
  

  
  

  القطاع السمكي  ٣

 -:تصدير
 

ينشأ بقرار من رئـيس اجلمهوريـة جملـس         (من الدستور على أن     )١٢٥(نصت املادة 
إستشاري من ذوي اخلربات والكفاءات املتخصصة،لتوسيع قاعـدة املـشاركة يف الـرأي             

  .واإلستفادة من الكفاءات واخلربات الوطنية املتوفرة يف خمتلف املناطق اليمنية
م مهام اجمللـس يف إبـداء       ٩٤لعام  )١٤(شاري رقم   وحدد قانون إنشاء اجمللس اإلست    

  -:الرأي حول عدد من القضايا منها
دراسة ومناقشة القضايا الداخلية واخلارجية ذات العالقـة باملـصلحة الوطنيـة العليـا              -

للبالد،وإبداء الرأي و املشورة مبا يسهم يف إعداد اخلطوط العريضة والـسياسة العامـة              
  .ات واملستجداتللدولة ، على ضوء املتغري

تقدمي الدراسات واملقترحات اليت تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياهتا التنموية،وتسهم          -
يف حشد اجلهود الشعبية يف خمتلف اجملاالت ، وتقدمي اإلقتراحات اليت تساعد على تفعيل              

  .الـخ...مؤسسات الدولة،وتسهم يف حل املشاكل اإلجتماعية ، وتعميق الوحدة اليمنية
تقدمي الدراسات واملقترحات اليت تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياهتا التنموية ، وتسهم            -

يف حشد اجلهود الشعبية ، من أجل ترسيخ النهج الدميقراطي ، وتوسيع دائرة املشاركة              
الشعبية يف خمتلف اجملاالت ، وتقدمي اإلقتراحات اليت تساعد على تفعيـل مؤسـسات              

  . حل املشاكل اإلجتماعية ، وتعميق الوحدة اليمنية الدولة ، وتسهم يف
إبداء الرأي واملشورة يف القوانني  األساسية اليت يرى رئيس اجلمهورية عرضها على اجمللس              -

تلك اليت تتعلق باحلكم احمللي ، واألنشط التعاونيـة ، قبـل            : ، وعلى وجه اخلصوص     
  .إحالتها إىل جملس النواب

يف القضايا الوطنية والقومية والدولية حسب مـا متليـه الظـروف            إبداء الرأي واملشورة    -
  .املستجدة 

إبداء الرأي واملشورة يف السياسيات ، واخلطط ، والربامج  املتعلقة باإلصـالح اإلداري ،               -
  .وحتديث أجهزة الدولة وحتسني األداء

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤

ورة بشأهنا ، ومبا    دراسة وتقييم خطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ، وإبداء الرأي واملش         -
  خيدم تشجيع اإلستثمار يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية واخلدميه

م بشأن الالئحـة    ٩٧لسنة  )١٨(من قرار رئيس اجلمهورية رقم    )١(كما حددت املادة  
اجمللس اإلستشاري هيئة عليا إستشارية لـرئيس اجلمهوريـة،تتوىل         (بأن   الداخلية للمجلس، 

 واخلارجيـة ذات العالقـة باملـصلحة الوطنيـة العليـا            دراسة ومناقشة القضايا الداخلية   
للبالد،وإبداء الرأي واملشورة مبا يسهم يف إعداد اخلطوط العريضة للسياسة العامة للدولـة             

  ..على ضوء املتغريات املستجدة
  _:جلان دائمة وهي)٨(ولغرض تنفيذ تلك املهام،شكل اجمللس اإلستشاري

  .قضائيةاللجنة الدستورية والقانونية وال-١
  .اللجنة السياسية والعالقات اخلارجية وشئون املغتربني-٢
  .اللجنة اإلقتصادية واملالية والثروات النفطية واملعدنية-٣
  .جلنة اخلدمات واحلكم احمللي والتنمية البشرية-٤
  .جلنة الدفاع واألمن-٥
  .جلنة التربية والتعليم والثقافة واإلعالم والسياحة-٦
  .األمساك واملوارد املائية والبيئةجلنة الزراعة و-٧
  .جلنة احلقوق واحلريات ومؤسسات اجملتمع املدين-٨

  .باإلضافة إىل أي جلان خاصة قد تستدعي طبيعة عمل اجمللس القيام هبا
وخالل الفترة الزمنية املنصرمة والقصرية من بدء عمل اجمللس ويف إطار خطـة عملـة               

فعاليات املتنوعة الـيت تـسعى إىل جتـسيد مهامـه           وبراجمه املتنوعة فقد نفذت عدد من ال      
  .الدستورية والقانونية وما نصت علية الئحته الداخلية 

ويف سياق تلك الفعاليات ،  أحتلت قضية الثروة السمكية موقعها يف نشاط اجمللـس ،                
س  سبتمرب اليت تكتسبها قضية الثروة السمكية  من نواحيها املختلفة ،وإدراكاً من اجملل             نظراً

ألمهية هذه القضية اليت باتت واحدة من القضايا اليت تؤرق اجلميـع ،فقـد أدرج اجمللـس                 
حنو األمن  :م قضية الثروة السمكية   ٩٨اإلستشاري ضمن خطته العامة وبرناجمه السنوي لعام        
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شارك فيها األخوة وزير الثروة     . م  ٩٨الغذائي،وخصص هلا دورته اإلعتيادية  لشهر سبتمرب        
يل  الوزارة ، ووكالء الوزارات املعنية ،وعدد من الباحثني واخلربات اليمنية            السمكية  ووك  

  ) .               عدن-جامعيت صنعاء(عالية التأهيل واخلربة  أضافه إىل عدد من أساتذة اجلامعات اليمنية  
وقد مت يف هناية الدورة تشكيل جلنة من كافة اجلهات ذات العالقة املباشرة باملوضـوع               

 إشراف جلنة الزراعة باجمللس لدراسة أوراق العمل املقدمة واملداخالت والنقاشات اليت            حتت
متت أثناء إنعقاد الدورة بغرض بلورهتا وإستخالص أهم القضايا اليت طرحـت لعكـسها يف               

علي عبد اهللا صاحل رئـيس اجلمهوريـة مـشفوعة          /التقرير اخلتامي املرفوع إىل فخامة األخ     
  .ت هبابالتوصيات اليت خرج

وال يسعنا يف األخري إال أن نتقدم بالشكر،لكل من أسهم يف إعـداد األوراق العلميـة               
القيمة،واملشاركني من اجلهات ذات العالقة، الذين فرغوا أنفسهم للمـشاركة الفعالـة يف             
أعمال الندوة وأسهموا يف إجناح أعماهلا وحتقيق مقاصـدها ولألخـوة أعـضاء اجمللـس               

روا مبالحظاهتم ومداخالهتم القيمة أعمال الندوة وما خرجت بـه مـن            اإلستشاري الذين أث  
نتائج ، وال ننسى يف األخري الكوادر الفنية باجمللس اإلستشاري الذين تولوا مهمـة  جتهيـز                 

  .تلك األوراق وإعدادها للنشر يف هذا الكتيب
  

  واهللا املوفق،،،
  

   عبدالعزيز عبد الغين                                                   
رئيس اجمللس اإلستـشاري                           



  

  
  

  القطاع السمكي  ٦

  :املقدمة
يعترب القطاع السمكي من القطاعات اهلامـة واحليويـة لإلقتـصاد الـوطين يف              
اجلمهورية اليمنية من حيث القابلية للتوسع والقدرة على املسامهة يف تـوفري األمـن              

 أنه أحد الروافد األساسية خلزانة الدولـة        الغذائي وتطوير التنمية اإلقتصادية إضافة إىل     
  .من النقد األجنيب

مارس اإلنسان حرفه الصيد البحري بإعتبارها من احلرف األولية اهلادفـة لـسد             
اإلحتياجات الغذائية لإلنسان ، وتطورت هذه احلرفه فيما خيص اإلنتاج هبدف التصدير      

و النشاط اإلنتاجي الذي مارسـه      ، أما بالنسبة لإلنتاج هبدف توفري الغذاء للسكان وه        
  .وال يزال ميارسه سكان يف السواحل الريفيني من صيادين وأسرهم 

ان البحر حيتضن اجلمهورية اليمنية بشريط ساحلي غـين بـاملوارد الـسمكية             
كم ليمتد  ٢٥٠٠واألحياء البحرية األخرى،حيث يبلغ طول الشريط الساحلي اليمين         

 جزيرة ، هـذا     ١٥٠ر األمحر ، كما متتلك حوايل       من خليج عدن ، حبر العرب والبح      
 نوع  ٤٠٠الشريط الساحلي حيوي خمزون هائل من الثروة السمكية واملقدرة بأكثرمن           

  .من خمتلف األمساك  
ألف صياد ذكوراً   ٤٢يوجد على هذا الشريط الساحلي وبعض اجلزر ما يقارب          

ون أساساً على األمسـاك      نسمة يعتمد  ٢٠٠٠٠وإناثاً وأسرهم والبالغ عددهم تقريباً      
  .كغذاء رئيسي 

تأمني الغذاء هو اهلم األول للدولة وهو القاسم املشترك ، فقد وجد تنسيق بـني               
اجلهود احلكومية من حيث توفري البنية األساسية والتنظيمية للنشاط السمكي واجلهود           

تاجيـة  الشعبية واليت متثلت يف ظهور العديد من اجلمعيات التعاونيـة الـسمكية اإلن            
  .اخلدماتية 

ولقد شرعت وزارة الثروة السمكية منذ إنشائها يف إصدار العديد من القـوانني             
والقرارات واللوائح املنظمة لنشطاها ، وتضمنت يف ذلك ضمن إستراتيجيتها يف اخلطة            
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لتحقيق زيادة مظطردة يف حجـم اإلنتـاج الـسمكي          ) م٢٠٠٠-١٩٩٦(اخلمسية  
ألجنيب وتأمني إحتياجـات الـسوق احملليـة وتنميـة          وحتقيق مردود جيد من النقد ا     

الصادرات واإلهتمام باإلنتاج املعلب ذو املواصفات القياسية اليت ميكن حفظها لفتـرة            
طويلة لسد حاجة املواطنني يف مواسم أخرى أواملناطق البعيدة ومن أجل احلفاظ علـى              

لذلك ..لعشوائي املفرط   املخزون السمكي ومحاية البيئة البحرية من العبث واإلصطياد ا        
مت التخطيط والتشجيع يف إقامة العديد من املنشأت السمكية على إمتـداد الـشريط              
الساحلي للجمهورية مثل خمازن التربيد ، مراكز اإلستالم والتسليم ، مصانع التعليب            

  .اخل..
كجم ويف بالدنا   ٢٠وتشري الدراسات بأن معدل إستهالك األمساك يف العامل حوايل          

  .كجم للفرد سنويا٧ً-٦اوح بني تتر
فاألمساك تتمتع مبواصفات غذائية فريدة أكسبتها أمهية خاصة يف مكافحـة سـؤ             
التغذية واإلفتقاد إىل الربوتني والطاقة والسيما يف فترات الطفولة ، وقد قدرت بعـض              

سنوياً من الربوتني احليـواين     /كجم  ١٨الدراسات إن جسم اإلنسان حيتاج إىل حوايل        
  .حيافظ على صحته البدنية والعضلية لكي 
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  -:عموميات 
تعترب الثروة السمكية كأحد مصادر الغذاء يف بالدنا بإعتبارها مـصدراً أساسـياً             
للربوتني احليواين وقد حضي هذا اجلانب بإهتمام كافة احلكومات املتعاقبة سواء قبـل             

  :الوحدة أوبعدها واملتمثل 
  .ية السمكية تنفيذ العديد من املشاريع اإلمنائ -
  .إنشاءالعديد من املؤسسات اإلنتاجية و اخلدماتية والبحثية والعلمية  -
إصدار جمموعة من القوانني واللوائح املنظمة واليت هتدف جمملة إىل محاية هـذه              -

الثروة وتنميتها واحلفـاظ عليهـا وإسـتغالهلا بـصورة علميـة إقتـصادية              
وراً إجيابيـاً مـن خـالل       صحيحة،ويلعب مركز أحباث وعلوم البحار يلعب د      

  .البحوث يف خمتلف جماالهتا 
املؤسسات السمكية املختلفة منها لتسويق األمساك ، أو لتنمية الثروة السمكية ،            

اخل وكذلك تعليب   .. الصيانة واخلدمات العامة،طحن األمساك ، واإلصطياد الساحلي        
رة املواسـم ومـن مث      األمساك واليت تكون زائدة عن حاجة املستهلك بالذات أثناء فت         

  .تقدميها على شكل منتج مسكي معلب 
  :األحصاء السمكي وأمهيته والذي يعتمد على مجع املعلومات

  .والبيانات األساسية واليت تبىن عليها اخلطط واملشاريع التنموية بشكلها الصحيح
وبالنسبة للمرأة فإن املرأة تشارك مشاركة فعلية وجبهد يف كثري مـن اجملـاالت              

خور -رأس عمران -فقم(مكية ضمن القرى السمكية سواء يف ساحل البحر العريب        الس
  ) .اخلوخة ساحل البحر األمحر–رأس العارة _عمرية 

حتضري األمساك ، إجراء طـرق حفـظ        –وأهم األعمال هي حتضري شباك الصيد       
  .األمساك مثل التمليح التدخني وتسويق هذه املنتجات 

ي من أهم اجملاالت اليت تتوىل اإلهتمام الكبري هبـذا          تعترب الرقابة والتفتيش البحر   
اجملال ومقارنة بإمكانياهتا املتواضعة واليت جيب أن تتوسع مستقبالً على غرار الكثري من             
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الدول اليت متتلك جهاز رقايب كبري جمهز بالزوارق البحريـة والطـائرات املروحيـة              
  .شرية املتدربةواألجهزة األرصادية وأجهزة اإلتصاالت والقدرات الب

من املعروف إن الـشعوب العـامل قاطبـة حتتفـل بيـوم الغـذاء العـاملي                                       
 )(world food day أكتوبر من كل عام وهذا التأريخ بالتحديد هو يـوم  ١٦ يف 

تأسيس منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة وكان اهلدف من حتديـد هـذا              
ا اإلحتفال هبذا اليوم العاملي وهذا اليوم التأرخيي من حيـاه البـشرية             التأريخ ومن هذ  

إضافة إىل املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية واخلريية يف العامل إىل هذه القضية الـيت              
تشغل العامل بأكمله واليت تعمل بكافة إمكانيتها وطاقتـها يف تـوفري الغـذاء الـالزم       

القضاء على اجملاعة وسوء التغذية اليت هتدد البشرية        والضروري لإلنسان وذلك هبدف     
  .بإستمرار 

 أكتـوبر   ١٦جيب اإلشارة هنا بأن أول مؤمتر دويل بيوم الغذاء العاملي عقـد يف              
دولة ، وشكل هذا املؤمتر العاملي يف يـوم الغـذاء           ١٥٠م حبضور ومشاركة    ١٩٨١

اره البدايـة الـصحيحة لوضـع       العاملي منعطفاً تارخيياً يف حياة البشرية قاطبة ، بإعتب        
سياسات وبرامج طويلة وقصرية األمد من أجل حتفيز املنتجني الزراعيني والـسمكيني            
ومساعدهتم للعمل على زيادة اإلنتاج الغذائي ومن أجل القضاء على اجملاعة واألمراض            
 والفقر الناجتة عن سوء التغذية وقلة اإلنتاج بشكل عام ، ونود اإلشارة هنـا بأنـة مت                

م ليكون عاماً خاصاً بالـصيادين املنـتجني واجلمعيـات          ١٩٨٦باإلمجاع إختيار عام    
  .التعاونية السمكية املنتجة 

يأيت هذا األختيار العاملي بإعتبار أن الثروة السمكية بشكل عام ال تقل أمهية عن              
 علماء التغذية وجدوا أن الثروة الـسمكية  Nutrition)( الثروة احليوانية والزراعية 

تلعب دوراً أساسياً وتساهم بشكل أساسي يف التغذية العاملية ، ألن الثروة الـسمكية              
 ومت Renewable natural resources)( هي ثروة طبيعية متجـددة ال تنـضب   

التأكيد على ضرورة إستغالل هذه الثروة الطبيعية أملتجددة بصورة عقالنية حبيـث ال             
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ك هبدف ضمان إسهام الثروة الـسمكية يف        تتعرض هذه الثروة للتدهور والضرر وذل     
  .حتقيق األمن الغذائي 

م عقـد  ١٩٩٥ ديسمرب عام ٩-٤إضافة إىل ذلك نود اإلشارة إىل أنه من الفترة    
مؤمتر دويل يف اليابان يف مدينة كيوتو اليابانية حتت عنوان اإلسهام املـستدمي للثـروة               

احلكومة اليابانية ومنظمة األغذية    السمكية يف حتقيق األمن الغذائي العاملي وقد نظمت         
 دولـه سـاحلية والكـثري مـن         ٨٠ هذا املؤمتر وحضره أكثرمن      (FAO)والزراعة

املنظمات الدولية املهتمة بالثروة السمكية ومحاية البيئة البحرية وقد كان لوزارة الثروة            
ـ             ؤمتر السمكية يف اجلمهورية اليمنية اليت مت إستضافتها ودعوهتا لشرف احلضور هذا امل

  .الدويل والذي خرج منه املؤمتر ببيان دويل عرف ببيان كيوتو العاملي 
ينتج العامل ما يقرب من مئه مليون طن سنوياً ، كما أن الوطن العريب ألذي يطـل                 

ألف كم وبرصيف قاري تقدر مساحته بنحـو        ٢٢على ساحل حبري يقدر طوله بنحو       
 مليون هكتار   ٧,٢اليت تقدر حبوايل     - باإلضافة إىل املسطحات املائية    ٢ ألف كم  ٦٠٨

 طن سنوياً ، وترتيب     ٢,٥٠٠,٠٠٠يف شكل أهوار وأهنا وحبريات أصبح ينتج حوايل         
  -:الدول املنتجه بالترتيب كالتايل

  . ألف طن سنوياً ٨١٦املغرب -١
  . ألف طن سنوياً ٥٤موريتانيا -٢
  . ألف طن سنوياً ٤٣٢مصر -٣
 الصادرات كمية ال بـأس هبـا تـصل           ألف طن سنوياً ، نسبة     ١٢٠اليمن  -٤

  ).م١٩٩٣إحصائيات %( ٢٢إلىأكثرمن 
ويف إعتقادي إن اجمللس اإلستشاري ألذي ينظم هذه الندوة العلمية مـع قيـادة              
وزارة الثروة السمكية حول إسهام الثروة السمكية يف األمن الغذائي يف هذا اليوم يأيت              

 وقيادة وزارة الثروة الـسمكية للقطـاع        نتيجة لألمهية اليت يوليها هذا اجمللس املؤقر      
السمكي يف اجلمهورية اليمنية بإعتباره مصدر إقتصادي هام ويلعب دوراً أساسـياً يف             



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١

من األمساك إنطالقاً من قول اهللا عز وجل يف         ) أو اإلكتفاء الذايت    (حتقيق األمن الغذائي  
  . العظيم صدق اهللا)) وسخر البحر لتأكلوا منه حلماً طرياً((كتابة العزيز 

إن إنعقاد هذه الندوة تأيت لتناقش مجلة من األوراق العلمية واملداخالت ملعرفـة             
مشكلة األمن الغذائي وكيفية حتقيقه يف اليمن إضافة إىل معرفة الصعوبات اليت تواجه             
هذا القطاع اإلقتصادي احليوي هبدف مساعدة احلكومة ممثلـه بـالثروة الـسمكية             

ملنتجة ، واملؤسسات العلمية البحثية يف جمال البحوث السمكية         ومؤسساهتا اإلقتصادية ا  
ومحاية البيئة البحرية للنهوض هبذا القطاع اإلقتصادي ووضع املعاجلـات الـصحيحة            

  . لتطوير هذا القطاع السمكي ألذي ميثل أحد الروافد اإلقتصادية للبالد 
  :تـيحمـاور النشـاط اإلقتصادي فـي قـطاع األمساك تتمثـل فـي األ

  
  
  
  

هذه احملاور الثالثة تعترب كحلقات أساسية مترابطة مع بعضها ويـستقيم عليهـا             
اهليكل العام للنشاط اإلقتصادي يف قطاع الثروة السمكية ،حيث ال ميكـن إقتـصار              
النشاط يف حمور واحد دون األخر ،حيث ال ميكن أن تتم عمليات اإلصطياد البحريـة               

العلمية ملعرفة طبيعة املوارد البحرية ونوعينها ومواقع       بدون عمل األحباث والدراسات     
وفترات تواجد جتمعاهتا التجارية وكميات املخزون منها وتقديرات اإلنتاج من كـل            
مورد يف كل عام ،كما أن عملية اإلصطياد واإلنتاج املتوقعة ال ميكن أن تتطور وتزداد               

  .نتاج السمكي وحتضريه وتصنيعهإذا مل توجد القاعدة املادية والصناعية إلستالم اإل
  .فكل حمور من هذه احملاور له نشاطاته اخلاصة ومهامه احملددة ووظائفه اخلاصة به

 قطـاع األمساك

صــناعة املنتوجــات   السمكـيةاألحبـاث  عملـيات اإلصطياد
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  الفصــــل األول

  الثروة السمكية يف اجلمهورية اليمنية حنو األمن الغذائي
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  -:مفهوم األمن الغذائي : ١-١
لمـي وبـسيط نـستطيع أن       من خالل معرفتنا ملفهوم األمن الغذائي بأسلوب ع       

نستوعب كافة املواضيع املقدمة هلذه الندوة ونستطيع أن نستوعب أمهية األمن الغذائي            
  .وكيفية حتقيقه يف اليمن من خالل إسهام الثروة السمكية  يف ذلك 

يعين بإختصار توفري الغذاء وتلبية حاجـات الفـرد الـضرورية           :األمن الغذائي   
مثالً تـوفري   (فية ومن مصادر متنوعة واملتوفرة يف الطبيعه        والالزمة من مواد غذائية كا    

حبيث تعطي هذه املـواد     ) اخل..املواد الربوتينية ، الفيتامينات السكريات ، الدهنيات        
الضرورية السعرات احلرارية الالزمة لكل فرد يف اجملتمع ليس من حيث الكم فحسب             

  .بل من حيث النوع أيضاً
ة هبدف معرفة أمهية الثروة الـسمكية ودورهـا يف          نستعرض ثالثة عناصر أساسي   

حتقيق األمن الغذائي إضافة إىل بعض املسائل العامة املرتبطة هبذا املوضـوع ، هبـدف               
إستيعاب النشاط السمكي وأمهية محاية البيئة البحرية وأمهية احلفاظ علـى املخـزون             

 إحلاق الضرر هبا    السمكي وكيفية إستغالل هذه الثروة السمكية بصورة عقالنية دون        
  -:وهذه العناصر الثالثة نوجزها باأليت 

  .أمهية املنتجات البحرية و إسهامها يف الغذاء العاملي واحمللي -١
  .وضعية املخزون السمكي واإلنتاج السمكي يف مياه اجلمهورية اليمنية -٢
  .القيمة الغذائية لألمساك -٣
  -:ميثاق األمن الغذائي املدين:١-١-١

التابعـة لألمـم    )الفاو(ة الثالثة والعشرين ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة      يف الدور 
وهو عبارة عن جمموعة مـن املبـادئ واملقترحـات          .املتحدة أقر األمن الغذائي العاملي    

  .بالتعهدات الدولية السابقة حول تطبيق األمن الغذائي
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ألفراد بتجسيد ويلخص امليثاق بإلتزامات احلكومات واملنظمات غري احلكومية أو ا        
القيمة األدبية وحتديد مناهج العمل هلا من أجل بلوغ اهلدف املشترك وهو تعزيز األمن              

  .الغذائي وإستئصال اجلوع وسوء التغذية
ويدعو امليثاق حكومات البلدان النامية العمل على تشجيع اإلنتاج احمللي لألغذية           

من الغذاء وعليها جتنب االفـراط      وإعطاء احلوافز التشجيعية للمنتجني لزيادة إنتاجهم       
  .يف اإلعتماد على واردات األغذية

أما البلدان املتقدمة فينبغي عليها أن تراعي مصاحل العامل عند إختـاذ القـرارات              
املتعلقة لسياسات إنتاج األغذية وخمزوناهتا والواردات منها ،كما عليها اإلسـتمرار يف            

قرية ملواجهة حاالت الطوارئ باإلضافة إلىإعطاء     تقدمي املعونات الغذائية إلىالبلدان الف    
  .املساعدة إلىالبلدان النامية اليت تبذل جهوداً كبرية للتغلب على مشاكل الفقر

ويدعم امليثاق كل املنظمات احلكومية اليت هتتم باألمن الغذائي العاملي بأكملـها            
 يف البلدان املتقدمة    إلىتشجيع وتقدمي األعمال اليت تقوم هبا احلكومات ولتكملها سواء        

أو النامية ،كما يدعوها إلىأن تلعب دوراً أجيابياً يف تنوير الرأي العام مبشكالت األمن              
الغذائي وأن تكون الرائدة يف تنظيم اإلتصاالت املستمرة بني شعوب خمتلف البلـدان             

  .ذات مستويات متفاوتة من التنمية اإلقتصادية
ال يكتفي بالعمل على حتقيق األمـن الغـذائي         أما بالنسبة للفرد فهو مطالب بأن       

لنفسه وأسرته فقط بل وعليه أن يدرك بالواجب املقدس امللقى علـى عاتقـة وهـو                
اإلهتمام بتحقيق األمن الغذائي ملن هم أقل منه حظاً ، فتقدمي العون عند احلاجة واجب               

  ...اإلنسان حنو أخيه اإلنسان
  -:ذائيصغار الصيادين ـ مفتاح األمن الغ:٢-١-١

يقصد بصغار الصيادين هم الصيادين احلرفيون ألذين يقومون باإلصطياد الساحلي         
  .لفترة قصرية على ظهور قوارب صغرية ملكاً هلم أو مستاجراً أو عامالً مع أحد املالك
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ويعمل معظم هؤالء الصيادين يف إطار تعاونيات مسكية أو مجعيات تنظم نشاطهم            
  .بقية منهم فيعملون مستقلني بصورة منفردةاإلنتاجي والتسويقي أ ما ال

وتشري تقديرات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة إلىأن عدد صغار           
مليون نسبية وينتجون ما يزيـد  ١٠٠الصيادين وأسرهم يف العامل النامي يصل إلىنحو      

 من جمموع األمسـاك %٥٠من جمموع احملصول السمكي يف العامل وحوايل %٢٥على  
  .املخصصة لإلستهالك البشري املباشر

وعلى الر غم من املسامهة اهلامة لقطاع صـغار الـصيادين يف تـوفري األمـن                
الغذائي،فإن الصيادين ما زالـوا يعتـربون مـن أشـد الفئـات الـسكانية فقـراً                 

فمعظمهم يعيشون يف املناطق الريفية وغالباً ما تفتقر منـاطقهم إلىـاملرافق            .وحرماناً
ومن العسري أن حيصل الصيادون على القروض لشراء        . األساسية اإلجتماعية  اخلدماتية

القوارب أو أدوات اإلصطياد باإلضافة إلىتقلب حجم إنتاجهم وإخنفاض دخلهم قد           
ساعد على عدم قدرهتم لتلبية أبـسط متطلبـاهتم الالزمـة لتحـسني أوضـاعهم               

  .ار والصعاب وعالوة على ذلك فهم يعيشون حياة حمفوفة باألخط.املعيشية
وتقديراً هلذه جلهود الكبرية اليت يبذهلا صغار الصيادين يف كـل مكـان ، فقـد                
أعترف املؤمتر العاملي إلدارة مصائد األمساك وتنميتها الذي عقدته منظمـة األغذيـة             

التابعة لألمم املتحدة بأن هناك ضرورة حتمية لتحسني حالة هـؤالء           )الفاو(والزراعة  
ملؤمتر برنامج عمل للمصائد العاملية يهدف إلىتـرويج منـهج          كما وضع ا  .الصيادين

متكامل لتحسني األحوال املعيشية للصيادين العاملني يف البحار واملياه الداخلية فـضالً           
  .عن صيادي األمساك يف املناطق الريفية

ولغرض حتسني وتطوير أداء عمل هؤالء الصيادين فـأهنم حباجـة إلىالتـدريب            
 يف جماالت اإلصطياد وترميم احملركات والشباك والتحضري واجلودة         والتأهيل واإلرشاد 

باإلضافة إلىتقدمي الدعم وتسهيل القروض املمنوحة هلم هلـم وتـوفري التـسهيالت             
  .الساحلية وتقدمي كل أنواع املساعدات املمكنة من الدولة
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  :إسهام الثروة السمكية يف األمن الغذائي :٢-١
م من خمتلـف القطاعـات اخلاصـة        ٩٧الدنا لعام   أن حجم اإلنتاج السمكي لب    

 ألف طـن ومـن هـذه        ١٥٠ و ١٢٠والفردية والتعاونية والقطاع العام تتراوح بني       
األرقام نعرف مدى إسهام الثروة السمكية يف حتقيق املن الغذائي وألمهية هذه الثـروة              

مارية السمكية فإن وزارة الثروة السمكية قد أعدت اإلستراتيجيات واخلطط اإلسـتث          
ومشاريع القوانني واللوائح والتشريعات هبدف تنظيم إسـتغالل الثـروة الـسمكية            
واألحياء املائية ومحايتها ويعنينا يف هذه لورقة اإلشارة إىل أفاق اخلطـة اإلسـتثمارية              

م ٢٠٠٠م وسوف تنتهي مبشيئة اهللا يف عـام         ١٩٩٦اخلمسية اليت بداء تنفيذها عام      
سنوياً وزيادة يف هناية سنوات اخلطة      % ٩لسمكي مبعدل منو    وهتدف إىل زيادة اإلنتاج ا    

 ١٨٧ الف طن مسك يف سنه األسـاس إىل          ١٢٠مبعىن إن إرتفاع اإلنتاج من      % ٥٠
ألف طن يف عام ألفني وبالطبع فقد مت إقتراح و إعداد مشروعات اخلطـة يف خمتلـف                 

لـثلج و املنـشأت     اجملاالت السمكية من البىن األساسية واملتمثلة يف إقامة مـصانع ا          
السمكية واملرافئ ومراكز اإلنزال وساحات احلراج وخمازن التربيد وإنشاءبعض الطرق          
يف مناطق اإلصطياد كما تضمنت اخلطة توفري معدات وآالت اإلصطياد مثل قـوارب             
الفيربجالس واحملركات البحرية والشباك واحلبال والسنانري والناقالت املـربدة وحنـو           

 حتقق إبتداء من تنفيذ اخلطة مجلة من املنشأت السمكية مثل الـست        ذلك وبالفعل فقد  
املنشأت السمكية اليت أجنزت ضمن مشروع األمساك الرابع مخس منـها يف حمافظـة              
حضرموت وواحدة يف حمافظة املهرة وحتتوي كل منشأة مسكية على مصنع أومـصنعني       

و ذلك كما حتقق بعـض      ثلج وخمزن أو خمزنني تربيد وصاله للحراج حمطة للوقود وحن         
اإلجناز يف الطرق الفرعية كطريق فرعي يف حمافظة حضرموت طريق القرن وتوفري عدد             
كبري من احملركات البحرية اليت مت توزيعها على الصيادين بأمثان مناسبة وبالتقسيط كما             
مت دعم مركز أحباث علوم البحار ببعض املعدات وهناك طريق يتم تنفيـذه حاليـاً يف                
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كيلو متر وسيكون له مردود إجيايب      ١٤ظة عدن هو طريق رأس فقم عمران وطوله         حماف
كبري يف التسويق السمكي ويف جوانب أخرى خمتلفة وهذا ضمن مـشروع األمسـاك              

 مليـون   ١٦مليون دوالر تساهم السوق األوربية بــ        ٣٩الرابع الذي تبلغ تكلفته     
 فيه  (IDA)الدولية للتنمية األيداء  دوالر بشكل جماين كما تساهم فيه اإليفاد واملؤسسة         

بقروض باإلضافة إىل التمويل احمللي وهناك نشاطات أخرى مت تنفيذها عـرب اخلطـة              
اخلمسية منها إجناز بعض املسوحات البحرية على ساحل البحر األمحر والتعرف علـى             
الشعب املرجانية ومواطن تكاثر األمساك التجارية وإقامة الندوات والـورش يف جمـال             

تابع لألمـم  )اجلف(الذي ميول من صندوق.  GEFال .البيئة البحرية ضمن مشروع 
 مليون دوالر أمريكي كمـا مت يف اخلوبـه          ٢,٨٠٠املتحدة مبساعدة جمانية تصل إىل      

واخلوخة والصليف واللحية وأقر إنشاءمخسة مصانع ثلج مبعونة جمانيـة مـن اليابـان            
ونة كما مت يف الفترة القليلة املاضية       ماكنة ضمن هذه املع   ٦٠٠ قارب و    ٢٠٠وتوزيع  

 حمرك تعويض ملن تضرروا من إنتفاضة       ٨٢٠ قارب فيرب جالس و    ٨٢٠توزيع وإعتماد   
السبعينات أبان احلكم الشمويل يف احملافظات اجلنوبية والشرقية بتوجيـه كـرمي مـن                        

زيادة يف حجم   علي عبداهللا صاحل رئيس اجلمهورية وبالطبع فهذا سيترتب عليه          /األخ  
اإلنتاج السمكي وتشغيل عماله إضافية وإستعاده ما يقرب من أربعه آالف فرد مـن              
أسر الصيادين الذين حصلوا على هذه القـوارب واحملركـات البحريـة باإلضـافة              
إلىإضافة من تضرروا من املصادرات املذكورة وكل هذا يصب يف جمرى تطور القطاع             

طة اإلستثمارية حتتوي على املزيد من إنشاء الـبىن         السمكي ومن اجلدير ذكرة أن اخل     
مصانع ٨األساسية وتوفري املستلزمات السمكية وسوف يتم يف القريب العاجل تركيب           

ثلج وتوفري عدد كبري من املستلزمات السمكية حيث مت اإلعالن عن ذلك وقـدمت              
حليل العروض  العطاءات من شركات مينية وتقوم الوزارة مع اجلهات املختصة حالياً بت          

وبالتايل إجناز شراء ذلك بتمويل من اللجنة اإلشرافية للتخفيف من أعباء قيمة الديزل             
ومن صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي بقروض ميسرة ودعم جماين يصل إىل            
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ونأمل أن تكون تكاليف إقامة املراسي السمكية جماناً من الدولة ألنه يـصعب             % ٢٥
  .ك من الصيادين أواجلمعيات التعاونية السمكية احلصول على تسديد ذل

تتضمن اخلطة حتديث املنشأت السمكية اليت حتتاج إىل ذلك كما تتضمن تعميـق             
ميناء اإلصطياد باحلديدة وإقامة منشاءت مسكية يف اخلوخة وشبوة وصرية بتمويل مـن   

تلف املنـاطق   اليابانيني كما تتضمن اخلطة إقامة عدد من مراكز اإلنزال السمكي يف خم           
  .الساحلية 

وتتضمن توفري عدد من قوارب الرقابة والتفتيش لتعزيز الرقابة البحرية باإلضافة           
إىل خفر السواحل ، وتتضمن أيضاً توفري قارب أحباث ملركز أحباث علوم البحار الذي              
تسعى الوزارة لتطويره ، وأيضاً اإلهتمام بتخريج الكوادر الفنية من املعهد الـسمكي              

تجاوز تكاليف اخلطة مثانية مليار ريال بتمويل حكومي وأجنيب وذايت باإلضـافة إىل             وب
  . إسهام القطاع اخلاص 

  .املرتكزات األساسية لإلستراتيجية السمكية :١-٢-١
  -:وتتمثل يف األيت 

اإلستغالل الكامل واألمثل للثروة السمكية واألحياء البحرية بشكل منـتظم          -أ
مهية كبرية يف تنمية اإلقتصاد الوطين من خالل تنشيط         وعقالين ملا لذلك من أ    

  .وتوسيع جماالته اإلنتاجية املختلفة 
احملافظة على الثروة السمكية وتنميتها عن طريق احليلوله دون تـدمريها أو            -ب

هنبها أو جتاوز مواسم اإلصطياد وعن طريق تنفيذ القوانني واللوائح بـصرامة            
  .فتيش البحري بالتعاون مع اجلهات ذات العالقةكافية وتعزيز دور الرقابة والت

العمل على جتديد وحتديث وتطوير اخلدمات الـساحلية جبميـع مكوناهتـا            -ج
بإعتبارها من أهم املرتكزات األساسية لرفع مستوى حالة الصيادين وزيـادة           
اإلنتاج السمكي وأمتصاص املزيد من العماله الفائضه وإجياد فرص عمل وهذا           

 إلىإعتمادات مالية كافية وإلىتفاعل مجيـع الـوزارات املعنيـة           حيتاج أوالً 
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وإسهامها كل من جمال نشاطه على ضوء قرارات جملس الوزارء املتخذة هبذا            
  .الصدد عند مناقشة التقرير اخلتامي للقطاع السمكي 

كما إن الوزارة قد عملت وستعمل على تشجيع القطاع اخلاص يف اإلستثمار            -د
علق بإقامة املصانع الوطنية لتصنيع القوارب وتعليب وحتـضري         ال سيما فيما يت   

  .األمساك وتطوير السوق السمكي واإلستزراع السمكي 
كما إن الوزارة ستعمل على التعامل مع شركات اإلسـتثمار باألتـاوات            -هـ

املقطوعة حيث قد وافق جملس الوزارء من حيث املبـدأ علـى ذلـك بعـد                
ما ستعمل الوزارة علـى إعـادة النظـر يف          إستكمال اإلجراءات الالزمة ك   

املسافات البحرية اليت يسمح فيها لقوارب اإلستثمار السمكي باإلصطياد فيها          
حيث تفكر الوزارة بأن ال يسمح باإلصطياد هلذه القوارب إال مبسافة تبعد عن             
مخسة أو ستة أميال حبرية بدالً عن الثالثة أميال ختصص اخلمـسة أو الـستة               

دىن حد للجذر للصيادين التقليديني الذين ميتلكون قوارب صغرية         أميال من أ  
  .وحمركات حبرية حمدودة القوه 

 ستواصل الوزارة تعميم وتقومي الشركات املختلطة حبيث تلتزم بتنفيذ العقود           -
التأسيسيه والنظام األساسي للشركات وتصفيتها يف حالة خمالفتها على ضـوء           

  .قرار جملس الوزراء
  .املنتجات البحرية وإسهامها يف حتقيق األمن الغذائي العاملي واحملليأمهية :٣-١

 مليون  ٣٠٠يعتقد أغلب الناس بإن املياه املاحلة اليت تغطي الكرة األرضية حبوايل            
 بإهنا تتمتع بطاقة إنتاجية مسكية هائلة وبالتايل فإهنا تشكل مصدر طبيعي و أساسي              ٣ميل

عامل ، وهذا يف حد ذاته إعتقاد خاطئ ألن احمليطـات           إلستخراج الربوتني الغذائي يف ال    
والبحريات املاحلة اليت تغطي الكره األرضية ال ميكن وصفها بإهنا تتمتع بطاقة إنتاجيـة              
عالية من املنتجات البحرية، وألن مناطق اإلنتاج العالية ومناطق اإلصـطياد البحريـة             
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شمايل من نصف الكرة األرضية     متنوعة ويالحظ بإهنا تتركز بشكل أساسي يف اجلزء ال        
كما يتركـز اإلصـطياد واإلنتـاج     ، (Northern Hemisphere)واملعروفة بـ 

