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الوحدة هي من صُنْع أبناء اليمن
 ومن إنجازاتهم املشرقة

وأصبح تصدير األسماك يحتل المرتبة الثانية 
بعد النفط من حيث األهمية بعوائد تصدير 
تقدّر بنحو 238 مليون دوالر في عام 2010م، 
وتشير البيانات إلى أن كمية اإلنتاج السنوي من 
األسماك واألحياء البحرية قدّرت بنحو 260 ألف 
طن بنهاية عام 2010م وبمعدّل نمو %1.69، 
فيما زادت كمية الصادرات السمكية إلى 108.4 
ألف طن وبمعدّل سنوي متوسّط 5.2%، غير أن 
قيمة الصادرات تراجعت إلى 238 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة.

الصناعة
وكان قطاع الصناعة قد أحرز نموًا عاليًا خالل 
الفترة 2006- 2007م بلغ في المتوسّط 
11.3%، ولكنه تراجع إل��ى 5.4% في عام 
2008، حيث حّقق معدّل نمو بواقع %6.1 
سنويًا خالل الفترة 2008- 2010م، ومعدّل 
نمو بلغ 4.3% في المتوسّط خالل السنوات 
الخمس الماضية والذي جاء معظمه من أنشطة 
الصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات 
الالفلزية اإلنشائية والمنتجات البالستيكية 

ومنتجات التبغ ومشتقات النفط المكرّرة.

النفط والغاز
وتطوّر عدد قطاعات الخريطة النفطية 
من 87 إل��ى 100 قطاع كنتيجة لتوسيع 
مناطق االستكشاف، وزاد عدد الشركات 
العاملة في قطاع النفط من 20 إلى 26 
شركة استكشافية وإنتاجية وارتفع عدد 
القطاعات االستكشافية من 18 إلى 37 
قطاعًا بين عامي 2005 و2010م بينما 
ارتفع عدد القطاعات اإلنتاجية من 9 
إلى 12 قطاعًا، كما تم تحقيق العديد 
من االستكشافات النفطية والغازية 

في عدد من القطاعات.
وقد الحقت األعمال التخريبية 
واإلرهابية اض��رارًا كبيرة، حيث 

تراجع الناتج المحلي اإلجمالي من إنتاج 
النفط من 133.3 مليون برميل عام 2006م 

إلى 103.7 مليون برميل عام 2009م 
ثم انخفض إلى 95.5 مليون 

برميل عام 2010م.
وتمتلك اليمن احتياطيات كبيرة 
من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 

تريليون قدم مكعّب والتي سيحّقق 
استغاللها عائدات مالية مناسبة 
للبالد فضاًل عن فرص العمل التي 

ستتوافر للكوادر اليمنية في هذا 
القطاع والقطاعات المتشابكة معه.

وخ��الل السنوات الخمس الماضية 
تم االنتهاء من تنفيذ مشروع الغاز 

الطبيعي المسال االستراتيجي المهم 
والذي اشتمل على تشييد وبناء معملين 
لتسييل الغاز الطبيعي بسعة 6.7 مليون 

طن في السنة في ميناء بلحاف بمحافظة 
شبوة على البحر العربي مع المرافق التابعة ومد 
خط أنبوب من منبع إنتاج الغاز بقطاع 18 في 
مأرب إلى ميناء بلحاف بطول 320 كيلو مترًا 
وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها 4.5 مليار 
دوالر. وتسعى الحكومة إلى زيادة إيرادات بيع 
الغاز من 158.5 مليون دوالر في عام 2010 
إلى 465.1 مليون دوالر بحلول عام 2015م..

الثروة المعدنية
كما حّقق قطاع الصناعات االستخراجية بدون 
النفط والغاز نموًا بمتوسّط سنوي 6.2% تقريبًا 
خالل األعوام 2006- 2009، وفي عام 2009 
وحده نما القطاع بمعدّل 10.5%. وبلغ عدد 
المشاريع المرخّصة في نهاية العام 2010 

حوالى 573 مشروعًا توّفر نحو 2194 فرصة 
عمل، وتم منح عدد من الشركات تراخيص 
الستغالل الخامات لألغراض الصناعية منها 
ترخيص للشركة العربية لإلنتاج وتصنيع 
الزجاج في منطقة ثومة بمحافظة صنعاء بكلفة 
تقدّر ب� 120 مليون دوالر، ووضع حجر األساس 
ألول منجم مفتوح الستغالل خامات الزنك 

