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تطوير قطاع األسماك في اليمن

ــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة  * ت
.)CARPO( بالشــراكة مــع الشــرق

ورقة سياسات

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي

اصدار رقم: 19
تاريخ: 1 ابريل 2020

ــة  ــات الهيكلي ــن التحدي ــد م ــن العدي ــماك يف اليم ــاع األس ــه قط يواج
التــي حــدت مــن إنتاجــه ومســاهمته املحتملــة يف  االقتصــاد الوطنــي. 
عانــت البنيــة التحتيــة للقطــاع مــن تدنــي مســتويات التطويــر والتنميــة، 
حتــى يف مرحلــة مــا قبــل انــدالع النــزاع املســلح يف البــاد، باإلضافــة 
ازدادت  وبالتالــي،  البشــرية.  القــدرات  بتطويــر  االهتمــام  عــدم  إلــى 
التحديــات التــي تواجــه القطــاع بعــد انــدالع الحــرب عــام ٢٠١٥، لتشــمل: 
انخفــاض حــاد يف اإلنتــاج، نتيجــة نــزوح العديــد مــن الصياديــن والقــوى 
العاملــة يف القطــاع؛ إيقــاف اإلنتــاج يف مصانــع األســماك؛ ارتفــاع أســعار 
الوقــود؛ انخفــاض القــوة الشــرائية املحليــة، وبالتالــي انخفــاض الطلــب 
ــا  ــمكية، وغيره ــروة الس ــن وزارة الث ــدم تمكي ــماك؛ ع ــي ىلع األس املحل

مــن مواجهــة التحديــات التــي يعانيهــا القطــاع.

يف إطــار مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن، اجتمــع عــدد مــن الخبــراء 
وأصحــاب املصلحــة، مــن قطــاع األســماك مــن مختلــف املحافظــات 
خــال  املــكا يف حضرمــوت  بمدينــة  الجمهوريــة،  الســاحلية يف 
الفتــرة )٢٦-٢٨ نوفمبــر / تشــرين الثانــي ٢٠١٩(، ملناقشــة التحديــات 
التــي تواجــه القطــاع الســمكي واقتــراح الحلــول املناســبة لهــا. توصلــت 
هــذه املناقشــات إلــى ضــرورة التعــاون بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص 
الدولييــن،  والفاعليــن  التعليميــة  واملؤسســات  الصيــد  ومجتمعــات 
لتحقيــق التنميــة املســتدامة والتعــايف مــن آثــار الصــراع الحالــي. بالنظر 
إلــى عــدم قــدرة وزارة الثــروة الســمكية ىلع إنجــاز مهامهــا نتيجــة للنزاع 
القائــم، رأى املشــاركون أنــه بــات مــن املهــم منــح امتيازاتهــا التنفيذيــة 
فيمــا يخــص وضــع السياســات والتنظيــم ىلع املــدى القصيــر إلــى 
ــاع  ــا إلدارة القط ــا مؤقت ــرة وتفويضه ــن األخي ــة، وتمكي ــس املحلي املجال
ــة األجــل مــن شــأنها، يف  ــا اقترحــوا سياســات طويل خــال الصــراع، كم
حــال تبنيهــا مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة والفاعليــن الدولييــن، أن تعيــد 

ــه. تنشــيط القطــاع وتحســن قدرات

إنشاء صندوق لدعم صادرات األسماك ومنتجاتها. •

إجــراء تقييمــات علميــة للمخــزون الوطنــي مــن  •
األسماك، ودراسات على المواطن البحرية.

ــة،  • ــة المعني ــراف الدولي ــن األط ــاون بي ــهيل التع تس
ــاث  ــات األبح ــة ومؤسس ــوم البحري ــات العل ــع كلي م

المحلية.

منــح المجالــس المحليــة المزيــد مــن الصاحيــات  •
الثــروة  وزارة  مهــام  لتولــي  مؤقًتــا،  التنفيذيــة 
ــبب  ــتها بس ــا ممارس ــذر عليه ــي يتع ــمكية الت الس

الحرب. 

تنميــة وزارة الثــروة الســمكية، عبــر تحســين مواردهــا  •
البشرية وقدراتها التنظيمية. 

تصميــم وتنفيــذ الشــراكات بيــن المنظمــات الدوليــة  •
وتحســين  لتأهيــل  والخــاص،  العــام  والقطاعيــن 

البنية التحتية. 

