
  المالمح الرئیسیة لمصاید األسماك القطریة 
المتحدةمنظمة األغذیة والزراعة لألمم

  الجمھوریة الیمنیة
   

  ھیكل صناعة الصید وخصائصھا
  المصاید البحریة

القطاع ) أ. (والقطاع الصناعي) ب(القطاع الِحَرفي التقلیدي، ) أ: (تقوم أنشطة الصید في الیمن على قطاعین ھما
قاربًا  ٩ ١٥٧صیاد یستخدمون  ٤١ ٣٢٢تشیر التقدیرات إلى أن قطاع الصید الِحَرفي یعمل بھ نحو  -قلیدي الِحَرفي الت

والقوارب المستخدمة في ). قاربًا مزودة بمحركات داخلیة ٦٨٢قاربًا مزودة بمحركات خارجیة، و  ٨ ٤٧٥منھا (
مترًا  ١٥-١٢تسمي الصنبوق ویتراوح طولھا بین  وھي قوارب كبیرة(العربي : المصاید التقلیدیة من ثالثة أنواع، ھي
؛ والھوري )أمتار ١٠وھي قوارب یبلغ طولھا (؛ والغدیفي )حصانًا ٢٥٠-١٥٠ومزودة بمحركات تتراوح قوتھا بین 

وتصنع . حصانًا ٧٥- ١٥ومزودة بمحركات خارجیة تتراوح قوتھا بین ) أمتار ٨-٦وھي قوارب یتراوح طولھا بین (
. ن الخشب أو من األلیاف الزجاجیة، بینما تصنع قوارب الغدیفي والھوري من األلیاف الزجاجیةقوارب الصنبوق م

وغالبًا ما یكون شراء القوارب الجدیدة، ومعدات الصید والمحركات بإعانات یقدمھا صندوق تشجیع الزراعة وإنتاج 
فیون طرقًا مختلفة في الصید تبعًا ألنواع ویستخدم الصیادون الِحَر. األسماك، أو بقروض من بنك االئتمان التعاوني

وقد . ومن بین ھذه الطرق الِشباك الكیسیة، والخیط والبوصة، والشباك الخیشومیة والفخاخ. األسماك وموسم الصید
وكانت أھم األنواع ھي التونة، وأسماك سلیمان . ١٩٩٨طنًا في  ١٠٨ ٢٠٥بلغ مجموع مصید القطاع التقلیدي 

القطاع ) ب. (، والماكریل، والباراكودا، والمرجان، وسمك موسى، والروبیان، واللوبستر، والصبیدالكبیرة، والسردین
 ١٢شركة في البحر األحمر، و ١١شركة للصید في القطاع الصناعي تعمل في المیاه الیمنیة، و  ٢٣توجد  - الصناعي 

، معظمھا من أسماك القاع ١٩٩٨في  طنًا ١٧ ٨٥٨وقد بلغ مصید ھذه الشركات . شركة في خلیج عدن وبحر العرب
قاربًا في  ٦٨قاربًا في البحر األحمر و  ٦٣قاربًا، منھا  ١٣١، كان أسطول الصید الصناعي یضم ١٩٩٨وفي . والصبید

طنًا  ١٣ ٦٦٩طنًا من البحر األحمر، و  ٤ ١٨٦طنًا، منھا  ١٧ ٨٥٨وقد بلغ مجموع المصید . خلیج عدن وبحر العرب
وھذه القوارب مسموح لھا بالصید في المیاه التي تبعد عن الساحل أكثر من ستة أمیال في . العربمن خلیج عدن وبحر 

وھذه المراكب مملوكة جمیعھا للقطاع الخاص األجنبي . البحر األحمر، وخمسة أمیال في خلیج عدن وبحر العرب
وتسھیالت الصید على طول الساحل، بما وقد أنشأت الحكومة میناءین للصید وأقامت عددًا كبیرًا من مرافق . والمحلي

في ذلك تسھیالت للتخزین المبرد، ومصانع الثلج، وورش اإلصالح، ومستودعات الوقود، وتسھیالت التجھیز والتعبئة، 
ویساھم القطاع الخاص اآلن في تطویر قطاع مصاید األسماك، وقد أقام بعض المستثمرین . ومخازن لمعدات الصید

  . ق األسماك، ومصانع التعبئة، وغیر ذلك من الخدماتمصانع للثلج، وأسوا
   

  المصاید الداخلیة
  . ال توجد مصاید داخلیة في الیمن نظرًا لعدم وجود أنھار أو بحیرات في الیمن

   
  استغالل المصید

ویعاد شحن ھذه المنتجات إلى األسواق . یتم تجمید مصید القطاع الصناعي والسفن في عرض البحر دون تجھیز
  .صینیة واألوروبیة، ویباع بعض ھذه المنتجات في البلدان العربیةال

ویتم عادة تملیح أو تجفیف لحم سمك القرش . ویباع إنتاج القطاع الِحَرفي طازجًا أو مجمدًا في األسواق المحلیة
یق مع غمرھا وتنقل كمیات كبیرة من األسماك الطازجة في سیارات ثالجة أو في صناد. بالمناطق الداخلیة من الیمن