السمكي بدرجة أساسية يف املنـاطق البحريـة الـيت تتميـز بإنتاجيتـها األوليـة                         
(Primary production)   أي تلك املناطق اليت تتميز بإنتاجية عالية مـن اهلـوائم 

 وهذه متثل قاعدة غذائية أساسية ( Phyto and zoo plankton)يوانية  النباتية واحل
  .لألمساك املتنوعة واألحياء البحرية األخرى 

ونود اإلشارة بإنه مت تقدير الطاقة اإلنتاجية السمكية واألحياء البحرية األخرى يف            
نتاجية وباإلمكان زيادة هذه الطاقة اإل (In Metric ton) مليون طن ٥٥العامل بنحو 

 مليون طن سنوياً بشكل     ١٥٠املقدرة إىل الضعف وأكثر أي باإلمكان إصطياد حوايل         
عام من األمساك واألحياء البحرية األخرى ولكن هذا ال ميكن إصطياده وحتقيقه حبكم             
إن األمساك واألحياء البحرية منتشرة وموزعة يف البحار واحمليطات والبحريات طبقـاً            

 اليت تؤثر على  rine "environmental factorsية وعواملهاللظروف البيئية البحر
املسطحات والكتل املائية املختلفة وال ميكن يف هذه احلالة إصطياد جزء كـبري منـها               
ومضاعفة اإلنتاجية من البحار واحمليطات نتيجة التكلفة اإلقتصادية الباهضة للتـشغيل           

اك واألحياء البحرية اإلقتـصادية     والتخضري لإلصطياد ونود اإلشارة هنا إىل أن األمس       
ــار                              ــاري يف البح ــرف الق ــاطق اجل ــة يف من ــد بكثاف ــز وتتواج تترك

 Shelf Contenental waters أما مياه األعماق الكبرية واليت تعرف مبياه املنحدر 
ة مسكية وهـي   نالحظ بإهنا ال متتع بأي طاقة إنتاجي Contenental watersالقاري

فقرية جداً باألمساك واألحياء البحرية خاصة األمساك واألحياء القاعية التجاريـة ، ويف             
 مليون طن ويف هناية التسعينات بلـغ اإلنتـاج          ٩٣م بلغ اإلنتاج حوايل     ١٩٨٦عام  

إضافة إىل ذلـك نـود      .. مليون طن    ٩٨العاملي من األمساك واألحياء البحرية حوايل       
م فإن قضية األمساك اليت يـتم إصـطيادها         ١٩٩٠أنه منذ بداية عام     اإلشارة هنا إىل    

عرضاً أو تلك األمساك اليت ترمى ميته بعد عملية الفـرز نتيجـة إخنفـاض قيمتـها                 
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اإلقتصادية واليت يتم إصطيادها بواسـطة قـوارب اجلـر القاعيـة بـشكل عـام                     
Bottom trawling    تعـرف                  ، هذه األمساك العرضـية والـيت ترمـى ميتـه و

 أصبحت حتتل أمهية بالغة على املستوى العاملي حيث  Bycatch and discards بـ
أن خمتلف املنظمات السمكية والبيئية البحرية تويل هذه القضية أمهية خاصة ألن هـذه      

 مليـون طـن  سـنوياً                   ١٦٠٧األمساك العرضية واليت ترمى ميته قـدرت حبـوايل          
صة هذه الكميات اهلائلة اليت ترمى ميتة أصبحت هتدد البيئة البحرية           خا% ٧٠-٥٠

والتوازن البيولوجي يف البحار والزالت هذه املشكلة قائمة ومسألة حلـها تكمـن يف              
إمكانية إلزام القوارب يف طحن األمساك الغري مرغوبـة لتكـون علفـا للحيوانـات               

ثة تكون مـزودة مبـصانع طحـن        ـ علماً بأن معظم القوارب احلدي     ) الدواجن مثالً (
  .صغرية

كما نالحظ بإن العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية تلعب دوراً أساسـياً يف خلـق             
التوازن بني اإلنتاج السمكي وإستهالكه وهذا ما نالحظه يف كافة شـعوب البلـدان              
اآلسيوية اليت تفضل أكل املنتجات البحرية أكثر من اللحـوم ومـشتقاهتا ألسـباب              

 وإجتماعية بسبب إن املنتجات السمكية رخيصة الـثمن مقارنـةً بـاللحوم             إقتصادية
وخاصة وأن أغلب شعوب أسيا فقرية جداً كما أهنا تقع على الـشريط الـساحلي ،                
وتؤكد الدراسات والتقارير اإلحصائية بإن شعوب البلدان اآلسيوية تستهلك كميات          

نسبة اإلنتاج من األمساك يف دول      هائلة من األمساك واملنتجات البحرية األخرى وتبلغ        
ــني  ــيا ب ــسيا،جزر %  (٥٠-%٤٣أس الصني،اهلند،اليابان،تايالند،كوريا،أندوني

  ).اخل ...املالديف،واإلحتاد السوفييت سابقاً 
وهذه البلدان تعتمد على نشاط اإلصطياد السمكي بإعتباره نشاط إقتصادي مهم           

 يف بلدان شعوب أسيا تساهم بشكل       يف إقتصادها الوطين ويالحظ بإن الثروة السمكية      
كبري يف حتقيق األمن الغذائي هلا ، كما إن الزيادة السكانية ألي بلد يف العامل البـد أن                  
يقابله زيادة يف اإلنتاج الغذائي وتعترب اليمن من الدول اليت تصدر املنتجات البحريـة              
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 الـصادرات   املعلبة والطازجة اجملمدة ولكن بكميات حمدودة ، حيث تتركز أغلـب          
السمكية اليمنية على األمساك ذات اجلودة والقيمة العالية والنـادرة مثـل احلبـار ،               

ومعلبات التونـه الـشروخ الـصخري ، شـروخ          )الروبيان(الشروخ ، اجلمربي ،   
  .األعماق،زجنة األعماق 

وهلذا نرى بأن اليمن من الدول النامية اليت ال تستورد األمساك من اخلارج فهـي               
ى إنتاجها السمكي والثروة السمكية اهلائلة ، اليت ختتزهنا مياهنا هبدف حتقيق            تعتمد عل 

  .األمن الغذائي يف جمال الربوتني احليواين
وتشري الدراسات والبحوث السمكية إن القطاع السمكي يعترب أكثرالقطاعـات          

ستغل منها  اإلنتاجية قدرة على التطور والنمو حبكم توفر املواد املتاحة بقدر أكرب من امل            
  ).البطابط ، التونة ، األمساك الزيتية (حىت اآلن مثالً

   وضعية املوارد السمكية واملخزون السمكي يف اجلمهورية اليمنية:٤-١
املعروف إن اجلمهورية اليمنية تقع على شريط سـاحلي طويـل إضـافة إىل أن               

، عبـد  سواحلنا تتمتع بوجود جزر اليت تنتشر يف خليج عدن مثل جزيـرة سـقطره       
الكوري ، مسحة ، درسة وجزيرة ميون وبرمي وأرخبيل جزر حنيش يف البحر األمحـر               

اخل ، هذا النوع من الشواطئ ختتزن ثروة هائلـة مـن األمسـاك              ...وجزيرة كمران   
واألحياء البحرية ، ولكن هذه األحياء البحرية النادرة والصاحلة للتصدير ال تتجـاوز             

مـن  ) والثمد خاصة   (، ألن التونة    ) الثمد(اء التونة   بإستثن% ٣-٢نسبتها يف مياهنا    
 وهـذه األمسـاك    Migratory fishاألمساك الغري مستوطنة وهي أمساك مهاجرة 

   .(Fish without country)تعرف بإهنا أمساك بال وطن 
والثابت علمياً بأن املياه يف املناطق اإلستوائية ومنها بالدنا تتميز وتتـسم بتعـدد              

وهذه ال تعترب ميزة أومسة جديدة بل هي مشكلة للمناطق          (Multispecies)األنواع
األستوائية احلارة ، ألن أغلب هذه األمساك املتنوعة متواجدة بكميات حمدودة وغـري             
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جتارية وإقتصادية ، وخمزون كل نوع منها قليل جداً مقارنة باملنـاطق املعتدلـة الـيت                
ا يتواجد بكميات كـبرية وبالتـايل        نوع وكل نوع منه    ٢٥-١٢تتواجد فيها حوايل    

  .باإلمكان إستغالهلا جتارياً مقارنةً مبياهنا 
واجلدير بالذكر أن األمساك واألحياء البحرية اليت يتم إستغالهلا جتارياً وبكميات           

 نوعـاً ، أمـا أغلـب        ٥٠-٤٠هائلة يف املناطق اإلستوائية مثل بالدنا ال تتعدى بني          
 نوع واملتواجدة يف مياهنا هي أنواع غـري         ٣٠٠أكثرمن  األنواع األخرى واليت تقدر ب    

جتارية وغري مرغوبة يف األسواق العاملية واحمللية وعليه فإنه من األمهية إجراء الدراسات             
والبحوث العلمية لإلستفادة من هذه األمساك سواء بالنسبة للتـصدير أواإلسـتهالك            

يعية للزراعة بعد معرفة جدواها     احمللي واإلستفادة منها كعلف للحيوانات وكأمسدة طب      
  .اإلقتصادية ومعرفة خمزوهنا بشكل عام 

كما جيب أن ندرك حقيقة مفادها أنه ال ميكن قياس كميات وأنواع األمساك اهلائلة              
وخمزوهنا الكبري بطول وإتساع الشريط الساحلي ألن تواجد األمساك بكميات جتاريـة            

اري لطول الشريط الساحلي ، علماً بأن       تعتمد أساساً على إتساع ومساحة اجلرف الق      
شواطئ بالدنا رغم طوهلا وأتساعها اهلائل نرى بإهنا ال متتلك مساحات هائلـة مـن               

  .اجلرف القاري ومياهنا اإلقليمية ضيقة جداً
وهذه ما تؤكده الدراسات والبحوث واملسوحات البحرية والطوبوغرافية اليت مت          

 يف بالدنـا ومعهـد يـوجنريو        FAOراعـة   تنفيذها من قبل منظمة األغذيـة والز      
(Yugniro)   مع مركز أحبـاث علـوم      ) االحتاد السوفييت سابقاً  (  يف مجهورية أوكرانيا

  .البحار يف عدن 
حيث تشري الدراسات بإن إمجايل مساحة املسطحات املائية للجرف القاري القابلة           

ات الـــ    حبري حسب تقدير   ٢ ميل ٤٤٦٣لإلصطياد يف السواحل اليمنية تقدر ب       
FAO             يف خليج عدن وأرخبيل جزيرة سقطره أما بالنسبة لتقديرات معهد يوجنريو يف 
فإن إمجايل مساحة املسطحات املائية للجرف القاري       ) االحتاد السوفييت سابقاً  (أوكرانيا
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بدون مـساحة مـسطحات     (من باب املندب حىت احلدود العمانية يف املنطقة الشرقية          
 متر أي ما    ٢٠٠حبري حىت عمق    ٢ ميل ٤٧٨٠هنا قدرت ب    يف خليج عدن فإ   ) اجلزر  
   .٢كم١٦,٣٠٤يعادل 

املعروف كذلك أن سواحل اجلمهورية اليمنية تتميز بإرتفاع إنتاجيتـها األوليـة            
Primary bioproduction  ويرجع ذلك إلىوجود ظاهرة التقلبات املائية املعروفة 

ومسيـة الـصيفية وتعـرف            واليت حتدث نتيجة هبوب الرياح امل Upwelling بــ
واليت تبدأ يف يونيو وتنتهي يف سبتمرب من كل عام ويف   SW monsoon winds بـ

هذه الفترة تتوقف عمليات اإلصطياد يف املنطقة الشرقية وجزيرة سقطره ، إضافة إىل             
     دخــول التيــارات املائيــة الــصومالية عــن طريــق احملــيط اهلنــدي وتعــرف                    

، هذه الظروف البيئية املومسية ساعدت إلىحد كـبري أن   Somali currents بـ 
جتعل مياه اخلليج عدن واجلزء اجلنويب من البحر األمحر منطقة متميزة وغنية باألمسـاك              
واألحياء البحرية التجارية املتنوعة ، وهلذا فـإن الدراسـات العلميـة واملـسوحات              

يذها يف هذه املنطقة تشري بأن إنتاجية مياه خليج عـدن           والبحوث السمكية اليت مت تنف    
وجزيرة سقطره واملنطقة الغربية تفوق إنتاجية العديد من املناطق يف العامل ، إضـافة إىل               
أن عملية دخول وخروج والتبادل بني الكتل املائية يف فترة الرياح املومسية الصيفية بني              

 عرب باب املندب جعل منطقة جنوب البحر        اجلزء اجلنويب من البحر األمحر وخليج عدن      
األمحر اليت تطل عليهما اليمن وأرترييا منطقة غنية باألمساك مقارنة باجلزء اجلنويب مـن              
البحر األمحر والذي يبدأ من احلدود السعودية حىت هناية البحر األمحر يف كـل مـن                

اك التجارية البحريـة  السودان ، مصر ، األردن وإسرائيل واليت تعترب فقرية جداً باألمس          
حيث تتواجد فيها أمساك الشعب املرجانية والزينة فقط نتيجـة افتقارهـا لإلنتاجيـة              

 كما أن مياه اجلزء الـشمايل مـن    Primary bioproductionالبيولوجية البحرية 
 وإرتفاع درجة حرارة املـاء ،  (Salinity)البحر األمحر تتميز بإرتفاع درجة امللوحة     

ود مصبات هنرية أومصبات ملياه السيول اليت تشكل قاعـدة أساسـية            نتيجة عدم وج  
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للغذاء ولتواجد األمساك يف اجلزء الشمايل وهلذا نرى بأن القوارب املـصرية وبعـض              
الصيادين من تلك الدول يـأتون بقوارهبم لإلصطياد من املياه اليمنية يف البحر األمحر             

  .بدون تراخيص وبطريقة غري شرعية 
ن أن السواحل اليمنية تتاخم مصائد مسكية ذات وفرة علـى احملـيط             وبالرغم م 

اهلندي إال أن الثروة السمكية اليت تكترتها هذه السواحل ظلت لسنوات للـسيطرة             
ويف عهد اإلمامة املتخلفة    ) اجلنوب سابقا (اإلستعمارية يف احملافظات اجلنوبية والشرقية      

ده عـن منهاجيـه التخطـيط والتنميـة         بعي) الشمال سابقاً (يف احملافظات الشمالية    
واإلستغالل األمثل هلذه الثروة بإستثناء بعض الدراسات البسيطة يف مستعمرة عـدن            

  .سابقاً
تشري الدراسات العلمية والبحوث و املسوحات السمكية اليت مت تنفيذها يف مياه            

ـ  ٣٢٠ عاماً السابقة أنه باإلمكان إصطياد ما يقارب من          ٢٠خليج عدن خالل     ف  أل
طن سنويا من األمساك واألحياء البحرية وذلك وفقاً إلىاإلنتاجية اليت قدرت حبـوايل             

  .٢ طن لكل كم٦,٦
 يف  ٢طن لكل كيلـومتر   ٦,٦ونود أن نؤكد هنا بأن اإلنتاجية اليت مت تقديرها ب           

مياهنا ، هذه التقديرات وهذه اإلنتاجية تعترب غري ثابتة وحتكمها عدة عوامل بيئية حبرية              
  -:ل أخرى نوجزها باآليت وعوام

الظروف البيئية البحرية مثل إرتفاع واخنفاض درجة احلـرارة ، امللوحـة ،             -١
  .شدة التيارات ، أشعة الشمس وزيادة نسبة التبخر 

  .الناجتة عن عمليات اإلصطياد)الوفاة(النفوق-٢
  .النفوق الطبيعي نتيجة األمراض أواإلفتراس -٣
  .ليت تعيش فيها األمساك درجة تلوث البيئة البحرية ا-٤
  .اهلجرة السمكية وإنتشارها يف موسم التكاثر والتغذية وسلوك األمساك -٥
  .إصطياد األمساك الصغرية واليت يتم رميها ميتة إىل البحر -٦
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  .اإلصطياد املكثف يف مواسم التكاثر املمنوعة -٧
  .ضيقة زيادة جهد اإلصطياد وتكثيف عمليات اإلصطياد يف مناطق حمددة و-٨
  .إستخدام فتحات الشباك الصغرية خاصة شباك اجلر القاعية -٩
  .غياب عملية الترشيد لإلصطياد واملراقبة املستمرة -١٠

 وتشري الدراسات األخرية اليت مت تنفيذها بأن إنتاجية الكيلومتر املربع من األمساك            
يؤكد بأن  وهذا   ٢ طن كم  ٥,٦١م  ١٩٨٤واألحياء البحرية يف خليج عدن بلغت عام        

حالة ووضعية املخزون السمكي واملوارد البحرية بقدر ما هي مصدر طبيعي متجدد إال             
أهنا غري ثابتة ، كما تؤكد اإلحصائيات املتوفرة لدينا بأنه يتم إصطياد ما يقارب بـني                

  . ألف طن سنوياً يف خليج عدن واجلزر أرخبيل سقطره ١٣٠ ألف طن و ١١٠
نا سلفاً بأنه باإلمكان إزديـاد إصـطياد األمسـاك          جيدر اإلشارة هنا وكما ذكر    

واألحياء البحرية سنوياً وإصطياد أكثرمن هذه األرقام شريطة أن يتم التركيـز أكثـر             
على إصطياد األمساك السطحية الصغرية مثل البطابط والعيـد واألمسـاك الـسطحية             

ـ   % ٦٤الكبرية مثل التونة وشبه التونة واليت متثل نسبه          م املخـزون   من إمجايل حج
السمكي واملوارد البحرية يف مياهنا ولكن البد أن ختضع هذه الزيادات للترشـيد يف              
جهد اإلصطياد مع املراقبة املستمرة وعدم جتاوز الكميات املسموح هبا سنوياً لكل نوع       
وفق نتائج املسوحات والدراسات املستمرة هبدف معرفة وضعية وحالة املوارد البحرية           

ها يتم حتديد سقف اإلنتاج لكل نوع سنوياً ويـسمح بإصـطيادها ،             واليت على ضوئ  
ويالحظ بشكل عام أن املخزونات السمكية يف العامل غري ثابتة وتتعـرض لإلخنفـاض              
وأحياناً للزيادة من عام إىل آخر نتيجة الظروف البيئية البحرية وحالتها وقد تتعـرض              

دية مسكية صحيحة وهذا مـا      للتدهور واإلنقراض يف حالة عدم وجود سياسات ترشي       
الحظناه يف مصايد الروبيان والشروخ الصخري يف اخللـيج العـريب ويف الـسواحل              

يف اخلليج العريب إلىإصطياد مكثـف    ) اجلمربي(العمانية حيث تعرض خمزون الروبيان      
جداً ومل يراع فيه تركيب املخزون وحجمه والكميات املسموح بإصـطيادها سـنوياً             
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طياد يف املنطقة وهبذا السبب أخنفض خمزوهنا وتعرض للتدهور وقـد           وزيادة جهد اإلص  
  .أثر ذلك سلباً على الوضع العام للموارد البحرية والبيئة البحرية 

ويف اليمن منوذج آخر واضح لإلستغالل الغري عقالين للحبار يف املنطقة الـشرقية             
 وتدهور كبري يف    من خليج عدن واجلمربي يف البحر األمحر وقد نتج عن ذلك اخنفاض           

م ويعود ذلك إىل كثافة اإلصـطياد       ١٩٩٧ حىت عام    ١٩٦٧خمزون احلبار ، منذ عام      
 قـارب جـر     ٣٥وزيادة عدد القوارب حيث بلغ عدد القوارب احلديثة إىل أكثرمن           

م وقد أدى هذا اإلفراط يف إصطياد احلبار إىل تـدهور خمزونـة             ١٩٨١قاعي يف عام    
ية املستخدمة إلصطياد احلبار نتج عنها تـدمري املراعـي   إضافة إىل أن شباك اجلر القاع  

  .ومناطق التكاثر للحبار وجرف بويضات احلبار واملعرض لإلنقراض 
الـيت قـام    ) التروليـه (ومن خالل الدراسات والبحوث واملسوحات القاعية       

بتنفيذها مركز أحباث علوم البحار مع قوارب األحباث الـسوفيتية خـالل العقـدين              
يف مياهنا اإلقليمية نالحظ بأن كل نوع معني من األمساك واألحياء البحريـة             املاضيني  

األخرى خيتلف خمزونة وكميته عن األخرى سنوياً ولكن تـشري الدراسـات العامليـة          
والبحوث واملسوحات اليت مت تنفيذها يف مياهنا اإلقليمية بـأن األمسـاك الـسطحية              

% ٣٢مساك القاعية العظمية متثل نسبة      واأل% ٦٤الصغرية والكبرية متثل نسبة حوايل      
% ٤أما األمساك واألحياء البحرية األخرى مثل الرخويات والقشريات متثـل نـسبة             

واملعروف أن األمساك السطحية الكبرية والصغرية تعترب من األمساك املرغوبـة حمليـاً             
ه ، الباغه ،    والزينوب ، الشروخ ، الصنوفه ، احلقيب      ) الثمد(وخارجياً مثل أمساك التونة     

  .اخل ) ...العيد(البطابط ، السردين
إذاً هل باإلمكان زيادة اإلنتاج السمكي دون إحلاق الضرر باملخزون الـسمكي            

  .وما هي األنواع اليت ميكن زيادة إنتاجها سنوياً
نستطيع القول بأنه باإلمكان زيادة اإلنتاج السمكي سنوياً دون إحلـاق الـضرر             

  . األنواع اليت ميكن زيادة إنتاجها سنوياًباملخزون السمكي وماهي
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 نستطيع القول بأنه باإلمكان زيادة اإلنتاج السمكي سنوياً دون إحلاق الـضرر            
) الثمـد (باملخزون السمكي بشكل عام شريطة أن يتم التركيز على األمساك السطحية            

 مستوطنة يف   بالذات والبطابط ، واحلقيبة ، والزينوب ، ألهنا تعترب أمساك مهاجرة وغري           
مياهنا اإلقليمية فإذا مل يتم إستغالهلا من قبل الصيادين يف بالدنا فإنه سيتم إصـطيادها               
من قبل الدول احمليطة واجملاورة ، كما أن خمزونات هذه األمساك الـسطحية تـسمح               
بزيادة إنتاجيتها سنوياً أال أن هذه الزيادات مرتبطة بتحسني وتطوير وسائل حتـضريها             

ظ التمليح ، وتوفري التسهيالت السمكية للصيادين الصغار الذين يستخدمون          مثل احلف 
وسائل إصطياد وإنتاج تقليدية شبه متطورة ولكن ليس لديهم إمكانيـة لتحـضريها             
وحفظها وتسويقها كما تعترب قوارهبم غري مكلفة يف التـشغيل وهـي ذات مـردود               

خزون السمكي مقارنـة بـالقوارب      إقتصادي كما أهنا ال تلحق أضراراً بالبيئة أو بامل        
الكبرية واحلديثة واملتطورة اليت تستخدم وسـائل إصـطياد جـر قاعيـه ومـزوده               
بالتكنولوجيا السمكية احلديثة ، حيث لوحظ أن هذه القوارب املتطورة اليت تستخدم            
شباك البحر القاعية تسبب أضراراً بالبيئة وتلحق أضراراً باملخزون السمكي إذا مل يتم             

  .يد عمليات إصطيادها وحتديد جهد إصطيادها ترش
  :الطاقة اإلنتاجية :١-٤-١

إنتاج قوارب الشركات العاملة يف البحر األمحر وخليج عدن يـشري مبؤشـرات             
م إىل  ١٩٩٧حيث بلغ اإلمجايل العام لعـام       ) ١(خمتلفة لكل قطاع أو مؤسسة جدول       

لعـام وصـل عـام       طن علماً بأن عدد قوارب اإلصطياد لدى القطاع ا         ١١٥٦٥٤
  . قارب إصطياد٦٩م إلىحوايل  ١٩٩٧
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إمجايل اإلنتاج لقوارب الشركات العامة يف البحر األمحر وخليج ) ١( جدول
.م١٩٩٧عدن وإنتاج قوارب الصيد التقليدية لعام 

أمساك  أمساك سطح  املؤشرات  م
شروخ   حبار  أعماق

زجنه  هاريكا ياريكا  صخري
  بيضاء

اإلمجايل 
  العام

مؤسسة -:لدولة قطاع ا  ١
  ٨٥      ٨٥        اإلصطياد الساحلي

  ٩٤٦٨٧  ٥٩٣    ٣٩٧  ١٥٠    ٩٣٥٤٧  القطاع التعاوين والفردي  ٢

شركة -:القطاع املختلط  ٣
  ٥٩١٧        ٣٥٧٤  ٢٣٤٣    اإلستثمار واألمساك 

الشركة اليمنيـة للـصيد       ٤
  ٢٣٦    ١٠    ١٨٣  ٤٣    البحري 

الشركة -:القطاع االجنيب   ٥
  ٦٢٢٤    ٧٤    ٤٠٠٥  ٢١٤٥    الصينية 

  ٩١٩  ١  ٢    ١١٠  ٨٠٦    الشركة التايلندية  ٦

الشركة -:القطاع اخلاص  ٧
  ٩١٨          ٩١٨    اليمنية املصرية 

  ١٠٨٢  ٢        ١٠٨    شركة الشقاع للتجارة   ٨
  ١١٤٥        ٣  ١١٤٢    مؤسسة باكريت  ٩
  ٣٢٢٩  ٥      ٤  ٣٢٢٠    املؤسسة اإلقتصادية ١٠
  ٩٣٨    ٦    ٥٣٦  ٣٩٦    شركة اخلوالين ١١
  ٢          ٢    لربكة نشطانشركة ا ١٢
  ١٠٩          ٢٠٩    شركة املخاء ١٣

 ١١٥٦٥٤  ٦٠١  ٩٢  ٤٨٢  ٨٥٦٥ ١٢٣٦٧  ٩٣٥٤٧  اإلمجايل العام 
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  :أمهية احملافظة على جودة املنتجات السمكية واألحياء البحرية األخرى :٥-١
وهو الذي سخـر البحر لتأكلوا منه حلماً طرياً وتستخرجوا منه حلية           ( قال تعاىل 

)              ا وترى الفلك مواخـر فيه ولتبتغوا مـن فـضلـه ولعلكـم تـشكرون               تلبسوهن
   )١٤سورة النحل آيـة ( 

فإن ما يهمنا يف احلديث هنا هو تسليط األضـواء حول أمهية احملافظة على جودة              
املنتجات السمكية واألحياء البحرية األخرى ،وكما هو معروف بأن األمساك تتميـز            

منها أهنا تعترب مصدراً غذائياً هاماً لإلنسان وذلك نظـراً إلحتـواء            خبصائص متعددة   
األمساك على الكثري من املكونات الرئيسية الضرورية الالزمة لبنـاء ومنـو اإلنـسان              
،وذلك لوجود الربوتني الذي هو أهم مصدر غذائي ذات قيمة حراريـة مرتفعه وكذا             

رتفعة من األمحـاض األمينيـة غيــر        ميتاز الدهن يف األمساك بإحتـوائه على نسبة م       
املشبعـة مما يساعد على تقليل مستوى الكوليسترول يف دم اإلنسان ،كما أن األمساك             

الكالسيوم ،الفسفور ومـن أغـىن     :( أيضاً تعتبـر مصدراً غنياً باالمالح املعدنية مثل      
يتامني وف) B(املصادر لعنصـري اليود واحلديد إضافة إلىنسبة مـن جمموعة فيتامني          

)A.(  
ومن أجـل ذلك توجد يف الوزارة اإلدارة العامة للجودة والشئون الفنية مهمتها            
إصدار اللوائح والتشريعات الالزمة لضمان وصول املنتجات السمكية إلىاملـستهلك          
جبودة ممتازة ،كما تقوم بوضع اإلرشادات والتوجيهات واملواصفات واملقاييس الـيت           

مكية جبودة ممتازة ومن أجل تنفيذ ذلـك التنفيـذ اجليـد            تضمن إظهار املنتجات الس   
والالئق توجد يف اإلدارة العامة إدارة خاصة مبراقبـة اجلودة وهلا فـروع يف أغلـب               

يقـوم  ) صنعاء ـ عدن ـ احلديدة ـ حضرموت ـ املهـره      ( حمافظات اجلمهورية 
الـدوري إىل   كوادرها املؤهلون مبهمة فحص ومراقبة اجلودة لألمساك وكذا النـزول          

مجيع مراكز وحمالت بيع األمساك وخمزن حفظ األمساك العامة واخلاصة ملراقبة مـستوى             
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جودة األمساك وطرق اخلزن هلا ،اإلشراف على جودة األمساك املخصـصة للتـصدير             
  .ومنح شهادات اجلودة هلا

وتبدأ عملية احلفاظ على مظاهر جودة األمساك من حلظـة إصطيادها وحتــى            
ىل املستهلك حمتفظـة جبودهتا كأمساك طازجـة صاحلة لإلستهالك البـشري          وصوهلا إ 

،حيث جيب أوالً فرز األمساك الغيـر مناسبة وإزالتها عن الكميات اجليدة أوالً بـأول              
وأن يتم ذلك بسرعة تفادياً لألضرار احملتملة نتيجة اإلحتكـاك أو الـدوس عليهـا               

بعضها البعض منعـاً حلـدوث أضـرار        باألرجـل ،كما ال جيب تكومي األمساك فوق        
فيـزيائية مثل التكسيـر أو اخلدوش والذي يساعد على سرعة تلف األمساك والتقليل        
من القيمة الغذائية وعدم تعريض األمساك ألشعة الشمس املباشرة منعاً جلفاف األمساك             

 ملـرض   وبالتالـي تلفها مع التأكد بأنه جيب أن ال يتعامل مع األمساك مريض أو حامل             
معني مع توفيـر مالبس نظيفة خاصـة لألشخاص الذين يتعاملون مع األمساك بصورة            
مباشرة أو غيـر مباشرة ،وجيب أن حتفظ كافة األسطح واملعـدات واألدوات الـيت              
ميكن أن تلمسها أو حتفظ فيها األمساك بشكل نظيف من خالل الغسيل املستمر باملـاء               

اصة اليت ال ميكن أن تسبب أي ضـرر بالـصحة           النظيف والتطهري باملستحضرات اخل   
العامة وميكن مراقبة ذلك من خالل عمل برامج للنــزول امليـداين بـني فــترة                

  :وأخـرى وإجـراء الفحوصات احلسية الالزمة لذلك وأمهها 
حيث جيب أن يكون للسمكة مظهرها اخلارجي الطبيعـي         : املظهـر اخلارجـي   -١

سمكة وعدم التعامـل اخلـشن معهـا بعـد          املعروف بدون أي ضرر جبسم ال     
  .إصطيادها

جيب أن تكون العيون المعـة براقـة حمدبـة املظهــر غـائرة           :  العيــون   -٢
  .وتكون حماطـة بطبقة خفيفة ملساء

  .جيب أن تكون ذات لون أمحـر قانـي:  اخلياشيــم -٣
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وعـادةً  جيب أن حتفظ السمكة برائحة السمكة الطازج الطبيعي ،        :  الرائحــة   -٤
  .تكون هلا رائحة البحـر وخالية من أي روائح غريبة كاألمونيا

جيب أن يكون حلم السمك طري متماسكاً حبيث إذا ضغط عليهـا            :  اللمــس   -٥
باإلصبع  فإن تأثيـر الضغط يزول وخيتفي سريعاً بعد رفع اإلصبع ،وأن تكـون              

لطـرق األخـرى    القشور واخلياشيم ملتصقة بشدة باجلسم ،باإلضافة إلىبعض ا       
  .للتعرف على طزاجة وجودة األمساك 

كما توجد باإلدارة العامة إدارة خاصة باملختبــرات مهمتـها إجـراء بعـض         
الفحوصات املختبـرية الضرورية الالزمة كالفحص الكيميائي وامليكروبيولـوجي ،         
ويوجد لدى الوزارة خمتبـر ملراقبة اجلودة يف حمافظـة عدن يقوم بكل ذلك بغـرض              

ديد جودة األمساك وتبدأ عملية احملافظـة على اجلودة أساساً منـذ حلظـة إصطياد            حت
األمساك ،حيث أن األمساك الطازجـة هي تلك اليت مت إصطيادها ومل تتعرض للحفـظ              
عدى عملية التبـريد بواسطة إستخدام الثلج اجملروش واملنثور من األسفل ومـن مث              

 ،إال أن هذا النوع من املنتوج املستخدم فيـه          طبقـة من األمساك وهكذا طبقة بطبقة     
الثلج قد ال يفي حبفظ األمساك ملدة طويلة حمتفظاً جبودته ملدة إسـبوع أو إسبوعيــن             
تقريباً يف حيـن أن جودة األمساك وحفظها جممدة يؤدي إلىحفظها شهوراً ورمبا سنة             

البعـد  كمـا أن    ) ْم  ١٨-(أو أكثـر يف ظل ظروف خزن صحية وعند درجة حفظ           
ملناطق اإلصطياد عن مواين التفريغ واألسواق اإلستهالكية جيعل التجميد هـو احلـل             
حلفظ جودة األمساك خالل الفتـرة اليت يتطلبها القارب البقاء يف منطقـة اإلصـطياد        
وإيصاهلا إلىمناطق التفريغ ومن مث إىل املستهلك وغالباً ما يتم ذلـك مـن خـالل                

 وتكون احلاجة إىل جتميد األمساك واخلـزن واحلفـاظ         فتـرات تتوفـر فيها األمساك   
حىت يتم تسويقها يف أوقات احلاجة كما أن عملية جتميد األمساك تعتبـر مصدراً هاماً              
من مصادر العملة الصعبة للدول اليت ختصص مواردها البحرية للتـصدير اخلـارجي             

 تقوم الدولة ممثلة    وألجل كل ذلك فإننا نرى أن احلفاظ على جودة األمساك يتطلب أن           
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بالوزارة بتوفيـر مجيع املستلزمات الضرورية الالزمة على بقاء األمسـاك خمتفظــة            
بقيمتها الغذائية وجودهتا وطـزاجتها وذلك من خالل توفيـر مواقع إنـزال األمساك           
احلديثة واجملهزة باملعدات الالزمة لذلك ،وكذا إقامة وبناء مصانع للثلج على إمتـداد             

 الساحلي للبالد حىت يكون يف متناول الصيادين وبسعر رمزي ،وكذا توفيـر            الشريط
وسائل النقل النظيفة املخصصة لنقل األمساك باإلستعانة باملؤسسة العامـة للخـدمات            
وتسويق األمساك وإتباع القواعد والشروط الصحية خالل كافة املراحل اليت متر هبـا             

 جيب على اجلهات املختصة يف الوزارة حتديـد         األمساك حىت إيصاهلا إلىاملستهلك ،كما    
املواصفات الضرورية الواجب توفيـرها كشرط أساسي ملا جيب أن تتوفـر يف حمالت            
بيع األمساك حىت ال تعد هذه احملالت هدفاً رئيسياً للبيع فقط و هناك مزايا رئيسية هامة                

  :منها 
يل احلركة  جيب أن يكون احملل ذات مساحة مناسبة وواسعة وذلك لتسه          - ١

  .فيه للمستهلك وكافيه لعرض األمساك بصورة جيده منتظمة ومرتبة
ضرورة توفيـر املياه النظيفة وبصورة دائمة وكذا عمل قنوات الصرف           - ٢

  .الصحية لتصريف املياه املتسخة
  .جيب أن يكون موقع احملل يف منطقة ذات كثافة سكانية - ٣
ة الغسل للجدران مـن     اجلدران جيب أن تكون مبلطة بالطاً أبيضاً لسهول        - ٤

  .األوساخ والدماء العالقة هبا
  .اإلنارة جيب أن تكون ساطعة سليمة - ٥
حلفظ األمساك فيها عند درجة حرارة      ) فريزر  ( ضرورة توفيـر ثالجات     - ٦

  .مناسبة
جيب توفيـر مواد وأدوات النظافة بشكل دائم وتنظيف احملل يومياً باملاء            - ٧

ـ      ر براميل جلمع القمامة وخملفات     والصابون بعد إنتهاء العمل وكذا توفي
  .األمساك الناجتة عن التقطيع وتوضع جبانب البائع
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) بالطـو  ( إلـزام العاملني بلباس وزي موحد أبيض ونظيف على شكل           - ٨
بإعتبار أن النظافة تعين أسلوب حضاري يف التعامل مع الزبون ومـصدر            

  .جذب للمستهلك
لغري صـاحلة لإلسـتهالك     التخلص من األمساك التالفة وضعيفة اجلودة ا       - ٩

  .بطريقة جيده وصحيحة حىت ال تسبب ضرراً بالصحة العامة
أخــرياً نـرى بأن تعاون وجهود مجيع اجلهات املختصة بالدولـة ميكـن أن             
تساهم يف تنفيذ كل ما مت ذكره سبيالً إلىاحلصول على منتج غـذائي تتوفر فيه كل               

كل شئ مراعاة الدقة التامة يف حتضـري       متطلبات وشروط اجلودة اليت تعين أوالً وقبل        
وإختيار أنسب العمليات وأمثل الظروف اليت تؤدي إلىإنتاج سلع حبسب اخلصائص           
املطلوبة اليت توضح احلالة اليت فيها األمساك وذلك منذ اإلصطياد وحـىت التـسويق              

  .النهائي للمستهلك
  :طرق احملافظة على املخزون السمكي وتطويره :١-٥-١

رة الثروة السمكية يف احملافظة على املخزون السمكي وعدم اسـترتافه           تسعى وزا 
وتنظيمة واحملافظة على معدالهتا اإلنتاجية وذلك بإاختاذها جمموعة من التدابري واملتمثلة           

  -:باأليت 
  .حتديد املواصفات العامة لقوارب الصيد واملناطق املسموحة لإلصطياد -أ
حصان إلىمـا بعـد           ) ١٥٠٠(ركاهتا عن   إستبعاد القوارب اليت يزيد قوه حم      •

  . أميال من الشاطئ٦الـ 
حصان وما فوق خـارج     ) ٣٠٠(إستبعاد القوارب اليت تبلغ قوه حمركاهتا عن         •

  . ميال١٢ًاملياه اإلقليمية إىل ما بعد 
منع إصطياد بعض األحياء البحرية الثمينة مثل الشروخ البحـري مـن قبـل               •

  .الشركات اإلستثمارية 
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د الثالثة أميال احملاذية للشواطئ اليمنية كمنـاطق حمميـة حيـضر فيهـا              حتدي •
  .اإلصطياد للقوارب اإلستثمارية

  .اإلهتمام وتشجيع التكاثر الصناعي •
  . حتديد املواصفات املختلفة واملعدات اخلاصة باإلصطياد والشائعة -ب
حتديد أنسب أنواع معدات الصيد وفقا حلجـم وأنـواع األحيـاء البحريـة             •

  ).اخل…مقاسات ، عيون الشباك ـ الطرق الغري ضارة (صطادة امل
قطـاع  (إصطياد الشروخ الصخري فقط من قبل مؤسسة اإلصطياد الساحلي           •

واليت ) السخاوى  (والصيادين التقليديني ، وبطريقة إستخدام األقفاص       ) عام  
 تسمح بإعادة اإلناث احلاملة للبيض والصغار منها إىل البحر ، ومنع إستخدام           

  .الشباك هلذا الغرض لتلك األسباب
  .احلد من تكاثر األمساك قليلة القيمة مثل األمساك املفترسة واجلارحة والسامه •
  .دراسة أمراض األمساك وسبل الوقاية منها والعالج  •
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  :واقع الصادرات السمكية اليمنية وآفاقها املستقبلية :٦-١
 االقتصاد الوطين القابلـة     حيظى القطاع السمكي بأمهية خاصة فهو أحد قطاعات       

