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تطوير قطاع األسماك في اليمن
تشمل التوصيات

ملخص تنفيذي
يواجــه قطــاع األســماك يف اليمــن العديــد مــن التحديــات الهيكليــة
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
إلــى عــدم االهتمــام بتطويــر القــدرات البشــرية .وبالتالــي ،ازدادت
التحديــات التــي تواجــه القطــاع بعــد انــدالع الحــرب عــام  ،٢٠١٥لتشــمل:
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
املحلــي ىلع األســماك؛ عــدم تمكيــن وزارة الثــروة الســمكية ،وغيرهــا
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
الســاحلية يف الجمهوريــة ،بمدينــة املــكال يف حضرمــوت خــال
الفتــرة ( ٢٨-٢٦نوفمبــر  /تشــرين الثانــي  ،)٢٠١٩ملناقشــة التحديــات
التــي تواجــه القطــاع الســمكي واقتــراح الحلــول املناســبة لهــا .توصلــت
هــذه املناقشــات إلــى ضــرورة التعــاون بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص
ومجتمعــات الصيــد واملؤسســات التعليميــة والفاعليــن الدولييــن،
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
املجالــس املحليــة ،وتمكيــن األخيــرة وتفويضهــا مؤقتــا إلدارة القطــاع
خــال الصــراع ،كمــا اقترحــوا سياســات طويلــة األجــل مــن شــأنها ،يف
حــال تبنيهــا مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة والفاعليــن الدولييــن ،أن تعيــد
تنشــيط القطــاع وتحســن قدراتــه.

• •إنشاء صندوق لدعم صادرات األسماك ومنتجاتها.
• •إجــراء تقييمــات علميــة للمخــزون الوطنــي مــن
األسماك ،ودراسات على المواطن البحرية.
• •تســهيل التعــاون بيــن األطــراف الدوليــة المعنيــة،
مــع كليــات العلــوم البحريــة ومؤسســات األبحــاث
المحلية.
• •منــح المجالــس المحليــة المزيــد مــن الصالحيــات
التنفيذيــة مؤق ًتــا ،لتولــي مهــام وزارة الثــروة
الســمكية التــي يتعــذر عليهــا ممارســتها بســبب
الحرب.
• •تنميــة وزارة الثــروة الســمكية ،عبــر تحســين مواردهــا
البشرية وقدراتها التنظيمية.
• •تصميــم وتنفيــذ الشــراكات بيــن المنظمــات الدوليــة
والقطاعيــن العــام والخــاص ،لتأهيــل وتحســين
البنية التحتية.
• •تصميــم وتنفيــذ شــراكات بيــن المنظمــات الدوليــة
والقطاعيــن العــام والخــاص والصياديــن الحرفييــن
ومجتمعــات الصيــد ،لزيــادة اإلنتــاج وتحســين جــودة
الصيد.
• •يجــب علــى وكاالت اإلغاثــة الدوليــة استكشــاف
طــرق لدعــم قطــاع األســماك فــي اليمــن ،لتحســين
األمن الغذائي في البالد.

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

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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خلفية
يعتبــر القطــاع الســمكي فــي اليمــن مــن القطاعــات الواعــدة التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تعزيــز
االقتصــاد الوطنــي ،إذ يبلــغ طــول الســواحل اليمنيــة أكثــر مــن  ٢٥٠٠كيلومتــر ،وتتميــز بالمناطــق
الغنيــة باألســماك (((،لكنهــا تعانــي العديــد مــن التحديــات التــي فاقمتهــا األزمــة الحاليــة .أظهــرت
أحــدث البيانــات التــي نشــرتها وزارة الثــروة الســمكية عــام  ،2012أن قطــاع األســماك ســاهم بحوالــي
 %3من إجمالي الناتج المحلي ،وشكل ثاني أكبر مصدر إليرادات التصدير بعد النفط.

(((

ينقســم قطــاع األســماك إلــى مكونيــن أساســيين :مصائــد األســماك البحريــة؛ واالســتزراع الســمكي،
واألول هــو المهيمــن فــي القطــاع ،بينمــا الثانــي يعتبــر محــدودا نســبياً ،مــن حيــث الحجــم واإلنتــاج.
بحســب أحــدث بيانــات متوفــرة مــن وزارة الثــروة الســمكية ،هنــاك حوالــي  ٩٠ألــف صيــاد مرخــص فــي
البــاد (((،جميعهــم تقريبــاً صيــادون تقليديــون مــن الذكــور (((.ويبلــغ عــدد القــوى العاملــة فــي
أنشــطة الصيــد ،واألنشــطة ذات الصلــة بالصيــد حوالــي  500ألــف شــخص يعيلــون قرابــة  1.7مليــون
نســمة (((.بالمقابــل ،هنــاك مزرعــة واحــدة فقــط تعمــل فــي قطــاع االســتزراع الســمكي فــي اليمــن،
حسب بيانات وزارة الثروة السمكية عام .2012