وتباع بعض كمیات السردین في األسواق المحلیة في . بالثلج، إلى المملكة العربیة السعودیة، ومصـر واألردن
یتم تجفیفھا على الساحل وتستخدم في علف ) طن ٣٠ ٠٠٠ما یقرب من (حضرموت، ولكن معظم كمیات المصید 

وتباع أسماك الصبید طازجة لشركات . ستر حیًا إلى ُدبيویقوم عدد من شركات القطاع الخاص بتصدیر اللوب. الحیوان
  .القطاع الخاص لتجھیزھا وتصدیرھا مجمدة إلى البلدان األوروبیة

   
  الحالة الراھنة لصناعة صید األسماك

فقد تحسن إنتاج القطاع الِحَرفي بفضل برامج . حققت صناعة صید األسماك تقدمًا ملموسًا خالل العشرین سنة الماضیة
عم الحكومي الممولة من مشروعات تنمیة الثروة السمكیة وصندوق تشجیع الزراعة وإنتاج األسماك، عن طریق الد

تقدیم إعانات للصیادین لشراء قوارب الصید الحدیثة، ومعدات الصید وغیرھا من التجھیزات مثل األوناش والفخاخ، 
ناعة صید األسماك أن الحكومة نشطت في إقامة وكان مما عزز تطور ص. وصنادیق حفظ األسماك والمحركات القویة

المواني، والطرق، وشبكات االتصال الالسلكي، ومصانع الثلج، وورش الصیانة، ومخازن التبرید وغیر ذلك من 
في المائة من الموارد السمكیة، بینما  ٨٥ویقوم القطاع الِحَرفي التقلیدي باستغالل نحو . التسھیالت في أنحاء الیمن

  .في المائة من الموارد السمكیة ١٥طاع الصناعي باستغالل نسبة یقوم الق



ویبلغ مجموع مساھمة القطاع في إجمالي . ویحتل قطاع الثروة السمكیة المرتبة الثالثة في األھمیة في اقتصاد الیمن
على الصید نسمة یعتمدون  ٢٢٠ ٠٠٠وتشیر التقدیرات إلى أن أكثر من . في المائة ١٥الناتج المحلي ما یقرب من 

  .كمصدر رئیسي للدخل
وبقدر تجدد الموارد السمكیة، یمكن التوسع في . وتمثل األسماك بندًا رئیسیًا ومتزایدًا في غذاء السكان في الیمن

وباإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن . استغاللھا لتلبیة الطلب المتزاید علیھا في األسواق المحلیة وأسواق التصدیر
  .لقوى العاملة الوطنیة في المستقبلیستوعب قطاع مصاید األسماك نسبة متزایدة من ا

   
  الطـلب

ویمكن . تدرك الیمن، بسكانھا الكثیرین، أھمیة زیادة كمیة المصید السنویة للمساعدة في ضمان األمن الغذائي لسكانھا
أوًال، بإجراء دراسات لتقدیر حجم المخزونات السمكیة لمعرفة المخزونات المتاحة في الوقت . تحقیق ذلك بطریقتین

لحاضر؛ ثانیًا، دراسة أنواع األسماك الموجودة بالمنطقة االقتصادیة الخالصة، وخصوصًا األسماك المھاجرة، مثل ا
وبناء علیة، یجب اتباع سیاسة . التونة، والماكریل، والمارلین، وكذلك باستغالل األسماك التي تعیش بالقرب من السطح

  .رشیدة ومستدامة الستغالل الموارد السمكیة
   
  ـاق التنمیةآف

إلى  ١٩٧٣، خالل الفترة من )Dr. FRIDTJOF NANSEN(قامت سفینة أبحاث دكتور فریدتجوف مانسین 
وقد أشار في تقدیراتھ . ، بإجراء دراستین استقصائیتین لتقدیر المخزونات السمكیة في خلیج عدن وبحر العرب١٩٧٥

  ).١٩٧٥في (طن  ٧٥٤ ٠٠٠و ) ١٩٧٣في (طن  ٢ ٢٣٠ ٠٠٠إلى أن حجم الكتلة الحیة من األسماك كان في حدود 
 Ictiolog، قام مركز بحوث علوم البحار والموارد البحریة، بمساعدة سفینة أبحاث ١٩٩٠-١٩٨٩ومع ذلك، ففي 

السوفییتیة بإجراء مسح لتقدیر المخزونات السمكیة في منطقة ثالثة أمیال من المیاه اإلقلیمیة الیمنیة في خلیج عدن 
السردین، (وقد أشارت التقدیرات التي أسفرت عنھا ھذه الدراسة إلى أن الكتلة الحیة من أسماك السطح . وبحر العرب