تصميــم وتنفيــذ شــراكات بيــن المنظمــات الدوليــة  •
ــن  ــن الحرفيي ــاص والصيادي ــام والخ ــن الع والقطاعي
ومجتمعــات الصيــد، لزيــادة اإلنتــاج وتحســين جــودة 

الصيد.

الدوليــة استكشــاف  • اإلغاثــة  يجــب علــى وكاالت 
طــرق لدعــم قطــاع األســماك فــي اليمــن، لتحســين 

األمن الغذائي في الباد.

تشمل التوصياتملخص تنفيذي
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خلفية

يعتبــر القطــاع الســمكي فــي اليمــن مــن القطاعــات الواعــدة التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تعزيــز 
ــز بالمناطــق  ــر، وتتمي ــر مــن ٢٥٠٠ كيلومت ــة أكث ــغ طــول الســواحل اليمني ــي، إذ يبل االقتصــاد الوطن
الغنيــة باألســماك،)١( لكنهــا تعانــي العديــد مــن التحديــات التــي فاقمتهــا األزمــة الحاليــة. أظهــرت 
أحــدث البيانــات التــي نشــرتها وزارة الثــروة الســمكية عــام ٢٠١٢، أن قطــاع األســماك ســاهم بحوالــي 

3% من إجمالي الناتج المحلي، وشكل ثاني أكبر مصدر إليرادات التصدير بعد النفط.)٢(

ــة؛ واالســتزراع الســمكي،  ــد األســماك البحري ــى مكونيــن أساســيين: مصائ ينقســم قطــاع األســماك إل
واألول هــو المهيمــن فــي القطــاع، بينمــا الثانــي يعتبــر محــدودا نســبيًا، مــن حيــث الحجــم واإلنتــاج. 
بحســب أحــدث بيانــات متوفــرة مــن وزارة الثــروة الســمكية، هنــاك حوالــي ٩٠ ألــف صيــاد مرخــص فــي 
ــي  ــة ف ــوى العامل ــدد الق ــغ ع ــور.))( ويبل ــن الذك ــون م ــادون تقليدي ــًا صي ــم تقريب ــاد،)3( جميعه الب
أنشــطة الصيــد، واألنشــطة ذات الصلــة بالصيــد حوالــي ٥٠٠ ألــف شــخص يعيلــون قرابــة ١.7 مليــون 
نســمة.)٥( بالمقابــل، هنــاك مزرعــة واحــدة فقــط تعمــل فــي قطــاع االســتزراع الســمكي فــي اليمــن، 

حسب بيانات وزارة الثروة السمكية عام ٢٠١٢.)٦(

 تشــير التقديــرات إلــى أن إنتــاج اليمــن مــن األســماك واألحيــاء البحريــة يبلــغ ســنويا حوالــي ٢٠٠ ألــف 
طــن قبــل انــدالع الصــراع، حيــث تــم تصديــر مــا بيــن ٠)% إلــى ٥٠% مــن هــذا اإلنتــاج، مــا أدر عائــدات 
تقــدر بحوالــي 3٠٠ مليــون دوالر.)7( هنــاك مراكــز اســتام، ومرافق لتفريــغ األسماك مملوكــة للدولــة، 
ــى قواربهــم  ــادون عل ــي يعمــل الصي ــد، وبالتال ــك أســاطيل صي ــة ال تمل وأخــرى خاصــة، ولكــن الدول
الخاصــة أو علــى قــوارب يســتأجرونها مــن القطــاع الخــاص. أظهــرت دراســة أجريــت عــام ٢٠١٨ أن ٦٠% 
فقــط مــن الصياديــن يملكــون قــوارب صيــد، بينمــا يعمــل الباقــون مقابــل أجــر يومــي،)٨( وأن قرابــة 

الثلث من هؤالء يملكون القوارب بالشراكة مع آخرين.)٩(

واجــه قطــاع األســماك خــال العقــد األخيــر تحديــات بيئيــة متزايــدة، مثــل تدميــر الشــعاب المرجانية، 
والتلــوث، وآثــار التغيــر المناخــي، وظواهــر جويــة عنيفــة مثــل األعاصيــر الحلزونيــة، ومــن شــبه المؤكد 
أن هــذه العوامــل أثــرت علــى حجــم األرصــدة الســمكية، ولكــن لــم يتــم إجــراء تقييــم نهائــي بهــذا 

الشأن )انظر قسم التحديات أدناه(.