(((

تشــير التقديــرات إلــى أن إنتــاج اليمــن مــن األســماك واألحيــاء البحريــة يبلــغ ســنويا حوالــي  200ألــف
طــن قبــل انــدالع الصــراع ،حيــث تــم تصديــر مــا بيــن  %40إلــى  %50مــن هــذا اإلنتــاج ،مــا أدر عائــدات
تقــدر بحوالــي  300مليــون دوالر (((.هنــاك مراكــز اســتالم ،وﻣﺮاﻓﻖ لتفريــغ األﺴﻤاك مملوكــة للدولــة،
وأخــرى خاصــة ،ولكــن الدولــة ال تملــك أســاطيل صيــد ،وبالتالــي يعمــل الصيــادون علــى قواربهــم
الخاصــة أو علــى قــوارب يســتأجرونها مــن القطــاع الخــاص .أظهــرت دراســة أجريــت عــام  2018أن %60
فقــط مــن الصياديــن يملكــون قــوارب صيــد ،بينمــا يعمــل الباقــون مقابــل أجــر يومــي (((،وأن قرابــة
الثلث من هؤالء يملكون القوارب بالشراكة مع آخرين.

(((

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).

“ )1االسرتاتيجية الوطنية ملصايد األسماك ( ،”)2012-2025وزارة الرثوة السمكية.2012 ،
 )2املرجع نفسه.

 )3مقابلة مع مسؤول يف وزارة الرثوة السمكية.

طـاع  -وبحســب بعــض األدلــة القوليــة بــأن عددهــن تزايــد خــال ال ـنـزاع الحــايل  -فــإن الذكــور يهيمنــون عــى الصناعــة واملهنــة بشــكل
سـاء يعملــن يف هــذا الق ـ
 )4عــى الرغــم مــن أن هنــاك ن ـ
كبــر.
 )5الفرح ،عمار محمد“ ،تأثري الحرب يف اليمن عىل الصيد الحريف يف البحر األحمر” ،مركز الشرق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد،/http://eprints.lse.ac.uk/91022 ،2018 ،
تم االطالع عليه يف  13فرباير  /شباط .2020
طـاع االســتزراع الســميك هــي مزرعــة “املســلم” التجاريــة
سـراتيجية الوطنيــة ملصايــد األســماك ( ،”)2012-2025وزارة الــروة الســمكية“ :2012 ،املزرعــة الوحيــدة التــي تعمــل يف ق ـ
“ )6اال ـ
التــي تقــع شــمال الحديــدة عــى ســاحل البحــر األحمــر .تضــم املزرعــة  50هکتــارا مــن أحــواض الروبيــان ويبلــغ إنتاجهــا الســنوي  400طــن (بشــكل رئيــي الجمــري الهنــدي األبيــض
والجمــري النمــر العمــاق)”.

 )7مقابلة مع مسؤول يف وزارة الرثوة السمكية.
 )8الفرح ،عمار محمد ،مصدر سابق.
 )9املصدر نفسه.
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خــال الصــراع الجــاري انخفــض حجــم اإلنتــاج الســمكي قرابــة النصــف ،بينمــا تراجعــت الصــادرات إلــى
أقــل مــن  70ألــف طــن ســنوياً منــذ انــدالع الحــرب ((1(.كمــا أثــر نقــص الوقــود الــذي عانــت منــه البلــد
بشــكل منتظــم علــى عمــل الصياديــن ،إذ أدى إلــى ارتفــاع التكاليــف الالزمــة لتشــغيل قواربهــم.
وخــال الحــرب ُهجــر العديــد مــن الصياديــن مــن المجتمعات الســاحلية ،بســبب االشــتباكات المســلحة
فــي مناطقهــم ،وبالتالــي خســروا مصــدر رزقهــم ،كمــا أن أولئــك الذيــن لــم ُيهجــروا وظلــوا فــي

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
 30عام ـاً ((1(،وليــس هنــاك أي تقييــم حديــث ،وبالتالــي ليــس هنــاك معلومــات وبيانــات عــن القطــاع
ووضــع المخــزون الســمكي مــن حيــث الجــدوي التجاريــة ،واألنــواع المهــددة باالنقــراض والشــعاب
المرجانية ،وغيرها من الجوانب المتعلقة بالنظام البيئي البحري والمواطن البحرية.
ال زالــت أدوات وأســاليب الصيــد فــي اليمــن تقليديــة ،وتقــل نســبة اســتعمال معــدات تكنولوجيــة
متطــورة ،وهــذا يحــد مــن كميــات اإلنتــاج ككل ،كمــا أن ممارســات الصيــد المدمــرة ،التــي تتزايــد
شــعبيتها بيــن الصياديــن ،تهــدد اســتدامة القطــاع .تشــمل بعــض هــذه الممارســات :الصيــد العرضــي
المفــرط؛ وصيــد األســماك اليافعــة؛ والصيــد باســتخدام الشــباك الدقيقــة التــي ُتجــر فــي أعمــاق