للتوسيع والنمو وعلية تقع مسؤولية املسامهة يف توفري الغذاء لتلبية حاجات           
املواطنني املتزايدة ويتميز قطاع األمساك بقدرته على إستيعاب اإلستثمارات         

  .املختلفة وتوفري العمالت األجنبية وتنمية الصادرات اليمنية 
الصادرات السمكية مبعدل اإلنتاج احلـايل      ويتضح من خالل ذلك أن زيادة يف        
  سوف يؤثر على إستهالك املواطنني لألمساك 

  :الوضع الراهن
تعمل وزارة الثروة السمكية لزيادة حجم صادرات األمساك واألحيـاء البحريـة            
األخرى حيث تزداد كمية وقيمة الصادرات السمكية سنة بعد سنة موضحاً باجلدول            

)٢.(  
تاج الكلي وكمية املصدر منها والقيمة خالل الفترة يوضح اإلن) ٢(جدول 

  .:م١٩٩٧-١٩٩٤
  قيمة الصادرات بالريال  قيمة الصادرات بالدوالر الكمية املصدرة بالطن  اإلنتاج الكلي  سنــة
  ٥٩٠،٠٨٨،٧٥٢،١  ٤٣٤،٩٧٨،١٢  ١٨٦٣  ٨١٨٨٤,٦  م١٩٩٤
  ٨٨١،٥٥٣،٧٧٩،٢  ٢٨٨،٥٨٩،٢٠  ٦٥٢٥  ١٠٧٩٧٠  م١٩٩٥
  ٤٣٥،٧٨٥،٦٤٠،٣  ٧٨١،٩٦٨،٢٦  ١٥١٨٩  ١٠٤٩٥٥  م١٩٩٦
  ٠٩٠،٩٠٤،٣٥١،٥  ٧٣٤،٦٤٣،٣٩  ٢٩٦٥٨٥  ١١٥٦٠٠  م١٩٩٧

   )ريال١٣٥= دوالر -١(    
ويف نفس الوقت مت إنتاج األمساك واملنتوجات السمكية مـن قبـل قـوارب              -

الشركات العاملة واجلمعيات والتعاونيات السمكية ، والصيادين الفرديني ومؤسسات         
لغت الكمية اإلنتاجية لشركات القوارب العاملة يف البحر        اإلصطياد الساحلي حيث ب   

طن  منها   ٦،٨١٨٨٤م الصيد   ١٩٩٤األمحر وخليج عدن وإنتاج قوارب الصيد عام        
طن زعانف القـرش    ١٤٥طن حبار البحر ،     ١٠٢ أمساك و  ٨٠،  ٤١٠ حبار و  ٣٠,٦
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م بلغت اإلمجـايل للحبـار      ١٩٩٥طن شروخ ويف عام     ٤٧٥م طن مجربي ،     ٧٢٢و
طـن  ٩٨٤طن،واجلمـربي   ٤٠٨طن هاريكاياريكا   ١٠٥١٩٥ألمساك  طن وا ١٠٤٩

م فقد بلغت إمجـايل     ١٩٩٦طن أما عام    ٩٧٠،١٠٧طن أي بإمجايل    ٣٣٤والشروخ  
 طن أمسـاك    ٠٨٣،١٠٢طن حبار ،  ١٨١٧منها  )طن٩٥٥،١٠٤(اإلنتاج للقوارب   
م بلغت الكمية اإلمجالية    ١٩٩٧شروخ  ويف عام     ٣٢٣مجربي ، ٦٦٥ماريكاياريكاو و 

طـن  ٩٢طن أمسـاك ،   ١٠٥٩١٤طن حبار ،  ٨٥٦٥منها  ) طن١١٥٦٠٠(لإلنتاج  
 طن شروخ ويتوقع أن حجـم اإلصـطياد         ٤٨٢طن مجربي ،  ٥٤٧هاريكا ياريكا ،    

  ).٣(م أنظر اجلدول ١٩٩٨ ألف طن يف عام ١٣٥للجمهورية اليمنية هو أن يبلغ 
األمر الذي يعطي الوزارة إمكانيات     % ٧٠اجلدير بالذكر ان أمساك السطح منها       

دخول يف إستثمارات جديدة للموارد اليت مل تستغل مثل إصطياد التونة والـسردين             ال
والبطابط مع إختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة حلماية البيئة البحرية واحلفـاظ علـى             
املخزون السمكي بشكل عام،وعند إستغالل هذه املوارد سوف ترتفع كمية اإلنتـاج            

حتسني تدفق األموال الالزمة لإلستثمار يف جمال       والصادرات بشكل كبري وهذا يتطلب      
اإلصطياد الصناعي وذلك من خالل خلق نظام ضرييب وإستثماري مالئـم لتـشجيع             

  .اإلستثمار يف جمال اإلصطياد الصناعي
أنه باإلمكـان إصـطياد     )عدن(وحسب املعلومات من مركز أحباث علوم البحار        

الل األشهر أكتوبر ـ أبريـل مـن    الكميات التالية بدون أي ضرر على املخزون خ
  .األصناف



  

  
  

  القطاع السمكي  ٣٨

  -:نوع السمك والكميات املسموح بإصطيادها) ٣(جدول 
  )طـن(الكميات املسموح بإصطيادها   نوع  السمك

  ٨٠٠٠  )التونة(الثمد 
  ٥٠,٠٠٠  السردين
  ٢٠,٠٠٠  البطابط
  ٦٠٠٠  الشروخ

  

صحية جيدة مبا   تعترب املنتجات السمكية مواد سريعة التلف  وحتضريها يف ظروف           
يف ذلك استعمال الثلج حىت حتتفظ جبودهتا إلىحني إستهالكها،كون هـذه األمسـاك             

مروراً بعدة مراحل حىت وصـوهلا إلىأسـواق        )على القوارب (تبداء من موقع إنتاجها   
املستهلكني،عند مواقع إنزال األمساك من قوارب الصيادين يتطلب وجود ثلج للحفاظ           

نقية وشبكة جماري لتصريف املياه ، مثل هذه اخلدمات سوف على جودة األمساك ومياه     
تساعد على زيادة الصادرات من حيث وصول كمية كبرية من إنتاجهم جبودة عاليـة              

  .وطازجة
ظاهرة التهريب هي من أهم عوامل التخريـب اإلقتـصادي الـوطين وكثـرة              

ألحياء البحرية  الشكاوي من الصيادين واملواطنني من تفشي ظاهرة التهريب لألمساك وا         
األخرى إلىخارج الوطن عرب املنافذ احلدودية للجمهورية اليمنية مما يؤدي إلىفقدان           
البلد املوارد املالية الصعبة باإلضافة إلىقيام اجلهات احلكوميـة األخـرى بالـسماح             
للمنتوجات السمكية بالتصدير دون الرجوع إلىالوزارة املختصة بسبب هذا التداخل          

لتضارب يف اإلختصاصات بني أجهزة الدولة املختلفة تفقد الدولة مـوارد           يف املهام وا  
  . مالية كبرية

اجلمهورية اليمنية وقعت العديد من اإلتفاقيات للتبادل التجاري مع عـدد مـن             
املطلوب تفعيل هذه اإلتفاقيات عـرب سـفاراتنا        )٤(البلدان الشقيقة والصديقة جدول   



  

  
  

  القطاع السمكي  ٣٩

ديدة وزيادة الصادرات السمكية للجمهورية     باخلارج من أجل احلصول على أسواق ج      
  ).٥،٦،٧،٨،٩(وكذا احلصول على اإلستثمارات املناسبة واجليدة جدوال

املؤسسات والشركات العاملة  يف جمال تصدير األمساك واألحياء البحرية ) ٤(جدول 
  األخرى

  مقر الشركة  جمال التصدير  اسم الشركة
  عدن/م  مجربي+شروخ  مؤسسة اإلصطياد الساحلي

  عدن/م  امساك+حبار  الشركة الصينية
  عدن/م  امساك+حبار  شركة إستثمار األمساك
  احلديدة/م  مجربي  جمموعة هائل سعيد
  عدن/حضرموت/م  امساك+حبار  شركة بورم
  عدن/م  مجربي  شركة النمو

  احلديدة/م  مجربي  مؤسسة مسلم التجارية
  احلديدة/م  حبار+مجربي  الشركة القطرية

  احلديدة/م  امساك دة لتصدير األمساكالشركة املتح
  احلديدة/م  امساك  املؤسسة اإلقتصادية اليمنية
  حضرموت/م  امساك  شركة حضرموت لألمساك
  حضرموت/م  امساك  شركة امساك الشحر
  عدن/م  امساك  شركة تايالندا
  عدن/م  زعانف القرش  مؤسسة البحو
  عدن/م  مجربي  مؤسسة باوزير

  ديدةاحل  مجربي  شركة بركة نشطان
املؤسسة العامة للخدمات 

  احلديدة/حضرموت/عدن  مجربي/حبار/امساك  وتسويق األمساك

  حضرموت/املكال  معلبات امساك  مصنع تعليب األمساك
  احلديدة  مجربي/حبار/امساك  مركز العيين لألمساك
  حضرموت/الشحر  امساك  تعاونية الشرح السمكية

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٠

 يف خليج عدن والبحر العريب ملخص الصادرات ، القوارب العاملة)٥(جدول
والبحر األمحر ، شركات القطاع اخلاص ومؤسسة اإلصطياد الساحلي             

  .م ١٩٩٤لعام 
  القيمة دوالر  طن/الكمية  االسم

  ٣,٤٩٣,٩٥٦  ١٤٩ شروخ صخري ذبول
  ٥٠٨,٨١٧  ٢٥١  حبار
  ٣,٤٠٢,٨١٦  ٤١٩  مجربي

  ٤,٣٦٧,٢٢٣  ١٤٦  زعانف القرش
  ٦٨٣,٤٧٨  ١٤٨  امساك 

  ١٣,٨٤٢  ٧  هاريكا ياريكا
  ٣٩,٠٠٠  حبة)م٩٠٠٠(  امساك زينة
  ٤٦٩,٣٠٢  ٤٣  خيار البحر
  ـــ  ـــ  امساك جمفنة
  ـــ  ـــ  صيد
  ١٢,٩٧٨,٤٣٤    األمجايل

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤١

ملخص الصادرات ،  القوارب العاملة يف خليج عدن والبحر العريب والبحر )٦(جدول 
  .م١٩٩٥حلي لعام األمحروشركات القطاع اخلاص ومؤسسة اإلصطياد السا

  القيمة دوالر  طن/الكمية  االسم
  ٧٨٤,١٠٠  ٣٣٧  امساك طازجة
  ٢,٠٠٨,٠٠٠  ٤٠١٦  امساك جممدة
  ١,٨٠١,٦٠٠  ٩٠١  حبار
  ٧,٤٣٤,٠٠٠  ٧٤٤  مجربي

  ١,٧٢٨,٧٥٠  ٧١  شروخ صخري جممد
  ٤٨,٠٠٠  ٦  شروخ اعماق
  ٦٧٨,١٨٠  ٤٩  حبار البحر
  ١٦٧,٤٥٠  ١٩٧  هاريكا ياريكا
  ١٧,٠٠٠  ١٧  حلم جمفف
  ٥,٨٤٢,٢٠٨  ١٧١  زعانف القرش

  ٨٠,٠٠٠  ١٦  فيلية
  ٢٠,٥٨٩,٢٨٨  ٦٥٢٥  

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٢

ملخص الصادرات ، القوارب العاملة يف خليج عدن والبحر العريب والبحر )٧(جدول
  .م ١٩٩٦األمحر وشركات القطاع اخلاص ومؤسسة اإلصطياد الساحلي لعام 

  القيمة دوالر  طن/الكمية  االسم
  ٣,٤٨٦,١٠٠  ١٨٩٥  امساك طازجة
  ٣,٣١٠,٥٠٠  ٦٦٢٣  امساك جممدة
  ٣,١٠٠,٩٧٤  ١٥٥٣  حبار
  ٨٣٢,٠٠٠  ٨٣٢  مجربي

  ٢,٨٧٠,١٠٠  ١٢٠ شروخ صخري جممد
  ٣٠٠,٠٠٠  ٣٠  شروخ أعماق
  ٨١,٠٠٠  ١٠  حبار البحر
  ٦٥,٥٠٠  ٦٧  هاريكا ياريكا
  ٧٠,٠٠٠  ٣٠  خلم جمفف
  ١,١٥٢,٠٠٠  ٣٨٤٢  وزف

  ٤,٠٠٠,٠٢٧  ١٢٠  زعانف القرش
  ١٨٥,٠٠٠  ٣٧  فيلية

  ٧٠٠٠  ٣٠  مسك مطحون
  ٢٦,٩٠٨,٧٨١  ١٥١٨٩ 

  
  
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٣

ملخص الصادرات ، القوارب العاملة يف خليج عدن والبحر العريب والبحر )٨(جدول
  .م ١٩٩٧األمحر وشركات القطاع اخلاص ومؤسسة اإلصطياد الساحلي لعام 

  القيمة دوالر  طن/الكمية  االسم
  ٥,٩٥٠,١٠٠  ٧١٠٢  امساك طازجة
  ٦,٤٩٩,٥٠٠  ٩٣٦٦  امساك جممدة
  ١٦,٩١٩,٢٠٠  ٨٤٥٧  حبار
  ٥,٤٠٠,٢٦٥  ٥٤٥  مجربي

  ٢,٢٠٢,٧٥٠  ١٠٧  شروخ صخري جممد
  ٦٤٠,٠٠٠  ٦٤  شروخ صخري حي

  ١٠,٠٠٠  ٠,٥  حبار البحر
  ٧٨,٢٠٠  ٩٢  هاريكا ياريكا
  ١١,٠٠٠  ١١  خلم جمفف
  ١,١٥٠,٢٠٠  ٣٨٣٤  وزف

  ٥٨٢,٩٢٢  ٣٢  زعانف القرش
  ١٩٠,٠٠٠  ٣٨  فيلية

  ٥,١٠٠  ٨  أبو مقص
  ٤,٠٠٠  ٢  سرطان البحر

  ٣٩,٦٤٣,٧٣٧  ٢٩٦٥٨,٥  
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٤

إمجايل إنتاج قوارب الشركات العاملة يف البحر األمحر وخليج عدن )أ)(٩(جدول
  .م ١٩٩٤وإنتاج قواربالصيد التقليدي لعام 

خيار   امساك  حبار  
  البحر

زعانف 
إمجايل الكميات   شروخ  مجربي  القرش

  بالطن
  ٣٨٨,٦  ١٩  ٢١٣      ١٢٦ ٣٠,٦  قوارب شركات اإلستثمار
  ٥٢٨  ١٧١      ٦٣  ٢٩٤    مؤسسة اإلصطياد الساحلي

التعاونيات السمكية 
  ٨٠٩٦٨  ٢٨٥  ٥٠٩  ١٤٥  ٣٩ ٧٩٩٩٠    والصيادين والفرديني

  ٨١٨٨٤,٦  ٤٧٥  ٧٢٢  ١٤٥  ١٠٢ ٨٠,٤١٠ ٣٠,٦  اإلمجــايل العـــام
  

  ربإمجايل إنتاج قوارب الشركات العاملة يف البحر االمحر وخليج عدن وإنتاج قوا)ب(
  .م ١٩٩٥الصيد التقليدي لعام 

عدد   
هاريكا   أمساك  حبار القوارب

إمجايل الكميات       شروخ مجربي  ياريكا
  بالطن

قوارب شركات 
  ٦٣٣٧  -  _  ٦  ٣  ٤٠٨ ٩٤٩٧١  ١٠٤٩  ٢١  اإلستثمار

مؤسسة اإلصطياد 
  ٢٢٣  -  -  ١٢٣            الساحلي

التعاونيات السمكية 
  ١٠١٤١٠  -  -  ٢٠٥ ٩٨١   ١٠٢٢٤      والصيادين الفرديني

  ١٠٧٩٧٠  -  -  ٣٣٤ ٩٨٤  ٤٠٨ ١٠١٩٥  ١٠٤٩  ٢١  االمجــايل العــام

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٥

إمجايل إنتاج قوارب الشركات العاملة يف البحر األمحر وخليج عدن وإنتاج قوارب )ج(
  م ١٩٩٦الصيد التقليدي لعام 

عدد    
       شروخ مجربي هاريكا ياريكا  أمساك  حبار  القوارب

إمجايل 
الكميات 
  بالطن

كات قوارب شر
  ٩٩٠٧  -  -  -  -  ٦٧  ٨٠٢٣  ١٨١٧    اإلستثمار

مؤسسة اإلصطياد 
  ٦٠  -  -  ٦٠            الساحلي

التعاونيات السمكية 
  ٩٤٩٨٨  -  -  ٢٦٣ ٦٦٥    ٩٤٠٦٠      والصيادين الفرديني

 ١٠٤٩٥٥  -  -  ٣٢٣ ٦٦٥  ٦٧ ١٠٢٠٨٣  ١٨١٧    اإلمجــايل العــام
  

   وخليج عدن وإنتاج قواربإمجايل إنتاج قوارب الشركات العاملة يف البحر األمحر)د(
  .م١٩٩٧الصيد التقليدي لعام 

  

عدد   
هاريكا   أمساك  حبار القوارب

شرو مجربي  ياريكا
      خ

إمجايل 
الكميات 
  بالطن

قوارب شركات 
  ٢٠٨٨٢ __ __    ٨  ٩٢  ١٢٣٦٧  ٨٤١٥  ٦٩  اإلستثمار

  ٨٥ __ __  ٨٥            مؤسسة اإلصطياد الساحلي
التعاونيات السمكية 
  ٩٤٦٣٣ __ __ ٣٩٧ ٥٣٩    ٩٣٥٤٧  ١٥٠    نيوالصيادين الفردي

  ١١٥٦٠٠ __ __ ٤٨٢ ٥٤٧  ٩٢ ١٠٥٩١٤  ٨٥٦٥    اإلمجــايل العــام

 
 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٦

   :القيمة الغذائية للمنتجات البحرية :٧-١
تؤكد الدراسات والبحوث العلمية بأن القيمة الغذائية للمنتجـات البحريـة ال            

  .ه ختتلف عن القيمة الغذائية للربوتني احليواين ومشتقات
ووجد أن األمساك واملنتجات البحرية األخرى حتتوي على نسبة بروتني عاليه ذات            

  .قيمة غذائية وبيولوجية عالية مقارنة باللحوم ومشتقاته واأللبان والبيض وغريها 
ويف هذا املوضع سوف نقدم مبناقشة القيمة الغذائية لألمساك واملنتجات البحرية يف            

  -:ثالث اجتاهات أساسية هي 
  .تركيب الربوتني السمكي •
  .الدهنيات يف األمساك ونوعها  •
  .الفيتامينات والعناصر األخرى يف األمساك  •

وسوف حناول بإختصار إستعراض هذه اإلجتاهات الثالثة هبدف معرفـة القيمـة            
الغذائية لألمساك مبختلف أنواعها وكذلك هبدف توعية املواطن بالقيمة الغذائية لألمساك           

  .حرية واملنتجات الب
  : الربوتينات يف األمساك -أ

من املعروف أن األمساك واألحياء البحرية بشكل عام حتتوي على بـروتني ذات             
قيمة غذائية وبيولوجية عالية وهلذا فإن إستهالك اإلنسان لألمساك واألحياء البحريـة            
األخرى بكميات كافيه تساعد إىل حد كبري يف تصحيح الوضع الغـذائي خاصـة يف               

 سوء التغذية املتفشية بني أوساط شرحية الفقراء ومتوسطي الدخل يف العـامل ويف              مسألة
بالدنا ومن خالل التجارب املختربية والتحاليل الكيميائية واحليوية املباشرة لتركيـب           
األمحاض األمينية للحوم واأللبان والبيض يالحظ بأن األمساك حتتوي على نسبة عاليـه             

 ( High quality)رنة باملشتقات األخـرى ومـن النـوع    من الربوتني احليواين مقا
  .الفئات الغذائية األخرى-يوضح ) ١٠(واجلدول 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٧

  .يبني التركيب لألمحاض األمينية بامللجرام ملختلف الفئات الغذائية ) ١٠(جدول 
  Amino-acid  بيض  آلبان  حلوم  أمساك
360  410  230  400  Arginine 
70  80  50  130  Cystine 
130  200  170  160  Histidine 
320  320  390  360  Isoleucine 
470 490  620  560  Leucine 
560 510  490  420  Lusine 
180 150  150  190  Mithionine 
230 260  320  330  Phenylalanine 
280 280  290  330  Threomime 
60 80  90  110  Tryptophan 
190 210  350  270  Tyrosine 
330 330  440  450  Valine 
 للربوتني% النسبة  %١٣,٦ %٣,٨ %١٦,٨ %١٨,٥

يتضح من هذا اجلدول بأن بروتينات األمساك تتمتع مبيزه غذائية عاليـه مقارنـه              
باملشتقات األخرى وتعترب األمساك مصدر رئيسي للربوتني احليواين وهلذا نـرى بـأن             

وحمتويـات الـدهنيات يف     % ٢٩إىل  % ٦حمتويات الربوتني يف األمساك تتراوح بني       
والرطوبة تتراوح بـني    % ١,٥-٠,٤والرماد بني   % ٦٢-%٢األمساك تتراوح بني    

، كما إن تركيب األمحاض األمينية ختتلف بإختالف أنـواع األمسـاك            % ٩٠-٢٥
بنـسبة عاليـه    Lusine وجودهتا ونرى من اجلدول بأن األمساك حتتوي على عنصر 

 وهذه تعتـرب ميـزة    Tryptophanمقارنة بالعناصر األخرى ونسبة أقل من عنصر 
  .ائية وبيولوجية هامة يف التركيب الغذائي للربوتني السمكي غذ
  : الدهنيات يف األمساك -ب

يالحظ بشكل عام بأن نسبة الدهنيات يف األمساك ختتلف باختالف أنواع األمساك            
، حيث إن هناك أمساك حتتوي على نسبة عاليه من الدهنيات مثل العيد والوزف وكبد               

وي على نسبة قليلة من الـدهون ، وتتميـز بـروتني            مسك القرش ، وهناك أمساك حتت     



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٨

سهله اهلضم لإلنسان وهذه اخلاصـية      –األمساك بإهنا حتتوي على دهنيات غري مشبعه        
موجودة فقط يف بروتني األمساك واألحياء البحرية األخرى بينما نالحظ بأن بـروتني             

ذا يوضح بأن   احليوان والنبات حتتوي على دهنيات مشبعه عسرة اهلضم لإلنسان ، وه          
هذه اخلاصية يف دهنيات األمساك تساعد على إحتفاظ مستوى الكولسترول منخفضة           
يف جسم اإلنسان وهلذا نالحظ بأن األطباء واألخصائيني يف جمال التغذيـة ينـصحون              
األشخاص الذين يعانون من مرض السمنة أومرض زيادة نسبة الكولسترول يف الـدم             

ت احليوانية ذات الدهنيات املشبعة وينـصحون بتنـاول         باالمتناع من تناول الربوتينا   
بروتني األمساك اليت حتتوي على دهنيات غري مشبعه وقد لوحظ بأن نسبة الدهنيات يف              

وهلذا نرى بأن األمساك واملنتجات البحرية األخرى تصنف        % ٢٠األمساك متثل تقريباً    
ني السمكي يعتـرب ذو     وتدخل ضمن فئة الدهنيات املنخفضة وهلذا نالحظ بأن الربوت        

قيمة غذائية عالية وصحية يف نفس الوقت وتساعد يف احلد من مرض سـوء التغذيـة                
ألمراض "وتساعد على النمو الذهين واجلسماين وتعطي اجلسم مناعة قويه يف مقاومة ا           

  .إضافة إىل إن إستهالكه ال يسبب مرض عسر اهلضم لإلنسان 
  :الفيتامينات والعناصر األخرى -ج

 يف أن الربوتني السمكي ال يقل أمهية عن الربوتني احليواين والنبايت ويعتـرب              الشك
الربوتني السمكي مصدراً أساسياً للفيتامينات والعناصر احليوية األخرى مثل الكالسيوم          

  .اخل...، الفوسفور واحلديد والصوديوم واليود 
وفيتامني  Bتامني وأاهم الفيتامينات املوجودة يف الربوتني السمكي هي جمموعة في

A  وفيتامنيC غنيـه  ) مسك القـرش (واملعروف بأن الصيفه تستخرج من كبد اللخم
  . وبكميات كبرية جداDًوحتتوي على فيتامني 

ومعروف أن هذه العناصر ضرورية جداً يف الوجبات الغذائية اليومية لإلنسان وما            
اخل هي نتيجـة    ...ضع  ظاهرة تفشي مرض سوء التغذية اليت يعاين منها األطفال والر         

غياب هذه العناصر يف الوجبات الغذائية اليومية ، كما إن هذه العناصر احليوية تكون              



  

  
  

  القطاع السمكي  ٤٩

متوفرة بكميات كبرية يف األمساك الصغرية خاصة أمساك الوزف ، الساردين ، وأمساك             
  .املاكريل مثل الباغة و البطابط 

ـ            اك هـذا العنـصر   كما نالحظ بأن عنصر اليود موجود فقط يف بـروتني األمس
األساسي له قيمة كبرية جداً يف عالج أمراض الغدد الـصماء واملعـروف أن الغـدد        
الصماء يف اإلنسان حباجة ماسة إىل مثل هذا العنصر اهلام وال ننـسى بـأن عنـصر                 
الفسفور املتوفر يف مكونات الربوتني السمكي يعترب عنصراً هاماً لإلنسان ألن اجلهـاز             

نسان حيتاج إىل مثل هذا العنصر اهلام واحليوي الذي يغذي جهازه           العصيب واملخ يف اإل   
  .العصيب واملخ بشكل عام 

ومن هذا املنطلق نستطيع القول بأن الربوتني السمكي يتميز عـن غـريه مـن               
الربوتينات خباصية بيولوجية وكيميائية حيوية هامة ولذلك جند بأنـه إذا مل تعـط أي               

اخل بالربوتني السمكي يف وجباهتم الغذائية اليومية       ...ال  اهتمام يف تغذية الرضع واألطف    
نظراً الحتوائها على الفيتامينات و الدهنيات والعناصر احليوية األخرى اليت مت ذكرها            
سلفاً فإنه بالشك سيؤدي ذلك إىل تدهور صحة اإلنسان بشكل عام وسيؤثر سـلباً              

  .على منوهم الذهين واجلسماين بشكل طبيعي 
 هذا بأن األمساك هلا قيمة بيولوجية متميزة وجند بإهنـا تلعـب دوراً              نستنتج من 

اساسياً يف صحة اجملتمع ويف تغذية احليوانات مثل الدواجن أوإسـتخدامها كـسماد             
طبيعي للزراعة وهلذا جيدر اإلشارة هنا بأن الثروة السمكية نظراً ألمهيتها جندها تساهم             

ي وتلعب دوراً كبرياً يف حتقيق األمن الغـذائي         بشكل مباشر يف الغذاء واإلقتصاد العامل     
  .للمجتمع 

ونالحظ بشكل عام بأنه ال يوجد هناك يف بعض املناطق يف بالدنا تـوازن بـني                
  -:اإلنتاج السمكي وإستهالكه ويعود ذلك يف اعتقادنا إىل األسباب التالية 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٥٠

ـ          -أ راً لعـدم   العادات الغذائية السائدة يف بعض املناطق البعيدة عن الساحل نظ
تعودهم ودرايتهم للقيمة الغذائية لألمساك ويفضلون اللحوم ومشتقاهتا نظراً         

  .لغياب التوعية الغذائية 
اختالف كمية اإلستهالك لألمساك بني بعض املناطق الساحلية واملناطق الغري          -ب

  .ساحلية ويعود ذلك ألسباب إجتماعية وإقتصادية 
م معرفة بعض التجمعـات الـسكانية       غياب التوعية الصحية الغذائية وعد    -ج

البعيدة عن السواحل طرق حتضري الوجبات الغذائيـة الـسمكية وطريقـة            
  .طبخها

  
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٥١

  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني الفصــــل
   املؤسسات السمكية واجلوانب التنظيمية املرتبطة باإلنتاج السمكي



  

  
  

  القطاع السمكي  ٥٢

  :أمهية املؤسسات السمكية:١-٢
ساسية لوزارة الثروة الـسمكية والـيت       إنسجاما مع األهداف وتنفيذاً للمهام األ     

حددها برنامج احلكومة،فقد وضعت الوزاره ضمن أولوياهتا وإهتماماهتـا إسـتغالل           
وإستثمار الثروة السمكية يف مياهنا البحرية واحلفاظ عليها مـن األولويـات خـالل       

  :السياسة اإلستراتيجية التالية 
  .اإلستغالل الكامل واالمثل للثروة السمكية  -  أ
اظ على املخزون السمكي وتنميته ومنع كل من حياول هنب وختريـب            احلف -  ب

  .هذه الثروة من خالل التطبيق الصارم للقوانني والرقابة البحرية 
جتديد وحتديث وتطوير اخلدمات الساحلية جبميع مكوناهتا،وكذا وسـائل          - ج

وطرق اإلصطياد املختلفة لزيادة اإلنتاج والعمل على احلفاظ عليه وفقـاً           
  .ج املطروحةللربام

البنية األساسية من أجل تأمني الغذاء والـيت أجنـزت مـن خـالل احلكومـة                
وبإنشاءمؤسسات مسكية حكومية ختصصية وكذا اجلهود الشعبية واليت متثلت يف ظهور           
العديد من اجلمعيات التعاونية السمكية اإلنتاجية اخلدماتية من حيث مهامها والتنسيق           

  .والتكامل بينهما
:ؤسسات السمكية وتطورهاامل: ١-١-٢

 أنشأت عدداً من ملؤسسات السمكية أستمر نشاط بعضها حىت يومنا هذا ودمج            
البعض منها يف مؤسسات جديدة،بينما انتهت بعض املؤسسات كلياً واملؤسسات هـي       

  :كالتايل
  :املؤسسة الوطنية لتسويق األمساك:١-١-١-٢

داريت التـسويق الـداخلي     أنشأت يف هناية السبعينيات يف عـدن بعد دمـج إ         
واخلارجي وأوجدت هلا فروعاً يف كل احملافظات اجلنوبية والشرقية وتركز نـشاطها يف             



  

  
  

  القطاع السمكي  ٥٣

إستالم كافة إنتاج التعاونيات السمكية وشركات اإلصطياد العاملة يف ميـاه البحـر             
ونتيجة لطبيعة مهامها تلك فقد     .العريب وخليج عـدن وإعادة تسويقة داخلياً وخارجياً      

كت العديد من املنشأت السمكية اهلامة من ثالجات، ومصانع ، ثلج ومواقع إنزال             أمتل
كما أمتلكت أسطول نقل بري به العديد من        .. وإستالم ، وقاعات حتضري ، وجممدات     

  .السيارات املربدة واملعزولة للحفاظ على جودة األمساك املستلمة واملسوقة
  :مكيةاملؤسسة العامة لتنمية الثروة الس:٢-١-١-٢

أنشأت هذه املؤسسة يف السبعينيات يف احلـديـده هبـدف تـوفري اخلـدمات             
األساسية للصيادين ومجعياهتم التعاونية يف مواقع جتمعاهتم على طول سـاحل البحـر             

وكذلك اإلشراف الفين على نشاط اجلمعيـات وتقـدمي بـرامج           .األمحر للجمهورية 
أمتلكـت  .راف على مراكز احلراج   االرشاد السمكي هلم وإدارة موانئ الصيد واإلش      

  .عدداً من الثالجات ومصانع الثلج يف مواقع خمتلفة من ساحل البحر األمحر
  :املؤسسة العامة للصيانة واخلدمات السمكية:٣-١-١-٢

أنشأت هذه املؤسسة يف منتصف الثمانينيات بعد اإلنتهاء من أعمـال مـشروع             
 متكامالً إال أنه بعـد االنتـهاء مـن          ميناء اإلصطياد بعدن والذي يشكل جممعاً مسكياً      
حينـها بـأن    ) الشطر اجلنويب سابقاً  ( األعمال اإلنشائية إرتات الوزارة واحلكومة يف       

تقسم مكونات املشروع وفقاً للتخصصات بني املؤسسة الوطنية لتـسويق األمسـاك            
ومؤسسة اإلصطياد الساحلي ومؤسسة جديدة استحدثت وفقاً لتلـك املـستجدات           

ملؤسسة العامة للصيانة واخلدمات السمكية أنيطت هبا مهمة تقـدمي الـصيانة            مسيت با 
واخلدمات اهلندسية الفنية واالنشائية لكافة املؤسسات والقطاعات السمكية وأحيلت         
اليها كافة املعدات واآلليات اليت كانت تابعة ملشروع امليناء إضافة إىل كافة الـورش              

  .ناءالفنية اليت أنشأت ضمن مشروع املي
  
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٥٤

  :املؤسسة اليمنية لطحن األمساك:٤-١-١-٢
أنشأت هذه املؤسسة يف السبعينيات هبدف إستغالل جزء من الثروة السمكية يف            
تصنيع األعالف واألمسدة كمورد إضايف من موارد الدولة يف عـدن وكانت من بـني              

طحـن  هلا مبالغ كبرية ، حيث مت شراء مصنع عائم ل         املشاريع الطموحة جداً ورصدت     
األمساك وإنشاءمصنع آخر يف ميناء خلف باملكال ومت شراء عدد من قوارب اإلصطياد             

  . الكبرية لتموين املصنعني بأمساك الساردين املطلوبة للطحن
مل يستند قرار إنشاءهذه املؤسسة على دراسات علمية وإقتصادية صحيحة بـل            

جبدوى إقتـصادية ورافقهـا     كان قرار سياسياً وهلذا مل تستطع املؤسسة تسيري نشاطها          
التعثر منذ بداياهتا األوىل مما أدى إىل أهنائها وتصفية ممتلكاهتا ببيع بعضها وإحالة البعض              

  .األخر إىل مؤسسات القطاع السمكي األخرى
  :املؤسسة اليمنية لإلصطياد:٥-١-١-٢

 أنشأت هذه املؤسسة يف السبعينيات يف عـدن هبدف إصطياد بعـض أنـواع             
لقاعية والرخويات وبعض القشريات ألغراض التصدير إضافة إىل تغطية حاجة    األمساك ا 

  ).املاكريل(األسواق احمللية وكذا مصانع التعليب خاصة من أمساك البطابط 
أمتلكت هذه املؤسسة أسطوالً من قوارب اإلصطياد خمتلفة األحجام واألنـواع           

ملياً بعد سنوات مـن العمـل       وكان يعمل هبا العديد من الكوادر املؤهلة علمياً ، وع         
عجزت املؤسسة عن االستمرار لعدم مقدرهتا على نفقات التشغيل الباهضة إضافة إىل            
أن هناك أسباباً أخرى موضوعية وذاتية أوصلت هذه املؤسسة اإلنتاجية إىل حالة العجز          
التام عند ذلك أختذ قرار بوقف نشاطها كلياً وبيعت بعض ممتلكاهتـا ووزع الـبعض               

ر ، كما أدخلت الوزارة ببعض قوارب املؤسسة كمسامهة عينية يف نصيبها مـن              األخ
رأس مال بعض شركات اإلستثمار املختلطة ووزع الكادر على بعض تلك الشركات            

  .واملؤسسات األخرى و أحيل الباقيني على خزينة الدولة
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٥٥

  :مؤسسة اإلصطياد الساحلي : ٦-١-١-٢
  -:م مها ١٩٧٨ إدارتني يف عام تكونت مؤسسة اإلصطياد الساحلي بدمج

إدارة الوحدات اإلنتاجية متخصـصة يف إصـطياد األمسـاك الـسطحية            -          أ
  . بالصناديق اخلشبية

 إدارة إصطياد الشروخ الصخري كانت مهمتـها إصـطياد الـشروخ            -        ب
  . الصخري

مركز املؤسسة الرئيسي حمافظة عـدن وهناك فرعان رئيـسيان يف كـل مـن              
كـال مبحافظة حضرموت وضبوت مبحافظة املهـرة وقد مت إفتتاح فـرع أخـر يف             امل

  .م١٩٩١حمافظة احلـديدة بعد الوحدة املباركـة يف عام 
نشاط املؤسسة الرئيسي إصطياد الشروخ الـصخري واألمسـاك الـسطحية           
ولإلستمرار يف هذا النشاط وتطويره جلات املؤسسة إىل حتـسني وسـائل اإلصـطياد            

 قوارب جديدة من الفيرب جالس بدالً عن القوارب اخلشبية القدمية وإضـافة      بإستخدام
  .عدد مالئم يتوافق وإمكانية املؤسسة يف التشغيل

نظراً للنجاح الذي حققته املؤسسة يف زيادة اإلنتاج من جراء إستخدام قوارب            
احمللي الفيربجالس اجلديدة وبدعم من منظمة دمنركية دخلت املؤسسة يف جمال التصنيع            

لتلك القوارب واليت تتطور بإستمرار لتكون أكثرمالئمة للظروف الطبيعية املناخية يف           
حبارنا إضافة إىل تعود الصيادين ورغبتهم يف حتسني وتطوير شكل معني ، وقد أنتشرت              
هذه القوارب بني معظم الصيادين التعاونيني والفرديني الذين ميارسـون اإلصـطياد            

  .ريط الساحلي اليمينالساحلي على طول الش
ال تزال هذه املؤسسة قائمة تزاول نشاطها ومتارس مهامها وحتقق جناحات ال بأس             

  .هبا
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  :املؤسسة العامة للخدمات وتسويق األمساك: ٧-١-١-٢
م من خالل   ١٩٩٢لسنة  ) ١(أنشأت هذه املؤسسة وفقاً للقرار اجلمهوري رقم        

  :دمج ثالثة مؤسسات مسكية هي
  .ة لتسويق األمساكاملؤسسة الوطني 
  .املؤسسة العامة لتنمية الثروة السمكية 
  .املؤسسة العامة للصيانة واخلدمات السمكية 

  :وقد حدد مهام املؤسسة كالتايل
  .إدارة وتشغيل مواين الصيد )  أ
  .إنشاءوتنظيم مراكز النشاط على طول الشريط الساحلي للجمهورية)ب
بحرية وإنشاءوتطوير مراكز املزاد العلين     تنظيم املزاد العلين لألمساك واملنتجات ال     )ج

  .وتوفري اخلدمات للمنتجني
  .إنشاءوتطوير مصانع الثلج ألغراض اإلصطياد ونقله وبيعه بأسعار جتارية منافسة)د

املسامهة يف توفري األمساك الطازجة واجملمدة لألسواق احمللية والعمل بإجتاه احلد           )هـ
  .من املغاالة يف األسعار 

ارب وفق مستوى الطلب احمللي وتوفري خدمات الصيانة والترميمات         صناعة قو )ح
  .يف الورش املركزية ومراكز النشاط

العمل على إستغالل الطاقات الزائدة يف جماالت اخلـزن واحلفـظ والتجميـد             )ط
والعميليات الصناعية من خالل البحث عن أسواق تستوعب بالتعاقد والتأجري          

  .مبختلف قطاعات اإلقتصاد الوطين
  :مركز أحباث علوم البحار: ٢-٢

  :يلعب هذا املركز دوراً مهماً من خالل البحوث اليت جيريها من خالل 
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حتديد املخزون السمكي وتوزيع األمساك التجارية الرئيسية خالل مواسم السنة يف            *
  .اجلمهورية اليمنية 

ـ           * اك إىل  اجلمع والدراسة والتحليل اليت حددت من معامل العشوائية لـصيد األمس
مرحلة التنظيم العلمي اإلقتصادي السمكي مع وضع الضوابط والقواعد اخلاصة          