1( “االسرتاتيجية الوطنية ملصايد األسماك )2025-2012(”، وزارة الرثوة السمكية، 2012.

2( املرجع نفسه.

3( مقابلة مع مسؤول يف وزارة الرثوة السمكية.

4( عــى الرغــم مــن أن هنــاك نســاء يعملــن يف هــذا القطــاع - وبحســب بعــض األدلــة القوليــة بــأن عددهــن تزايــد خــال النــزاع الحــايل - فــإن الذكــور يهيمنــون عــى الصناعــة واملهنــة بشــكل 
كبــر.

 ،/http://eprints.lse.ac.uk/91022 ،2018 ،5( الفرح، عمار محمد، “تأثر الحرب يف اليمن عى الصيد الحريف يف البحر األحمر”، مركز الشرق األوسط يف كلية لندن لاقتصاد
تم االطاع عليه يف 13 فرباير / شباط 2020.

6( “االســرتاتيجية الوطنيــة ملصايــد األســماك )2025-2012(”، وزارة الــرثوة الســمكية، 2012: “املزرعــة الوحيــدة التــي تعمــل يف قطــاع االســتزراع الســميك هــي مزرعــة “املســلم” التجاريــة 
التــي تقــع شــمال الحديــدة عــى ســاحل البحــر األحمــر. تضــم املزرعــة 50 هکتــارا مــن أحــواض الروبيــان ويبلــغ إنتاجهــا الســنوي 400 طــن )بشــكل رئيــي الجمــربي الهنــدي األبيــض 

والجمــربي النمــر العمــاق(.”

7( مقابلة مع مسؤول يف وزارة الرثوة السمكية.

8( الفرح، عمار محمد، مصدر سابق.

9( املصدر نفسه.

http://eprints.lse.ac.uk/91022
http://eprints.lse.ac.uk/91022
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خــال الصــراع الجــاري انخفــض حجــم اإلنتــاج الســمكي قرابــة النصــف، بينمــا تراجعــت الصــادرات إلــى 
أقــل مــن 7٠ ألــف طــن ســنويًا منــذ انــدالع الحــرب.)١٠( كمــا أثــر نقــص الوقــود الــذي عانــت منــه البلــد 
ــم.  ــغيل قواربه ــة لتش ــف الازم ــاع التكالي ــى ارتف ــن، إذ أدى إل ــل الصيادي ــى عم ــم عل ــكل منتظ بش
وخــال الحــرب ُهجــر العديــد مــن الصياديــن مــن المجتمعات الســاحلية، بســبب االشــتباكات المســلحة 
ــي  ــوا ف ــروا وظل ــم ُيهج ــن ل ــك الذي ــا أن أولئ ــم، كم ــدر رزقه ــروا مص ــي خس ــم، وبالتال ــي مناطقه ف
مناطقهــم علــى طــول ســواحل البحــر األحمــر مــن الحديــدة إلــى عــدن، لــم يتمكنــوا مــن ممارســة 

عملهم بانتظام بسبب القتال وانعدام األمن.   

التحديات األساسية التي تواجه القطاع السمكي في اليمن

نقص البيانات واملعرفة 

تعتبــر شــحة األبحــاث العلميــة، وتدنــي إنتــاج المعرفــة فيمــا يخص حجــم وصحــة المخزون الســمكي، 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه القطــاع الســمكي فــي اليمــن. آخــر تقييــم تــم إجــراؤه لتحديــد مناطــق 
الصيــد والنظــم اإليكولوجيــة الســاحلية والبحريــة ومواقــع تربيــة األحيــاء المائيــة كان منــذ أكثــر مــن 
3٠ عامــًا،)١١( وليــس هنــاك أي تقييــم حديــث، وبالتالــي ليــس هنــاك معلومــات وبيانــات عــن القطــاع 
ــعاب  ــراض والش ــددة باالنق ــواع المه ــة، واألن ــدوي التجاري ــث الج ــن حي ــمكي م ــزون الس ــع المخ ووض

المرجانية، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالنظام البيئي البحري والمواطن البحرية.

