح الراهنة والرؤية المستقبلية : السياحة في اليمن : ( ملخص بحث -عبدالجبار عبداهللا سعيد الصلوي  )٥(

  .م ١٩٩٨جائزة تقديرية من مؤسسة السعيد للعلوم واآلداب 
  المصدر السابق :  كمال عبد القادر ولي  )٦(
  م١٩٩٠ جامعة الموصل -المنتزهات  علم السياحة و- مسعود مصطفى الكتاني  )٧(
  نفس المرجع السابق  )٨(
  .م ١٩٨٢ بيروت - بحوث ومناقشات ندوة دراسات مركز الوحدة العربية - المواصالت في الوطن العربي  )٩(
  .م ١٩٨٢ نيويورك -نخبة وثائق مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  )١٠(
   الجهاز المركزي لإلحصاء - م ،١٩٨٨كتاب اإلحصاء السنوي لعام  )١١(
  .م ١٩٩٩ صندوق صيانة الطرق يونيو -تقرير عن مشروع مسح الطرق الترابية  )١٢(
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  .م ١٩٩٨كتاب اإلحصاء  )١٣(
  . جهة اإلصدار غير محددة -السياسة السياحية في الجمهورية اليمنية  )١٤(
  م١٩٩٩ندوة المجلس االستشاري- ورقة عمل-المستقبل واقعه وأفاق :  شبكة النقل الداخلي للركاب -  صالح الزوعري  )١٥(
  مصدر سابق : السياسة السياحية  )١٦(
  ١٠٨ص : الخطة الخمسية  )١٧(
  .م ١٩٩٨كتاب اإلحصاء  )١٨(
  .م ١٩٩٩ ندوة المجلس االستشاري - ورقة عمل -استراتيجية إصالح قطاع النقل البري والجوي : عبدالكريم السعيدي  )١٩(
  .م ١٩٩٩ ندوة المجلس االستشاري - ورقة عمل -النقل الجوي مشاكله وآفاق تطويره : كحالني خالد ال )٢٠(
  المصدر السابق : عبد الكريم السعيدي  )٢١(
  المصدر السابق : خالد الكحالني  )٢٢(
  .م ١٩٩٨-٩٤الكتاب اإلحصائي األول عن نشاط وزارة النقل ومرافقها للفترة  )٢٣(
  .م ١٩٩١ ، ١٩٩٨كتاب اإلحصاء  )٢٤(
  مصدر سابق : السياسة السياحية  )٢٥(
  م ١٩٩١ م ، ١٩٩٨كتاب اإلحصاء  )٢٦(
  م ١٩٩٨كتاب اإلحصاء  )٢٧(
  نفس المصدر السابق )٢٨(
   م ١٩٩٨ كتاب اإلحصاء لعام )٢٩(
   نفس المصدر السابق)٣٠(
   بدون تاريخ - ية  وزارة التخطيط والتنم- دراسة -ي . قطاع المياه في ج : علي خميس حمدان  )٣١(
  )١٤٨الخطة الخمسية األولى ص ( )٣٢(
   . ندوة المجلس االستشاري - ورقة عمل - كفاءة النقل شرط أساسي لتحسين الكفاءة التجارية -منصور أحمد علوان )٣٣(
  .م ١٩٩٨كتاب اإلحصاء  )٣٤(
  . المصدر السابق -المواصالت في الوطن العربي  )٣٥(
  . ملحق إحصائي لمشروع الخطة الخمسية للمؤسسة - تصاالت المؤسسة العامة لال )٣٦(
  .م ١٩٩٨تقرير التنمية البشرية في اليمن لعام  )٣٧(
  نفس المصدر السابق )٣٨(
  ١١٣الخطة الخمسية األولى ص  )٣٩(
  نفس المصدر السابق )٤٠(
   البنك الدولي -م ١٩٩٤تقرير عن التنمية في العالم  )٤١(
 المجلس االستشاري - ورقة عمل ندوة النقل -الواقع والمعوقات وآفاق المستقبل : قطاع النقل  : عبد الحكيم األغبري )٤٢(

  .م ١٩٩٩
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    المصدر السابق-م ١٩٩٤تقرير عن التنمية في العالم  )٤٣(
   مصدر سابق -علي خميس حمدان  )٤٤(
   ورقة العمل لمؤتمر المائدة المستديرة  - المؤسسة العامة لالتصاالت  )٤٥(
  .م ١٩٩٩ المجلس االستشاري - ندوة النقل - ورقة عمل -قطاع النقل البحري في اليمن : محمد سالم عبد اهللا  )٤٦(
  مصدر سابق : عبد الكريم عصيوران  )٤٧(
  .م ١٩٩٩ ندوة االستشاري - الحاضر والمستقبل ورقة عمل : النقل البري : يحيى الكحالني وآخرون  )٤٨(
  المصدر السابق : محمد سالم عبداهللا  )٤٩(
  .م ١٩٩٢ مذكرة للمائدة المستديرة -  المؤسسة العامة لالتصاالت )٥٠(
  نفس المصدر السابق  )٥١(
  نفس المصدر السابق )٥٢(
  .م ١٩٩٥يونيو -مجلة التمويل والتنمية  )٥٣(
  م١٣،٩٨جلة بحوث عربية عدد م-نموذج اليمن :  أهميتها في الحفاظ على الموارد -اإلدارة البيئية -فؤاد راشد عبده  )٥٦(
  .م ١٩٩٨تقرير التنمية البشرية لليمن  )٥٧(