والرصاص في منطقة نهم بمحافظة صنعاء 
في أوائل العام 2009، حيث تم 

التوقيع على أول عقد 
الس��ت��غ��الل 
خامات الزنك 
وال���رص���اص 

وال��ف��ض��ة مع 
ش���رك���ة ج��ب��ل 

صلب المحدودة المتخصّصة 
ف��ي إن��ت��اج ه��ذه الخامات برأسمال 
مستثمر 200 مليون دوالر بطاقة إنتاجية 
متوّقعة للمشروع 800 ألف طن خام زنك 
سنويًا. كما وصل عدد الشركات العاملة 
في هذا المجال إلى حوالى 64 شركة مع 
االستمرار في أعمال التنقيب والحفر في 
مناطق التمعدنات وتحديد مناطق التعدين.

الطاقة الكهربائية
وأشارت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 
إلى أن »الهدف بعيد المدى للتنمية في قطاع 
الكهرباء يتمّثل في تحقيق الكفاءة للقطاع 

من أجل توفير طاقة كهربائية كافية لتلبية 
صعيد  على  ء  با للكهر لمستقبلي  ا لطلب  ا
البالد لألغراض اإلنتاجية واالجتماعية، وذلك 
بالمستوى الفني المالئم وعند مستوى أدنى 

للتكاليف وعلى نحو يكفل االستدامة«.
وتهدف الخطة الرابعة إل��ى زي��ادة القدرة 
المرّكبة للمحطات القائمة من 1567 ميجاوات 
إلى 3530 ميجاوات، وزيادة القدرة المتاحة 
للمحطات القائمة من 1426 ميجاوات إلى 
2906 م��ي��ج��اوات، وزي���ادة نسبة التغطية 
الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من 51 
إلى 65%، وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف 
من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف من 21 
إلى 30%، وزيادة الطاقة المنتجة من محطات 
المؤسّسة من 6462 إلى 7107 جيجاوات 

ساعة.
كما زادت التغطية بإمدادات الكهرباء من قبل 
المؤسّسة العامة للكهرباء على مستوى اليمن 
»حضر وريف« من 41.2% في عام 2006 إلى 
49% في عام 2009، وسجّلت 51% في عام 
2010، بينما وصلت نسبة التغطية من كهرباء 
الريف في المحافظات نسبة لسكان الريف الذين 
يشّكلون 80% من سكان اليمن إلى 18% في 
عام 2009 مقارنة ب� 12% في عام 2006 ثم 

ارتفعت إلى 21% في عام 2010م.

الطرق
وقد نمت شبكة الطرق المعبّدة من حوالى 
4500 كيلو متر فقط في عام 1990 إلى 
حوالى 15429 كيلو متر اليوم، وهو ما يمّثل 
حجم التغيير الذي تمّكنت بلدان قليلة من 
تحقيقه. وتقدّر نسبة اإلنفاق على الطرق بنحو 

1.6% من الناتج المحلي اإلجمالي وهي نسبة 
مرتفعة.

وبلغت أط��وال الطرق اإلسفلتية مع نهاية 
العام 2010 حوالى 16579 كيلو مترًا بزيادة 
مقدارها 5733 كيلو م��ت��رًا.. ووص��ل عدد 
المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من خالل 
برنامج تنمية الطرق الريفية إلى 92 مشروعًا 
بطول إجمالي 2500 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 
357 مليون دوالر، إضافة إلى إعداد الدراسات 
والتصاميم لمشاريع بطول 2600 كيلو متر في 

عموم محافظات الجمهورية.