 كوسيلة منطقية حلماية املخزون السمكي والبيئة       -بتنظيم صيد األحياء البحرية     
  .احمليطة باألمساك واألحياء البحرية األخرى

 تستند عليه   فاألحباث السمكية تتطلب إنشاء القاعدة املادية والكادر املؤهل الذي        
مهمة القيام باألحباث وبدون األحباث ال نستطيع حتديد طبيعة ونوعية الثروة السمكية            
وكيفية إستغالهلا ،كما أن عمليات اإلصطياد واإلنتاج من املوارد البحرية أيضاً يعتـرب             
حمور أساسي من حماور النشاط اإلقتصادي السمكي ،ففي هذا اجلانب جيـب تـوفري              

إلصطياد املناسبة واحلديثة وتوفري الكادر الفين الالزم لتشغيل سـفن          معدات ووسائل ا  
اإلصطياد ووضع الدراسات اإلقتصادية باجلدوى اإلقتصادية من اإلستثمار يف جمـال           
اإلصطياد ووضع الدراسات الكفيلة بنجاح ذلك ،مث احملور الثالث واملهم والذي بدونه            

ألن إنشاء  .. لساحلي من زيادة اإلنتاج     ال ميكن تشجيع املنتجني وصيادي اإلصطياد ا      
القاعدة املادية والصناعية إلستالم اإلنتاج وحتضيـره وصناعته هلو األساس يف تطـوير            

  .وزيادة اإلنتاج من خمتلف املوارد البحرية
  :مهام وجماالت األحباث السمكية:١-٢-٢

ياهتـا  دراسة املوارد البحرية احلية وخاصة التجارية منها ملعرفـة سـلوك ح           -١
،مواقع تواجدها ،ظروف بروز التجمعات التجارية هلـا ،مبعـىن دراسـة            

  .األحياء البحرية بيولوجياً وإيكلوجياً
ظروف الوسط الذي تعيش فيه األحيـاء       ( دراسة الظروف اإلكيلوجرافية    -٢

للبحار املطلة عليها اليمن وتأثري هذه الظروف على سلوك حياة          ) البحرية  
  .تواجدة فيها وعلى بروز التجمعات التجارية منهااملوارد البحرية امل
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القيام بإعداد وتنفيذ الدراسات اخلاصـة بـاملخزون الـسمكي ووضـع            -٣
التوصيات واملقترحات حول تنمية مصائد األمساك وتنظيم وترشيد عمليات         

  .إستغالهلا
وضع الدراسات اإلقتصادية هبدف اإلستغالل اإلقتصادي للموارد البحرية        -٤

اسب والعالقة املترابطة بني محاية املخزون من هذه املوارد والتـشغيل           مبا يتن 
  .اإلقتصادي املربح للمنتجني

 وضع الدراسات التكنولوجية حول الطرق السليمة واحلديثة يف عمليـات           -٥
التداول والتحضري والتصنيع للموارد البحرية التجارية املستغلة حالياً وغري         

مجيع األنواع اليت ال حتظى برغبة يف الـسوق         املستغلة هبدف اإلستفادة من     
احمللي واليت متلك أفاقاًًرحبة يف خمتلف جماالت احلياة كالغـذاء والـصناعة            

  .وغريها
وضع املقترحات والتوصيات والدراسات يف جمال اإلرشاد السمكي وتوجيه         -٦

الصيادين إلىاإلستغالل األمثل للثروة السمكية وإلىـالطرق والوسـائل         
  .عمليات اإلصطياداملثلى ل

 وضع الدراسات العلمية يف جمال األمساك واألحياء البحرية ووضع الطـرق      -٧
  .العلمية بكيفية إستزراعها بشكل جتاري

 وضع الدراسات العلمية يف جمال تربية األمساك واألحياء البحرية األخـرى            -٨
ديد هبدف التأثيـر يف عمليات إعادة اإلنتاجية ملخزون هذه األحياء والتج         

اآلمن لتعداد جمتمعاهتا مبعىن الدراسات العلمية يف جمال اإلستزراع هبـدف           
اإلستزراع الصناعي لصغار األمساك واألحياء البحرية حىت بلوغها احلجـم          

  .التجاري هبدف محاية هذه األحياء يف أطوارها األوىل
 وضع الدراسات واألحباث العلمية حول تلوث البيئة البحريـة واحلفـاظ            -٩

 )  Optimal(يها من خمتلف مصادر التلوث من خالل وضع املعايري املثلى عل
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لتلوث البيئة البحرية من خمتلف املصادر وتأثريها على األمساك واألحيـاء           
  .البحرية األخرى

اجملاالت األساسية لتوجيه األحباث العلمية للموارد البحرية على ضوء املهام جيب           
  :أن تتمثل باآليت

  .ولوجية لألحياء البحريةالدراسات البي - ١
  .الدراسات األكيالوجرافية للبحار اليمنية - ٢
  .دراسات تنمية مصائد األمساك واألحياء البحرية - ٣
  .دراسات تكنولوجيا األمساك - ٤
  .دراسات طرق ومعدات اإلصطياد - ٥
  .دراسات إستزراع  األمساك واألحياء البحرية - ٦
  .دراسات تلوث البيئة البحرية - ٧
  . السمكيةدراسات إقتصاديات الثروة - ٨

حالياً فإن األحباث السمكية يف مركز أحباث علوم البحار واملوارد البحرية موجهة            
يف العمل وفقاً للمجاالت املختلفه بإستثناء دراسات تكنولوجيا األمسـاك ،دراسـات            
طرق ومعدات اإلصطياد ودراسات إقتصاديات الثروة السمكية ،وما مت إجنازه يف جمال            

ة للبحث العلمي لشيء كبري مقارنة بظروفنا كبلـد نـامي وحمـدد             بناء القاعدة املادي  
اإلمكانيات ،فقد مت إنشاء املركز الرئيسي يف جزيرة العمال مبدينة عدن وهو مركـز              
أحباث علوم البحار واملوارد البحرية ويتضمن املركز الرئيسي حمورين أساسـيني مـن             

  :حماور الدراسات املذكورة وهي 
 .ة الدراسات البيولوجي-
  .الدراسات األكيالوجرافيه-

كما يوجد مركز تربية األحياء البحرية وهو مركز خاص بأحبـاث اإلسـتزراع             
السمكي وميتلك املقومات األساسية للبحث التجرييب ولكن لعـدم تـوفر امليزانيـة             



  

  
  

  القطاع السمكي  ٦٠

م فـإن   ١٩٩٤التشغيلية الكافية وفقدانه الكثري من املعدات واألجهزة أثناء حـرب           
  . ويقتصر على متابعة بعض التجارب يف تربية األمساك واجلمربيالعمل فيه مشلول

يوجد أيضاً مركز أحباث تلوث البيئة البحرية وهو مركز حديث مت  إفتتاحـه يف               
م وميتلك قاعدة مادية للعمل ولكن بدون امليزانية التـشغيلية الكافيـة ال             ١٩٩٣عام  

  .امج العلمية املعدةيستطيع الباحثني التحرك والنـزول امليداين لتنفيذ الرب
وهو قارب صـغري طولـه ال يتجـاوز         ) إبن ماجد   ( كما يوجد قارب األحباث     

م وعمره اإلفتراضي قد أنتهى ويعـاين       ١٩٧٨األربعني متراً وقد بدأ العمل به يف عام         
هذا القارب من عدم وجود امليزانية التشغيلية له واحملدد يف امليزانية ال تكفيه أكثر من               

  .لعمل يف البحرشهر واحد ل
هذه اإلجنازات يف جمال بناء البنية التحتية للبحـث العلمـي يف قطـاع الثـروة          
السمكية إذا مل تعد امليزانية التشغيلية الكافية لتنفيذ الربامج العلمية فإهنا سوف تتحول             

  .إىل هياكل خاوية وسوف حتطم تدرجيياً حىت تنتهي
  البحرية يف املياه اليمنيةاألوضاع احلالية إلستغالل املوارد :٢-٢-٢

من خالل النظر إىل الرسومات البيانية عن تأريخ إستغالل املـوارد البحريـة يف              
  :العقود الثالثة املاضية فإن الصورة سلبية وغري سارة وميكن تلخيصها يف األيت 

يالحظ الزيادة املستمرة واملضطرة يف اإلنتاج من املوارد البحرية وخاصة مـن             - ١
اً خالل العقود الثالثة املاضية وهذا ناتج عن زيادة اإلستهالك مـن            اهلامة جتاري 

املنتوجات البحرية نتيجة لزيادة عدد السكان ونتيجة لفتح جماالت اإلستثمار          
  .يف جمال اإلصطياد والتصدير لألحياء البحرية

الضغط الكبري على املوارد البحرية التجارية اهلامة من األمساك القاعية ، احلبار             - ٢
الشروخ ، اجلمربي ،مما عكس نفسه سلباً على اإلنتاج من هـذه املـوارد              ،  

وخاصة خالل عقدي الثمانينات والتسعينات والذي نتج بسببه هبوط كميات          
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املخزون منها نتيجة لعدم اإلستغالل العلمي املنظم واملرشد ملخـزون هـذه            
  .املوارد

ترحات الباحثني يف مركز    عدم إلتـزام املنتجني واجلهات العلمية يف الوزراة مبق        - ٣
أحباث علوم البحار واملوارد البحرية واخلرباء األجانب واليت هتدف إلىتنظيم          

  .وترشيد عمليات إستغالل املوارد البحرية اهلامة
غياب دور الرقابة والتفتيش البحري يف تنفيذ قوانني الصيد وكيفية إسـتغالل          - ٤

  .صطياداملوارد البحرية وقرارات جلنة ترشيد عمليات اإل
إهتمام اجلهات الرمسية العلمية بزيادة اإلنتـاج هبـدف إيـرادات وزيـادة              - ٥

الصادرات السمكية دون مراعاة اجلوانب العلمية يف تنظيم إستغالل املـوارد           
  .البحرية

زيادة جمهود الصيد الالزم إلنتاج السقوف احملددة السنوية من املوارد البحرية            - ٦
  . العاملة يف مياهنا اإلقليميةمن خالل زيادة عدد قوارب اإلصطياد

إستخدام سفن حمددة القدرة التجميديه اليومية ،حيث يتم إصطياد كميـات            - ٧
تفوق هذه القدرة مما يسبب يف تلف اإلنتاج الفائض ورميه يف البحر ناهيـك              

  .عن مؤثرات ذلك على البيئة
  :ةدور األحباث السمكية يف إعادة اإلنتاجية ملخزون املوارد البحري: ٣-٢-٢

من املعروف أن عمليات إستغالل الثروة السمكية يف مجيع أحناء العامل تتم وفقـاً              
لنظم وقوانني تراعي خصوصية الثروات البحرية املتجددة ،حيث يتم حتديد سـقوف            

  .اإلنتاج وجمهود ومواسم اإلصطياد وفترات منع اإلصطياد
شـكلت يف بدايـة     ففي بالدنا ومن أجل اإلستغالل األمثل للثروة السمكية فقد          

الثمانينات جلنة خاصة لترشيد عمليات اإلصطياد ،وكانت مبثابة اإلطار القانوين لتنفيذ           
العمل مبقترحات مركز أحباث علوم البحار واملوارد البحريـة فيمـا خيـص وضـع               
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املقترحات والتوصيات العلمية اهلادفه إلىاإلستغالل األمثل للمخزون مـن املـوارد           
  .ار هبا البحرية وعدم اإلضر

وقد قام مركز أحباث علوم البحار واملوارد البحرية مع هذه اللجنة بدور كبري يف              
هذا اإلجتاه حيث أنه وألول مرة يف تأريخ اليمن يتم حتديد مواسم اإلصطياد واإلعالن              
رمسياً عليها وألول مرة يتم حتديد سقوف اإلنتاج املمكنة من خمتلف املوارد البحريـة              

أيضاً إغالق اإلصطياد يف مناطق وفترات التكـاثر للمـوارد البحريـة            التجارية ويتم   
  .التجارية اهلامه

وبناًء على تلك اجلهود املبذولة من قبل مركز أحباث وعلوم البحار وجلنة ترشيد             
عمليات اإلصطياد فقد مت إيقاف التدهور املستمر يف كميات املخزون للموارد البحرية            

الصخري ، األمساك القاعية وهي املوارد املهددة دائمـاً         ،وخاصة من احلبار ، الشروخ      
باإلستنـزاف نتيجة للتوجه املستمر من قبل املستثمرين يف اإلنتاج منها نتيجة لسببني            

  :رئيسيني مها 
  .األمهية التجارية هلا - ١
  .سهولة إصطيادها بواسطة شباك البحر القاعية - ٢

سباب عديـدة وبعـد قيـام       ولكن يف هناية الثمانينات مجد نشاط هذه اللجنة أل        
الوحدة وخاصةً مع بداية السماح للمستثمرين من القطاع اخلاص واألجنيب باإلستثمار           
يف جمال اإلنتاج السمكي برزت احلاجة والضرورة إلىوجود هيئة تشرف على تنظـيم        
وترشيد عمليات اإلصطياد ومت بالفعل إعادة تشكيلها ولكن يف هذه املرة مل تكن عملية              

هذه اللجنة بالعملية الناجحة فلم تعمل هذه اللجنة أي شيء منذ مت تأسيـسها              إحياء  
منذ أكثر من عام ومل تعقد أي إجتماعات ما عدا إجتماع واحد فقط بالرغم من إجناح                
مركز أحباث علوم البحار والذي طرح الكثري من القضايا اهلامه املنظمـة لعمليـات              

  .إستغالل الثروة السمكية
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ذلك فإن األحباث السمكية حققت الكثري من اإلجنازات اهلامة ومـن           إنطالقاً من   
  :هذه اإلجنازات 

 تنفيذ الربامج العلمية الشاملة للدراسات البيولوجيه لألحياء البحريـة ومت           -١
حتديد أنواع األمساك واألحياء البحرية املتواجدة يف املياه اليمنيـة ،جمـاالت            

ارية منها ،مواسم تكاثرها ،تقديرات     إنتشارها ،مواسم ظهور التجمعات التج    
املخزون وكميات اإلصطياد املمكنة منها سـنوياً وغريهـا مـن جمـاالت             

  .الدراسات البيولوجية
تنفيذ الربامج العلمية الشاملة للدراسات اإلكيالوجرافية خلليج عـدن ومت          -٢

حتديد اخلواص اإلكيالوجرافية ملياه خليج عدن وتوزيعات درجات احلـرارة          
كسجني ، امللوحة وتأثريها على توزيعات التجمعات لألمساك واألحيـاء          ،األ

  .البحرية يف خليج عدن وجزيرة سقطرى
 عمل املسوحات امليدانية السنوية لتقدير خمزون احلبار وتقديرات اإلنتـاج           -٣

السنوي منه واجملهود الالزم لذلك وهذه املسوحات مل تتوقف ألن املركـز            
  . املنتجة بإستخدام سفن اإلصطياد هلذا الغرضينفذها مبساعدة الشركات

النـزوالت امليدانية على إمتداد الشريط الساحلي يف مواسـم إصـطياد           -٤
الشروخ الصخري لتجميع البيانات البيولوجية هبدف الرقابة العلمية علـى          
سري إستغالل هذه املوارد التجارية اهلامة ووضع املقترحـات والتوصـيات           

  .ف تنظيم إصطياد هذه املواردلقيادة الوزارة هبد
إلىالبحر األمحر لدراسة   ) إبن ماجد   (  متت عدة رحالت على ظهر القارب        -٥

اجلمربي واألمساك القاعية بالرغم من الظروف الصعبة لتشغيل هذا القـارب          
مت وضع املقترحات والتوصيات لقيادة الوزارة هبدف تنظيم إصطياد اجلمربي          

  .واحلفاظ على املخزون منه
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ال زال مركز علوم البحار واملوارد البحرية مستمر يف تنفيذ دراساته وأحباثة            -٦
اجلمربي، احلبـار ،    ( يف جمال تربية األحياء البحرية ومنها على وجه التحديد        

بالرغم من الظروف الصعبة املعيقة هلذا النشاط وعدم توفر ميزانية          ). األمساك
  .م١٩٩٤التشغيل واألجهزة اليت فقدت يف عام 

ينشط املركز أيضاً يف جمال دراسات البيئة البحرية وقد نفذ مسحاً شـامالً             -٧
للتنوع البيولوجي على إمتداد الشريط الساحلي خلليج عدن وشارك املركز          

  .بفعالية يف تنفيذ برامج مشروع بيئة البحر األمحر
  :االجنازات والصعوبات للبحث العلمي يف جمال الثروة السمكية:٤-٢-٢

ازات اليت حتققت يف جمال األحباث السمكية هي إنشاء بنية أساسـية حتتيـة              اإلجن
للبحث العلمي جيدة متمثله يف مركز علوم البحار واملوارد البحرية جبميـع منـشأته              

  :وأقسامه اخلاصة بالبحث العلمي يف خمتلف اجملاالت ومن هذه األقسام 
  .قسم األحياء البحرية - ١
  .قسم علوم البحار - ٢
  . تربية األحياء البحريةمركز دراسات - ٣
  .مركز دراسات البيئة البحرية - ٤
  ).إبن ماجد ( قارب األحباث  - ٥
  .فرع املركز حبضرموت - ٦
  ).فرع املركز حتت التأسيس ( مشروع بيئة البحر األمحر باحلديدة  - ٧

ولكن نشاط هذه األقسام غري كامل وحمدود نتيجة لكثري من الصعوبات اخلارجة            
  :من هذه الصعوبات عن مسئوليات قيادة املركز و

.. عدم توفر امليزانية التشغيلية لنشاط املركز لتنفيذ الربامج العلمية املطروحة            - ١
إن نصف نشاط املركز يعتمد علـى قـارب األحبـاث                       : فعلى سبيل املثال    
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وهذا القارب ال ميتلك امليزانية التشغيلية الضرورية لنــزوله         ) إبن ماجد   ( 
  .إلىالبحر وصيانته

كما أن نشاط املركز ال يعتمد فقط على الربامج العلمية املنفذة على سـفن               - ٢
اإلصطياد التجارية ،بل اجلانب األخر من النشاط املهم هو النـزول امليـداين            
على إمتداد الشريط الساحلي ملتابعة سري نشاط اإلصطياد التقليدي وتنفيـذ           

يت يتم إصطيادها من قبـل      الربامج العلمية اخلاصة بدراسة األحياء البحرية ال      
الصيادين الساحلني وبدراسات البيئة البحرية ولتنفيذ مثل هذه الربامج يتطلب          

  .توفري سيارات قوية واملخصصات املالية الالزمة للسفر والترحال
عدم توفر الكادر العلمي الكايف يف جماالت دراسات الثروة السمكية كعلـوم             - ٣

علوم البحار مبختلف جوانبـها الفيزيائيـة       األمساك ، علوم األحياء البحرية ،       
والكيميائية والبيولوجية ، علوم اإلصطياد ، علوم تكنولوجيا األمساك ، علوم           
البيئة البحرية وغريها ،واإلسـتفادة مـن خرجيـي اجلامعـات مـن ذوي              
اإلختصاصات البيولوجية العامة يف إعتقادي ال يفي مبتطلبات البحث العلمي          

 دراسية إلىالبلدان املتقدمة لتخريج كوادر متخصصة يف        فاملطلوب إجياد منح  
اجملاالت املذكورة سلفاً لتساهم باإلطالع مبسئوليات البحث العلمي يف جمـال           

  .الثروة السمكية
عدم تأهيل الكادر املوجود حالياً على اإلطالق وما مت تأهيلهم العدد اليـسري              - ٤

نا الكثري من الربوتوكوالت    الذي ال يتجاوز عدد أصابع اليد مع العلم بأن لدي         
موقعة بالتعاون مع كثري من البلدان الصديقة والشقيقة ومل يتم اإلستفادة منها            

  .يف هذا اجملال
 عدم توفر اإلمكانيات لبناء عالقات تعاون مع خمتلف مراكز ومعاهد األحباث            - ٥

العلمية يف جماالت الثروة السمكية يف البلدان الشقيقة والـصديقة ،وهـذه            
  .قات مطلوبة وضرورية لتبادل اخلربات وتأهيل الكادرالعال
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ضرورة الرفع من مستوى معيشة الباحثني ألن البحث العلمي يتطلب إجيـاد             - ٦
كادر علمي حبثي خايل من مهوم احلياة ومتفرغ للبحث العلمي ومساعدته يف            
توفري متطلبات املتابعة لنشاطات األحباث يف خمتلف أحناء العامل واحلصول على           

ملراجع والدوريات الالزمه لتخصصة ،ناهيك عـن ضـرورة اإلشـتراك يف            ا
شبكات اإلتصاالت احلديثه ،وعليه فإن إقرار قانون خاص لألحباث السمكية          
أسوة بقانون األحباث الزراعية واجلامعات هلو ضـرورة يتطلبـها العمـل يف             

  .جماالت البحث العلمي
اخلارج من قبل اجلهات املسئولة يف      عدم اإلهتمام بالندوات العلمية املنعقدة يف        - ٧

احلكومة وعدم مساعدة الباحثني يف توفري هلم فرص املـشاركة يف النـدوات             
لإلستفادة وكسب اخلربات يف جماالهتم وحتفيزهم لتنشيط وتطـوير البحـث           

  .العلمي
لإلرتقاء )  الكمبيوترات   –امليكروسكوبات  ( عدم توفر األجهزة احلديثة مثل       - ٨

  . بالدنا إلىاملستوى املقبول علمياً على األقلبالبحث العلمي يف
صعوبة احلصول على املعلومات من املؤسسات واملرافق احلكوميـة واملختلطـة           
واخلاصة العاملة يف قطاع الثروة السمكية وعدم وجود جهاز لإلحصاء السمكي يكون            

ط قطـاع   املسئول رمسياً يف حتمل مسئوليته بتجميع البيانات اإلحصائية اخلاصة بنـشا          
  .األمساك 

ومن أجل ذلك فإننا نرى بأنه من الضرورة مبكان طرح بعض احلقائق املوضوعية             
والعلمية للفت اإلنتباه إلىاجلهات املعنية حبيث تأخذها بعني اإلعتبـار عنـد رسـم              
السياسات اإلستثمارية يف جمال اإلنتاج السمكي وسياسات األمن الغذائي للمـواطن           

  :وهي 
 على أن الثروة السمكية هي ثروة متجددة وختتلف عن املوارد            جيب التأكيد  -١

  .الطبيعية األخرى 
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إن سقوف اإلنتاج السنوية من املوارد البحرية اليت يتم حتديدها متثل أقصى            -٢
كمية ميكن إصطيادها من هذه املوارد وتتطابق مع الفترة الطبيعية جملتمعـات            

 منها باملوت الطبيعي ونتيجـة      هذه األحياء على جتديد نفسها وتعرض الفاقد      
لعمليات اإلصطياد وعند جتاوز ذلك فإنه يكون على حساب املخزون مـن            

  .هذه املوارد والذي يبدأ باإلخنفاض والتدهور 
 عـدد أيـام     –عدد سفن اإلصـطياد     :  جيب التقيد مبجهود الصيد وهو       -٣

 اإلصطياد أي فترة إستمرارية موسم اإلصطياد ،ويتم حتديـد ذلـك وفقـاً            
للظروف البيولوجية هلذه األحياء وبناء على السقوف احملددة مـن اإلنتـاج            
السنوي منها ،وأي زيادة يف اجملهود يعرض املخزون إلىاخلطر ناهيك عـن            

  .األضرار البيئية اليت سوف حتدث من جراء زيادة عدد قوارب اإلصطياد
وف يـزداد    ال ميكن اإلعتقاد بأنه بزيادة عدد الشركات وعدد القوارب س          -٤

اإلنتاج وبالتايل زيادة دخل الوزارة ألن احلقيقة عكس ذلـك فـإذا أزداد            
الدخل واإلنتاج يف سنه حمددة فإنه سوف يكون على حـساب اإلنتـاج             
للسنوات القادمه ،وال ميكن بلوغ الكمية املناسبة فيهـا حـىت للتـشغيل             

لسابقة يف  اإلقتصادي للسفن التجارية ،وهو واقع لدينا من خالل التجربة ا         
  .إستغالل احلبار وشروخ األعماق

جيب التأكيد وحبزم ودون شك بأنه من أجل احلفاظ على الـدخل الثابـت        -٥
واملستقر من إستثمار مواردنا البحرية علمياً وجيب تفعيل جلنـة ترشـيد            
عمليات اإلصطياد واإلدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري ودعم مركز         

  .وارد البحريةأحباث علوم البحار وامل
الزيادة يف خمزون املوارد البحرية وبالتايل زيادة اإلنتاج ال ميكن أن يـايت إال              -٦

  :من خالل األتـي 
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عدم التركيز على إستغالل موارد بعينها وإمهال املخازين الكبرية مـن             -  أ
املوارد األخرى ،أي توسيع اإلستثمار إلستغالل األمساك الـسطحية         

  .اك الغري مرغوبة حملياًالصغرية والكبرية واألمس
اإلهتمام باألحباث العلمية يف جماالت اإلستزراع الـسمكي البحـري           -  ب

هبدف املشاركة يف إعادة اإلنتاجية للمخزون من املـوارد البحريـة           
  .اهلامة

منع اإلصطياد يف مواقع وفترات التكاثر واملساعدة يف وضـع املواقـع             - ج
  .القاعيةالصناعية لتكاثر األمساك واألحياء البحرية 

تشجيع تطور اإلصطياد الساحلي التقليدي ،أي تطوير معدات ووسائل           - د
  .اإلصطياد التقليدي
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  :جتارب اإلستزراع السمكي يف اليمن :٣-٢
إستزراع األحياء املائية يعين عملية إنتاج احملاصيل من الكائنات املائية عن طريـق             

ظم هلذه املزارع باألحياء املائية     إستزراعها يف ظروف إصطناعية مالئمة ، والتزويد املنت       
  .املستزرعة ، وتغذية هذه األحياء املرباه ومحايتها من األحياء املائيه املفترسة 

  :تتم عملية اإلستزراع على مرحلتني
وختتص هذه املرحلة بالعناية بالريقات يف مراحل منوهـا األوىل بعـد            :التفريخ)أ(

، والفقس يـتم إصـطناعياً يف       الفقس مباشرة وحىت بلوغها مرحلة احلضانة       
أحواض خاصة معدة هلذا الغرض ، كمـا ميكـن أيـضاً احلـصول علـى                

  .طبيعياً ، حيث يتم إصطيادها مث تربيتها ) االصبعيات(الريقات
تتم يف هذه املرحلة تربية الزريعه مع       :احلضانة والتربية حىت احلجم التسويقي    )ب(

  .ا إلىاحلجم التسويقي توفري مجيع الظروف املالئمة هلا هبدف ايصاهل
األمساك الزعنفيه ،   :تضم األحياء اليت ترىب يف أحناء العامل سواء النهرية أو البحرية            

واالعشاب املائية ، وقد بلغ اإلنتـاج       ) االصداف(والرخويات) اجلمربي(والقشريات
مليون طن متري وقد أسـهم اإلنتـاج        ) ١٦(العاملي من هذه األحياء املائيه املستزرعه     

وقد كان توزيع اإلنتاج القاري     % ٦٥,٥واإلنتاج النهري ب    % ٤٣,٥بحري ب   ال
  :كالتايل 

، % ٢، أمريكا اجلنوبية    % ٤، أمريكا الشمالية    % ٩، وأوروبا   % ٨٠أسيا  
من املصايد النهرية ، اإلنتاج العريب مـن اإلسـتزراع    (FAO 93)، % ١وافريقيا 

  .وألف طن فقط من املياه املاحله  الف طن من املياه العذبه ، ١٧,٣وحدة ، بلغ 
ونستنتج من هنا أن األنواع النهرية املستزرعه أكثر قابلية للتكيف على الظروف            

  .اإلصطناعية لإلستزراع 
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٧٠

  -:أمهية اإلستزراع السمكي:١-٣-٢
إىل أن إنتـاج األمسـاك يف   )الفـاو (تشري تقارير املنظمة العاملية لألغذية والزراعة      

م وهذا يشري   ٩٣ مليون طن لعام     ١٠١,٢لبحرية ، واملياه العذبه بلغ      املصايد الطبيعية ا  
يف الـستينات   % ٧,٤إلىتدين معدل اإلنتاج العـاملي ، إذ أن الـنقص وصـل إىل            

يف التـسعينات ،    % ٠,٥يف الثمانينـات وإىل   % ٣,٦يف السبعينات إىل  % ١,٧وإىل
ئية اليت أثرت علـى     والسبب الرئيسي هو اإلفراط يف إستغالل املصايد والتقلبات البي        

  .املخزون السمكي وأدت إلىإسترتاف خمزون عدد من األمساك اهلامه 
هلذه األسباب يشهد اإلستزراع السمكي يف العامل نشاطاً وتطوراً هامـاً حيـث             

 مليون  ١٥,٨م إىل ٨٤مليون طن سنة    % ٦,٩تصاعد اإلنتاج السمكي املستزرع من      
  % .٩م ومبعدل زيادة سنوية ٩٣طن سنة 

  -:أهداف اإلستزراع السمكي :٢-٣-٢
ضمان األمن الغذائي للمواطنني وذلك على طريق توفري إنتاج مسكي بتكلفـة            -١ 

مناسبة حملدودي الدخل الذين ميثلون الغالبية يف معظم الدول العربية ، وكذلك            
إنتاج غذاء فاخر لتلبية الطلب الداخلي واخلارجي لإلستهالك مثـل اجلمـربي            

  .اخرهوبعض األمساك الف
  :محاية وتدعيم املخزونات البيئية يف احمليط الطبيعي-٢

نتيجة لوجود ظاهرة الصيد املفرط يف العديد من املصايد الطبيعية وبسبب وجود            
التلوث البيئي بأنواعه كما تربز أمهية اإلستزراع السمكي من خالل عمليات التفريخ            

وإعادة ختزينها يف احمليط    ) ياجلمرب(الصناعي للحصول على زريعة األمساك والقشريات     
  .الطبيعي هبدف تدعيم املورد السمكي فيها 

وقد أدركت وزارة الثروة السمكية أمهية اإلستزراع السمكي وبإرشاد منها قـام     
مركز أحباث علوم البحار بإنشاء حمطه صغرية ألحباث اإلستزراع يف جزيرة السمال مث             

  .م١٩٨٠غرى عام نقلت هذه احملطة إلىمنطقة الفارسي عدن الص
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وكثمرة للتعاون بني بالدنا واحلكومة اليابانية ممثلني بـوزارة الثـروة الـسمكية             
مت إنشاء مركز أحباث تربية األحياء املائيـه يف          (JICA)ومنظمة التعاون الدولية اليابانية   

، وذلـك ملواصـلة األحبـاث       ) عدن الصغرى (م عدن يف منطقة الغدير      ١٩٨٨عام  
 األحياء البحرية ذات األمهية اإلقتصادية مثل اجلمربي وبعـض          والتجارب إلستزراع 

أنواع األمساك اهلامة املرغوبه للمواطنني احملليني بإمكانيات حبثية أكثر تطوراً ويتكـون            
  :مركز أحباث التربية من 

صاحلة مظللة وتتكون من احواض خرسانية سـعة        / أحواض الفقس والتفريخ     •
  . وحدة ٢٠ ـ ٣م١٠

  . وحدتني ٢م٢٥٠٠ مبساحة أحواض تسمني •
  . وحدات ٣دقيقة  / ٣م٣مضخات سحب ماء البحر بقدرة  •
  . وحدات ٣دقيقة  / ٣م٥,٩ و ٢,٣مضخات هواء بقدرة  •
  .معدات لتحضري وطباخة     •
  .خمترب للتحاليل الكيمائية وخمترب للعائمات النباتيه والعوالق احليوانية  •
  .خمزن حفظ وتربيد وجممده  •
  :مركز التربيهأهم أهداف :٣-٣-٢

إجراء التجارب واألحباث إلنتاج يرقات اجلمربي بكميات جتاريه وتربيتها         -١
حىت احلجم التسويقي خاصة األنواع ذات األمهيـة االقتـصادية وإجيـاد            

  .الوسائل والطرق املثلى لتربيتها 
إجراء التجارب واألحباث على يرقات األمساك بكميات جتريبية ومـن مث           -٢

  .عها حىت االحجام التسويقية حماولة إستزرا
تطور وحتسني إنتاج الغذاء األوىل للجمربي واألمسـاك مـن الطحالـب            -٣

البحرية والعوالق احليوانية البحريه وحتسني حمتوى األعالف املقدمه كغذاء         
  .لألحياء املستزرعه 
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إنتاج الريقات من اجلمربي واألمساك وإعادة ختزينها يف البحـر لتـدعيم            -٤
  .لطبيعي منها املخزون ا

  :إمكانية اسهام مركز تربية األحياء البحرية :٤-٣-٢
 من األساس للمركز أن تكون مساحة أحواضه ومنشأته األخـرى لألغـراض            
البحثية واإلستزراع التجرييب ما عدا املفرخ فيمكن إنتاج الريقات منه بكميات جتاريه            

  .تصل إلىعشرة ماليني يرقة يف املوسم 
مليات البحثية يف املستقبل يعتمد باألساس يف إقامة مزرعة جتريبيـة      أن التربية والع  

منوذجيه يف موقع مناسب ، قرب من املركز تبلغ مساحتها عشرة أضـعاف مـساحة               
  .املركز

كما يبدي املركز إستعداده لتحديد املناطق الصاحلة لإلستزراع إلستغالهلا من قبل           
م بريقات اجلمربي لتربيتها يف مزارعهم      املستثمرين من القطاع اخلاص وسيقوم بتزويده     

  .اخلاصة 
واجلدير ذكره أن املركز قد أسهم بتدعيم املخزون السمكي الطبيعي يف البحر ،             

م بإطالق اآلالف مـن صـغار اجلمـربي         ١٩٨٨حيث قام منذ بداية إنشائه يف عام        
، ) م١٩٩١(،  ) م١٩٩٠-١٩٨٩(الفائضه عن حاجته إلىالبحر وذلك يف أعـوام         

، اليت تعود كإنتاج للصيادين وبذلك حتقق دور املركز كمساهم          ) م١٩٩٥-١٩٩٣(
  .فعلي يف تدعيم وتوفري األمن الغذائي 

كما قام املركز من خالل إنتاجه التجرييب بإنتاج كميات من اجلمـربي إيـصاهلا              
إلىاحلجم التجاري يف السنوات املاضيه ويسعى املركز حالياً إلنشاء مزرعة منوذجيـة            

  .ون مع القطاع اخلاص يتم من خالهلا اإلنتاج بكميات جتاريه بالتعا
ملخص عن جتارب تربية اجلمربي يف مركز أحباث تربية األحياء البحرية عدن ـ  

  -:اليمن 
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م وقـد بـىن وجهـز       ١٩٨٨أفتتح مركز أحباث تربية األحياء البحرية يف إبريل         
ذ إفتتاحة حـىت الوقـت       وقد أجريت من   (JICA)بتمويل من منظمة التعاون اليابانية      

احلاضر العديد من التجارب إلمكانية إستزراع اجلمربي البحري يف اليمن وقد تركزت            
وهـذا   Penaeus Semisulcatusو   Penaeus Indicusاألحباث على نـوعني  

  :ملخص للتجارب اليت أجريت على اجلمربي خاصة 
  -:التجربة األوىل

  .صادية أجريت على نوعني اللذين هلما أمهية إقت
   :P . Indicusأوالً النوع 

 يرقة من صغار اجلمربي من هذا النوع من أمهات جلبـت            ١٠٤,٣٢١مت إنتاج   
 وحدة مجـربي  ٣٠,٠٠٠املهرة ومت تربية كمية منها حسب سعة احلوض حوايل /من م 

  -:وقد كانت نتائج هذه التجربه كالتايل
  %.٤٢يف مرحلة الفقس والتفريخ كانت نسبة اإلعاشه  •
 ٢٥٠معدل الكثافة الزريعـه     % ٧٨,٣مرحلة احلضانه كانت نسبة البقاء      يف   •

  . يوم ٣٠ مدة احلضانه – ٢رأس ، متر
 وحدة مجربي أي مبعدل كثافة      ٣٧١٢٢يف مرحلة التسمني عدد الزريعه كان        •

 كيلـوا   ٤٨٠وكان الناتج النهائي    .  شهراً   ١٢ مدة التربية    – ٢وحدة متر /١٥
حصلت وفيـات نتيجـة     .  جراما للوحدة    ٢٠,٦جرام من اجلمربي مبعدل وزن      

نتيجة لقلة األكسجني املذاب يف املاء يف فصل الـصيف يف           ٢لزيادة الكثافه يف املتر   
  .كيلو جراما من اجلمربي ١٥٦م وأدى إىل فقدان حوايل ٨٩أغسطس 

  %.٨٨-١٩٨٩كانت نسبة اإلعاشة حىت أغسطس 
  % .٦٣-١٩٩٠كانت نسبة اإلعاشة حىت مارس 
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  :Penaeus Semisulcatusلنوع ثانياً ا

 وحدة من الريقات اجلمربي مـن  ١٢٤٥٨٤يف مرحلة الفقس والتفريخ مت إنتاج    
املهرة كانت نـسبة اإلعاشـة يف هـذه املرحلـة             /هذا النوع من أمهات جلبت من م     

  .م٩٠م وحىت مارس ٨٩وقد أجريت هذه التجربه يف الفتره من يناير % ٦٩-٥٠
رعت كل الكمية املذكوره يف حوض حـضانه خرسـاين          يف مرحلة احلضانه ز    •

وحـدة  ٢٥٠يوماً  كثافـة الزريعـة كانـت      ٣٨ملدة   ٢م٥٠٠٠بلغت مساحته   
  .٢م/مجربي

 بــ  ٢م٢٥٠٠مبـساحة    (RP-2)يف مرحلة التـسمني زرعـت الربكـه    •
 كان عندالناتج النهائي عند     ٢م/وحدة مجربي ١٤,٧وحدة مجربي بكثافة    ٣٦٦٨٠
 ١١ جراما للوحدة ، فترة التربيـة        ١١,٢عدل وزن    كيلو جراما مب   ٢٣٤احلصاد  
  .شهراً

وقد متت هذه التجربه للفتره     % ٥٧,٢بلغت نسبة البقاء يف مرحلة التسمني        •
  .م مبشاركة باحثني مينيني مع اخلبري الياباين١٩٩٠م حىت مارس ٨٩من يناير 
  :التجربة الثانية

قد قام هبـا بـاحثون      م و ١٩٩٢ ديسمرب   –أجريت هذه التجربة يف الفترة يناير       
 وقد P . Indicusمينيون وذلك لدراسة إمكانيات إنتاج جيل ثاين من اجلمربي نوع 

استخدمت يف هذه التجربه أمهات مجربي من اجليل األول وقد كانت نتـائج هـذه               
  :التجربه كالتايل

  % .٢٧,٥بلغت معدالت البقاء يف مرحلة التفريخ  •
  % .٧٢,٤ه بلغت معدالت البقاء يف مرحلة احلضان •
  % .٧٣,٣بلغت معدالت البقاء يف مرحلة التسمني  •
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  . جراماً ١٩,٠-١٨,٥بلغ معدل الوزن عند احلصاد  •
  :التجربة الثالثه

م ٩٣خالل الفترة من مارس     ) يورش(أجريت هذه التجربه بإشراف اخلبري الياباين       
م علــــى نــــوعني مــــن اجلمــــربي                            ٩٤وحــــىت ابريــــل 

P.Simisulcatus  و Metapenaeus Monoceros  
وقد كانـت   ) البحر األمحر   (  جلبت االمهات هلذين النوعني من حمافظة احلديده        