ال زالــت أدوات وأســاليب الصيــد فــي اليمــن تقليديــة، وتقــل نســبة اســتعمال معــدات تكنولوجيــة 
ــد  ــي تتزاي ــرة، الت ــد المدم ــات الصي ــا أن ممارس ــاج ككل، كم ــات اإلنت ــن كمي ــد م ــذا يح ــورة، وه متط
شــعبيتها بيــن الصياديــن، تهــدد اســتدامة القطــاع. تشــمل بعــض هــذه الممارســات: الصيــد العرضــي 
ــاق  ــي أعم ــر ف ــي ُتج ــة الت ــباك الدقيق ــتخدام الش ــد باس ــة؛ والصي ــماك اليافع ــد األس ــرط؛ وصي المف

البحار؛ والصيد بالتفجير، ما يدمر الشعاب المرجانية والموائل البحرية.)١٢(

 

البنية التحتية الضعيفة 

تعانــي صناعــة األســماك فــي اليمــن مــن مشــاكل جديــة فــي البنيــة التحتيــة، حيــث تــدار مراكــز 
االســتام البدائيــة وذات الســعة الصغيــرة، ومصانــع األســماك بشــكل ســيء وغيــر فعــال، ويحــد غيــاب 
ــر الجــودة، مــن  ــى ضمــان معايي ــن عل ــن مدربي ــز اســتام مائمــة، وعــدم وجــود إدارة وموظفي مراك
قــدرة القطــاع علــى تلبيــة معاييــر الجــودة ســواء فــي الســوق المحليــة أو األجنبيــة، باإلضافــة إلــى 
ــواج  ــل عــدم وجــود كواســر أم ــد، مث ــة المائمــة فــي المرافــئ وأرصفــة الصي ــة التحتي ــاب البني غي

كافية، أو مرافق تخزين بارد مائمة، وغياب وسائل لتوليد الطاقة بأسعار مقبولة. 

10( مقابلة مع مسؤول يف وزارة الرثوة السمكية.

11( االسرتاتيجية الوطنية ملصايد األسماك )2025-2012( مصدر سابق.

12( الفرح، عمار محمد، مصدر سابق.
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ــتخدام  ــى اس ــازم عل ــب ال ــمك للتدري ــد الس ــاع صي ــي قط ــون ف ــر العامل ــياق؛ يفتق ــي ذات الس ف
الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، التــي مــن شــأنها أن تطــور القطــاع. تفتقــر اليمــن أيضــا إلــى مدونــة 
ســلوك تضمــن أفضــل الممارســات إلنتــاج وتخزين وتوزيــع وتصدير واســتيراد وبيــع األســماك والمنتجات 
الســمكية، مــا يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة األســماك المصطــادة. كل هــذا يــؤدي فــي المحصلــة إلــى 

تقويض الجهود الرامية إلى حماية الموائل البحرية - مثل الشعاب والمزارع المرجانية.  

 

غياب الدعم من القطاعين العام والخاص

ــن  ــاب الموظفي ــادة، بســبب غي ــام بمهامهــا المعت ــًا القي ــروة الســمكية حالي ــس بمقــدور وزارة الث لي
المؤهليــن، وغيــاب التمويــل، مــا يعنــي غيــاب الرقابــة الحكوميــة بشــكل شــبه كامــل، وعــدم تطبيــق 
ــماك،  ــز األس ــد وتجهي ــص صي ــا يخ ــمكي فيم ــاع الس ــم القط ــدم دع ــة، وع ــودة المطلوب ــر الج معايي
والتصديــر وتأميــن الخدمــات اللوجســتية والتســويق الدولــي. وفــي الواقــع، مــا يحــدث هــو العكــس، 
إذ علــى مصانــع تجهيــز األســماك أن تدفــع ضريبــة تصــل إلــى ٢٥% علــى اإلنتــاج الســمكي، مــا يــؤدي 

إلى ارتفاع سعر البيع، والحد من القدرة التنافسية لصادرات اليمن من األسماك. 