االتصاالت والبريد
كما ارتفعت السعات المجهّزة للهاتف الثابت 
في الحضر بمعدّل سنوي 0.5% في المتوسّط 
 ،%1.9 العاملة بمعدّل سنوي  والخطوط 
وبالنسبة لالتصاالت الريفية فقد ارتفعت 
 ، سنويًا  %7.3 بمعدّل  لمجهّزة  ا السعات 
والخطوط العاملة بمعدّل نمو سنوي متوسّط 
7.7%. وتناقصت الكثافة الهاتفية في الحضر 
من 13.3 خط لكل 100 مواطن في عام 2005 
إلى 12.6 خط في نهاية عام 2010، وبالنسبة 
للريف فقد ارتفعت هذه النسبة من 0.9 إلى 
1.1 خط لكل 100 مواطن خالل الفترة. كما 
ارتفع إجمالي عدد مشتركي اإلنترنت من 442 
ألف مشترك عام 2009 إلى 511 ألف مشترك 
بنهاية عام 2010م وتشير البيانات إلى زيادة 
عدد المكاتب البريدية إلى 315 مكتبًا بنهاية 
عام 2010 مقارنًة ب� 195 مكتبًا عام 2005، 
وبالتالي وصول نسبة التغطية البريدية إلى 
75 ألف مواطن للمكتب الواحد مقارنًة ب� 104 
آالف مواطن عام 2005. كما زاد عدد الوكاالت 
البريدية من 51 وكالة عام 2005 إلى 59 

وكالة عام 2010م..
اإلسكان

وخالل فترة الخطة الخمسية الثالثة تم بناء 
129 مشروعًا سكنيًا في مختلف المحافظات، 
كما تم بناء 5018 وحدة سكنية لذوي الدخل 

المحدود وبنسب تجاوزت 80% 2010م.
 8 4 مخّططات إقليمية و كما ت��م إن��ج��از 
تفصيليًا  مخّططًا   728 و عامة  مخّططات 
وعمرانيًا في مختلف المحافظات، ومنح نحو 
18928 رخصة بناء خاصة واستثمارية، وتنفيذ 
مساحة 18927016 مترًا مربّعًا حتى نهاية 
العام 2009 من الطرق الحضرية لتخفيف 
االختناقات المرورية داخل المدن، وتركيب 

21474 عمود إنارة خالل فترة الخطة الثالثة.

التعليم
كما تطوّر قطاع التعليم والتدريب في بالدنا 
من حيث تزايد عدد الطالب الملتحقين به في 
مختلف مراحله وأنواعه ومستوياته الذي بلغ 
في عام 2008- 2009 أكثر من 5.3 مليون 
طالب وطالبة، ومن حيث انتشار مؤسّساته 
التعليمية في مختلف محافظات ومديريات 
الجمهورية بحيث أصبحت تضم ما يقارب 16 
ألف مدرسة للتعليم األساسي والثانوي و84 
معهدًا فنيًا وتقنيًا و24 جامعة وطنية منها 16 

جامعة أهلية.

 في ظل الوحدة اليمنية المباركة التي صنعها شعبنا بقيادة 
الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- شملت 
النهضة التنموية واالقتصادية واالجتماعية في مختلف المحافظات 
والقطاعات، ووضعتها في صدارة أولوياتها حكومات المؤتمر الشعبي 
العام المتعاقبة من أجل النهوض باالقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر 
وتوفير فرص العمل والحدّ من البطالة، ولعله من الصعب حصر انجازات 
عهد الوحدة والتي ترصع وجه الوطن، ولكن نورد هنا انجازات السنوات 
األخيرة.. والتي نتمنى أن يتم المحافظة عليها حيث صارت تتعرض 

للتدمير والخراب.
حيث اصبح نشاط القطاع السمكي مصدرًا رئيسيًا للعمالة وتوليد الدخل 
في المناطق الريفية ويملك اإلمكانية للمساهمة في تخفيف الفقر، حيث 
قدّر عدد الصيادين بنحو 73.4 ألف شخص يعيشون في 129 تجمّعًا 
سمكيًا، وتوّفر أعمال معالجة وتسويق األسماك أعدادًا إضافية من فرص 
العمل لألشخاص. ويقدّر إجمااًل أن قطاع األسماك يوّفر سبل العيش لـ 

642 ألف شخص أي حوالى 3% من السكان.

كتب/ المحرّر االقتصادي

إنشاء 16 ألف مدرسة و 48 معهدًا و 24 جامعة

إنجازات تنموية في ظل الوحدة

100 قطاع نفطي منها 12 قطاعًا إنتاجيًا 
و4.5 مليار دوالر تكلفة مشاريع الغاز

ارت���ف���اع أط���وال 
الطرق اإلسفلتية 

16579 كيلو مترًا

129 مشروعًا سكنيًا في مختلف 
المحافظات، وبناء 5018 وحدة 

سكنية لذوي الدخل المحدود