  :النتائج كالتايل
  :P.Semisulcatusأوالً النوع 

 يرقه من اجلمـربي وقـد       ١٢٠,٠٠٠يف مرحلة التفقيس والتفريخ مت إنتاج        •
  % .٢٥كانت نسبة اإلعاشة يف هذه املرحلة 

 مرحلة احلضانه كانت نسبة اإلعاشة متدنية نتيجة حلجز صغار اجلمربي ملدة            يف •
أطول يف حوض احلضانه نتيجة لترميم حوض التـسمني ممـا أدى إىل تعرضـها               
لألفتراس من قبل األمساك املفترسة اليت تدخل إىل احلوض بشل بيض مث تكرب وهلذا              

  % .٧كانت نسبة البقاء فقط 
 كيلـو   ٤١(وكان الناتج النـهائي   % ٤٣نسبة البقاء   ويف فترة التسمني كانت     

  . لوحدة اجلمربي ١١,٩مبعدل وزن) جراما
  : Metapenaeus Monocerosثانياً النوع 

ويف مـرحليت احلـضانه     % ٥٠بلغت نسبة البقاء يف مرحليت الفقس والتفريخ        
% ١٧ حىت يـوم احلـصاد       ٢م٥٠٠والتسمني حيث بقيت يف حوض حضانه سعة        

  .م٩٤يلو جراما يف ملية التجربه يف ابريل  ك١٥وحصد هلا 
  :جتارب إستزراع األمساك  •
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أما بالنسبة لتجارب إستزراع األمساك فقد بدأت التجارب ملعرفة األنـواع الـيت          
ميكن تربيتها حيث بدأ العمل أوالً بإستزراع العريب ولصعوبة تكيف هذه األنواع على             

لغذاء وهي يف املرحلة األوىل فقد واجهنا       البيئة وهي يف حالة األسر وعدم تكيفها على ا        
وبدأنا العمل من أنواع أخرى مثل      . صعوبات يف تربية هذا النوع لذلك توقف العمل         

بالنسبة للجحش وجدنا صعوبه يف تغذيته يف املراحل األوىل بعـد           . اجلحش واحلربت   
لة األسـر   الفقس أما احلربت فيعترب من أفضل األنواع واليت تكيفت على البيئة يف حا            

كما أن احلصول على بيضها سهل يف موسم الوضع حيث أهنا ال حتتاج إىل حقن مثـل                 
  .بعض األنواع من األمساك لتحفيزها على وضع البيض 

م يف تربية احلربت ورغم نقص الغـذاء        ٩١حتصلنا على نتائج ال بأس هبا يف عام         
لواردة سلفاً من حيـث     يف حالة حتسن ظروف املركز واألخذ باملالحظات ا       ..   األوىل  

ان نتحصل على   .. ترميم االحواض وبناء سقيفه لألحواض اخلارجيه مع توفري الغذاء          
  ..نتائج أفضل 

  .النواحي السلبية اليت ترافق سري العمل :٥-٣-٢
هناك الكثري من النواحي السلبية واليت ترافق سري العمل يف مركز التربيـه منـها            

 تنعدم الكثري مـن مقومـات العمـل البحثـي يف            شحة اإلمكانيات التشغيليه حيث   
  :اإلستزراع منها

عدم توفر قطع غيار الكثري من اآلالت اهلامة مثل املضخات خاصة مضخات            -١
سحب املاء إىل خزانات الترشيخ بعد أن توقف الدعم الياباين مـن منظمـة              

  .م وحىت اآلن ١٩٩٤ منذ عام (JICA)التعاون الدولية اليابانيه 
 لقيـاس   DOوجهاز  PHر أجهزة قياس نوعية املاء مثل جهاز عدم توف-٢

االكسجني املذاب ، وكذلك املواد الكيمائيه الكاشفه للغازات الـسامه يف           
املاء حيث أن معرفة نسب هذه املواد يف املاء ضروري جداً لسالمة القطعان             

  .املستزرعه من األحياء البحريه 
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ه اهلامه يف عمليات التحاليل املختربيـه       عدم توفر الكثري من املواد الكيمائي     -٣
  .الضروريه وذلك لغالء أسعارها يف السوق حيث يعجز املركز عن شرائها 

عدم توفر مواد التغذيه األوليه للمراحل الريقيه مثل األرتيما الذي يعترب ذو            -٤
أمهيه كبريه يف تغذيه يرقات اجلمربي واألمساك حيث ال يتوفر هذا النوع من             

  . الدقيقه يف السوق احملليه القشريات
ال تتوفر يف املركز وسائل النقل الضروريه للعمل واليت فقدت كلها أثنـاء             -٥

متـر ، سـياره بيـك آب        ١٠م منها قارب مع احملركات طول       ٩٤حرب  
، باصـات نقـل     ) طن١(ألغراض العمل داخل املركز ، شاحنه بقدرة رفع         

  .العمال 
ي للقيام بأعمال صيانه األحواض اخلرسانيه      امليزانيه املرصوده للمركز ال تف    -٦

  .املتشققه وال باالعمال البحثيه إال بصوره جزئيه جداً 
اليوجد أي متويل خارجي للمركز من أي جهه بعد توقف التمويل اخلـاص             -٧

ـ         اليابانيه منـذ    (JICA)باألجهزة ومواد التغذيه وقطع الغيار من منظمة ال
  .م١٩٩٤عام 

ت من تفرد الفعاليات البحثيه يف جمـال اإلسـتزراع          كل هذه الظروف قد حدث    
م وللخروج من هذه احلاله سوف يسهم القطـاع اخلـاص           ١٩٩٤السمكي منذ عام    

باألشتراك مع املركز من خالل إبرام اتفاقيه مع القطاع اخلاص يف جمـال اإلسـتزراع               
  .السمكي بإستخدام اإلمكانيات املتوفره حالياً يف املركز وتشغيله 

 :ي اإلجيابيه اليت ترافق سري العمل النواح
هناك بعض اإلجيابيات مقابل السلبيات اليت ذكرناها فقد أدركت قيـادة وزارة             
الثروة السمكية مدى أمهية اإلستزراع السمكي كرافد لإلقتصاد الوطين وكمـساهم           
رئيسي يف توفري األمن الغذائي ، مت بذل جهود كبريه لتذليل الصعوبات وتطوير العمل              

لبحثي يف املركز مع تبين مشورع مسح ميداين لألخوار واألراضي الساحليه الصاحلة            ا
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لإلستزراع السمكي على طول الشريط الساحلي لليمن أي على طول سواحل البحر            
األمحر وخليج عدن والبحر العريب  ، وقد مت تنفيذ املسح امليداين خالل األشهر املاضيه               

ن املناسبه لإلستزراع وذلك للـدفع بعمليـه        وسوف يصدر كتيب حيدد هذه االماك     
اإلستزراع إىل األمام وإشراك القطاع اخلاص واملستثمرين اليمنيني واألجانب يف عمليه           

  .اإلستزراع وتسهيل كافة الصعوبات وتذليلها أمامهم 
ومن خالل أطر التعاون مع املؤسسات السمكيه يف الـدول العربيـه مت تفعيـل               

 اليمن ومصر وذلك من ناحية التأهيل والتدريب يف اجملال السمكي           اإلتفاقيه املربمه بني  
وخاصة جمال اإلستزراع الذي قطعت فيه مصر شوطاً كبرياً وهلا جتربه غنيـه يف هـذا              
اجملال وتنفيذاً هلذه اإلتفاقيه تلقى عدد من كوادر املركـز دورات تدريبيـه يف جمـال                

نميه قدرات الكادر احمللي ويدفع     اإلستزراع السمكي يف مصر وهذا سوف يساهم يف ت        
  .بعمليه اإلستزراع السمكي خطوات إىل األمام 

ويأمل املركز يف توفري فرص للدراسه العليا املنعدمه هنائياً منذ إفتتاح املركز حـىت              
اآلن وذلك لتطوير العمل البحثي ومواكبة التطورات اجلاريه يف جمـال اإلسـتزراع             

دقيقه ومعلومات غنيه توازي ما هو موجـود يف         السمكي واليت حتتاج إلىتخصصات     
  .الدول العربيه واألجنبيه 

ومن اإلجيابيات يف جمال اإلستزراع السمكي توجه الكثري من املستثمرين اليمنيني           
وبتشجيع من قياده الوزاره إىل اإلهتمام مبجال اإلستزراع السمكي ، فقد أقدم العديد             

إنشاء شركة املرجان اخلاصه إلستزراع األحيـاء       من املستثمرين يف هذا اجملال وقد مت        
البحريه يف حمافظة حضرموت وبالتحديد شرق منطقة الشحر ، وقد بدأ العمل فيهـا              

  .ويرتكز عملها يف تربيه اجلمربي وإستزراع الطحالب البحريه . م ١٩٩٧منذ عام 
 وتسعى هذه الشركه إلىإستخالص األدويه ومواد التجميل من الطحالب البحريه         

وحنن إذ نشجع قيام مثل هذه الشركات اخلاصه وندعو مجيع          . وتصديرها إىل اخلارج    
املستثمرين يف اليمن إىل إالستفاده من جتارب مركز تربيه األحياء البحريـه يف عـدن               



  

  
  

  القطاع السمكي  ٧٩

وشركة املرجان لألحياء البحريه يف الشحر وذلك لتطوير عملية اإلستزراع السمكي            
 وذلك ملا لألحياء البحريه من عوائد إقتـصاديه         يف اليمن ونشرها على مستوى واسع     

هامه خاصة اجلمربي ، وبعض أنواع األمساك ، ومنافع غذائيه لإلسـتهالك احمللـي ،               
وسيؤدي قيام هذه املزارع السمكيه إىل تنميه املناطق الساحليه وتشغيل أيادي عاملـه             

  .وتوفري األمن الغذائي للمواطنني 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٠

  -:وأجنازاتهاملعهد السمكي نشاطاته :٤-٢
م ، وإدراكاً لإلحتياجـات املطلوبـة لرفـع         ١٩٧٠تأسس املعهد السمكي عام     

التسهيالت املادية والقدرة العلمية للمعهد السمكي احلايل ملواجهة مجلة من متطلبـات            
التغيري وتطوير املصادر البشرية يف القطاع السمكي فقد أنشأت الدولة معهداً مسكيـاً             

الدويل،الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي،منظمة     جديداً مبساعدة البنك    
واجملموعة األوروبية املشتركة وذلك يف إطار مشروع األمساك        )الفاو(األغذية والزراعة 

  .الرابع 
يشمل املعهد اجلديد على تسهيالت مادية حديثة من صفوف دراسية وخمتـربات            

 مسخرة للعمليـة  التعليميـة       وورش جمهزة مبعدات وأدوات ووسائل تدريب خمتلفة      
  .والتدريبية للدراسني باإلضافة إىل مالعب رياضية ومساكن للطالب واملدرسني

كما أن هناك إهتماماً كبرياً أيضاً جبانب التأهيل والتدريب لطاقم التدريس متـشياً       
مع هذا التطور اإلنشائي يف املعهد وذلك من خالل بـرامج الـدورات التخصـصية               

يف معاهد ومراكز تدريب ذات مسعة طيبة يف دول خمتلفة يف أوروبا وأسـيا              املركزة هلم   
  .وأمريكا وأفريقيا

وعلى مستوى املناهج واملقررات الدراسية يقوم املعهد بني حني وأخـر بعمليـة             
  .املراجعة والتطوير هلا مبا تتالءم مع متطلبات تغيري أوضاع السوق يف هذا القطاع 

ء متخصصني يف هذا اجلانب من كندا ومصر واهلنـد          وهلذا الغرض فقد قام خربا    
  .بالعمل املشترك مع املدرسني اليمنيني إلجناز عملية املراجعة والتطوير لبعض املقررات

طالباً موزعني على ختصصات املالحـة      ٢٦١ويبلغ عدد الطالب يف املعهد حالياً       
البحرية والكهربـاء    امليكانيكا   - التثليج   - تكنولوجيا البحرية    -واإلصطياد التجاري 

  .البحرية



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨١

  -:م كالتايل١٩٩٧-١٩٩٠ويبلغ عدد اخلرجيني لألعوام 
  طالباً                      ختصص ميكانيكا حبرية١١٧
  ختصص التثليج      طالبا١١٢ً
  ختصص الكهرباء البحرية      طالبا٧٩ً
  ختصص تكنولوجيا املنتجات البحرية      طالبا٤١ً
  د جتاريختصص مالحة وإصطيا      طالبا٥٠ً

 فقد بلـغ    ٩٦/٩٧أما العدد اإلمجايل للخرجيني منذ السبعينات إىل العام الدراسي          
  . خريج٨٩٦

وهبذا العدد الضخم من ذوي ختصصات خمتلفة يوضح أمهية دور املعهد السمكي            
يف رفد املصادر البشرية الفنية املدربة للقطاع السمكي واليت الشك إهنا تساهم مسامهة             

ذا القطاع ورفع كفاءته وإنتاجيتة ضماناً لتوصيل اإلمدادات الغذائيـة          قيمة يف إدارة ه   
  . السمكية إىل املواطنني

وباإلضافة إىل دور املعهد التعليمي األساسي للطالب يقوم املعهد بإقامة الدورات           
التدريبية القصرية أثناء اخلدمة للعاملني واملشتغلني يف القطاع السمكي لرفع مهـاراهتم            

ويتم التدريب يف املعهد السمكي     . عند تنفيذ العملية اإلنتاجية يف مؤسساهتم     وكفاءهتم  
  .أويف موقع جتمع الصيادين حسب اإلتفاق

ويف إطار التعاون اخلارجي حيرص املعهد باقامة عالقة ثنائية مع نظرائـه لغـرض              
تبادل اخلربات واملهارات واملعلومات والتعرف على  أوجـه التقـدم والتـسهيالت             

وهلذا اهلدف فقد قام    . ودة يف تلك املعاهد ودورها  يف العملية التعليمية والتدريبية         املوج
املعهد بإقامة عالقة ربط التعاون مع املعهد البحري الكندي بتمويل من الوكالة الكندية             

  .ومسامهة عينية من وزارة الثروة السمكية)سيدا(أو الدولية للتنمية 
ظمات الدولية واالقليمية فقـد أقـام املعهـد         وعلى صعيد عالقة املعهد مع املن     

م حلقة عمل حول تكنولوجيا األمساك وضبط اجلودة بتعاون         ١٩٩٧السمكي يف عام    



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٢

يف املعهد حضرها ممثلون مـن مؤسـسات        ) الفاو(و) الفومسك(و)دانيدا  (ومتويل من   
القطاع السمكي واملختربات والقطاع اخلاص املهتم جبوانب التصنيع السمكي وضبط          

وقد شارك يف هذه احللقة خرباء عرب من املغرب واألردن ومدرسوا املعهد            ..جلودة  ا
  .السمكي
   -:اإلجنازات واألفاق املستقبلية: ١-٤-٢
  -:من إجنازات املعهد السمكي املتواضعة ميكن تلخيصها كالتايل-أ

خلق عمالة فنية مدربة خمصصة يف جماالت التثليج وامليكانيكـا البحريـة،            -١
  .ء البحرية تكنولوجيا املنتجات البحرية، واإلصطياد التجاريالكهربا

  .إستيعاب املؤسسات السمكية املختلفة وغريها هلذه العمالة املدربة-٢
املسامهة يف حتسني أداء وزيادة العملية اإلنتاجية يف هذه املؤسـسات مـن             -٣

مث خالل إستخدام هؤالء اخلرجيني أي الزيادة يف اإلمدادات الغذائية ومـن            
  .املسامهة يف توفري األمن الغذائي للسكان

رفع املهارات والكفاءات للعاملني والصيادين وتعزيز قدراهتم علـى إجنـاز           -٤
التنمية يف القطاع السمكي وذلك من خالل برامج الدورات القصرية أثنـاء        

  .اخلدمة اليت ينظمها املعهد سواء يف مواقع الصيادين أو املعهد السمكي
  .تدرييب مؤهل من ذوي اخلربات الطويلةخلق طاقم -٥
  .املسامهة يف خلق الوعي لألمن الغذائي واحملافظة على الثروة السمكية-٦
  .املسامهة يف رفع مستوى دخل األفراد املعيشي-٧
   -:األفاق املستقبلية-ب

للمعهد السمكي طموحات كبرية لإلرتقاء هبذا الصرح العلمي إىل مركز أقليمي           
ولكن هناك بعض الصعوبات الفنية واملادية  حالـت دون          .يب السمكي للتعليم والتدر 

وجبهود اجلميع يف املعهد وتعاون ودعم الدولة ممثلة بوزارة الثروة السمكية           .ذلك حالياً 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٣

وسيظل هدفنا حتقيق هذا الطموح مادمنا نعمل فالعمـل هـو           .سنتغلب عليها مستقبالً  
  .السبب للوصول إىل هذا احللم املنشود



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٤

  :إلحصاء السمكي وأمهيته ا:٥-٢
ال شك بأن التنمية الشاملة مهما كان نوعها وباي قطاعات الدولـة ال بـد أن                
يستند بدرجة أساسية إىل املعلومات والبيانات األولية اليت تبىن عليها اخلطط واملشاريع            
التنموية حيث ال توجد خطة تنموية بدون معلومات إحصائية من هنـا فـإن ألمهيـة                

 التنمية ودوره يف عملية البناء اإلقتصادي والتنموي للدول النامية وبشكل           اإلحصاء يف 
  .خاص كبلدنا أمهية كربى

ويعرف اإلحصاء السمكي بأنه جمموعة من البحوث االحـصائية الـيت تعطينـا             
معلومات ومؤشرات أساسية لتلك الظواهر املرتبطة بالنشاط السمكي بـشكل عـام            

قتصادية واألحباث العلمية،كما إن حمتوياهتـا وحجمهـا        وعالقتها مبتطلبات التنمية اإل   
  .تتحدد بواسطة النمو اإلقتصادي للدولة وتطور النظام اإلحصائي هلا

من أجل محاية مناطق التكاثر لألمساك ومحاية صغار األمساك حتت احلجم التجاري            
  -:ويتطلب ذلك إىل معرفة بعض املؤشرات اإلحصائية التالية

  .ام اإلصطيادكمية وأنواع وأحج .١
  .الكمية املسموح إصطيادها من املخزون .٢
  .عدد وحجم ونوع القوارب العامله يف مياهنا اإلقليميه .٣
  .نوع معدات اإلصطياد املستخدمة يف مياه اإلصطياد .٤
  .عدد الصيادين .٥
  .مناطق اإلصطياد واألعماق حسب املواسم .٦
تلمها املـصانع   كميات اإلصطياد حملياً واملصدره إىل اخلارج والكميات اليت تس         .٧

  .اخل... السمكية
وبدون معرفة هذه املؤشرات بدقة متناهية ال ميكن بأي حال من األحوال وضـع              

  .خطط تنموية مسكية ومشاريع وتطوير إدارة املصائد السمكية عموماً



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٥

  -:صعوبات العمل االحصائي:١-٥-٢
عب جداً  يف الواقع أن مشاكل اإلصطياد كثرية ومتنوعة ومعقدة وهلذا جند من الص           

إجياد نظام إحصائي مسكي موحد يليب متطلباتنا وال ميكن لنظام اإلحـصاء الـسمكي              
املعمول به سابقاً وحالياً أن يقوم لوحده مبعاجلة كافة املشاكل وميكـن حتديـد أهـم                
الصعوبات اليت تعترض العمل اإلحصائي من اإلضطالع بدوره يف حـصر كميـات             

  -:الفرد،مبايلياإلصطياد وصوالً إىل رفع إستهالك 
عدم إلتزام الشركات اإلستثمارية بإرسال بيانات يومية عن نشاط اإلصـطياد           )  ١

اإلنتاجي إىل ديوان الوزارة أوالً بأول حسب النوعية وأحجام إصطياد األحياء           
اخل خوفاً من املنافسة اإلنتاجية علـى       .. البحرية مثل احلبار وشروخ األعماق      

  .لباً على إرسال بيانات اإلصطياد وحتديد مواقعهامناطق اإلصطياد مما يؤثر س
عدم الزام الشركات اإلستثمارية أومنعها قانونياً من اإلصـطياد يف منـاطق            )  ٢

ومواسم التكاثر خاصة وأن الشركات اإلستثمارية هي يف األساس شـركات           
  .جتارية ال هتتم سوى بتحقيق الربح املادي فقط

فاق على تقدير نسبتها من إمجـايل اإلنتـاج العـام           الكميات املهربة مل يتم اإلت    ) ٣
  .السنوي

مل يتم أي معاجلة أووضع ضوابط للمنع أوالتقليل للكميات املهربـة والـيت              )  ٤
  .تتسرب بكميات كبريه جداً

عدم وجود حصر شامل لعدد القوارب العاملة يف اإلصـطياد الـساحلي يف             )  ٥
اكات يف حتديد كميـات إصـطياد       مياهنا اإلقليمية األمر الذي يدخلنا يف إرب      

% ٩٠الصيادين الفرديني والتعاونيني واليت تصل نـسبتها يف تقـديرتنا إىل            
  .تقريباً

عدم وجود حصر شامل دقيق لعدد الصيادين الساحليني وعدد الصيادين العاملني            )٦
  .على ظهر القوارب الكبرية



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٦

وأنـواع   وجود أكثر من منفذ للتصدير يعيق عملية احلصر الـدقيق لكميـات              )٧
  .الصادرات السمكية

 وجود أكثرمن جهة متنح رخص التصدير االمر الذي يربـك عمليـة حـصر               )٨
  .الكميات املصدرةوحسب النوع والقيمة بالدوالر

  :مصنع املكال لتعليب األمساك :٦-٢
يعترب مصنع املكال لتعليب األمساك من املصانع الرائدة بكل املقاييس فيما يتعلـق             

م هبدف اإلستفادة مـن كميـات   ٧٩حيث مت إنشاءه يف نوفمرب    بالصناعات السمكية، 
األمساك املصطادة بكميات كبرية واليت تكون زائدة عن حاجة املستهلك بالذات أثناء            
فترة املواسم،ومن مث تقدميها على شكل منتج مسكي معلـب مفـضل لكـثري مـن                

  .املستهلكني يسهل نقلة إىل املناطق النائية والبعيدة
عالمة جتارية للمصنع ورمز من رموز مدينة املكال اليت يقـع فيهـا             ) الغويزي  (

  .املصنع وهو حصن الغويزي التارخيي الشهري
  :املهام الرئيسية للمصنع :١-٦-٢
من أجل التركيز على اإلعتماد باملواصفات القياسية اليت حتقق الكثري من املزايا             •

ع من أجله على املـستوى  والفوائد واليت تعود وايضاً بالنفع وكما أنشئ املصن   
  :الوطين نوجزها باأليت

  . إستغالل املواد اخلام الوطنية على أكمل وجه  )١
  حتسني اإلنتاج كماً ونوعاً مع تكاليفه  )٢
  إجياد توازن أفضل بني العرض والطلب  )٣
   إزدياد الصادرات وتنوعها والوقوف أمام املنافسة األجنبية  )٤
  .وطن بأكمله زيادة الكمية اإلنتاجية لتشمل نطاق ال )٥



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٧

تذليل الصعاب أمام مصنع شقرة ليتمكن من ممارسة نشاطه اإلنتاجي وذلك            •
  :من خالل

  تزويد مصنع شقره بالعلب الفارغة اليت حيتاجها واليت ينتجها مصنع املكال ) ١
تزويده بكميات من زيت الصويا وفقاً لتنامي حاجة مصنع شـقره يف حالـة              ) ٢

  ج تأخر الشحنة اخلاصة به من اخلار
تبادل اخلربات الفنية بني املصنعني ، وقد أدى ذلك التعاون القائم بني املصنعني             )٣

يف كل من شقره واملكال إىل أن يسهموا بدورهم يف توفري األمـن الغـذائي               
للمواطنني من خالل منتجاهتم  من املعلبات السمكية ولذلك نقول أن هنـاك             

  .لب املتزايد على منتجاته منواً كبرياً يف إنتاجية املصنع ملواجهة الط
  : طاقة املصنع اإلنتاجية ٢-٦-٢

بلغت الطاقة اإلنتاجية املصممه ملصنع املكال يف السابق قبل عمليـة التـحديث           
علبة يف اليوم الواحد للوردية الواحده يف حني وصـلت إليـه الطاقـة              ) ١٧٠٠٠( 

 اليوم الواحد وباإلمكان اإلنتاجية بعد مرحله التحديث ما بني أربعني إىل مخسني ألف يف       
إنتاج املزيد من هذه املـادة الغذائية إذا حصل املصنع على حمتاجاتة من أمساك التونـة               
على مدار العام والذي حيول دون ذلك هو اإلستهالك الكبري الداخلي لألمساك ووجود             
شركات تسويق اليت تعمل على شراء كميات هائلة من أمساك التونة وتـصديرها إىل              

ارج وكذلك عدم التزام الشركات األجنبية العاملة يف جمال اإلصطياد باإلتفاقيـات            اخل
املربمة معها وذلك من خالل خرقها لنطاق اإلتفاقات واإلصطياد العشوائي دون متييز            
وجرف شباك الصيادين كل ذلك يؤثر بشكل أوبأخر على نشاط املصنع رغم اجلهود             

 ملواجهة الطلب املتزايد على منتجات املصنع نظـراً         الكبرية اليت تبذل ملضاعفة اإلنتاج    
  ).الغويزي ( للجوده العالية اليت تتمتع هبا منتجه الرئيسي من معلبات التونه املسماه 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٨

ومتكن مصنع املكال و احلمد هللا من اكتساب األسواق احمللية وأسواق دول اجلوار             
علبات السمكية األجنبيـة    دون منازع رغم انفتاح تلك األسواق ووجود العديد من امل         

وحني بدأ عامل املنافسة يظهر كعنصر حاسم وفعال يف جمال اإلنتاج الصناعي وظهرت             
أثاره واضحة يف حماوالت املنتجني املختلفه خلفض التكلفة الصناعية والتسابق يف غزو            

  .ية بدأ التركيز من قبلنا على اإلعتماد باملواصفات القياس. األسواق املختلفة واخلارجية
كما إن خفض سعر بعض املنتجات السمكية املستوردة من اخلارج واملوجـودة            
باألسواق إن الكثري من تلك السلع قد فشلت يف أن تكون رخص أسعارها صفة مميزة               
ومنافسة فقد تعمل رداءة اإلنتاج رغم اخنفاض السعر إىل احلد الذي الميكـن معهـا               

ية ، لذلك أصبحت الصفه املميزة الرئيسية اليت        اإلقبال عليه يف السوق احمللية أواخلارج     
ميكن هبا املفاضله بني املنتجات الصناعية السمكية تعتمد علـى اجلـودة واملطابقـة              
للمواصفات وهلذا فإن اجلودة تشكل عامالً أساسياً يف املنافسة بني املنتجني ولقد أدى             

نتجني يف إنتاج منتجـات     التقدم التكنولوجي إىل تطوير وسائل اإلنتاج وإىل تسابق امل        
  .ذات منفعة إلشباع حاجة الناس ورغباهتم وأصبح املستهلك سيد السوق

وعودة إىل الدور الذي يقوم به مصنعي تعليب األمساك يف كل م شقرة واملكـال               
) ٢٦٠٠,٠٠٠( م كان اإلنتاج    ١٩٩٠ومسامهتهم يف توفري األمن الغذائي ففي عام        

علبه تونه بالزيت وستـصل     ) ٤١,٠٠٠٠٠(   م إىل ١٩٩٧علبه بينما وصل يف عام      
علبه تونه بالزيـت واليـشكل      ) ٧,٠٠٠,٠٠٠(م إىل   ٩٨إنتاجيه املصنع بنهاية عام     

التسويق أية مشكلة إلن اإلنتاج يتناسب طردياً مع التسويق وهذا ما يتـضح حيـث               
 علبه فيمكن القول إن     ٤,٦٠٠,٠٠٠( م  ١٩٩٧متكن املصنع من تسويق خالل عام       

) ١٤٠٠,٠٠٠(  كجم إىل    ١٠٠و٠٠٠سهم بصوره مباشره يف تقدمي ما بني        املصنع ي 
  .كيلوجرام من مسك التونه الصايف كماده غذائية إضافة إىل احملتويات األخرى 

 إضافة ما تقدم فإن املصنع يقوم بإنتاج منتج ثانوي هـو مـسحوق الـسمك               
متع مبواصفات  طن سنوياً وهذا املنتج بت    ٢٠٠طن إىل   ١٥٠وبكميات تصل إىل حوايل     



  

  
  

  القطاع السمكي  ٨٩

مما مكن كثري من املستهلكني     % ٥٨جيده عالية اجلودة إذ تصل نسبة الربوتني فيه إىل          
من تصديره إىل اخلارج وإستخدامه بالداخل حيث يستخدم هذا املسحوق كغذاء يسد            
حاجة املستهلك عالوة على ذلك يستخدم هذا املسحوق كماده خمـصبه لالراضـي             

اء إنتاج زراعي وفري ، إن املصنع يعتمد إعتماداً كبرياً يف           الزراعية مما يساعد على اعط    
  .طن سنوياً ) ٣١٥٠( إنتاجه على امساك التونة املصطادة والبالغه 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٠

  -):قرى الصيادين ـ النشاءه والتطور(اجملتمعات الساحلية:٧-٢
ظهرت اجملتمعات الساحلية على شكل جتمعات سـكانية صـغريه أسـتوطنت            

  السواحل 
ستيطان متركز األفراد املكونة للمجتمع احمللي بقعه معينة من األرض          و يقصد باإل  

بغض النظر عن حجم هذا اجملتمع احمللي، و تركز السكان يف السواحل و مارسوا مهنة               
الصيد و مع زيادة أفراد اجملتمع و ممارسة مهن أخرى، متيز نوعـان مـن اجملتمعـات                 

سده املدن الساحلية كمدينة عدن و املكال       الساحلية، منط من اجملتمع الساحل املدين جت      
و احلديدة والصيادين يف هذه املدن ال يتمسكون بقراهم و يتحصلون على اخلـدمات              
املختلفة أسوة بأفراد اجملتمع املدين، النمط األخر هو اجملتمع الساحلي الريفـي الـذي              

 ارتبطت  و) ١١(جتسده قرى الصيادين املنتشرة على إمتداد الشريط الساحلي جدول        
نشأة اجملتمعات الساحلية بعدة عوامل ساعدت على و جودهـا و قيـام اإلسـتيطان               

  -:الساحلي منها
  .قلة مساحة األراضي الزراعية - ١
تعرج السواحل اليمنية منها يكون رؤوس صخرية تعد بيئات أفـضل            - ٢

  .للتكاثر
  .البحث عن الغذاء - ٣
 طرق قيام   سياسة الدولة التشجيعية ملمارسة مهنة الصيد الساحلي عن        - ٤

  .املشاريع التطويرية السمكية
  :أنواع اإلستيطان الساحلي:١-٧-٢

على أساس مستوى توفر التسهيالت الساحلية ميكن تقسيم اإلستيطان الساحلي          
  :إىل

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩١

  :املدن الساحلية-أ
على الرغم من اإلمتداد الواسع لسواحل اليمن إال أن عدد املدن الـساحلية               

إىل عدم و جود ظهري مناسب يساعد على قيام العديـد           رمبا بعود سبب ذلك     ، قليل،  
من املدن الساحلية، و الصيادين يف املدن الساحلية مندجمني مـع جمتمعـاهتم املدنيـة                         

ويتحصلون على خمتلف اخلدمات، كما إن املواين التجارية اليمنية غالباً ما يقتطع منها             
اء عدن و املكال و تعد املدن الـساحلية         مساحة لقيام مواين صيد كما هو احلال يف مين        

مراكز للتوزيع حتمل إليها قوارب الصيد كل يوم أطنان من األمساك، من هنا نـرى أن                
اجملتمع الساحلي املدين يتعامل مع مهنة الصيد يف مرحلتها الثانية و هي مرحلة التصنيع              

  .بغرض التسويق الداخلي و اخلارجي
  -:قرى الصيادين املركزية-ب

: ي القرى اليت يتوفر هبـا أكـرب قـدر مـن اخلـدمات األساسـية مثـل                 و ه 
اخلوبه،واخلوخه، اللحية، و رأس العاره، و فقم، شقره، و احور، و بئر علي،واحلامي،             

  .الـخ…و الشحر و نشطون
  -:من أهم اخلدمات اإلنتاجية املتوفرة يف القرى املركزية

  .سقيفه حلياكة الشباك و مستودع ملعدات الصيد - ١
  .يفه إلستالم و فرز و حتضري األمساكسق - ٢
  .خمازن و معامل لصنع الثلج و خزنه حلفظ األمساك - ٣
  .مولد كهربائي و خزان للوقود - ٤
  .وحده إلصالح القوارب - ٥
  .ورشه للمكائن و مستودعات - ٦
  .ورشه للسيارات ومكاتب إلدارة املنشأت السمكية و منازل ملوظفي اإلدارة - ٧
  .توفر مياه الشرب - ٨
  .قرى و املدن القريبة منهاطرق معبده بني ال - ٩



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٢

  -:قرى الصيادين الصغرية-ج
و هي قرى صغريه متناثرة يسكنها مجاعه من الصيادين و أسرهم و يقل عـددهم               

و غبـة العـني                 ) نـسمه    ٢١٥( كما هو يف قرية شـرمه     ) نسمه   ١٠٠٠(عموماً عن 
 اخلدمات األساسية   مما جيعل قيام املشاريع التطويرية مكلف ، لذا تنعدم        ) نسمه   ١٧٣( 

يف هذه القرى مثل الكهرباء و املياه مما يودي إىل إخنفاض أسعار املنتجات الـسمكية               
إلرتفاع تكاليف تسويقها، و تبعاً لذلك تنخفض املستويات املعيشية للصيادين و تعاين            

  :اجملتمعات الساحلية الريفية من عدة صعوبات لعل أمهها
  .مع الساحلي الريفيإنتشار األمية بني أفراد اجملت )١
  .انعزال مصادر متويل املشاريع التطويرية )٢
  .ضعف مصادر متويل املشاريع التطويرية )٣
  .تدين املستوى املعيشي للصيادين )٤

و جتدر اإلشارة إىل أن عدم توفر اخلدمات األساسية يؤدي إىل صعوبة العـيش يف            
عف شـديد   إخل مما أدى إىل ض    …بعض قرى الصيادين كرأس الكلب و سيخه و عرقه        

يف عدد السكان بالرغم من أن هذه املناطق غنية باصطياد أمساك البطابط و اجلـدب،               
كما إن املستوى املعيشي لقرى الصيادين عموماً متدنية و تعرب حالة السكن و قلة املياه               
ووعورة الطرق عن املستوى املعيشي هلذه القرى بالرغم من أن قـرى الـصيادين أو               

الريفية هي املنتجة الفعلية لغذاء السكان احملليني و رفع املـستوى           اجملتمعات الساحلية   
املعيشي للمجتمعات الساحلية و تطوير كميات اإلنتاج سيؤدي إىل إرتفـاع نـسبة             

  .إستهالك الفرد و حيقق األمن الغذائي من جمال الربوتني احليواين
  -:يةأهم الصعوبات اليت تعترض تطوير اجملتمعات الساحلية الريف:٢-٧-٢
  :مصادر املياه-١

تعد املياه من أهم متطلبات حياة اإلنسان، و إلستقرار اإلنسان البد مـن تـوفر               
مصادر مياه ثابتة إال أن اجملتمعات الساحلية الشرقية و اجلنوبية تعاين مـن نقـص يف                



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٣

إمدادات املياه، كما تعاين قرى مركزيه مثل شقره و بئر علي مـن ملوحـة امليـاه،                 
  .ملياه من البوز مما يضيف أعباء معيشية على اجملتمعات الساحلية الريفيةوتتحصل على ا

  :ظهري الساحل-٢
كْون الساحل اجلنويب املطل على خليج عدن و حبر العرب يقع موازياً إلجتاه الريح          
و بالتايل غالباً ما يكون مناخه جاف مما يعرقل من فرصة قيام ظهري زراعي ميد قـرى                 

ت الغذائية اليومية، بينما قرى الصيادين على ساحل البحر األمحر          الصيادين باإلحتياجا 
يوجد هلا ظهري واسع ، و ساعد و جود املرتفعات الغربية على إجتاه الرياح على سقوط           
أمطار و وجود ظهري زراعي تتحصل منه قرى الصيادين على اخلـضار و الفواكـه و                

امتدادها بالداخل، و رمبا تـصبح  األلبان، و تنشئ عملية تبادل سلعي بني السواحل و       
  .قرى الصيادين منافذ حبرية و تنشاء مواين حبرية و تكون نواة ساحلية مستقبالً

  :قلة عدد السكان-٣
قلة عدد السكان يف القرى املتناثرة و الصغرية على إمتداد الساحل اليمين يعيـق              

رى املتقاربة أو املندجمة    الدولة من تقدمي اخلدمات املختلفة، بينما القرى املركزية و الق         
معها يرتفع هبا عدد السكان، مما جيعل فرص تقدمي اخلدمات إليها عملية إقتـصادية               

  .للدولة كوهنا تقدم خدمات إىل أكرب جتمع سكاين
  :طرق النقل و اإلتصال-٤ 

تعاين قرى الصيادين من تباعدها و بالتايل ال ترتبط مع بعـضها بطـرق سـهله                
الطرق الوعرة من توسع عالقة القرية الساحلية مع القرى القريبة          ومعبده، بينما تعوق    

منها، أن االفتقار إىل الطرق املسفلتة حيول دون تنفيذ املشاريع التطويرية و بالتايل يعيق              
من تنشيط حركة النقل منها و إليها لألمساك و السلع املختلفـة يـؤثر سـلباً علـى                  

  .اجملتمعات الساحلية الريفية
  
  

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٤

  :املالرأس -٥
توفر رأس املال من أهم عوامل تطور اجملتمعات الساحلية الريفية و تنفيذ، مشاريع             
التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية والصحية و الثقافية، وإنعدام مصادر  متويل املشاريع            

  .التنموية السمكية يعيق من تنفيذ املشاريع احليوية لقرى الصيادين
  :التسويق-٦

ن البعيدة من صعوبة تسويق منتجاهتا السمكية كون تكـاليف          تعاين قرى الصيادي  
نقل املنتجات السمكية تنعكس على إرتفاع أسعار املنتجات السمكية،حيث ختـضع            
لقانون العرض والطلب ومبا أن كمية املنتجات السمكية أكثر من الطلب عليها فـإن              

 املـستهلكني   أسعارها منخفضة،لبعد مناطق الصيد عن أسواق اإلستهالك لضعف عدد        
يف هذه املناطق،وبالتايل تضعف املنافسة التسويقية وترسى على قيم أقل مثـل أسـعار              
املنتجات السمكية يف رأس العارة وشقرة وبئر علي والبندر كما إن إنتـاج جزيـرة               

  .سقطرة تعاين من التلف لبعد منطقة اإلنتاج عن مركز اإلستهالك والتسويق يف عدن
  :معيات والتعاونيات السمكيةعدم وجود إحتاد اجل-٧

إن وجود إحتاد عام يضم يف إطاره العمل التنظيمي للتعاونيات ومجعيات الصيادين            
والذي من شأنه توفري وتنسيق إحتياجات قرى الصيادين سيؤثر إجيابياً علـى تـوفري              
اخلدمات األساسية املتطورة لقرى الصيادين مثل خدمات املياه والكهربـاء والوقـود            

  . مناسبةبأسعار



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٥

  )١١(جدول رقم 
أهم مناطق التجمعات الساحلية يف اجلمهورية اليمنية حسب تعداد السكان واملساكن 