وأدى الصــراع، وتحديــدًا انتقــال وزارات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا، مثــل وزارة الثــروة الســمكية، مــن 
صنعــاء إلــى عــدن عــام ٢٠١٦، إلــى ظهــور عــدة تحديــات أمــام التواصــل مــع البلــدان المســتوردة، وإلــى 
ــال  ــوزارات رأس الم ــرت ال ــي. خس ــاد األوروب ــدى االتح ــدرة ل ــركات المص ــجيل الش ــي تس ــات ف صعوب
البشــري ومهــارات عــدة بعــد انتقالهــا إلــى عــدن، إذ أن معظــم موظفيهــا لــم ينتقلــوا إلــى عــدن. 
أدت هــذه التحديــات التــي تواجــه القطــاع، وكذلــك االعتمــاد علــى الطــرق البدائيــة فــي إدارتــه، إلــى 
تــردد الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص عــن االســتثمار فــي تطويــر قطــاع األســماك فــي اليمــن، 
ــمالية  ــة الرأس ــاع التكلف ــع ارتف ــة م ــة، خاص ــاء المائي ــة األحي ــي تربي ــة ف ــدًا التنمي ــل تحدي ــا عرق م

األولية. 

 

التطلع قدمًا

مــن الجديــر بالذكــر، أن جــذور أغلــب هــذه التحديــات ال ترتبــط بالنــزاع الحالــي بشــكل أساســي، لكــن 
ومــن دون شــك، فقــد ازداد الوضــع تعقيــدًا بســبب الحــرب. ال بــد مــن اتخــاذ إجــراءات معينــة لكــي 
يتمكــن قطــاع صيــد األســماك مــن العمــل بكامــل طاقتــه، والمســاهمة فــي االقتصــاد كمكــون رئيســي 
وفعــال، وبالتالــي، فقــد اقتــرح المشــاركون فــي ورشــة العمــل خطــوات أساســية للحكومــة والفاعليــن 

الدوليين، تساعد في تأهيل وتطوير القطاع السمكي في اليمن:
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التوصيات: 

إنشــاء صنــدوق لدعــم الصــادرات مــن األســماك ومنتجاتهــا. مــن شــأن وجــود صنــدوق تديــره الحكومة، 
ممثلــة بالمجلــس األعلــى لتنميــة الصــادرات ووزارة الثــروة الســمكية، وبدعــم مــن الجهــات المانحــة 
ــا أن  ــة. كم ــواق الدولي ــي األس ــة ف ــى المنافس ــن عل ــماك اليمنيي ــدري األس ــاعد مص ــة، أن يس الدولي
بإمــكان الدعــم الحكومــي أن يغطــي تكاليــف النقــل والتســويق وتكاليــف الرخــص والشــهادات الازمة 
لاســتيراد. ويجــب علــى هــذا الصنــدوق أيضــًا أن يســاعد فــي تأميــن رأس المــال المطلــوب للبــدء فــي 
مشــاريع مــزارع األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة، مــا قــد يســاعد فــي زيــادة اإلنتــاج الســمكي بشــكل 

عام، ودعم األمن الغذائي في اليمن. 

إجــراء تقييمــات علميــة للمخــزون الســمكي المحلــي، ودراســات عــن المواطــن البحرية. علــى الحكومة 
ممثلــة بــوزارة الثــروة الســمكية بالتعــاون مــع الفاعليــن الدولييــن أن يفوضــوا مؤسســات ذات صلــة 
لتقييــم المخــزون الســمكي المجــدي تجاريــًا، ورصــد األنــواع المهــددة باالنقــراض والشــعاب المرجانيــة، 
وإجــراء غيرهــا مــن األبحــاث الازمــة بهــدف تنميــة القطــاع. علــى هــذه األبحــاث أن تحــدد أيضــًا أي 
أصنــاف األســماك هــي األنســب لتعزيــز األمــن الغذائــي فــي اليمــن، وأن تتوصــل إلــى أفضــل الطــرق 

للحفاظ على الموائل البحرية.

 تســهيل ســبل تعــاون األطــراف الدوليــة المعنيــة مــع كليــات العلــوم البحريــة ومؤسســات األبحــاث 
ــى  ــن، إل ــي اليم ــمكي ف ــاع الس ــر القط ــة لتطوي ــود الرامي ــتند الجه ــروري أن تس ــن الض ــة. م المحلي
ــه  ــاع بأكمل ــود القط ــذه الجه ــمل ه ــب أن تش ــة. ويج ــات الدولي ــل الممارس ــة وأفض ــاث العلمي األبح
)موظفــو وزارة الثــروة الســمكية، الصيــادون، والعاملــون فــي تجهيــز األســماك( وغيرهــم مــن أصحــاب 
المصلحــة فــي القطــاع الخــاص. وبهــدف تســهيل اســتدامة نقــل المعرفــة إلــى المؤسســات والخبــراء 
المحلييــن، يجــب علــى الجهــود الدوليــة التــي تعمــل فــي مجــال تقييــم األرصــدة الســمكية واألبحــاث 
البحريــة، أن تشــمل تدريــب أصحــاب المصلحــة المحلييــن مثــل العلمــاء والصياديــن والعامليــن فــي 

مجال تجهيز األسماك وموظفي وزارة الثروة السمكية. 