وقد . طن، موزعة أساسًا بمیاه حضرموت، والمھارة، وعدن ٤٥٠ ٠٠٠تبلغ ) وأسماك الماكریل الصغیرة، واألنشوجة
ت الكتلة الحیة من األسماك التي تستخدم في إنتاج طن، بینما ُقّدر ٤٥٨ ٠٠٠ُقّدرت الكتلة الحیة من أسماك القاع بنحو 

  .طن ٢٠ ٠٠٠طن، والكتلة الحیة من الروبیان واللوبستر والصبید بنحو  ٢٤٧ ٠٠٠مسحوق السمك بنحو 
ومع ذلك، توجد بعض األرقام المتاحة بشأن . ولم ُتجر أي دراسات كاملة لتقدیر المخزونات السمكیة في البحر األحمر

، جاء في تقدیرات أبوھالل أن المصید المسموح بھ من الروبیان ١٩٨٥ففي . معینة من األسماكمخزونات أنواع 
 Walezak and(طنًا، بینما جاء في تقدیرات ویلزاك وجودموندسون  ٢٧٠بالمناطق الساحلیة یبلغ 

Gudmundsson ( جاء في تقدیرات آجر ١٩٧٢وفي . طن ٢ ٠٠٠أن ھذه الكمیة تبلغ ،)Agger (ید أن المص
وتشیر تقدیرات مركز بحوث علوم البحار والموارد البحریة إلى أن . طن ٧٠٠السنوي من أسماك الشبوط یبلغ نحو 

وتشیر بعض التقاریر إلى وجود مخزونات . طن ٤٥ ٠٠٠المصید السنوي من أسماك القاع في البحر األحمر یبلغ نحو 
  .ح في میاه الیمن، ولكن ال توجد أرقام محددةوفیرة من األسماك التي تعیش في المیاه القریبة من السط

   
اشترك في  - " ١٩٩٦دراسة عن تلوث الشواطئ في الساحل الشمالي لخلیج عدن، "وقد أشارت دراسة بعنوان 

إلى أن ھذه المیاه تقطنھا خمسة  - إجرائھا مركز بحوث علوم البحار والموارد البحریة، وجامعة صنعاء وجامعة عدن 
  .ف البحریةأنواع من السالح

 ridley، و loggerhead، و hawksbill، و leatherback، و green turtle: وھذه األنواع ھي
turtles . منطقة فقس) بمحافظة حضرموت(وتعد منطقة غرب خلیج عدن منطقة تغذیة، بینما تعد منطقة شارما.  

، الذي )sandfish )Holothuria sabraوالنوع التجاري ھو . وتوجد في میاه الیمن سبعة أنواع من خیار البحر
  ).في راساالرا وخور عمیرة(یتم صیده بالمنطقة الغربیة من محافظة عدن 

   
  البـحوث

، ھو الجھة المسئولة عن إجراء البحوث السمكیة في ١٩٨٣مركز بحوث علوم البحار والموارد البحریة، الذي أقیم في 
توفیر البیانات والمعلومات الالزمة التخاذ القرارات المتصلة  وقد وضع المركز برامج للبحوث الغرض منھا. الیمن

وتفید ھذه المعلومات أیضًا شركات القطاع الخاص المعنیة بإنتاج األسماك، . بتطویر الموارد البحریة وإدارتھا في الیمن
  .وتربیة األحیاء المائیة، وغیر ذلك من األنشطة المتصلة بمصاید األسماك

ر إلى مركز بحوث علوم البحار والموارد البحریة، وقام المركز بالفعل بتنفیذ عدد من مشروعات وقد أسِند ھذا الدو
وبرامج البحوث التي تغطي مجاالت مختلفة، مثل تقدیر الموارد السمكیة، والبحوث البیولوجیة والبیئیة، وبحوث تربیة 

لمركز في الفترة األخیرة، نظرًا للحاجة الملحة وقد أدِخلت بعض التغییرات على مشروعات وبرامج ا. األحیاء المائیة
وقد حقق صندوق تشجیع الزراعة وإنتاج األسماك . إلى دراسة المشكالت التي تواجھ القطاعین الِحَرفي والصناعي

  .نتائج مھمة في قطاع تربیة األحیاء المائیة



وث علوم البحار والموارد البحریة بما ، قّدم صندوق تشجیع الزراعة وإنتاج األسماك دعمًا لمركز بح٢٠٠١وفي سنة 
  .ملیون ریال یمني لمركز بحوث األحیاء المائیة، لتمكین ھذا المركز من إجراء تجارب على تربیة الروبیان ٣١قیمتھ 

   
  المعونـة

مة وتعتزم الحكو. أعلنت حكومة الجمھوریة الیمنیة أن تنمیة قطاع الثروة السمكیة تمثل أولویة متقدمة بالنسبة لھا
توجیھ اھتمام كبیر لتحسین قدرات الصیادین الِحَرفیین وتحدیث ھذا القطاع بتزویده بأحدث معدات وتكنولوجیا الصید، 

.وكذلك بتوفیر فرص التدریب للشبان الراغبین في العمل في قطاع صید األسماك