  .م١٩٩٤
معدل عدد   اجملموع  إناث  ذكور  األسر   عدد السكان  اسم املنطقة 

  األسر

  ٥  ١١,٨١٧  ٥,٦٩٤  ٦,١٢٣  ٢,١٩٨  ٢,١٧٩  ميدي

  ٥  ٤٥٧٩  ٢٢٣٤  ٢٣٤٥  ٨٨١  ٩٠٥  الزهرة
  ٥  ١١٧٣٣  ٥٥٧٦  ٦١٥٧  ٢١٥٨  ٢,٢٣٧  اللحية
  ٥  ٢٢١١  ١٠٥٦  ١١٥٥  ٤٥٠  ٤٧٩  كمران
  ٦  ٥٤٠٨  ٢٤٩٣  ٢٩١٥  ٨٦٣  ٨٨٨  الصليف
  ٦  ٢٥٥٢٣  ١٢٥٠٠  ١٣٠٢٣  ٤٢٤٦  ٤,٦٧٣  اخلوخة
  ٧  ٣٠٢٥٨٦  ١٣٧,٥٠  ١٦٥,٣٣٦  ٤٥٣٩٨  ٤٩,١٥٢  احلديدة
  ٦  ١٦٦٧٦٣  ٨٤٩٣٨  ٨١٨٢٥  ٢٩٨٥٨  ٣٢,٢٧١  زبيد

  ٥  ٤٠٤٨١  ١٩٣٩٦  ٢١٠٨٥  ٧٦٢٥  ٨٢٦٧  الدريهمي
  ٦  ٤٧١٢٠  ٢٢٥٦٦  ٢٤٥٥٤  ٧٩٩٦  ٨,١٧٤  خاءامل

  ٦  ١١٩٥٥  ٥٦٧٤  ٦٢٨١  ١٩٩٧  ٢٨١٤  ذباب
  ٦  ٢٧٨٨١  ١٣٥١٩  ١٤٣٦٢  ٤٩٣٦  ٤٩٩٠  موزع
  ٦  ٣٠٢٨٢  ١٤١٠٦  ١٦١٧٦  ٤٦٢٣  ٥,٦٢٣  صرية

  ٦  ٧٩١٤١  ٣٧٥٩٨  ٤١٥٤٣  ١٣٤٤٨  ١٤,٧٨٢  عدن الصغرى
  ٥  ١٤٤٤  ٦٩٩  ٧٤٥  ٢٦٢  ٢٩٦  منها احلسوة
  ٦  ٩٦٠٨  ٤٦١٦  ٤٩٩٢  ١٧٤٣  ١٨٨١  رأس العارة

  ٧  ٣٧٦٢٣  ١٧٧٢٨  ١٩٨٩٥  ٥٢٤٤  ٥٩٨٤   سقطرة٩٠
  ٦  ٨٩٨٦  ٤٢٧٣  ٤٧١٣  ١٣٧٨  ١٣٧١  اجلزر القريبة منها

  ٧  ٢٣١٤١  ١١٠٠٤  ١٢١٣٧  ٣٢٤٣  ٢٥٦٠  أحور
بئر علي والقرى 

  ٧  ٤٦٨٤  ٢٢٢٧  ٢٤٥٧  ٧١٥  ٥٧٥  القريبة

عرق والقرى 
  ٧  ٦٣٨٣  ٣٢٧٨  ٣١٠٥  ٩٥٨  ٧٢٣  القريبة

  ٧  ٤٢١٥٠  ٢٠٨٢٩  ٢١٣٢١  ٥٦٤٥  ٥٦٨٦  الشحر
  ٧  ٢٨٠٠٧  ١٤٣٨١  ١٣٦٢٦  ٤١٦٧  ٣٦٧١  الديس احلامي
  ٦  ٣٢٠٠٧  ١٥٨٩٣  ١٦١١٤  ٥٢٩٧  ٤٨٥٠  الريدة صيعر
  ٦  ٧٤٣  ٣٣٨  ٤٠٥  ١٢١  ١٢٨  منها مصينعة

  ٧  ٥٦٦٥٠  ٢٥٩٨٠  ٣٠٦٧٠  ٧٨٠٦  ٨٣٤٦  املكال



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٦

  )١١(تابع جدول رقم 

معدل عدد   اجملموع  إناث  ذكور  األسر   عدد السكان  اسم املنطقة 
  األسر

  ٦  ٢٢٣٦٨  ٩٩٠٠  ١٢٤٦٨  ٣٦٠٢  ٣٠٦١  بروم
  ٦  ٥٩١٩  ٢٩٢٦  ٢٩٩٣  ٩١٥  ٨٣  ميفعة

  ٦  ٢١٥  ١٠٤  ١١١  ٣٤  ٣٣  منها شرمة
  ٨  ١٤٦٣١  ٦٢٩٧  ٨٣٣٤  ١٩٤٩  ٢٢٩٢  الغيظة
  ٧  ١٤٣٣  ٦٢٦  ٨٠٧  ١٩٢  ٢٤٣  ضبوط
  ٧  ٨٠٦  ٣٦٩  ٤٣٧  ١٢١  ١٨٥٥  نشطون
  ٧  ٢٧١٤  ١٢٩٦  ١٤١٨  ٣٧٦  ٧٠٢  الفيدمي

  ٦  ٧٢٦٠  ٣٤٠١  ٣٨٥٩  ١١٣٨  ٦٨١  سيحوت 
  ٧  ٢٢٦٥  ١١٢٠  ١١٤٥  ٣٣٧  ٤١٦  قابع

  ٦  ٩٤٤٣  ٤٧٥٥  ٤٦٨٨  ١٧٠٤  ١٨٥٥  قشن
  ٨  ٤٧٣٩  ٢٣٧٩  ٢٣٦٠  ٥٩١  ٧٠٢  حصوين
  ٧  ٣٢٧٤  ١٥٧٤  ١٧٠٠  ٤٥٣  ٦٨١  حادب
  ٧  ٦٨٩  ٣١٠  ٣٧٩  ٩٤  ١٢٤  دمقوت

    ١٧٤٨٧٣٦  ٥٣٩٠٢٧  ٥٩٣٣٣٩  ١٨٠٣٦٨  ١٩١٩٨١٠٠  اإلمجايل

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٧

   :املرأة الساحلية ودورها يف عملية التنمية :٨-٢

ث عن املرأة حديثاً مليئاً بالشجون واهلموم ولكن كون املرأة نصف اجملتمع            احلدي
علماً بإن األهداف واإلسـتراتيجيات     . فهذه حقيقة ال ميكن التغافل عنها يف أي جمتمع        

م تبنت موضوعني مها البيئة والتنميـة املـستدمية ، واملـرأة            ٢٠١٠العاملية حىت العام    
  .ملة للمجتمعوإشراكها يف عملية التنمية الشا

 ألـف صـياد   ٤٢ويوجد على هذا الشريط الساحلي وبعض اجلزر ما يقـارب        
  . ألف نسمة٢٠٠وأسرهم والبالغ عدهم تقريباً 

  -:دور املرأة اليمنية يف البنية اإلقتصادية:١-٨-٢
تسعى اجلمهورية اليمنية كغريها من الدول إىل إحداث التنمية يف خمتلف اجملاالت            

م حتوالت إقتصادية وسياسـية وإجتماعيـة       ١٩٩٥-١٩٨٢ن  وقد شهدت الفتره م   
  .حيث أتاحت الفرصة بعض الشي ملشاركة املرأة يف عملية التنمية

% ٢يوضح لنا جماالت العمل والنسبة ملشاركة املرأة واليت بلغـت   ) ١٢(اجلدول رقم 
  من النسبة اإلمجالية 



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٨

  جماالت العمل ونسبة مشاركة املرأة فيه)١٢(جدول
  النسبة املئوية  االت العمــلجمـ الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  

  الزراعة
  صناعات حتويلية

  التمويل واألعمال اخلدماتية االخرى
  اخلدمات اإلجتماعيه

  املياه- الغاز-الكهرباء 
  التجارة واملطاعم والفنادق
  النقل والتخزين واملواصالت

  صناعات إستراتيجية
  االنشاء والبناء

  غري مبني
  

٣٩%  
١٤%  
١٣%  
٩%  
٥%  
٤%  
٢%  
٢%  
١%  
١١%  

  

  %١٠٠  االمجالـــــي

:االحصاء السكاين للمحافظات الساحلية:٢-٨-٢
إذا تابعنا اإلحصاء السكاين للمحافظات الساحلية يف اجلمهورية اليمنية جنـد أن            

)  سـاحل    -ريـف   ( التقسيم الدميوغرايف حيث يرتبط النشاط اإلقتـصادي بـني          
  ).١٣(وهي موضحة باجلدول رقم .وساحل



  

  
  

  القطاع السمكي  ٩٩

يبني إمجايل عدد اإلناث من عدد الذكور املرتبطني بالنشاط )١٣(جدول
  .م١٩٩٦االقتصادي لعام

             إمجالــي            

Total  
  حضر 

  Urban  
  ساحل    -ريف
          Rural  اسم احملافظة  الرقم  

  Fإناث     Mذكور   Fإناث  Mذكور  F إناث       Mذكور    

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  

  عدن
  أبني
  شبوه

  حضرموت
  املهرة
  احلديدة

٢٤٧  
٢٠٤  
٢١٠  
٣٧٠  
٣٠  
٨٨٩  

٢٣٢  
٢٠٧  
٢٠٧  
٣٨٣  
٢٩  
٨٨٤  

٢٣٣  
٤٤  
٢٥  
٢٣٦  
١١  
٣٤٠  

٢٠٧  
٣٩  
٢٢  
١٢٧  
٩  
٣٠٠  

١٤  
١٦٠  
١٨٥  
٢٣٤  
١٩  
٥٤٩  

٢٥  
١٦٨  
١٨٥  
٢٥٦  
٢٠  
٥٨٤  

١,١٦١,٠٠  ٧,٤  ٨٨٩  ١,٩٤٢,٠٠٠  ١,٩٥٠,٠٠٠  االمجالـــي
٠  

١,٢٣٨,٠٠
٠  

٧-  
٨-  

  جزيرة سقطره
  ذباب-ـز تع
  

٤٢,٥٠٠  
٨,٥٠٠            

          ١,٩٩٥,٦٠٠  ٢,٠٠٣,٦٠٠  االمجالــي

  
ولكن يبدو واضحاً إن عدد النـساء يف        . رغم إن البيانات اإلحصائية قد تغريت     

وهو املؤشر املراد الوصول    .احملافظات الساحلية واملعرفة بالريفية أكرب من عدد الرجال       
عانيها املرأة سـواًء يف جمـال الزراعـة أو          إليه وإىل حجم املشاكل والصعوبات اليت ت      

  .األمساك
  
  

 .م١٩٩٦االحصاء السنوي:املصدر



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٠٠

  -:الوضعية احلالية للمرأة الساحلية يف اجلمهورية اليمنية:٣-٨-٢
  حمله عامة -

أظهرت النتائج  . م١٩٩٨م ويونيو   ١٩٩٥-٩٤يف دراسات أجريت يف األعوام      
 علـى إمتـداد الـشريط الـساحلي متدنيـة           إن وضعية املـرأة اليمنيـة عمومـاً       

دياً،صحياًوإجتماعياً،وذلك وفقاً للمعايري اليت تقاس لتطور أي جمتمع أوجتمعـات          قتصاإ
وهذا التدين وضعها يف أخر القائمة املصنفة إقتـصادياً وإجتماعيـاً للفئـات             .سكانية

وذلك لعدة أسباب أمهها صعوية البيئـة عـدم وجـود           .النسوية املوجودة يف جمتمعنا   
أضف إىل ذلك   .حية،مدارس،وصرف صحي مساكن،مياه،كهرباء،مواصالت،رعاية ص 

طول الشريط الساحلي ،مث تباعد التجمعات مما أنعكس على عدم توافر هذه املقومات             
رغم حاجة الشريط،والتجمعات إىل لفته وإهتمام من قبل الدوله حىت تتمكن           .األساسية

  .املرأة الساحلية من مواكبة عملية التنمية الشاملة
مل يف القطاع السمكي فهـي كـثرية وصـعبة          وإذا أستعرضنا خصوصيات الع   

وختتلف عن العمل يف قطاعات أخرى حبيث التستطيع املرأة الساحلية أن تكون صاحبة             
  -:عمل هلذه القطاعات نورد هنا أمهها 

متويل املشاريع الصناعية السمكية واإلنتاجيه تتطلب روؤس أموال كبرية جداً          -١
  .إلقامتها

تصاحبها صعوبات وخماطر التـستطيع املـرأة علـى         طبيعة العملية اإلنتاجيه    -٢
  .حتملها

  .األمية فهي دوماً أساس املشاكل-٣
  -:األنشطة املهنية اليت متارسها املرأة يف التجمعات السمكية: ٤-٨-٢

أما بالنسبة لألنشطه اليت متارسها املرأة يف التجمعات السمكية فهـي مكتـسبه             
  -:ومتوارثة حبكم البيئة وطبيعة العمل وهي

  .مساعدة الرجل يف تفريغ محولة القوارب الصغرية-١



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٠١

  )مشكات(مجع السمك وتصنيعة وربطه يف حزم -٢
  .خياطة شباك الصيد ومجعه-٣
  .متليح وجتفيف بعض أنواع األمساك على الشاطئ-٤
  .إستخراج بعض املواد اليت تستخدم يف صناعة البخور-٥
  .باع كتحفتنظيف بعض الشعب املرجانية واحملارات اليت ت-٦
  .الصناعات اليدوية السعفية-٧
  .التسويق هلذه املنتجات-٨

  -:مالحظة هامه وجب اإلشارة إليـــها
إال أن هناك مشاهد أثبـات إن املـرأة         .رغم الصعوبات اليت ترافق العمل بالصيد     

قادرة على العمل بأي شئ مهما بلغت صعوبته،حيث يوجد يف عدد مـن النـسوة يف                
ضمن القرى السمكية يف املناطق اجلنوبية وحتديداً يف فقم ـ رأس  ساحل البحر العريب 

عدد .  عمران ـ خور عمريه ـ رأس العاره ـ واخلوبة ـ على ساحل البحر األمحر    
من قوارب الصيد الصغرية وتبحر قائده القارب مع جمموعة أخرى من النساء للقيـام              

حيـث مت   . لبيع املنتـوج   بعمليات اإلصطياد يف عرض البحر من  حتليق وجر والعودة         
متليكهن لقوارب الصيد من قبل التعاونيات السمكية على شكل أقراض أو قـروض             

وهذه الطريقة متبعة   .وفق بطاقة هويتها،وبدون وجود كفيل أورجلني لضمانتها      )ميسره
  .يف سياسيات بنك التسليف التعاوين الزراعي ملنح القروض للنساء

  -: قطاع الثروة السمكيةوضعية املرأة املؤهلة والعاملة يف
لقد سبقت املرأة يف املناطق اجلنوبية شقيقاهتا يف احلصول علـى فـرص العلـم               
والتدريب والتأهيل والتعليم العايل وعملت يف قطاع الثروة الـسمكية مـن خـالل              

موضـحة باجلـدول    -:التخصصات املرتبطة بنشاط القطاع بإختالف فروعه وهـي       
  ).١٤(رقم

  



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٠٢

  :احلكومة للمرأة الساحليةخطط وبرامج : ٥-٨-٢
اذا حبثنا معاً هذه النقطة وهي إين خطط وبرامج احلكومة هلذه الشرحية من اجملتمع              
الذي يقدم الكثريواليأخذ إال اليسري ، سنجد غياب جزئي من اخلطط والربامج الـيت              

 وهنا ال تقع املسئولية على    .من شأهنا تعزيز دور املرأة خاصة والتجمعات السمكية عامة        
وزارة الثروة السمكية فقط بل على الوزارات األخرى اهلامة واليت البد مـن تظـافر               

  .جهودها لوضع اخلطط والربامج اليت من شأهنا إنتشال هذه الوضعية املتردية
علماً بإن املرأة الريفية قد حظيت بالكثري من اخلطط والربامج والزالت الـربامج             

و املنظمـات الدوليـة واملنظمـات الغـري         التطويرية متواصلة سواء من احلكومـة أ      
والأجد تفسري هلـذا    .رغم إن العامل كله يعترب الزراعة واألمساك وحدة واحدة        .حكومية
  .التناسي

وعمالً مببدأ احلقيقة لنقل أوتوضيح املعلومة اليفوتنا هنا الذكر إن احلكومة وبعض            
 واليت بقت أمسائها بعـد      املنظمات الدولية قد تبنوا قيام وتنفيذ بعض الربامج البسيطة        

  .إنتهاء مصادر التمويل



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٠٣

  التخصصات املختلفة لقطاع املرأة اليمنية)١٤(جدول 
  املؤهـــــــــــــــــــــــــالت

  اجملــــاالت  الرقم

وراه
دكت

ستري  
ماج

  

معة
جا

اص  
م خ
دبلو

كي  
د مس

معه
عامة  

وية 
ثان

  

دي
عدا
إ

ائي  
ابتد

يبيه  
تدر

ت 
عدا
م

من   
ت 
ررا
متح

ألمية
ا

ات  
أمي

  

          ١١  ١٧    ٥  ٧  ١    فرع االقتصاد الوطين  ١
                      ١  القانون  ٢
                  ١      اهلندسة  ٣
              ٢  ٢  ٢     البحث العلمي والفين  ٤
              ٢    ٥  ١    حماضرات  ٥
                  ١  ١    تكنولوجيا األمساك  ٦
                    ١    اجلغرافية البحرية  ٧
            ٦  ٣  ٢٤        أعمال إدارية  ٨
                  ٢      يق والبيلوجرافياالتوث  ٩
  ١٥٠ ٥٠  ٦٣                  عامالت خط االنتاج  ١٠
      ٤  ٤               عامالت خمازن التربيد  ١١
عامالت مواين   ١٢

  االصطياد
          ٣        ٣  ١  

      ٤    ٤  ٤           عامالت يف التعاونيات  ١٣
  ١٠  ٧                    أعمال أخرى  ١٤

  ١٦٣ ٥٧  ٧١  ٤  ١٨  ٢٨  ٧  ٣١  ١٨  ٤  ١  اإلمجالـــــي

أما يف ساحل البحر األمحر يبلغ إمجايل عدد النساء العاملة يف النشاط الـسمكي              
  -: امرأة ومن أهم األعمال اليت يقمن هبا هي٧٠٠٠حوايل 

  .حتضري شباك الصيد-١     
  .حتضري األمساك-٢      

كما إن هناك أسر أفرادها يف اخلوخة يعملون سوياً يف طرق حفظ األمساك مثـل               
  .والتدخني وتسويق هذه املنتجاتالتمليح 

غالبية النساء العامالت يف النشاط السمكي من األميات وميارسن العمل حبكـم            
  .البيئة املتوارثة



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٠٤

  -:دور بنك التسليف التعاوين والزراعي يف مساعدة املرأة الساحلية:٩-٢
من ضمن خطط احلكومة وللنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي مت تأسيس بنـك      

 التعاوين والزراعي ملمارسة سياسة اإلقراض، من خـالل تقـدمي القـروض             التسليف
القصرية واملتوسطة والطويلة األجل ، لكي تستطيع الشرحية احملدده اإلستفادة من هذه            
القروض يف حتقيق تطور يف النشاط اإلقتصادي عموماً وحتسني مستوى دخل الفـرد             

  ).١٥،١٦(بصورة مباشرة أو غري مباشرة جدوال
عد الرتول امليداين ملنطقة ساحل البحر العريب وزيادة فروع بنـك التـسليف             وب

التعاوين والزراعي ومعرفة مدى تقـدمي الفـروع لـسكان التجمعـات الـسمكية              
القروض،برزت العديد من املعوقات والصعوبات اليت حتول دون إسـتفادة الـشرحية            

 -راض املتعلقـة بالنـساء    املستهدفة واحملددة لإلقراض،وخاصة فيما خيص سياسة اإلق      
حيث ال مينح البنك املرأة أي قرض إال بواسطة إحضار شاهدين ووثيقة ملكيـة ألي               

  .حيازة ،أو ضمان جتاري
يوضح عدد القروض املمنوحة من قبل فروع بنك التـسليف          )١٥(واجلدول رقم 

م التعاوين والزراعي يف قطاعي الزراعة واألمساك يف احملافظات أبني  وحضرموت للعـا            
  .م١٩٩٧

  يبني القروض للمراءة الساحلية)١٥(جدول رقم 
إمجــايل عــدد القــروض اسم احملافظة   الرقم

  عدد القروض املمنوحة للنساء زراعية   مسكية  املمنوحة

١  
٢  
٣  

  

 عـــدن 
  أبـــني 
  حضرموت 

  

٣٥  
١٠٨  
٢٢٠  

١٢  
  ـ
١٩٥  

٢٣  
١٠٨  
٢٧  

١٢  
  ال توجد
  ال توجد

  %.١٢ قرضاً أي بنسبة ١٢ءة حيث بلغ عدد القروض املمنوحة للمرا
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يوضح عدد القروض املمنوحة من قبل البنك يف منطقيت ساحل ) ١٦(اجلدول رقم 
  .م٣٠/٥/١٩٩٧-م١٩٩٢البحر األمحر وساحل البحر العريب لألعوام 

  ) الف ريال( القيمة   عدد القروض  فروع البنك 

 منطقة ساحل البحر األمحر -١
  منطقة ساحل البحر العريب -٢

  

٢٠٧٣  
١٣٩٧  

٢٥٤,٠١١  
٢٤٨,١٧٨  

  ٥٠٢,١٨٩  ٣٤٧٠  اإلمجالـــــــي 
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  -:اجلمعيـات السمكيـة:١٠-٢
من هذا املنطلق وجد التكافل اإلجتماعي يف اجملتمعات وقسم اجملتمع الواحـد إىل             
فئات ووظائف وظهرت فئة الصيادين واليت متثل نسبة كبرية من سـكان الـسواحل              

  .وشرحية مهمة يف جمتمع الدولة
نتيجة للضرورة اإلقتصادية وبفعل تطور الوعي اإلنساين ظهرت صيغة العمـل           و

اجلماعي التعاوين املشترك بني صفوف الفئة اإلجتماعية املتجانسة والوظيفة اإلقتصادية          
الواحدة منذ وقت مبكر يف تاريخ التطور البشري وسنت هلا القوانني واألعراف الـيت              

،بقوانينه وأعرافه وأنظمته مبا يواكب العصر ومبـا        بوسائله وأساليبه . حتكمها وتنظمها 
  .خيدم الفئة اإلجتماعية اليت حيتويها

لقد تعامل الصياد اليمين وفقاً لصيغة العمل التعاوين منذ القدم بأشكال وأمنـاط             
خمتلفة تتناسب وإختالف الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ولكن تارخينـا          

ية مسكية أنشأت يف مدينة الشحر مبحافظة حضرموت يف عام          املعاصر يؤرخ ألول تعاون   
م وأكتسبت الصفة الشرعية والقانونية ملزاولة نشاطها من حكومة الـسلطنة           ١٩٦٢

القعيطية احلاكمة حينها لذلك اجلزء من الوطن وكانت مبثابة مجعية تعاونيـة مسكيـة              
  .إنتاجية خدماتية ثقافية إجتماعية

تعاوين يف مناخات خمتلفة وال زالت تشجعه وتدعمـه         لقد شجعت الدولة العمل ال    
وتدفع به ملا له من أمهية على الصعيدين اإلجتماعي واإلقتصادي وكونه عامل مساعد             
ومكمل جلهود واإلجراءات احلكومية يف سبيل تأمني األمن الغذائي للمجتمع وتـوفري            

الدولة القوانني  وهلذا فقد سنت    .فرص عمل لشرحية كبرية ومهمة من سكان اجلمهورية       
م والـذي أكـد علـى       ٩٤ لعام   ١٨واألنظمة واللوائح املنظمة للعمل التعاوين رقم       

بأهنا منظمات إقتـصادية    )٣(استقاللية وطوعية اجلمعية التعاونية حيث عرفها يف املادة         
  .الــخ…وإجتماعية دميقراطية طوعية مستقلة
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 قريـة   ١٠٠ة أكثر من    يتواجد على إمتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمني      
 ألف صياد يزاولون مهنة الصيد مبختف الوسائل        ٤٢ومدينة مسكية تضم ما يقارب ال       

واملعدات ويقومون بإصطياد خمتلف األمساك واألحياء البحرية األخرى وهـم بـذلك            
ينطوي بعض من هؤالء    .يؤدون واجبهم الوطين يف تغذية سكان اجلمهورية من األمساك          

 مجعيـة وتعاونيـة     ٣٠ات تعاونية مسكية خدماتية يزيد عددها عـن         الصيادين يف مجعي  
  .والبعض األخر يعملون بشكل إنفرادي

نظراً للجهود اليت تبذهلا وزارة الثروة السمكية يف توعية الـصيادين وإرشـادهم          
بالطرق والوسائل احلديثة لالصيطاد وتقدمي الدعم واملساعدة املالية والعينية هلم عـن            

ملنشات السمكية واخلدمات والتسهيالت الساحلية من ثالجات جتميـد         طريق إقامة ا  
وحفظ ومصانع ثلج وتشييد مواقع مناسبة لإلنزال واحلراج وكذا يف توفري قـوارب             
الصيد و املكائن البحرية وقطع غيارها ووسائل ومعدات اإلصطياد املختلفة وبقروض           

 واملؤسسات واملشاريع الـسمكية     ميسرة عن طريق الصناديق اإلمنائية احمللية والدولية      
كل هذا شجع الصيادين الفرديني     .وكل ذلك عرب اجلمعيات التعاونية السمكية القائمة      

يف أماكن جتمعاهتم وقراهم الساحلية على تأسيس مجعيات جديدة هلم حيث مت تأسيس             
  -:م يف احملافظات التالية٩٨ مجعية تعاونية  مسكية جديدة خالل عامنا احلايل ١١
  . مجعيات٥افظة املهرة حم -
  . مجعية١ حمافظة حضرموت  -
  . مجعية١ حمافظة أبني  -
  . مجعيتني٢)سقطرة( حمافظة عدن  -
  . مجعيتني٢ حمافظة حلج  -

ونتوقع اإلعالن عن تأسيس مخس مجعيات مسكية يف حمافظة احلديـدة يف األيـام              
  . بأس بهالقادمة حيث شكلت اللجان التحضريية لتأسيسها منذ فترة وقطعت شوطاً ال
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كما تسعى الوزارة حالياً وخبطى حثيثة وبالتنسيق مـع مكاتبـها يف احملافظـات              
وقيادات اجلمعيات التعاونية السمكية فيها إىل التهيئة والتحضري إلنشاء اإلحتاد التعاوين           
السمكي فيها الذي نتمىن أن نتمكن من عقد مؤمتره التأسيسي األول قبل هناية العـام               

  .م٩٨احلايل 
تأسيس اإلحتاد التعاوين السمكي سيكون مبثابة نقله نوعية يف مـسار العمـل             أن  

التعاوين ومثره جلهود مضنية مشتركة شعبية وحكومية،وحتقيقاً ملطلب إستراتيجي مـن           
قبل التعاونني كونه يهدف اىل املسامهة يف عملية التنمية ومساعدة اجلمعيات التعاونيـة            

اخلطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بينها من جهة        يف حتقيق أهدافها ووضع الربامج و     
وبني األجهزة املختصة من جهة أخرى كما يقوم مبساعدهتا على النـهوض بأعبائهـا              
وتنظيم شؤوهنا املالية واإلدارية واملشاركة يف حل مـشاكلها وتـذليل الـصعوبات             

  . األجهزة املختصةوالعقبات اليت تواجهها وتقومي منجزاهتا والتعريف هبا باالشتراك مع
  -:وفيما يلي نقدم كشف باجلمعيات التعاونية السمكية يف احملافظات

  :حمافظة املهرة
  .مجعية حميفيف-٢  .مجعية الفيدمي-١
  . نشطون- صنبوت -اجلمعية التعاونية االنتاجية لصيادي حميفيف -٣
  .مجعية سيحوت-٦  .مجعية قشن-٥  .مجعية حصوين-٤

  :حمافظة حضرموت
  .تعاونية قصيعر-٣  .مجعية الربدة الشرقية-٢  .ة مصينعةمجعي-١
  .مجعية اجملرف-٦  .مجعية احلامي-٥  .مجعية الدبس-٤
  .تعاونية املكال-٩  .تعاونية الشحر-٨  .مجعية اخلور-٧
      .مجعية املكال-١٠
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  :حمافظة شبوه
  .تعاونية شبوه-١

  :حمافظة أبني
  .ة املستقبلمجعي-٣  .مجعية حصن سعيد-٢  .تعاونية أحور-١
    .مجعية زجنبار-٥  .تعاونية شقرة-٤

  :حمافظة عدن
  .مجعية اخليسة-٣  .مجعية صرية-٢ .تعاونية خليج عدن-١
     .مجعية فقم وعمران-٤

  :جزيرة سقطرة
  .مجعية نوجد-٣  .مجعية املنطقة الشرقية-٢  .مجعية سقطرة-١

  :حمافظة حلج
  .مجعية خور العمرية-٣  .مجعية رأس العارة-٢ .تعاونية رأس العارة-١
      .مجعية السقيا-٤

بالنسبة حملافظات البحر األمحر فقد كانت هبا عدة مجعيات تعاونية مسكية توقـف             
نشاط بعضها وأستمر نشاط البعض األخر يف حده األدىن ولكن دون وجود الـصفة              
الشرعية والقانونية حيث مل تعقد إجتماعات انتخابية ومل تتجدد تـراخيص اإلشـهار             

وقد يكون ذلك نتاجاً ألسـباب ذاتيـة وبعـضها          . ومزاولة املهنة منذ عدة سنوات    
ولكن وكما ذكرت سابقاً بأن هناك جهوداً تبذل من قبل مكتب الوزارة يف             .إقتصادية

احلديدة وتعاون فرع مؤسسة اخلدمات وتسويق األمساك يف احلديدة ألحيـاء العمـل             
 اجلهود باإلعالن عن تأسيس بعض اجلمعيات       التعاوين يف احملافظة ونتوقع أن تكلل هذه      

  .السمكية يف القريب العاجل
إن اجلمعيات التعاونية السمكية وبالرغم من دورها املهـم واإلجيـايب بالنـسبة             
للنواحي اإلجتماعية واإلقتصادية يف حياة اجملتمع اليمين إال إهنـا تعـاين مـن بعـض                
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ولتجاوز ذلك نرى العمـل مبـا       .ائهاالصعوبات واملعوقات واليت حتد من فعاليتها وعط      
  :يلي

خلق إالستقرار املعيشي للصيادين عن طريق إسهام احلكومة الفعال وامللموس          -١
يف توفري اخلدمات األساسية املتمثلة يف تنفيذ مشاريع الطرق ومتديدات امليـاه            

  .والكهرباء وإنشاء املرافق الصحية و التعليمية العامة يف قرى الصيادين
ن خروقات شركات اإلصطياد العاملة يف مياهنا واليت تؤدي إىل جرف           احلد م -٢

  .معدات الصيادين وأماكن تكاثر األمساك واألحياء البحرية األخرى
التنسيق مع كافة اجلهات ذات العالقة باختاذ التدابري الكفيلة للحد من تفشي            -٣

 وكذلك  ظاهرة التهريب لألمساك واألحياء البحرية األخرى إىل خارج الوطن        
اإلصطياد العشوائي والذي يأيت على إناث وصـغار الـشروخ الـصخري            

  .واألحياء البحرية األخرى ذات القيمة املادية  العالية
توفري مستلزمات اإلنتاج من قوارب ومكائن ومعدات وقطع غيار وغريهـا           -٤

  .بشكل دائم وميسر وبأسعار مناسبة وشروط ميسرة



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١١

 الزراعي والـسمكي يف تنميـة القطـاع         دور صندوق تشجيع اإلنتاج   :١١-٢
  .السمكي

يتمثل اإلجتاه العام للسياسة العامة لوزارة الثروة السمكية يف وضـع إجتاهـات             
واضحة من خالل حتديد أولويات حمدده لتنمية القطاع السمكي تتناسب مع التطـوير             

  :التدرجيي ملختلف جماالته وفروعه بشكل عام ، وذلك من خالل
اإلنتاجية للصيادين واجلمعيات التعاونية الـسمكية واملؤسـسات        تعزيز القدرة   -

العامة والشركات السمكية ، على أساس اإلستغالل اإلقتصادي للثـروة الـسمكية            
  .واألحياء البحرية األخرى 

توسيع وحتديث مكونات التسويق السمكي وحتسني وتنظيم آليته هبدف حتفيز          -
هم وبالتايل حتسني طرق تـداول وحتـضري   املنتجني لزيادة القدرة اإلنتاجية لدي    

  .املنتجات السمكية جبودة عالية ، ومواصفات قياسية 
التخطيط إلنشاء وبناء اخلدمات الساحلية األساسية واملساعدة خلدمة عملييت         -

  .اإلنتاج والتسويق للمنتتجات السمكية واألحياء البحرية األخرى 
سجم والقوانني واللوائح النافـذة     تشجيع االستثمار يف القطاع السمكي مبا ين      -

من خالل دراسة الفرص االستثمارية املتاحة يف القطاع وضمان عدم إهـدار            
  .الثروة السمكية

وهبذا الصدد فإن أهداف إانشاء صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعـي والـسمكي            
م والئحتة التنفيذية الـصادرة بقـرار       ١٩٩٣لسنة  ) ٦(الواردة يف قانون اإلنشاء رقم    

م أستوعبت تلك اإلجتاهات من خالل الدعم       ١٩٩٣لسنة  ) ١٣٣(س الوزراء رقم    جمل
والتشجيع للمشاركة املباشرة للصيادين يف عملية التنمية بدرجة رئيـسية وتـشجيع            
وتطوير وحتديث البىن األساسية للقطاع السمكي وإمكانية اإلستفادة املثلى من املعايري           

ومفردات قانون اإلنشاء والئحتة التنفيذيـة يف       العامة للدعم والتشجيع املتضمنة صيغ      
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وذلك من خالل   )١٧(تنمية القطاع السمكي مبختلف جماالتة وقطاعاته العاملة جدول       
تسخري مواردة املالية أمهها ختصيص ريال ميين واحد من قيمة كل لتر ديزل مـستخدم               

ضايف ريـال   من قانون إنشاء الصندوق ، واملورد اإل      (   ) يف اجلمهورية حسب املادة     
  .ونصف من فارق الزيادة األخرية ألسعار الديزل 

  يبني املشاريع والتكلفة ومصادر التمويل)١٧(جدول
  مصادر التمويل

  مسامهة الصندوق
  م

التكلفة االمجالية   املشروع
مسامهة اجلهة   للمشروع

قروض   دعم جماين  املستفيدة
  وتسهيالت

قارب ) ٨٢٠(مشروع شراء   ١
  = ٣٤٣,٢٣٩٣٨   ٣٤٣٠٢٣٩٣٨  س وحمرك حبري فيرب جال

مشروع توفري صناديق لفيرب   ٢
 ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠     ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  جالس 

توفري مستلزمات اإلنتاج   ٣
 السمكي ـ وسائل انتاج  

١٩٣,٣٣١,٢٥٠  
  

-  
  

١٩٣,٣٣١,٢٥٠  
  =  

 ٣٠,٦٢٥,٠٠٠  ١٣,١٢٥,٠٠٠  -  ٤٣,٧٥٠,٠٠٠  معدات وادوات االصطياد  ٤
ك مبدينة ساحة حراج األمسا  ٥

  =  ٧,٠٢٤,١٢٦  ٢,٨٨٦,٦٢٨  ٩,٩١٠,٧٥٤  زجنبار 

 ٣٦,٢٤٦,٠١٠   ٢١,٧٤٠,٩٩٠ ٥٧,٩٨٧,٠٠٠  مصنع ثلج مبدينة احلسينية  ٦
تسهيالت مالية لترميم قوارب   ٧

االصطياد الساحلي أصدار 
  رخص مزاولة املهنة

١٠,٠٠٠,٠٠٠  - ١٠,٠٠٠,٠٠٠ =  

مصنع ثلج مبنطقة بئر علي   ٨
 ٢١,٢٧٢,٦٥٠    ٩,١١٦,٨٥٠ ٣٠,٣٨٩,٥٠٠  وشبوط

  =  ٣,٨٢٩,٠٠٠  ١,٠٣١,٠٠٠  ٤,٨٦٠,٠٠٠  دراسات ختصيصية  ٩
 ٢٦,٨١٤,٦٦٠ ٥٧٠٣٣٣٣١٤ ٣٤,٧٧٥,٤٦٨ ٨٧٣,٢٥٢,٤٤٢  االمجايل   ١٠
   ٨٣٨,٤٧٧,٩٧٤      إمجايل مسامهة الصندوق   ١١

 
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١٣

م ، يف حتقيـق     ١٩٩٧لعـام   ) ٢٤٢(ورقم  ) ٢٢٣(وفقاً لقراري جملس الوزراء     
وى تطوير إلنتاج وإقامة البىن األساسية جملـاالت اخلـدمات          مؤشرات فعلية على مست   

  .والتسويق السمكي للدعم والتشجيع املباشر للصيادين التعاونيني والفرديني 
وهبذا الصدد فإن دور ونشاط صندوق تشجيع اإلنتـاج الزراعـي والـسمكي             

يانـات  باملسامهة يف تنمية القطاع السمكي ، يتضح من خالل إستقراء املؤشرات والب           
م وحـىت   ١٩٩٥الواردة أدناه للمشاريع السمكية واملنجزة خالل الفترة مـن عـام            

  .م ١٩٩٨منتصف عام 
  :مما تقدم ميكن اإلشارة إىل اآليت 

يهدف مشروع شراء قوارب الفيرب جالس واحملركـات البحريـة ، تنفيـذاً             -١
ـ         /لتوجيهات فخامة األخ   اين علي عبداهللا صاحل رئيس اجلمهورية ، التوزيـع اجمل

للقوارب واحملركات على الصيادين تعويضاً لألضرار اليت حلقت هبم من جـراء            
م يف احملافظات اجلنوبيـة والـشرقية ،        ١٩٧٢تأميم ممتالكاهتم يف إنتفاضة عام      
  -:قارباً وحمركاً حبرياً على مرحلتني ) ٨٢٠(حيث مت تنفيذ املشروع بشراء 

وتوزيعها (م١٩٩٦ حبرياً يف عام     قارباً وحمركاً )  مائتان واربعون  ٢٤٠(شراء-أ
  . ريال ١٠٣,٢٤٣,٤٧٠بقيمة إمجالية ) جماناً على حمافظيت عدن وحلج

قارباً وحمركاً حبرياً وتوزيعها جماناً يف عـام        )  مخسمائة ومثانون  ٥٨٠(شراء-ب
م على صيادي حمافظات أبني ، شبوة ، حضرموت و املهره وجزيرة            ١٩٩٨

  . ريال ٢٣٩,٧٨٠,٤٦٨سقطرى وبقيمة إمجالية 
 صندوق من خالل تقدمي     ١٥لعدد  ) قوارب عبارى (توفري صناديق فيرب جالس   -٢

  .القروض امليسرة هلم عن طريق بنك التسليف التعاوين الزراعي 
توفري مستلزمات اإلنتاج السمكي وأدوات اإلصطياد الساحلي وتوريدها عـن      -٣

ياجات الـصيادين   طريق املؤسسة العامة للخدمات وتسويق األمساك لتلبية إحت       
التقيدين التعاونيني والفرديني بأسعار منخفضة عن األسعار الـسوقية املـشاهبة           



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١٤

للسلعة ، مسامهة يف ختفيف االعباء على الصياد والنامجة عن إرتفاع سعر مـادة          
  .الديزل 

أبني من خالل / بناء وإنشاء ساحة بيع األمساك باملزاد العلين مبدينة زجنبار ـ م -٤
من تكلفتها ، اىل جانـب املؤسـسة العامـة          % ٧٠ندوق بواقع   مسامهة الص 