منــح المجالــس المحليــة المزيــد مــن الصاحيــات التنفيذيــة مؤقًتــا، لتــؤدي مهــام وزارة الثــروة 
ــة  ــات التنفيذي ــذه الصاحي ــمح ه ــرب. ستس ــبب الح ــتها بس ــا ممارس ــذر عليه ــي يتع ــمكية الت الس
للمجالــس المحليــة بالتدخــل لوقــف ممارســات الصيــد الضــارة والمخالفــة، وتحديــث وتطويــر أســاليب 
ــادي  ــاد صي ــواحل واتح ــر الس ــع خف ــاون م ــل، بالتع ــص عم ــازة تراخي ــن بحي ــزام الصيادي ــد، وإل الصي
ــان  ــد، وضم ــدات الصي ــص مع ــات لفح ــع بصاحي ــة أن تتمت ــس المحلي ــى المجال ــب عل ــماك. يج األس
التزامهــا بأفضــل الممارســات الدوليــة، وتوافقهــا مــع المعاييــر واللوائــح التنظيميــة ومنــع اســتخدام 

معدات صيد ضارة ومخالفة. 

تنميــة وزارة الثــروة الســمكية، وتحســين مواردهــا البشــرية وقدراتهــا التنظيميــة. توظيــف أشــخاص 
مؤهليــن ومتخصصيــن فــي وزارة الثــروة الســمكية وغيرهــا مــن الكيانــات الحكوميــة التــي تعمــل فــي 
القطــاع الســمكي ضــروري وملــح مــن أجــل ازدهــار القطــاع. لتحقيــق هــذا الهــدف؛ يجــب علــى وزارة 
الثــروة الســمكية أن تطــور قدراتهــا لفــرض مدونــة ســلوك تضمــن أفضــل الممارســات، وتحســن وضــع 
مراكــز اســتام األســماك ومصانــع تجهيزهــا، وغيرهــا مــن الجوانــب المتعلقــة بالقطــاع. يجــب علــى 
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هــذه القواعــد التنظيميــة أن ُتطبــق وفقــًا لسياســات هادفــة إلــى دعــم القطــاع الســمكي بشــكل 
ــل:  ــا إليجــاد ســبل لمســاعدة القطــاع، مث ــذل جهــدا كافي ــروة الســمكية أن تب ــى وزارة الث عــام، وعل
دعــم أســعار الوقــود؛ وتأميــن النقــل؛ والخدمــات اللوجســتية؛ واإلعفــاء مــن الضرائــب علــى الصــادرات 
ــدًا أن  ــروري ج ــن الض ــال، م ــبيل المث ــى س ــة. عل ــارض الدولي ــي المع ــاج ف ــويق اإلنت ــمكية؛ وتس الس
تتعــاون وزارة الثــروة الســمكية مــع الجمعيــة اليمنيــة لمصــدري األســماك، لتدريــب الموظفيــن 
الحكومييــن فــي أقســام الــوزارة المختلفــة، خاصــًة فــي مجــال تحســين التواصــل الرســمي مع الشــركاء 

الدوليين، كاالتحاد األوروبي، لتخفيف الحواجز التجارية أمام المصدرين اليمنيين.  

ــل  ــاص، لتأهي ــام والخ ــن الع ــة والقطاعي ــات الدولي ــن المنظم ــراكة بي ــات الش ــذ آلي ــم وتنفي تصمي
وتحســين البنيــة التحتيــة. ستســتثمر هــذه الشــراكات فــي تجديــد المنشــآت التــي تملكهــا الدولــة، 
ــاء منشــآت  ــارد، وبن ــن الب ــز االســتام، ومرافــق تخزي ــة، ومراك ــواج واألرصفــة البحري ــل كواســر األم مث

جديدة حسب الحاجة. 