للخدمات وتسويق األمساك املالكة للساحة ، هبدف إقامة بىن أساسية للخدمات           
السمكية قائمة على أسس منوذجية وصحية يف تـداول وحتـضري املنتجـات             

  .السمكية واألحياء البحرية األخرى 
 اليوم من خالل املسامهة يف اقـراض         طن يف  ٦٠إقامة مصنع ثلج بطاقة إنتاجية      -٥

القطاع اخلاص وتشجيعة للمسامهة يف توفري اخلدمات الالزمة لعملييت اإلنتـاج           
  .والتسويق السمكي 

 طن يف اليوم تابع للمؤسسة      ١٠إقامة مصنع ثلج مبنطقة بئر علي بطاقة إنتاجية         -٦
اإلمجالية من التكلفة   % ٧٠العامة للخدمات وتسويق األمساك بإقراضها بنسبة       

  .للمشروع 
تقدمي التسهيالت املالية للوزارة إلجناح تنفيذ برامج عملها يف تـرقيم قـوارب             -٧

الصيادين التقليديني وإصدار بطاقة مزاولة املهنة للصيادين العاملني على طـول           
الشريط الساحلي يف اجلمهورية اليمنية ، حيثت حتقق تلك اإلجراءات تـوفري            

  .يانات إحصائية واقعية للربامج واخلطط املستقبلية قاعدة معلومات جيده وب
املسامهة يف متويل الدراسات التخصصية للقطاع السمكي ، واملتمثلة يف إعداد           -٨

دراسات اجلدوى الفنية واإلقتصادية ملشاريع إقامة مصانع الثلج وبناء ساحات          
حفظ الثلج  احلراج ، وإقامة املواين واملرافئ السمكية الصغرية ، ووسائل نقل و          

  .واملنتجات السمكية ،
وتقييماً لذلك فإن إمجايل مسامهة صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي يف           

  :جماالت وأنشطة القطاع السمكي ، وحتديد مستوى مسامهته تبني من خالل 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١٥

 ريال القمة اإلمجالية ملشاريع القطاع السمكي تتوزع حبسب         ٨٧٣,٢٥٣,٤٤٢
  :اآليت

  % .٤ مسامهة اجلهات املستفيدة بنسبة  ريال٣٤,٧٧٥,٤٦٨
  %.٩٦ ريال مسامهة الصندوق بنسبة ٨٣٨,٤٧٧,٩٧٤

  :وتتمثل مسامهة الصندوق يف 
مـن إمجـايل    % ٦٨ ريال تشجيع ودعم جماين بنسبة       ٥٧٠,٣٣٤,٣١٤
  .مسامهة الصندوق 
مـن إمجـايل    % ٣٢ ريال قروض وتسهيالت بنسبة      ٢٦٨,٨٤٣,٦٦٠
  .مسامهة الصندوق 

ستوى مسامهة صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والـسمكي يف تنفيـذ           وتقريراً مل 
مشاريع القطاع السمكي خالل الفترة املنصرمة أثرها يف حتقيق مؤشرات طيبة ميكـن             

  :اإلشارة إليها من خالل التايل
إدخال عدد من املنتجني والصيادين التقليديني للعمل يف إصطياد األمسـاك يف            -

 شخص من جراء التوزيـع اجملـاين        ٢٥٦٥يل  اجلمهورية يبلغ عددهم حوا   
لقوارب الفيرب جالس واحملركات البحرية ، وتوفري صناديق الفيـرب جـالس           

  ) .عباري(
زيادة حجم اإلنتاج السمكي يف حمافظة أبني ، وتوفري قيمة أفـضل رأمسـال              -

الصيادين املنتجني فيها ، نظراً لتقليص تكاليف النقل والتسويق اليت يتكبدها           
  .دون جراء تسويق منتجاهتم يف أسواق احملافظات اجملاورة الصيا

املسامهة يف ضمان توفري خدمات الصلج للصيادين يف املواقع القريبـة مـن             -
  .مراكز اإلنزال وحترير الصيادين من إستغالل الوسطاء وجتار تسويق األمساك

 التعاوين  املسامهة يف توفري معدات اإلصطياد التقليدي وتلبية إحتياجات الصياد        -
  % .٢٠والفردي بأسعار منخفضه تقل عن األسعار السوقية بنسبة 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١٦

ولرفع مستوى إستفادة القطاع السمكي من خمصـصات التـشجيع املقـرة يف             
سياسات التشجيع واخلطط السنوية لصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي فإن          

شتراك يف بناء عالقـة     ذلك يتطلب التنسيق املستمر فيما بني الوزارة والصندوق واإل        
  -:متكاملة تسهم يف تنفيذ آلية وشروط املنح والتشجيع وذلك من خالل االيت

صياغة آليات تقدمي املشاريع السمكية وإقرار تنفيذها مبـا يـتالئم وطبيعـة             -
النشاط السمكي ومبا تنسجم والنصوص والصيغ القانونية للمنح والتشجيع         

دوق ، ومبا ينتج السرعة يف اإلجنـاز        بصورة مشتركة من قبل الوزارة والصن     
  .والدقة يف التنفيذ 

تبويب أولويات املشاريع السمكية يف جماالت اإلنتاج والتـسويق الـسمكية           -
واخلدمات الساحلية املكملة ، وإقامة البىن األساسية للقطاع السمكي مبـا           

ي حيقق تنمية متوازنة ملختلف جماالته وفروعه ، وبالتـايل التطـوير التـدرجي         
  .واملستمر هلا

تقدمي الدراسات الفنية واإلقتصادية واملواصفات والتصاميم الفنيـة النمطيـة          -
ملشاريع القطاع السمكي مبختلف جماالتة ، وذلك خلـصوصيات ومميـزات           
املشاريع وملا لذلك من تأثري تنفيذ مشاريع القطاع السمكي خـالل الـسنة             

دوق يف تنميـة القطـاع      املخطط للتنفيذ ، وإضافات مستوى مسامهة الصن      
واليت تبني من خالل نسبة مسامهة الصندوق يف القطاع الـسمكي البالغـة             

من إمجايل حجم مسامهته يف دعم وتـشجيع القطـاعني الزراعـي            % ٢١
  .م١٩٩٨م حىت منتصف عام ١٩٩٥والسمكي خالل الفترة من عام 

 من  إستغالل وإستخدام خمصصات القطاع السمكي من موارد الصندوق يف عدد         
  -:اجملاالت أمهها 

تعزيز القدرة اإلنتاجية للقطاعات العامة من خالل توفري وسائل اإلنتاج لتغطية           -
إحتياجات اجلمعيات التعاونية السمكية وجتمعات الـصيادين يف املنـاطق اإلنتاجيـة            



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١٧

وإدخال القوارب املتوسطة اجملهزة مبخازن حفظ الثلج واملنتوجات الـسمكية وأدوات    
وتشجيع وحتفيز جتمعات الصيادين على إقامة مشاريع مصغره لطحن األمساك          اإلنتاج ،   

، ومعامل إنتاج أدوات التعبئة والتغليف والدعم اجملاين إلقامتها ، للتحديث ، ومبا يليب              
إستغالل تصنيع كميات األمساك املنتجة خالل مواسم الوفرة ، وتوفري املـواد اخلـام              

  .الالزمة هلا 
ويق وحتسني آليته من خالل جتهيز وحتديث مراكـز حـراج           توسيع رقعة التس  -

األمساك القائمة وإنشاء العدد منها يف مناطق ومواقع اإلصطياد لضمان تقدمي خدمات            
تسويقية تضمن سالمة تدوال األمساك وحتضريها وفقاً ملقومات وشـروط التحـضري            

ات الفنية إلرساء   اجليدة لالمساك املخصصة للتصدير واإلستهالك احمللي ووضع التصور       
عالقات تعاونية تسويقية تضمن تطوير أساليب التسويق وتعدد مميزاته هبـدف خلـق             

  .املنافسة احلرة يف هذا اجملال وعدم إهدار الثروة السمكية 
تقدمي اخلدمات األساسية واملباشرة لعملييت اإلنتاج والتسويق لألمساك واألحياء         -

طوير دور مراكز األحباث الـسمكية واإلرشـاد        البحرية األخرى أمهها املساعدة يف ت     
السمكي ومراكز تربية األحياء البحرية باالضافة علـى إعـداد الدراسـات الفنيـة              
واإلقتصادية الالزمة إلنشاء مراكز إعداد الصادرات السمكية وفقاً للتقنيات احلديثـة           

  .يف هذا اجملال ، وتوفري اخلدمات املكملة األخرى 
حمللي واألجنيب وتنظيمة يف جمـاالت اإلنتـاج والتـسويق          تشجيع اإلستثمار ا  -

للمنتجات السمكية واألحياء البحرية األخرى ، وتوسيع رقعة الـصناعات الغذائيـة            
السمكية هبدف اإلستغالل األمثل للمخزون الـسمكي املتـاح ودراسـة الفـرص             

 اجملـاالت   اإلستثمارية املتاحة يف القطاع السمكي واجلدوى اإلقتصادية من إقامتها يف         
اإلنتاجية والتسويقية واخلدمة ودعم انشاء اجلمعيات والشركات املتخصصة يف جماالت          

  .التسويق والتصنيع وإنشاء اخلدمات األخرى 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١٨

إن ترمجة تلك األهداف واإلجتاهات العامة لتنمية القطاع السمكي على الواقع امللموس 
ار األثر املنشود من مسامهة حيقق تنفيذ األهداف املرجوة من إنشاء الصندوق وإظه

  .الصندوق يف تنفيذ املشاريع السمكية وخبطى متوازنة وسريعة يف هذا اجملال 

  
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ١١٩

األهداف ومراحل تنفيذه ومكون تطوير     (مشروع تطوير األمساك الرابع     :١٢-٢
  ):املرأة الساحلية

ت تسعى الوزارة إىل حتقيق ذلك من خالل القروض اخلارجية اليت تقدمها املنظما           
  .الدولية واجملموعة األوربية واملساعدات من الدول الصديقة والشقيقة

إن مشروع األمساك الرابع هو إمتداد للمشاريع السمكية الـيت مت تنفيـذها يف              
بالدنا،حيث تسعى الوزارة ممثلة باملشروع الرابع إىل مواكبة التوسع الكـبري الـذي             

ختصاصات احملددة للوزارة واملشروع    يشهده هذا القطاع احليوي من خالل املهام واإل       
  -:وتوفريها باأليت

إستغالل الثروة السمكية إستغالال عقالنيا هبدف زيادة اإلنتاج السمكي وحتسني           .١
طرق حتضريه وحفظة وخزنه وتسويقه وصوالً للمستهلك عن طريق األساليب          
العلمية احلديثة وهذا لن يتحقق دون تطـوير املنـشآت الـسمكية وتـوفري              

يالت السمكية للصيادين والعمل على تنمية املصائد السمكية وذلك من          التسه
  .خالل املشاريع السمكية اليت يقدمها املشروع 

معرفة وضعية وحالة املوارد السمكية ودراسة بيئتها وطبيعتها وسلوكها هبـدف            .٢
إستغالل الثروة السميكة وزيادة اإلنتاج السمكي دون إحلاق الضرر باملخزون          

  .لبيئة البحرية بإعتبار إن هذه الثروة مصدر طبيعي متجددالسمكي وا
إرساء القاعدة املادية والفنية من خالل بناء املشاريع السمكية التنموية وتـوفري             .٣

التسهيالت السمكية اليت تساعد على زيادة الصادرات السمكية وتلبية السوق          
ـ    رق حتـضري  احمللية باألمساك الطازجة وتطوير الصناعات السمكية وحتـسني ط

  .األمساك بأساليب علمية متطورة 
تدريب وتأهيل الكوادر احمللية إلستيعاب طرق اإلصطياد احلديثـة واملتطـورة            .٤

وتشغيل وصيانة املنشأت واهلياكل األساسية للقطاع السمكي بطـرق علميـة           
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حديثة وذلك يف جمال عمليات اإلصطياد وتكنولوجيـا األمسـاك واألحبـاث            
  . يت هتدف إىل تقييم املخزون ومعرفة حالة املوارد البحريةوالدراسة العلمية ال

تطوير التعاونيات واجلمعيات السمكية على الشريط الساحلي من خالل بنـاء            .٥
التسهيالت السمكية واملشاريع التنموية األخرى املساعدة ، هبدف تنمية املصائد          

سني كفاءة  السمكية الساحلية وتطوير صناعة تعليب األمساك واإلستمرار يف حت        
الصيادين ورفع القدرات العلمية للكوادر يف مركز أحباث علوم البحار واملعهد           
السمكي وحتسني كفاءة عملية التسويق الداخلي واخلارجي وتنفيـذ الـربامج           
اإلرشادية السمكية هبدف توعية الصيادين للحفاظ على الثروة السمكية ومحاية          

  .البيئة البحرية
ملشاريع التطويرية السمكية من خالل الدعم الذي يقدمـه         اإلستمرار يف تنفيذ ا    .٦

مشروع األمساك الرابع لكافة القطاعات السمكية هبدف تطوير مصائد األمساك          
وتنميتها وعمل شبكة مركزية لرصد املعلومات اإلحصائية السمكية بـالطرق          

مـن  العلمية احلديثة اليت ستساعد بال شك إىل معرفة الطاقة اإلنتاجية السنوية            
األمساك واملنتجات البحرية األخرى وعمليات الرصد حلركة القوارب اليت تعمل          

  .يف جمال النشاط السمكي بشكل عام 
توفري فرص عمل جديدة للشباب والعاطلني من خالل القروض امليسرة اليت يتم             .٧

منحها من بنك التسليف التعاوين الزراعي لشراء قوارب لألسر الفقرية وذلـك      
شاريع التنموية ومراكز التدريب املهمة اليت ستقام ، وبالتايل نـرى           من خالل امل  

بضرورة اإلهتمام هبذا القطاع احليوي وعلى الدولة أن تـويل هـذا القطـاع              
السمكي أمهية خاصة وفائقة وذلك هبدف النهوض هبذا القطاع ويف إعتقادنا أنه            

 الـوزارة ومـن     لن يتم ذلك إال يف حالة معاجلة كافة الصعوبات اليت تواجهها          
خالل تقدمي التسهيالت الالزمة من قبل اجلهات ذات العالقة إلدارة مـشروع            
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األمساك الرابع حىت نتمكن من إجناز كافة املهام واألهداف املرسـومة يف خطـة      
  .الوزارة بشكل عام وخطة املشروع بشكل خاص 

  :املهام واألهداف األساسية للمشروع:١-١٢-٢
رابع يعترب إمتداد لسلسة املشاريع السمكية اإلمنائيـة        مشروع تطوير األمساك ال   

، الصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة    (IDA)اليت يتم متويلها من قبل البنك الدويل 
(IFAD)  اجملموعة األوربية ،(EU)واجلمهورية اليمنية (R of  Y)  ممثلة بوزارة الثروة
الـسمكي وقـد حـدد    ، وذلك ألغراض تطوير وتنمية القطاع  (MFW)السمكية 

  -:للمشروع املهام التالية
بناء تسهيالت لقرى مسكية يف ست مناطق ساحلية يف حمـافظيت حـضرموت              •

واليت تتكون مـن    ) املكال،الشحر،اخلامي، القرن ، املصينعة وسيحوت    (واملهرة  
  -:املكونات التالية

  .يوم /طن ١٠مصانع ثلج إنتاج  -
  . طن ٥خمازن ثلج حلفظ الربد سعة  -
  .ستالم أمساك صالة إ -
  . طن ٥خمزن مربد حلفظ األمساك سعة  -
  .أدوات عمل وقطع الغيار  -
  .خزانات مياه ووقود  -
  .مكاتب ومستودعات  -
إقامة مشاريع املياه والكهرباء يف قرى الصيادين يف مناطق البحـر األمحـر           •

  .وخليج عدن 
ية تطوير مراكز األحباث السمكية من خالل توفري املعدات املختربية والبحث          •

والتجهيزات الالزمة باإلضافة إىل تطوير وتعزيز الرقابة والتفتيش البحري ،          
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وكذا مراقبة اجلودة وتوفري مستلزماهتا من املعدات واألجهزة واخلـربات          
  .الفنية ، وتأهيل الكوادر البحثية داخلياً وخارجياً

حتسني مستوى الكفاءة التسويقية احمللية واملتعلقة بالصادرات من خـالل           •
  .تقدمي إالستشارات والتغيري يف السياسات التسويقية والتشريعية

حتسني مستوى أداء التعاونيات واجلمعيات السمكية من خالل التـدريب           •
  .املستمر يف جماالت التسويق واإلدارة واجلودة 

رأس عمـران يف    / بناء الطرقات املوصلة للقرى السمكية مثل طريق فقم          •
طريق القرن يف حمافظة حضرموت بطول       كلم و  ١٤,٢حمافظة عدن بطول    

  . كم وطرق فرعية يف حمافظات شبوه وأبني وغريها ٨
توفري معدات اإلصطياد و املكـائن البحريـة للتعاونيـات واجلمعيـات             •

  .السمكية
حتسني مستوى التقييم واإلدارة والتحكم مبصادر الثروة السمكية يف املياه           •

  .يمنية اإلقليمية واملنطقة اخلاصة للجمهورية ال
تقدمي اخلدمات للمرأة يف اجملتمعات الـسمكية وبنـاء مراكـز التطـوير              •

والتدريب وتوفري وسائل العمل املختلفة مبا يتالئم وينسجم مع متطلبـات           
  .املرأة يف تلك املناطق 

  -:مكون تطوير املرأة الساحلية يف املشروع:٢-١٢-٢
ـ          زة وهامـة يف التنميـة      وبعد الوحدة املباركة أحتل قطاع األمساك مكانـة متمي

اإلقتصادية واإلجتماعية ويعترب مشروع تطوير األمساك الرابع من املشاريع الكـبرية يف            
القطاع والذي مول من قبل البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنحـه             
من اإلحتاد األوريب وحيتوى املشروع على العديد من املكونات اليت ختدم القطـاع يف              

قة ساحل البحر العريب ومنها مكون تطوير املرأة الساحلية ،واستناداً إىل اتفاقيـات   منط
م واخلاصة باملشروع ، حيث نصت وثيقة اإلتفاق        ١٩٩١/إبريل  / ٢القرض املوقعة يف    
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لتحسني وضع املرأة    / ٧/على وصف املكون اخلاص بتطوير املرأة الساحلية يف الفقرة أ         
  .يف اجملتمعات السمكية

 وينص على تعزيز وضع املرأة يف اجملتمعات السمكية ويتضمن األهداف           ٢-زء و واجل
  -:التالية
  .إقامة مراكز التنمية اإلجتماعية ) ١(
  .تنفيذ خطط تعليم الكبار ) ٢(
  .إقامة برامج التدريب املهين ) ٣(
  .خلق فرص العمل ) ٤(
  .تقدمي تسهيالت القروض الصغرية ) ٥(

  -:ملناطق املشروع وهيم مت الرتول امليداين برفقة اخلبرية ٢٣/٨/١٩٩٧ويف 
 التجمعـات   - التعاونية الـسمكية     - رأس عمران    -فقم  (-حمافظة عـدن   -١

  )السكانية 
  ) التجمعات السكانية - التعاونيات - املصنع -شقرة  ( - حمافظة أبني-٢
- قـصيعر    - التعاونيـات  - املؤسسة   - املصنع -املكال( حمافظة حضرموت   -٣

  )لديس  مركز ا- الديس - الشحر -مصينعه 
  ) وتضم  عشر قرى مسكية -سيحوت( _حمافظة املهرة -٤

وكانت نتائج املسح اإلستبياين ملكون تطوير املرأة الـساحلية يف منـاطق املـشروع              
  -:كالتايل
  .بعض التجمعات السمكية حباجة للتطوير الشامل من كافة النواحي-١
   سنة ١٨-٥تفشي األمية للفئات العمرية من -٢
 أمـراض النـساء     - تيفوئيـد    - سل   -مالريا  ( راض واألوبيئة    إنتشار األم  -٣

  ).والوالدة
  . ضعف األداء للمرافق الصحية-٤
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  .عدم وجود مياه الشرب ،لكثري من املناطق أو إمدادات الشبكة-٥
  . عدم وجود توصيالت الكهرباء أوإنقطاعها املستمر إن وجدت-٦
  .عدم وجود شبكات الصرف الصحي-٧
  .ن ثالجات خمزن التربيد بدون مالبس عازلة العامالت يدخل-٨
 العامالت يتعرضن إلستنشاق غاز األمونيا املضر بالـصحة،  دون مراعـات             -٩

  .الكشف الطيب الدوري هلن
  . إنعدام الوعي الصحي لدى النساء يف القرى السمكية املعزولة-١٠

حل البحر  م مت نزول وفد من وزارة الثروة السمكية إىل منطقة سا          ١٩٩٨ويف يونيو   
  -:األمحر حسب احملافظات اآلتية

  ) باب املنـدب –ذباب ( حمافظة تعـز  ) ١(
  ) عرج - الصليف - اخلوخة -اللحية ( حمافظة احلديدة ) ٢(
  ) ميدي اخلور -ميدي : (حمافظة حجة ) ٣(

  -:وكانت نتائج املسح األويل كالتايل 
  .فة النواحيبعض التجمعات السمكية حباجة ماسة للتطوير الشامل من كا-١
  ). ونساء-رجال ( تفشي األمية بشكل عام -٢
  .انتشار األمراض واألوبئة-٣
  .عدم وجود مرافق صحية-٤
  .عدم وجود مياه للشرب وإمدادات الشبكة-٥
  .عدم وجود الكهرباء-٦
 .عدم وجود شبكات الصرف الصحي-٧
  :ع سري العمل يف تنفيذ املشاريع احملددة يف إطار املشروع الراب:٣-١٢-٢

م ومقترح إستمراره حىت منتصف عـام       ١٩٩٢بدأً تنفيذ املشروع عملياً يف عام       
م وفق إتفاقيات القرض مع جهات التمويل ، وتقدر تكلفة مكونات املشروع            ١٩٩٩
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مليون دوالر أمريكي ، وساهم فيها جهات التمويل على النحو          ) ٣٩,٥(الرابع حوايل   
  -):١٨(التايل وكما هو مبني يف جدول 

  مسامهة جهات التمويل للمشروع الرابع)١٨(ل جدو
نــــوع   اجلهة املمولة 

  املالحظات   املبلغ بالدوالر  التمويل

  مليون وحدة سحب خاصة٩,٤  مليون دوالر أمريكي١٣,٢  قرض  (IDA)البنك الدويل
ــة  ــة الزراعي الــصندوق الــدويل للتنمي

(IDA)  
  مليون وحدة سحب خاصة ٥   مليون دوالر أمريكي٦,٥  قرض

   مليون وحدة سحب أوربية١٣,٩   مليون دوالر أمريكي١٦,٣  هبه  (EU)موعة االوربيةاجمل
     مليون دوالر أمريكي٣,٥  متويل حملي  احلكومه  اليمنية

     مليون دوالر أمريكي٣٩,٥  إمجايل

واجة املشروع منذ بداية تنفيذه الفعلي من العراقيل والصعوبات ويرجع ذلك إىل            
سة ، إضافة إىل عدم وجود برنامج واضح لتنفيذ مكوناتـه           أسباب خاصة باملشروع نف   

املختلفة ، كما أن إختيار اإلستشاريني واخلرباء الفنيني يف السابق مل يتم إختيارهم وفقاً              
ملعايري خاصة والذي عكس نفسة سلباً على مستوى تنفيذ مكونات املشروع يف الفترة             

  .السابقة 
ذ العمل يف املشروع يسري بشكل جيد ، وقـد          وميكن القول بأنة حالياً ، سري تنفي      

م بعثـة تقيـيم     ٩٨أثىن على اإلجنازات اليت حققتها إدارة املشروع خالل هذا العام           
البنك الدويل،الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة      (املشروع من جهات التمويل الثالثة    

  .م١٩٩٨س خالل زيارهتا التقييميه األخرية للمشروع يف مار) واجملموعة األوربية
فيما يلي نورد مستوى التنفيذ واإلجناز ملكونات املشروع املختلفة وحبسب جهات           

  .التمويل
  :جهات متويل املشروع :٤-١٢-٢
   ٢٥٦٩ رقم  IDA)البنك الدويل(قرض هيئة التنمية الدولية :١-٤-١٢-٢

  ).حمافظة عدن (رأس عمران /شق وسفلتة طريق فقم 
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رأس عمران مع شركة سبأ للمقاوالت      /ريق فقم التوقيع على اتفاقية تنفيذ ط    -أ
دوالر أمريكي ،   ) ١,٧٥٨,٨٠٠(م مببلغ وقدرة    ٢/٢٢/١٩٩٧احملدودة يوم   

من احلكومة  %) ٢٥(، وتدفع   ) أيدا(من قرض البنك الدويل     %) ٧٥(تدفع  
 شهراً وباملواصفات الواردة يف وثـائق       ١٨اليمنية فترة تنفيذ املشروع خالل      

  .املناقصة
يع على إتفاقية اإلشراف مع مكتب وزارة اإلنشاءات والتخطـيط          مت التوق -ب

) ٥,٧١٦,٠٩٨(م مببلغ وقـدرة     ٢/١٢/١٩٩٧احلضري مكتب عدن يوم     
  .ريال ميين تدفع من قبل احلكومة اليمنية 

العمل يف مشروع الطريق يسري بشكل جيد رغم أن الصعوبات اليت تواجهها يف             
/ وزارة اإلنشاءات مكتب عـدن      (عدم صرف مستحقات جهات األشراف حىت اآلن      

وتأخري دفع مستحقات املقاول املنفذ ويتوقع اإلنتـهاء مـن          ) وحدة الشق والسفلتة    
  .م قبل الفترة احملددة له ، إذا جتاوزنا تلك الصعوبات١٩٩٩املشروع يف مارس 

  :شق وسفلتة الطرق الداخلية إىل قرى الصيادين -٢
م علـى   ١٩٩٨مؤخراً أوائل عـام     ) دويلالبنك ال (وافقت هيئة التنمية الدولية     

إستغالل الوفورات يف إطار مشروع تطوير األمساك الرابع على شق وسفلتة الطـرق             
املؤدية إىل قرى الصيادين هلدف سرعة تسويق وتوصيل منتجاهتم السمكية إىل خمتلف            

  -:مدن وحمافظات اجلمهورية وذلك على النحو األيت 
 دوالر  ٢٣٩,١٣٥عدن بتكلفـة    /  م  كم يف منطقة فقم    ١,٦طريق بطول    -

  .أمريكي
 دوالر  ١٦٣,٠٢٦أبني  بتكلفـة     / كم يف منطقة شقرة  م     ١,٣طريق بطول    -

  .أمريكي
 ١٤٤,٦٨٠حضرموت بتكلفة   /  كم يف منطقة قصيعر م     ١,٥طريق بطول    -

  .دوالر أمريكي
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حـضرموت بتكلفـة    /  كـم يف منطقـة املـصينعة م        ١,٧٥طريق بطول    -
  . دوالر أمريكي١٦٣,٩٤٥

 ١١١,٧٤٤حضرموت بتكلفـة    / كم يف منطقة الريدة م    ١,٢ بطول   طريق -
  .دوالر أمريكي

 دوالر  ٣٨,٥٤٠حضرموت بتكلفة   / متر جببل الريدة  م    ٨٠٠طريق بطول    -
  .أمريكي

ويقوم الفريق اهلندسي حالياً بإعداد الدراسات والتصاميم اهلندسـية وجـدول           
م ،  ١٩٩٨أكتوبر القـادم    الكميات ويتوقع األنتهاء من الدراسات والتصاميم بداية        

  .م ولفترة أربعة اشهر ١٩٩٨والبدء يف التنفيذ خالل شهر نوفمرب 
  :بناء ساحات حراج -٣

أبني /وافق البنك الدويل مؤخراً ايضاً على بناء ساحات حراج يف منطقة شبوة م            
حضرموت بتكلفة إمجالية وقدرها مائة ألف دوالر ، ويتوقع اإلنتهاء من           /، وبروم يف م   

اميم اهلندسية وجدول الكميات خالل شهر سبتمرب اجلاري ، والبدء يف التنفيـذ             التص
  .م ولفترة ثالثة أشهر ١٩٩٨خالل شهر نوفمرب 

   .(IFAD)مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ::٢-٤-١٢-٢
  مكون املرآة الساحلية -١

موافقـة  من املكونات الرئيسية ملشروع تطوير األمساك الرابع ، وبنـاء علـى             
م على تنفيذ املكون ،     ١٠/٢/١٩٨٢ يف   (IFAD)الصندوق الدويل للتنمية الزراعية     
بدعوة خبريه خمتـصة يف هـذا    (FAO, IFAD)فقد مت التنسيق مع جهات التمويل 

اجملال للقيام بالدراسات العلمية وإجراء املسوحات امليدانية ووضع املتطلبات الضرورية          
  .ملكون املرآة الساحلية 

م وقدم  ٢٢/٤/١٩٩٨ وحىت   ٢١/٢ نفذ الربنامج املعد لذلك خالل الفترة        وقد
تقريراً علمياً تفصيلياً متكامالً قدم إىل جهات التمويل للمصادقة عليه ، بعد املراجعـة              



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٢٨

من قبل إدارة املشروع وقد عمل مع اخلبرية نظراء خمتصني من مركز أحبـاث علـوم                
 بعض من نتائج املسح امليداين اليت توصلت        ونستعرض بإجياز (البحار واملعهد السمكي ،   

  ).إليها اخلبرية 
ويتم حالياً تنفيذ املكون للمناطق املقترحة كمرحلة أوىل يف كل من فقم وعمران             
وشقرة وسوف يستمر بناء املراكز خالل ستة أشهر ويتوقع مواصلة العمل يف منـاطق              

وافقة جهات التمويـل    أخرى يف البحر األمحر وخليج عدن خالل شهر أكتوبر حال م          
  .على تنفيذ املرحلة الثانية

وسوف تستغل املبالغ املرصودة هلذا املكون لبناء ثالث مراكز يف كل من ، فقم ،               
) ٣٥٠,٠٠٠(عمران وشقرة وجتهيزها باملعدات واألجهزة املطلوبة واليت تقدر حبوايل          

  .دوالر أمريكي
  :مشاريع مياه الشرب -٢

شاريع مياه شرب من وفـورات مـشروع تطـوير          وافق الصندوق على تنفيذ م    
  -:األمساك الرابع على النحو التايل 

ــاب املنــدب  - ــة يف منطقــة ب ــاه لتمويــل قــرى مسكي :  مــشروع مي
غريره،السويدا،مطرح،جبل السنة النابية من موقع املياه واليت تبعد حـوايل          

دوالر أمريكي  )٣٠٠,٠٠٠( كم من منطقة باب املندب بتكلفة وقدرها         ١٥
قد قام الفريق اهلندسي بالرتول إىل املنطقة وعمل الدراسات والتـصاميم           ، و 

اهلندسية للشبكة ويقوم املشروع بإعداد وثائق املناقصة إستعدادا للتنفيـذ ،           
  .م١٩٩٨ويتوقع البدء يف التنفيذ يف شهر نوفمرب القادم 

بعد اإلنتهاء مـن الدراسـة      :مشروع مياه منطقة عرقة وحوره حمافظة شبوة         -
عداد التصاميم للمشروع ستستغرق الدراسة مدة شـهر كامـل وتبلـغ            وإ

  .التكلفة اإلمجالية حبوايل مثانون ألف دوالر 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٢٩

مت اإلنتهاء من التصاميم اهلندسية وجدول الكميـات        :مشروع مياه املصينعة     -
  .م١٩٩٨ويتوقع البدء يف التنفيذ خالل شهر ديسمرب القادم 

  : مراقبة اجلودة وحتسني الصادرات -٣
ولغرض حتسني الصادرات ومراقبة اجلودة فقد تقرر إيفاد خبري يف هـذا اجملـال              
خالل شهر أكتوبر القادم،كما وافقت جهات التمويل على بناء خمترب مركزي إلجراء            
الفحوصات واألعمال املختربية وجتهيزة باملعدات احلديثة واملواد الالزمة بتكلفة إمجالية          

يكي ويتوقع األنتهاء من هذا املشروع يف شهر فرباير         دوالر أمر ) ٣٠٠,٠٠٠(وقدرها  
  .م١٩٩٩

  تقييم املخزون السمكي والتدريب والتأهيل -٤
وهلدف إقامة الدراسات لتقييم املخزون السمكي ومعرفة السقف األعلى فقـد           
قامت إدارة املشروع مبتابعة جهات التمويل الدوليه لتنفيذ هذا املكون ويتوقع وصول            

 هذا اجملال لتقدمي اإلستشارات الفنية والعلمية خالل شهر أكتـوبر           خبري متخصص يف  
القادم وملدة ستة أشهر ، ويف إطار املكون نفسة قام املشروع بإيفاد عدد إثـنني مـن                 

يف اململكـة  ) ماجـستري (الباحثني من مركز أحباث علوم البحار للدراسات اجلامعيـة       
ني أخرين لدورات قصرية خارجيـة      املتحدة ، كما سوف يقوم بإيفاد عدد مخسة باحث        

  .م١٩٩٩خالل الفصل األول من عام 
وهلدف مواكبة التطور العلمي وإدخال وسائل البحث املتطورة يف عمل املراكـز            
البحثية السمكية سيتم جتهيز مراكز الدراسات والبحوث مثل مركز أحبـاث علـوم             

  .ختربية احلديثةالبحار وفروعه بعدن وحضرموت واحلديده باألجهزه واملعدات امل
  .دوالر أمريكي) ٥٠٠,٠٠٠(ويبلغ تكلفة تنفيذ هذا املكون حوايل 

  بناء ساحات حراج -٥
 بتمويل لبناء ثالث سـاحات   (IFAD)يقوم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

ميناء احلديدة ، بئر علي يف حمافظة شبوة ، وصرية يف حمافظة عـدن              :حراج يف كل من     



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٠

ألف دوالر أمريكي ويقوم الفريق اهلندسـي بإعـداد         ) ١٠٠(قدرها  بتكلفة إمجالية و  
التصاميم والدراسات وجدول الكميات هلا ، ويتوقع التنفيذ خالل الفصل األول مـن        

  .م١٩٩٩عام 
   .(EU)مشاريع اجملموعة األوربية ::٣-٤-١٢- ٢

  :التسهيالت السمكية-١
مت تـسليم التـسهيالت   من املكونات الرئيسية ملشروع تطوير األمساك الرابع ،  
م وحـىت   ١٥/٢/١٩٩٨السمكية الست يف حمافظيت حضرموت واملهره يف الفتـرة          

مليـون دوالر أمريكـي للتعاونيـات       )١١(م بتكلفة إمجالية وقدرها     ٢٢/٢/١٩٩٨
  -:واجلمعيات واملؤسسات السمكية على النحو اآليت 

املكال وتعاونية  مت تسليم التسهيالت باملناصفة بني مجعية صيادي        : موقع املكال 
  .مديرية املكال السمكيتني

مت تسليم التسهالت باملناصفة بني مجعية اخلور وتعاونية الشحر         :موقع الشحر 
  .السمكية

  .مت تسليمة لتعاونية احلامي السمكية: موقع احلامي
  .مت تسليمة للمؤسسة العامة للخدمات وتسويق األمساك : موقع القرن 

  .سسة اإلصطياد الساحليمت تسليمة ملؤ: موقع سيحوت
وتعمل التسهيالت حالياً بشكل جيد ويستفيد منها حوايل ثالثة ألف صـياد يف             

  .مناطق  التسهيالت ومن احملافظات اجملاورة
  حضرموت/شق وسفلتة مشروع طريق القرن م-٢

من املكونات اليت موهلا اجملموعة األوربية ، وقد مت اإلنتهاء من املرحلة األوىل منه              
مليون ريال وأفتتح رمسياً مبناسبة أعياد الوحدة       ) ٤٧(بتكلفة إمجالية وقدرها    )  كم ٤(

م ويقوم الفريق اهلندسي بإعداد الدراسـات والتـصاميم         ١٩٩٧مايو  ٢٣املباركة يف   



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣١

، ويتوقع البـدء يف التنفيـذ       ) كم  ٦(اهلندسية لتنفيذ املرحلة الثانية من الطريق بطول        
  .اشهرم ولفترة أربعة ١٩٩٩بداية عام 

  :كهرباء املصينعة والقرن -٣
مت اإلنتهاء من إعداد التصاميم والدراسات اخلاصة ملشروع كهربـاء املـصينعة            

م ولفترة ثالثـة أشـهر      ١٩٩٨والقرن ويتوقع البدء يف التنفيذ خالل شهر ديسمرب         
  .مليون ريال ميين ) ١٨(بتكلفة إمجالية وقدرها 

  :مكون االقراض السمكي:٤-٤-١٢-٢
 إىل إتفاقية الصندوق املوقعة بني وزارة الثروة السمكية وبنك التـسليف            إستناداً

  -:م واليت توضح أن ٢٦/٦/١٩٩٢التعاوين والزراعي واليت مت التوقيع عليها يف 
إتفاقية الصندوق اخلاص جزءاً ال يتجزأ من إتفاقية القرض ملشروع تطوير األمساك            

الـيت متـت    ) البنك الدويل ( التنمية الدولية  الرابع املربمة بني احلكومة اليمنية ومؤسسة     
م حيث تقوم وزارة الثروة السمكية بإيداع مبيعـات         ٢٠/٦/١٩٩١التوقيع عليها يف    

املكائن واملعدات البحرية من حصيلة قرض البنك الدويل والصندوق الدويل للتنميـة            
يتوقع أن  الزراعية لدى بنك التسليف التعاوين والزراعي والذي مت منحه هلذا الغرض و           

مليـون  ) ١٨٠(يبلغ رصيد املشروع الرابع يف هذا احلساب إىل هناية سبتمرب اجلـاري     
ريال ميين ، وسوف يستمر إيداع املبالغ يف هذا احلساب إىل أن يصل إىل ما هو حمـدد                  
يف االتفاقية وما يعادل ثالثة ماليني دوالر أمريكي من حصيلة قرض البنـك الـدويل               

  .ة لتنفيذ الربنامج االقراضي للمشروع خالل سنوات تنفيذه لتوفري املبالغ الالزم
  :ومتنح القروض املودعة يف الصندوق اخلاص إىل 

أعضاء اجلمعيات السمكية والعاملني حالياً كمجموعات علـى مراكـب          -
  .للغري 

خرجيي معاهد الدراسات وأحباث املوارد السمكية والـشباب املـؤهلني          -
  .تمعات السمكية القائمة الباحثني عن فرص عمل ضمن اجمل



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٢

األفراد األخرين وباألخص األفراد الغري مالكني ملراكب الصيد واملعتـربين          -
يف اجملتمعات السمكية الباحثني عن فـرص       ) األكثرفقراً(الشرائح املعدمة 

توظيف يف جمال القطاع السمكي ، وذلك لشراء مراكب،مكائن حبرية ،           
  .ض معدات إصطياد مسكية من خمصصات القرو

  :شبكة املعلومات السمكية:٥-٤-١٢-٢
مت وضع تصور حول شبكة املعلومات السمكية واملعدات واألجهزة املطلوبـة ،            
هبدف رصد وتغذية الوزارة بالبيانات واإلحصائيات اليومية عن نشاط القوارب العاملة           
 يف املياه اخلاصة للجمهورية اليمنية يف البحر األمحر وخليج عـدن وكـذا الكميـات              
املصطادة اليومية ومراقبتها لعدم جتاوز السقف احملدد لذلك ، وقد مت رفع املقتـرح إىل              
جهات التمويل للحصول على متويل كامل للـشبكة واملعـدات وحـال وصـول              
املخصصات سوف يبدأ املشروع يف التنفيذ ، ويتوقع التنفيذ خالل الفصل األول مـن        

  .م١٩٩٩عام 
   :الرقابة والتفتيش البحري:١٣-٢

  دور وأمهية الرقابة والتفتيش البحري يف تطوير القطاع السمكي 
مع إزدياد األساطيل السمكية وحتديثها وكذلك حتديث طـرق صـيد األمسـاك             
واألحياء البحرية املختلفة أخذت مصادر املـوارد الـسمكية يف العـامل يف الـتقلص               

  .واإلحنسار 
ة يف وجود الكثافات السمكية     لقد تعرضت الكثري من املناطق ذات الشهرة الكبري       

الوفرية فيها إىل اخلطر من قبل قوارب الصيد الكثرية العدد واجملهزة بأساليب وطـرق              
اإلصطياد املتطورة مثل يف الشمال وحبر البلطيق واجلزء الشمايل من احمليط األطلنطـي             

لوث وحبار داخلية كثرية يف كثري من البلدان وما عدى ذلك فإن عدة حبار تعرضت للت              
  .الذي تسبب يف انقراض املوارد السمكية فيها بشكل كامل 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٣

ومع إخنفاض اإلنتاج السمكي يف األجزاء الشمالية للمحيطات توجهت قـوارب           
الصيد الكبرية وبأعداد ضخمة إىل املناطق اجلنوبية للمحيطات بغرض إستغالل ثرواهتا           

  . الدولالسمكية واليت ، تقوم بالتسلل إىل املياه اإلقليمية هلذه
واجلدير بالذكر إن مثل هذه املشاكل دائماً ما تطرح يف املؤمترات واإلجتماعات            
اليت تعقدها اللجان اخلاصة يف منظمة األغذية والزراعة ويف بعض األحيان وهي قليلـة              
  .تقوم الدول الصناعية بتوقيع االتفاقيات للحصول على رخص الصيد يف هذه الدول

والفرص الكثرية املتاحة جلميع القطاعات لإلستثمار يف       ومع االنفتاح اإلقتصادي    
بالدنا يف جمال األمساك،فقد أنشأت العديد من الشركات العاملة يف جمـال اإلصـطياد              

  .ومؤسسات خمتلفة تعمل يف املناطق القريبة من الساحل ومياه األعماق يف اجلمهورية 
فـة ومعـدات    إن هذه الشركات واملؤسسات تستخدم طرق اإلصـطياد املختل        

  .اإلصطياد املتنوعة منها شباك البحر ، وشباك املدود العائمة ، وخيوط املدود وغريها 
ومنذ قيام الثورة بدأت الدولة يف النهوض هبذا القطاع البحري اهلام فاستحدثت            
الكثري من املنشأت الساحلية واملراكز البحثية وبدأ جمهود الصيد التجـاري دوره يف             

زون األمساك وإيزاء ذلك كان البد أن تنظم الدولة شـئون الـصيد             اإلستفادة من خم  
م وتعديالتـه   ١٩٩١لسنة  ) ٤٢(وجماالته ، وقد جاء القرار اجلمهوري بالقانون رقم         

الالحقة بشأن تنظيم صيد وإستغالل األحياء املائية ومحايتها هبدف تطوير هذه الثـروة             
  . اجملال واحلفاظ عليها وتنظيم العالقة للمشتغلني يف هذا

وقد لعب مركز أحباث علوم البحار دوراً إجيابيا من خالل البحوث اليت أجريت             
يف السنوات املاضية يف حتديد املخزون السمكي وتوزيع األمساك التجاريـة الرئيـسية             
خالل مواسم السنة يف مياه اجلمهورية ، كما وقد كانت لنتائج البحوث اليت نفـذهتا               

مع والدراسة والتحليل والذي بدورة حدد معلم االنتقال من         دوراً كبرياً من خالل اجل    
املرحلة العشوائية لصيد األمساك إىل مرحلة التنظيم العلمي لإلقتصاد السمكي هبـدف            
تنظيم عملية صيد األمساك ليس فقط كوسيلة للحصول علـى املنتجـات الـسمكية              



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٤

طة باألمساك واألحياء   فحسب بل كوسيلة منطقية حلماية املخزون السمكي والبيئة احملي        
البحرية األخرى ، وقد مت وضع القواعد والضوابط اخلاصة بتنظـيم صـيد األحيـاء          

  .البحرية واليت عانت يف السابق من سوء اإلستغالل وعدم التنظيم 
وإعتماداً على البحوث العلمية فقد أظهرت نتائجها التأثري الـضار واملتزايـد            

 البحرية املختلفة وخاصة التجارية منـها ، ممـا          لعمليات الصيد على جتمعات األحياء    
سيؤدي إىل اخنفاض كميات املصايد من األحياء البحرية التقليدية املعروفة واليت يرغبها            

اجلمربي ، احلبار ، الديرك ، الـسلخة ، الـشروخ           (املستهلك احمللي واخلارجي مثل     
  ).الصخري وغريها 

استرتافه واحملافظة على معـدالهتا     وبغرض احملافظة على املخزون السمكي وعدم       
  :اإلنتاجية فإنه تقع على عاتق جهاز الرقابة والتفتيش البحري القيام باأليت 

اإلشراف على تقيد مجيع األشخاص والشركات املختلطة ومؤسسات القطاع          -
العام والتعاونيات واجلمعيات السمكية والسفن األجنبية بأحكام تنظيم صيد         

  .مهورية ورصد املخالفات بشأهنا األمساك يف مياه اجل
رخص الصيد للقوارب ، رخص مزاولة مهنـة الـصيد          (إصدار التراخيص    -

  ).لألفراد 
تسجيل وترقيم سفن الصيد مبختلف أنواعها وأحجامهـا العاملـة يف ميـاه       -

  .اجلمهورية 
تعيني األفراد من املراقبني على ظهر السفن املتوسطة والكبرية ملراقبة نـشاط             -

  . ومبا ال يتعارض وأحكام تنظيم الصيدهذه السفن
زيادة سفن صيد األفراد والشركات والتعاونيـات واجلمعيـات يف البحـر      -

  .وامليناء للتفتيش وكذا زيارة مواقع الصيد و املصائد الثابتة 
  .مراقبة ورصد املخالفات املتعلقة بصرف املخلفات الصناعية يف البحر -



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٥

اك واألحياء والنباتات البحرية يف   تفتيش معدالت وطرق الصيد وفحص األمس      -
أماكن الصيد وعلى ظهر السفن وغريها مـن الوسـائل العائمـة التابعـة              

  .للشركات واجلمعيات واألفراد
اإلطالع على السجالت اإلحصائية السمكية لـدى الـسفن والـشركات            -

  .واألفراد 
م توقيف األشخاص من املخالفني لنظم وتدابري محاية املخزون السمكي وتنظي          -

  .عمليات الصيد وإحالتهم إىل أقسام الشرطة املختصة
ضبط معدالت الصيد واألمساك واألحياء البحرية األخرى الـيت مت صـيدها             -

  .بطرق غري قانونية 
  .ضبط السفن األجنبية املخالفة ألحكام القانون  -
إقامة الدعوى اجلنائية على أي شخص أوشركة أومؤسسة أوتعاونية أومجعية           -

  .القانونختالف أحكام 
ويف سبيل تنفيذ مثل هذه املهام فإن أجهزة الرقابة والتفتيش يف الدول الـساحلية              
اجملاورة ومنها الدول العربية تزود بالزوارق والسيارات والدراجات النارية وخيول هلا           
حق أستئجار الطائرات إذا لزم األمر كما يزود املفتش باملالبس الرمسيـة والـشارات              

  .م حق محل السالح طبقاً للقواعد الصادرة من األجهزة األمنية اخلاصة ويعطي هل
وبالنظر إىل جهاز الرقابة والتفتيش البحري لدينا فإنة يتضح لنا جليـاً ضـعف              
هيكله وعدم إمتالكه ألبسط اإلمكانيات املطلوبة للقيام مبثل تلك املهمـات ، فمنـذ              

م مل  ١٩٩٧منتصف العام   م وحىت   ١٩٨٥إستحداث الرقابة والتفتيش البحري يف عام       
يشهد هذا اجلهاز ألية إهتمام يذكر وقد يكون السبب ضـآلة املـشكالت بـسبب               
حمدودية الشركات وعدد القوارب اليت كانت تعمل حينها إضافة إىل حجـم املبـالغ              

  .املالية الكبرية اليت يتطلبها جهاز الرقابة لتوفري اإلمكانيات الفنية واملادية له 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٦

ظيمي مت إستحداث إدارات الرقابة والتفتـيش يف كـل مـن            ويف اجلانب التن  
وقد كانت هذه اإلستحداثات مبثابـة تعينـات        ) حضرموت ، أبني وشبوة     (حمافظات  

  .إدارية ال غري 
سنوات من إقناع وزارة املالية بضرورة رصـد        )٧(هذا ومل تتمكن الوزارة خالل      

  .مبلغ العالوات البحرية املستحقة للمراقبني 
عاماً حتاول جاهدة إبراز    ) ١٢(إدارة الرقابة والتفتيش البحري خالل      لقد ضلت   

أمهية توفري اإلمكانيات املادية سواء املالية أوالفنية لتسيري نشاطها ، حيـث ال ميكـن               
تفعيل النشاط الرقايب عرب أصدرا التشريعات واللوائح فقط وإمنـا جيـب أن تتـوفر               

ديث عن الرقابة الفاعلة واملؤثرة يف ظـل        املستلزمات األخرى واليت بدوهنا يصعب احل     
م ولألسـف   ١٩٩٥تزايد املهام وتشعبها ، وظلت هذه الطلبات تتكرر منـذ العـام             

  :عاماً دون أن يتم تلبية أياً منها وهي كاأليت ) ١٢(الشديد نوردها كما وردت قبل 
  .زوارق للدوريات  -
  .دراجات نارية  -
  .سيارات ذات الدفع الرباعي  -
  .ت يدوية أجهزة إتصاال -
  .أجهزة إتصاالت ثابتة للمراكز  -
  .أسلحة نارية مع الزي الرمسي وبطائق اهلوية  -
  .خرائط حبرية  -
  .أجهزة قياس التلوث النفطي والزييت  -
  .وغريها.مناظري  -

لذا فإن إنشاءاملراكز واحملطات الرقابية لن حيـل املـشكلة إذا مل تكتمـل بقيـة                
  .د بدوهنااملستلزمات حيث لن يكتمل نشاط األفرا



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٧

وألمهيته توجب تفعيل النشاط الرقايب والذي جيـب أن يرتقـي إىل مـستوى              
طموحات الوزارة يف اجلانب اإلستثماري والتوسع يف إستغالل مامل يتم إستغالله مـن             

  .األحياء البحرية
وقد كانت جلهود الوزارة أثرها الطيب يف هذا اجملال فقد أمثرت هذه اجلهـود              

قارب للرقابـة   ) ٢٠(ملطالب حيث ستحصل الوزارة على عدد       على حتقيق أحد أهم ا    
البحرية كما وقد متكنت الوزارة من تأمني مستحقات املراقبني البحريني واليت كانـت             
تشكل قلقاً مستمراً للوزارة وتوصالً للجهود فقد حققت الوزارة بعض النجاح وذلك            

واليت تبذل اجلهود حاليـاً     بتوفري بعض املخصصات املالية عرب مشروع األمساك الرابع         
من أجل زيادة هذه املخصصات لتتمكن الوزارة من تأمني بقية املستلزمات وبأعـداد             

  .كافية ليتم توزيعها للمراكز واحملطات اليت يفترض إنشائها 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٨

  -:التشريعات املنظمة للقطاع السمكي : ١٤-٢
القـوانني  شرعت وزارة الثروة السمكية منذ إنشائها على إصدار العديـد مـن             

واللوائح والقرارات املنظمة لنشاطها ، نظراً ملا حيتله هذا القطاع  من مركز متميز يف               
النشاط اإلقتصادي والذي يساهم كثرياً يف تنمية الدخل القومي وتوفري األمن الغذائي            
للسكان ، ومبا يهدف إىل إستغالل الثروة السمكية واحلفاظ على البيئة ومحاية املخزون             

   .السمكي
  :القوانني:١-١٤-٢
) ٤٢(قانون تنظيم صيد وإستغالل األحياء املائية ومحايتها رقـم        :١-١-١٤-٢

لـسنة  ) ٤٣(م وتعديالتة الصادرة بالقانون رقم      ١٩٩١لسنة  
  -:م والذي ينظم ما يلي١٩٩٧

  .عملية اإلصطياد يف املياه اإلقليمية واملنطقة اجملاورة هلا واملنطقة اإلقتصادية-أ
  .وابط اخلاصة بتنظيم عملية بيع وتسويق األحياء املائية إعداد الض-ب
حظر إستعمال الطرق املضرة بالصيد كالسموم واملتفجـرات وذلـك          -ج

  .حلماية الثروة املائية
فرض القانون عقوبات كبرية لكل من خيالف أحكامه تتمثل يف احلـبس            -د

ومليـون  والغرامة اليت ال تزيد عن مليون ريال لقوارب الشركات احمللية          
  .دوالر لقوارب الشركات األجنبية

  .قانون تنظيم صيد الشروخ الصخري واجلمربي:٢-١-١٤-٢
أعدت وزارة الثروة السمكية مشروع قانون تنظيم الشروخ الصخري واجلمربي          
والذي مت عرضه على جملس الوزارء ومت إقراره وسيتم عرضه على جملـس النـواب               

  :هذا القانون أهم البنود التالية إلصداره بصورته النهائية وقد تضمن 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٣٩

طرق تنظيم ومحاية صيد الشروخ الصخري واجلمربي بإعتبارمها من املنتوجات          -أ
  .السمكية غالية الثمن

طرق احلفاظ على منتوج الشروخ الصخري واجلمربي مـن أجـل عـدم             -ب
  .إنقراضه 

تشجيع مؤسسة اإلصطياد الساحلي إحدى مؤسسات القطاع العام الناجحة         -ج
  .فروعها يف احملافظات هبدف زيادة اإلنتاجو
حتديد الطرق والوسائل الصحية للحفاظ على هذا املنتوج وبـسط الرقابـة            -د

  .والتفتيش البحري على أوجه نشاطه 
  .تنظيم صرف التراخيص اخلاصة باإلصطياد هلذا املنتوج-هـ
وضع الضوابط الكفيلة حبماية الشروخ الصخري واجلمربي واحلفاظ علـى          -و

  .السقف احملدد لإلصطياد وترشيد عمليات إصطياده
  :اللوائح: ٢-١٤-٢
م بـشأن إعـادة     ١٩٩٥لسنة  ) ١٤٧(القرار اجلمهوري رقم    :١-٢-١٤-٢

  .تنظيم وزارة الثروة السمكية
متارس وزارة الثروة السمكية مهامها وإختصاصاهتا إستنادا إىل القرار اجلمهوري          

  -:أعاله ومن أهم أهدافها ما يلي
مية الثروة السمكية ومحايتها وتشجيع وترشيد إستثمارها وإستغالهلا ورفـع          تن-أ

مستوى إنتاجها ومبا يهدف إىل زيادة الدخل القومي ودعم اإلقتصاد الوطين ،            
  .وذلك إستنادا على املبادئ الدستورية والسياسية العامة للدولة

وزيـادة  العمل على توفري إحتياجات املواطنني من املنتوجـات الـسمكية           -ب
  .الصادرات وفقاً لإلمكانيات املتاحة 

  .تنظيم وتشجيع اإلستثمار يف القطاع السمكي -ج
  .احلفاظ على مصادر الثروة السمكية وترشيد إستغالهلا ومحايتها -د



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤٠

  .اإلهتمام بدور مركز حبوث علوم البحار -هـ
م بشأن تنظيم   ١٩٩١لسنة  ) ٤٢(الالئحة التنفيذية للقانون رقم   :٢-٢-١٤-٢

يد وإستغالل األحياء البحرية املائية ومحايتها واليت ستـصدر         ص
  .بقرار مجهوري 

  :وقد تضمنت هذه الالئحة املسائل التالية
تنظيم ممارسة مهنة الصيد للصيادين ومالكي القوارب والشركات واملؤسسات         -أ

  .مع وضع الضوابط الالزمة لعملية اإلصطياد يف املياه اإلقليمية
  .اك والشروط الالزم توفرها ومنح رخص الصيد املطلوبة تنظيم صيد األمس-ب
  .حتديد مهام واختصاصات جلنة الترشيد لعمليات اإلصطياد-ج
تنظيم محاية وتنمية األحياء املائية ومبا يهدف إىل محاية الثروة السمكية ، ووضع    -د

  .الضوابط الكفيلة بعدم حدوث أية أضرار تضر بالبيئة البحرية
اإلجراءات الالزمة لتصنيع وتسويق األحياء املائية ومنتجاهتا       وضع األسس و  -هـ

يف األسواق العامة واخلاصة ، ومبا يـضمن وصـوهلا إىل املـواطن بـشروط               
  .ومواصفات صحية

  :الئحة حتديد رسوم القوارب:٣-٢-١٤-٢
صدر قرار رئيس جملس الوزراء بشأن الئحة رسوم قوارب الصيد ، وتـضمنت             

لرسم املقرر على رخص قوارب العامة وفقاً للقـوانني والـنظم           هذه الالئحة استيفاء ا   
النافذة واليت تشمل قوارب الصيد التابعة للقطاع اخلاص والتعاوين والعام والشركات           

  .األجنبية واملختلطة
  :القرارات الوزارية:٣-١٤-٢

أصدرت وزارة الثروة السمكية العديد من القرارات الوزارية اليت تنظم جممـل            
  : واليت تتمثل فيما يليأنشطتها



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤١

م بشأن الئحـة تنظـيم      ١٩٩٨لسنة  ) ٣٥(قرار وزاري رقم    :١-٣-١٤-٢
تصدير األمساك واملنتجات البحرية ، وتتضمن أهم بنود هـذه          

  -:الالئحة ما يلي
الشروط الواجب توافرها يف احلصول على رخصة تصدير األمساك واملنتجـات           -أ

  .البحرية
بة فيما يتعلق بأعداد وجتهيز وتعبئة األمسـاك        اإلرشادات واملواصفات املطلو  -ب

  .واملنتجات البحرية لغرض التصدير 
الصالحيات املمنوحة ملوظفي اإلدارة العامة للجودة من الـوزارة ومكاتبـها           -ج

  .حول إتالف الكميات الغري صاحلة لإلستهالك اآلدمي
ـ            -د سوق حق الوزارة يف توقيف أي منتوج للتصدير هبدف إستمرارية متـوين ال

  .احمللية وتأمني الغذاء اليومي للمواطنني 
م بشأن الئحة تنظيم بيـع      ١٩٩٨لسنة  ) ٣٦(قرار وزاري رقم    :٢-٣-١٤-٢

وشراء األمساك واملنتجات البحرية للسوق احمللية يف اجلمهوريـة         
  -:اليمنية ، وتتضمن بنود هذه الالئحة ما يلي 

أعترب الشريط البحـري املـوازي      م القرار الوزاري أعاله     ) ١(إستناداً إىل املادة    
لشواطئ اجلمهورية اليمنية واملمتد ملسافة ثالثة أميال حبرية من أدىن حد للجزر حممياً ،              
وال يسمح فيه لشركات ومؤسسات اإلصطياد العمل فيه ، كما تعترب املساحات املائية             

 وال  متـراً حمميـاً ،    ) ٤٠(األخرى خارج هذا الشريط واليت تقل منها األعماق عن          
  .يسمح فيها باإلصطياد بواسطة اجلر القاعي

وهبذا يهدف القرار إىل وضع الشروط والضوابط لكافة القوارب وباملواصفات          
اليت حتددها الوزارة ومبا هبدف إىل محاية الثروة السمكية وفقاً للنظم القانونية واملتعارف             

  .عليها 
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤٢

  :اإلتفاقية النمطية:٤-١٤-٢
مكية نشاط كافة الشركات العاملة حبق اإلصطياد احمللية        تنظم وزارة الثروة الس   

واألجنبية منها وفقاً لإلتفاقيات النمطية إلصـطياد األمسـاك واألحيـاء البحريـة يف              
م ١٩٩٦لـسنة   ) ٧٢(اجلمهورية اليمنية واليت أقرها جملس الوزراء وفقاً لقراره رقم          

  -:ما يليوقد تضمنت أهم البنود الواردة يف أحكام هذه اإلتفاقية 
حق اإلصطياد وحتدد فيه الوزارة الكميات املسموح بإصطيادها من األمسـاك           -١

  .واألحياء البحرية وفقاً للمخزون السمكي
  .حتديد منطقة اإلصطياد-٢
  .عدد القوارب املصرح هلا باإلصطياد-٣
  -:طرق دفع اإلتاوات اخلاصة بالدولة واليت حتدد على النحو التايل-٤

  .إلنتاج لألمساك املتنوعةمن إمجايل ا% ٢٠ -
  .من إمجايل اإلنتاج للقشريات والرخويات% ٣٠ -
الضمانات البنكية اليت تدفعها الشركات وقيمتها مليوين ريال عن كل قارب           -٥

  .يتم سحبها يف حالة عدم تنفيذ البنود الواردة يف اإلتفاقية
ليـات  حتديد مهام ودور مفتشي الرقابة والتفتيش البحري لإلشراف على عم         -٦

  .اإلصطياد ومراقبة اإلنتاج
مـن إنتاجهـا القابـل    % ٥٠إلزام الشركات العاملة يف اإلصطياد بتسويق    -٧

  .للتسويق احمللي ضماناً لتوفري الغذاء للمواطنني 
وهبذا تكون وزارة الثروة السمكية قد استكملت وضـع معظـم التـشريعات             

 الدول ومنطلقة من أهدافها     واللوائح املنظمة لنشاطها مستفيدة بذلك من جتارب بعض       
وسياساهتا االستراتيجية حنو سياسة األمن الغذائي ومبا يؤدي للحفاظ علـى املخـزون    
السمكي ومحاية الثروة السمكية والبيئة البحرية وترشيد إستغالل الثروة اليت تـشكل            

  .املصدر الرئيسي لإلنسان 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤٣

א
  :تنمية الثروة السمكية واحلفاظ عليها -١

وضع استراتيجية شاملة الستغالل الثروة السمكية استغالًأل أمثل واحلفـاظ          :١-١
  .عليها وتنميتها

القيام بإجراء الدراسات والبحوث عن املخزون السمكي وتوفري اإلمكانيات         :٢-١
  .الالزمة لذلك 

دعم مركز احباث علوم البحار بكافة االمكانيات املتاحة ليتمكن من القيـام            :٣-١
  .فاظ على الثروة السمكية وتنميتها ومحاية البيئة البحريةبدورة يف احل

االهتمام باالحباث العلمية يف جماالت االستزراع السمكي وتشجيع التكـاثر          :٤-١
الصناعي وتنمية مشاريع تربية االمساك ، هبدف املشاركة يف اعادة االنتاجية           

  .للمخزون من املوراد البحرية اهلامة 
  .لى النواع االمساك املختلفة حتديد االحجام املث:٥-١
، ) مقاسات عيـون الـشباك    (حتديد انسب انواع معدات الصيد املستخدمة     :٦-١

وتكثيف عملية الرقابة على االصطياد ملنع اسـتخدام الطـرق الـضارة            
  .واملدمرة للمخزون السمكي 

  .حتديد مواسم ومناطق الصيد، ومنع االصطياد يف مواقع وفترات التكاثر :٧-١
  .افظة على االماكن اخلاصة بوضع البيض ملختلف انواع االمساك احمل:٨-١
  .دراسة امراض االمساك وسبل الوقاية منها وعالجها :٩-١
مثل االمساك املفترسة واجلراحة    (حماولة احلد من تكاثر االمساك قليلة القيمة      :١٠-١

  ).والسامة
ملخزون الكبري  عدم التركيز على اصطياد االمساك التقليدية والبحث عن ا        :١١-١

من املوارد االخرى من خالل استغالل االمساك السطحية الصغرية والكبرية          
  .واالمساك غري املرغوبة حملياً 

تشجيع تطور االصطياد الساحلي التقليدي،ودعم االستثمار يف االصطياد        :١٢-١
  .الساحلي للصيادين الساحليني 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤٤

ثيف االصطياد على   وضع سقف للكميات املسموح باصطيادها،وعدم تك     :١٣-١
مناطق حمدودة،لتجنب تدهور مراعي االمساك وتعرية بيئتها والعمل علـى          

  .اجياد السبل الكفيلة بتنمية املصائد 
  .ختفيف الضغط على اصطياد االحياء البحرية كالقشريات والرخويات :١٤-١
تطوير قوارب الصيد الساحلي اململوكة للصيادين التعاونيني او الفـرديني          :١٥-١

وتشجيع شراء قوارب الصيد الساحلي ذات االستثمار اجلمـاعي وذات          
القدرة على االصطياد بطرق خمتلفة واجملهزة بعازالت وآالت رفع  واجهزة           
كشف االمساك،وذلك بغرض زيادة كمية االنتاج وحتقيق ربح مادي وفـري          

  .يسهم يف رفع املستوى املعيشي السر الصيادين 
يب االمساك وتنويع االصناف من املعلبات السمكية ،        التوسع يف صناعة تعل   :١٦-١

والتوسع يف اصطياد الساردين وحتضريه للغذاء البشري عن طريق التعليب          
، والتجميد، والتدخني ودعم ورعاية مصنعي املكال وشقرة لتعليب االمساك          

  .لتغطية احتياجات السوق احمللية والتصدير 
ية ملراقبة اجلودة هبدف تنميـة الـصادرات        توفري القاعدة املادية والتشريع   :١٧-١

  .وجودة االمساك املسوقة حملياً 
توجيه بنك التسليف التعاوين الزراعي وصندوق تشجيع االنتاج الزراعي         :١٨-١

والسمكي بتوفري التسهيالت اخلدمية واالقراضية لتيسري حصول الصيادين        
ـ        ل علـى   والتعاونيات السمكية على مستلزمات االنتاج السمكي والعم

مواصلة تقدمي القروض امليسره للمرأة الساحلية حبيث تشمل تلك القروض          
  .تكاليف اخلدمة فقط 

تعزيز القدرة االنتاجية للقطاعات العاملة يف اجملال السمكي وتوسيع الرقعة          :١٩-١
التسويقية للثروة السمكية لتشمل مجيع حمافظات اجلمهورية وخاصة املناطق         

  .النائية 
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ام بزيادة الصادرات السمكية واالعتناء جبودهتا حفاظاً على مسعـة          االهتم:٢٠-١
اليمن يف االسواق العاملية ، وحصر منح التراخيص والشهادات الـصحية           

  .على وزارة الثروة السمكية كوهنا اجلهة املختصة
   -:اخلدمات السمكية -٢

خاصـة يف   تفعيل التشريعات السمكية وتوسيع دائرة التوعيه القانونية هبا و        :١-٢
  .املناطق الساحلية ويف نطاق العاملني يف جمال االمساك 

الزام الشركات االجنبية واحمللية العاملة يف مياهنا بتنفيـذ كافـة القـوانني             :٢-٢
واللوائح املنظمـة السـتغالل الثـروة الـسمكية واالحيـاء البحريـة             

  .االخرى،ورفع بيانات تفصيلية عن نشاطها يف عملية االصطياد 
ناء نظام احصائي جديد ومتطور حىت يتمكن من رصد كـل مـا يتعلـق               ب:٣-٢

بالنشاط السمكي ، وخصوصاً يف جمال جتميع البيانات االحصائية واصدار          
 .النشرات االحصائية بانتظام 

االهتمام بالرقابة والتفتيش البحري وتطوير وسائلها وتوفري االمكانيات هلـا          :٤-٢
من االمكانيات الضرورية اليت متكنها     كالقوارب واجهزه االتصال وغريها     

  .من تفعيل دورها وزيادة نشاطها على امتداد السواحل البحرية 
خفـر  -القـوات اجلويـة   -القوات البحريـة  (تعاون اجلهات ذات العالقة   :٥-٢

واملؤسـسات  -حمافظي الشريط الـساحلي   -مصلحة اجلمارك -السواحل
 علـى محايـة الثـروة    هبدف العمل املشترك )واهليئات يف املناطق الساحلية   

  .البحرية ومكافحة هتريبها 
وضع خطة شاملة لتنمية املناطق الساحلية من خالل اقامة املـشروعات يف            :٦-٢

املناطق اليت مل تشملها املشروعات السابقة على امتداد الشريط الـساحلي           
واجلزر املأهولة حبيث تشمل البنية االساسية كالـصحة، امليـاه، التعلـيم            

  .اخل...
حتسني وضع املرأة يف التجمعات الساحلية واقامة مراكز للتنمية االجتماعية          :٧-٢

  . يف تلك املناطق 
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انشاء مرافئ ومراسىء يف مواقع انزال االمساك يف املناطق اليت اليتوفر فيهـا             :٨-٢
  .ذلك  

مراجعة اوضاع املؤسسات السمكية ومقوماهتا واعادة تأهيل ماهو صـاحل          :٩-٢
مرار واالنتاج واالستفادة من الكوادر املؤهلة يف تشغيلها        منها وقابل لالست  

.  
دعم قيام اإلحتاد التعاوين السمكي والذي جتري التحـضريات إلنـشائه           :١٠-٢

والتوسع يف إقامة اجلمعيات التعاونية السمكية علـى إمتـداد الـسواحل      
ورعايتها من خالل توفري اإلمكانيات لعملها يف جمال إصـطياد األمسـاك            

  .ويقوالتس
توسيع نطاق التعاون والتنسيق مع الدول اليت هلا نشاط فعال ومـنظم يف             :١١-٢

  .جمال االصطياد يف البحر االمحر والبحر العريب وخليج عدن 
اعطاء معهد االمساك اهتماماً متزايداً ليتواكب مع التطور العلمي احلديث          :١٢-٢

  .ليصبح مركزاً اقليمياً للتعليم والتدريب السمكي 
اسهام وزارة الثروة السمكية يف تقدمي االمكانيات واخلربات املتاحة لتنظيم          :١٣-٢

  .جهود الصيادين ونشاطهم 
تأهيل الصيادين واشراكهم يف العملية التخطيطية والتدريبية مـن خـالل           :١٤-١

توسيع نشاط املعهد السمكي بغرض مساعدة التعاونيـات واجلمعيـات          
ساء جتربة جديدة يف العملية االنتاجيـة  السمكية والصيادين الفرديني من ار  

  .السمكية 
  -:االستثمارات السمكية -٣

اعداد املشاريع السمكية مبا يتالئم وطبيعة النشاط السمكي،حبيث تـتالئم          :١-٣
االستثمارات يف منشآت التصنيع والتحضري والتسوق مع حجـم الـسوق           

  )..حملياً وخارجياً(املتوفرة



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤٧

 السمكية يف جماالت االنتاج والتسويق،واخلدمات      تبويب أولويات املشاريع  :٢-٣
الساحلية املكملة،واقامة البىن االساسية للقطاع السمكي،مبا حيقـق تنميـة          

  .متوازنة ملختلف جماالته 
تشجيع االستثمار احمللي واالجنيب وتنظيمة يف جماالت االنتـاج والتـسويق           :٣-٣

 رقعـة الـصناعات     للمنتجات السمكية واالحياء البحرية االخرى،وتوسيع    
الغذائية السمكية،هبدف االستغالل االمثل للمخزون السمكي املتاح ودراسة        
الفرص االستثماريةاملتاحة يف القطاع السمكي،واجلدوى االقتـصادية مـن         

  .اقامتها يف اجملاالت االنتاجية والتسويقية واخلدميه 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤٨

  كشف باألوراق ومعديها
  

  أسم املعـــد  أسم الورقة  م

  حيىي علي زبارة/األستاذ  اخلطة االستثمارية السمكية وأسهامها يف األمن الغذائيأفاق   ١
 وكيل وزارة الثروة السمكية

  دور املشروعات السمكية املنفذة يف حتقيق األمن الغذائي  ٢
  عوض حمفوظ

الثورة (ع التخطيط.م
  )السمكية

    التشريعات املنظمة للقطاع السمكي  ٣
  إحسان املنيباري.د  وآفاقها املستقبليةواقع الصادرات السمكية   ٤

٥  
دور وأمهية الرقابة والتفتيش البحري وأثرمها يف تطوير القطاع 

  عبدالرشيد عبدالغفور  السمكي

٦  
الثروة السمكية أمهيتها وإسهامها يف حتقيق األمن الغذائي يف 

  اجلمهورية اليمنية 

  علي عبداهللا باخريصة
مستشار وزير الثروة 

  السمكية
  إيناس رفيق  اإلحصاء السمكي وحتديثة وأمهيتة يف حتقيق االمن الغذائي  ٧
  حسن حممد احلامد  مصنع املكال لتعليب االمساك ومسامهتة يف توفري األمن الغذائي  ٨

٩  
حنو استراتيجية مستقبلية (املرأة الساحلية يف اجلمهورية اليمنية 

  مدحسن حممد احلا  لتطويرها وأشراكها يف عملية التنمية

  دور الدراسات والبحوث يف تطوير الثروة السمكية  ١٠
  سعد ساملني البحسين

رئيس املخترب املركزي 
  البيطري

  حممد هاشم   املعهد السمكي ومسامهته يف دعم توفري األمن الغذائي ١١
  ع املعهد السمكي.م

١٢ 
أمهية احلفاظ على اجلودة للمنتجات السمكية واالحياء البحرية 

  ل على خماويجال  االخرى

١٣ 
يف حتقيق األمن )قرى الصيادين(دور اجملتمعات الساحلية الريفية 

  الغذائي 
  هناء رشيد 

  مديرة إدارة التخطيط 



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٤٩

١٤ 
املؤسسات واجلمعيات التعاونية السمكية ودورها يف توفري األمن 

  الغذائي
  عباس الزبيدي

 ع التعاونيات واملؤسسات.م

  عبداهللا سامل عبداهللا  دنا يف هذا النشاطاالستزراع السمكي وجتربة بال ١٥
  رئيس قسم تربية اجلمربي

١٦ 
دور صندوق تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي يف تنمية القطاع 

  شهاب أمحد الشاطري  السمكي

  عمر صبيح.د  مشروع االمساك الرابع وأهدافه ١٧
  ع املشروع.م

  مجعية صيادي احلديدة  مجيعة الصيادين ١٨
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٥٠

  ـــــــــرسالفهــــــ
  الصفحة  الموضوع

  ٣  تصدير
  ٦  املقدمة 

  ٨  عموميات 
א :א

א א א א א א   א
١٢  

  ١٣  .مفهوم األمن الفذائي :١-١
  ١٣  .ميثاق األمن الغذائي :١-١-١
  ١٤  .صغار الصيادين ـ مفتاح األمن الفذائي :٢-١-١
  ١٦  . روة السمكية يف األمن الغذائي إسهام الث:٢-١
  ١٨  .املرتكزات األساسية لألستراتيجية السمكية :١-٢-١
  ١٩  أمهية املنتجات البحرية وإسهامها يف حتقيق األمن الفذائي العاملي واحمللي:٣-١
  ٢٢  وضعية املوارد السمكية واملخزون السمكي يف اجلمهورية اليمنية:٤-١
  ٢٨  .الطاقة االنتاجية:١-٤-١
  ٣٠  أمهية احملافظة على املنتجات السمكية واألحياء البحرية األخرى :٥-١
  ٣٤  .طرق احملافظه على املخزون السمكي وتطويره :١-٥-١
  ٣٦  واقع الصادرات السمكية اليمنية وآفاقها املستقبلية :٦-١

  ٤٦  القيمة الغذائية للمنتجات البحرية :٧-١
א :א

א אא א א א   א
٥١  

  ٥٢.أمهية املؤسسات السمكية :١-٢
  ٥٢.املؤسسات السمكية وتطورها :١-١-٢
  ٥٦  مركز أحباث علوم البحار :٢-٢
  ٥٧  مهام وجماالت االحباث السمكية:١-٢-٢
  ٦٠.ليمنية األوضاع احلالية إلستغالل املوارد البحرية يف املياه ا: ٢-٢-٢
  ٦١دور االحباث السمكية يف إعادة اإلنتاجية ملخزون املوارد البحرية :٣-٢-٢
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٥١

  الصفحة  لموضوع٦
  ٦٤االجنازات والصعوبات للبحث العلمي يف جمال الثروة السمكية :٤-٢-٢
  ٦٩  جتارب االستزراع السمكي يف اليمن :٣-٢
  ٧٠  أمهية االستزراع السمكي:١-٣-٢
  ٧٠  االستزراع السمكي أهداف :٢-٣-٢
  ٧١  أهم أهداف مركز التربية :٣-٣-٢
  ٧٢  إمكانية إسهام مركز تربية االحياء البحرية:٤-٣-٢
  ٧٦  النواحي السلبية اليت ترافق سري العمل : ٥-٣-٢
  ٨٠  املعهد السمكي نشاطاته واجنازاته :٤-٢
  ٨٢  االجنازات واالفاق املسقبلية :١-٤-٢
  ٨٤  أمهيتهاإلحصاء السمكي و:٥-٢
  ٨٥  صعوبات العمل االحصائي :١-٥-٢
  ٨٦  مصنع املكال لتعليب االمساك:٦-٢
  ٨٦  املهام الرئيسية للمصنع:١-٦-٢
  ٨٧  طاقة املصنع االنتاجية:٢-٦-٢
  ٩٠  اجملتمعات الساحلية :٧-٢
  ٩٠  أنواع االستيطان الساحلي :١-٧-٢
  ٩٢  احلية الريفيةأهم الصعوبات اليت تعترض تطوير اجملتمعات الس:٢-٧-٢
  ٩٧  املرأة الساحلية ودورها يف عملية التنمية :٨-٢
  ٩٧  دور املرأة اليمنية يف البنية االقتصادية :١-٨-٢
  ٩٨  اإلحصاء السكاين للمحافظات الساحلية :٢-٨-٢
  ١٠٠  الوضعية احلالية للمرأة الساحلية يف اجلمهورية اليمنية :٣-٨-٢
  ١٠٠  متارسها املرأة يف التجمعات السمكية األنشطة املهنية اليت :٤-٨-٢
  ١٠٢  خطط وبرامج احلكومة للمرأة الساحلية:٥-٨-٢
  ١٠٤  دور بنك التسليف التعاوين الزراعي يف مساعدة املرأة الساحلية:٩-٢
  ١٠٦  اجلمعيات السمكية:١٠-٢
  ١١١  دور صندوق تشجيع االنتاج الزراعي السمكي يف تنمية القطاع السمكي :١١-٢
  



  

  
  

  القطاع السمكي  ١٥٢

  الصفحة  الموضوع
مشروع تطوير االمساك الرابع ـ األهداف ومراحل تنفيذه ومكون تطوير املرأة :١٢-٢

  ١١٩  الساحلية

  ١٢١  .املهام واألهداف األساسية للمشروع :١-١٢-٢
  ١٢٢  مكون تطوير املرأة الساحلية يف املشروع :٢-١٢-٢
  ١٢٤  شروع الرابعسري العمل يف تنفيذ املشاريع احملددة يف إطار امل:٣-١٢-٢
  ١٢٥  جهات متويل املشروع :٤-١٢-٢
  ١٣٢  الرقابة والتفتيش البحري :١٣-٢
  ١٣٨  التشريعات املنظمة للقطاع السمكي :١٤-٢
  ١٣٨  .القوانني :١-١٤-٢
  ١٣٩  اللوائح:٢-١٤-٢
  ١٤٠  القرارات الوزارية:٣-١٤-٢
  ١٤٢  االتفاقية النمطية:٤-١٤-٢

  ١٤٣  .التوصيات
  ١٤٨  اق ومعديهاكشف باألور

  