ــن  ــن العــام والخــاص والصيادي ــة والقطاعي ــن المنظمــات الدولي ــات الشــراكة بي ــذ آلي ــم وتنفي تصمي
الحرفييــن ومجتمعــات الصيــد، لزيــادة اإلنتــاج وتحســين جــودة المصيــد. بالنظــر إلــى قلــة اســتخدام 
ــر تقنيــات الصيــد  معــدات صيــد متطــورة - واالســتثمارات المطلوبــة علــى مســتويات عاليــة لتطوي
لتائــم المعاييــر الدوليــة - يجــب أن يكــون إدخــال التكنولوجيــا إلــى القطــاع الســمكي هدفــًا متوســط 
إلــى بعيــد األجــل، حيــث يجــب أن تركــز الجهــود فــي الوقــت الحالــي علــى تحســين فعاليــة الصيــد 
التقليــدي. ومــن الممكــن تحســين الصيــد التقليــدي عبــر الشــراكة بيــن الصياديــن والقطــاع الخــاص 
ــن، تســمح لهــم بقضــاء وقــت أطــول فــي  ــوارب مجهــزة بشــكل أفضــل للصيادي ــر( ق ــن )تأجي لتأمي
عــرض البحــر، والحفــاظ علــى جــودة األســماك حتــى وصولهــا إلــى مراكــز االســتام. ويجــب أن تركــز 
هــذه الشــراكة التــي تشــمل أصحــاب مصلحــة آخريــن علــى تحســين جــودة وســعة قــوارب ومعــدات 
وطــرق الصيــد، وتوفيــر التدريــب للصياديــن علــى أســاليب وممارســات الصيــد المســتدامة. وبهــدف 
تطويــر مســتدام للقطــاع الســمكي، ال بــد مــن نشــر الوعــي بيــن الصياديــن الحرفييــن حــول تقنيــات 

الصيد المستدامة والحاجة لحماية الموائل البحرية ودورة تكاثر األسماك.  

 علــى وكاالت اإلغاثــة الدوليــة، وتحديــدًا برنامــج األغذيــة العالمــي، استكشــاف طــرق لدعــم قطــاع 
األســماك فــي اليمــن لتحســين األمــن الغذائــي فــي البــاد. هنــاك عــدة ســبل لتحقيــق هــذا الهــدف 
مثــل دعــم القطــاع بشــكل عــام لزيــادة اإلنتــاج، وتشــمل األســماك التــي يتــم اصطيادهــا محليــًا ضمــن 

المساعدات الغذائية التي يتم إيصالها إلى المستفيدين )مثًا في علب غير قابلة للتلف(. 

مالحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن. التوصيــات الــواردة يف 
هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون، وهــي ال تمثــل بالضــرورة  آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو 
شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا 
أي مــن املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف 

االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عالقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم االستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ املش ـــز ىلع تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
األوســـط.  الشـــرق  يف  املصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
املشـــاريع  تنفيـــذ  يف  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

ديب روت لالستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى 
اإلنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
املعـريف، مـع تركيـز خـاص ىلع 
تغطـي  املجـاور.  واإلقليـم  اليمـن 
إصـدارات وبرامـج املركـز، املتوفرة 
واإلنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
التطـورات السياسـية واالجتماعية 
بهـدف  واألمنيـة،  واالقتصاديـة 
املحليـة  السياسـات  ىلع  التأثيـر 

والدوليـة.  واإلقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـام ومنـــع نشـــوب 
ـــال  ـــن خ ـــن م ـــتدامة يف اليم ـــة املس ـــادي( والتنمي ـــتقرار )االقتص ـــق االس ـــات وتحقي الصراع
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز 
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي 
ــر  ــك التأثيـ ــن، وكذلـ ــار يف اليمـ ــادة اإلعمـ ــاد وإعـ ــة واالقتصـ ــال التنميـ ــن يف مجـ الفاعليـ
ـــن،  ـــة باليم ـــة املتعلق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــدة التنمي ـــي ىلع اجن ـــكل إيجاب بش
ـــراكة  ـــة بالش ـــوث التطبيقي ـــز البح ـــن مرك ـــا بي ـــة م ـــراكة التنفيذي ـــادرة بالش ـــذه املب ـــذ ه تنف
ـــتراتيجية،  ـــات االس ـــاء للدراس ـــز صنع ـــارات، ومرك ـــب روت لاستش ـــرق )CARPO(، ودي ـــع الش م

وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن. 
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