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

(((1

البنية التحتية الضعيفة
تعانــي صناعــة األســماك فــي اليمــن مــن مشــاكل جديــة فــي البنيــة التحتيــة ،حيــث تــدار مراكــز
االســتالم البدائيــة وذات الســعة الصغيــرة ،ومصانــع األســماك بشــكل ســيء وغيــر فعــال ،ويحــد غيــاب
مراكــز اســتالم مالئمــة ،وعــدم وجــود إدارة وموظفيــن مدربيــن علــى ضمــان معاييــر الجــودة ،مــن
قــدرة القطــاع علــى تلبيــة معاييــر الجــودة ســواء فــي الســوق المحليــة أو األجنبيــة ،باإلضافــة إلــى
غيــاب البنيــة التحتيــة المالئمــة فــي المرافــئ وأرصفــة الصيــد ،مثــل عــدم وجــود كواســر أمــواج
كافية ،أو مرافق تخزين بارد مالئمة ،وغياب وسائل لتوليد الطاقة بأسعار مقبولة.
 )10مقابلة مع مسؤول يف وزارة الرثوة السمكية.

 )11االسرتاتيجية الوطنية ملصايد األسماك ( )2012-2025مصدر سابق.
 )12الفرح ،عمار محمد ،مصدر سابق.
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فــي ذات الســياق؛ يفتقــر العاملــون فــي قطــاع صيــد الســمك للتدريــب الــازم علــى اســتخدام
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
ليــس بمقــدور وزارة الثــروة الســمكية حاليــاً القيــام بمهامهــا المعتــادة ،بســبب غيــاب الموظفيــن
المؤهليــن ،وغيــاب التمويــل ،مــا يعنــي غيــاب الرقابــة الحكوميــة بشــكل شــبه كامــل ،وعــدم تطبيــق
معاييــر الجــودة المطلوبــة ،وعــدم دعــم القطــاع الســمكي فيمــا يخــص صيــد وتجهيــز األســماك،
والتصديــر وتأميــن الخدمــات اللوجســتية والتســويق الدولــي .وفــي الواقــع ،مــا يحــدث هــو العكــس،
إذ علــى مصانــع تجهيــز األســماك أن تدفــع ضريبــة تصــل إلــى  %25علــى اإلنتــاج الســمكي ،مــا يــؤدي
إلى ارتفاع سعر البيع ،والحد من القدرة التنافسية لصادرات اليمن من األسماك.
وأدى الصــراع ،وتحديــداً انتقــال وزارات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليـاً ،مثــل وزارة الثــروة الســمكية ،مــن
صنعــاء إلــى عــدن عــام  ،2016إلــى ظهــور عــدة تحديــات أمــام التواصــل مــع البلــدان المســتوردة ،وإلــى
صعوبــات فــي تســجيل الشــركات المصــدرة لــدى االتحــاد األوروبــي .خســرت الــوزارات رأس المــال
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،
مــا عرقــل تحديــداً التنميــة فــي تربيــة األحيــاء المائيــة ،خاصــة مــع ارتفــاع التكلفــة الرأســمالية
األولية.

التطلع قدم ًا
مــن الجديــر بالذكــر ،أن جــذور أغلــب هــذه التحديــات ال ترتبــط بالنــزاع الحالــي بشــكل أساســي ،لكــن
ومــن دون شــك ،فقــد ازداد الوضــع تعقيــداً 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:

4

إعادة تصور االقتصاد اليمني | ابريل 2020

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
الدوليــة ،أن يســاعد مصــدري األســماك اليمنييــن علــى المنافســة فــي األســواق الدوليــة .كمــا أن
بإمــكان الدعــم الحكومــي أن يغطــي تكاليــف النقــل والتســويق وتكاليــف الرخــص والشــهادات الالزمة
لالســتيراد .ويجــب علــى هــذا الصنــدوق أيضـاً 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 تجاريـاً ،ورصــد األنــواع المهــددة باالنقــراض والشــعاب المرجانيــة،

وإجــراء غيرهــا مــن األبحــاث الالزمــة بهــدف تنميــة القطــاع .علــى هــذه األبحــاث أن تحــدد أيض ـاً 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
المحليــة .مــن الضــروري أن تســتند الجهــود الراميــة لتطويــر القطــاع الســمكي فــي اليمــن ،إلــى
األبحــاث العلميــة وأفضــل الممارســات الدوليــة .ويجــب أن تشــمل هــذه الجهــود القطــاع بأكملــه

(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 الصالحيــات التنفيذيــة مؤق ًتــا ،لتــؤدي مهــام وزارة الثــروة
الســمكية التــي يتعــذر عليهــا ممارســتها بســبب الحــرب .ستســمح هــذه الصالحيــات التنفيذيــة
للمجالــس المحليــة بالتدخــل لوقــف ممارســات الصيــد الضــارة والمخالفــة ،وتحديــث وتطويــر أســاليب
الصيــد ،وإلــزام الصياديــن بحيــازة تراخيــص عمــل ،بالتعــاون مــع خفــر الســواحل واتحــاد صيــادي
األســماك .يجــب علــى المجالــس المحليــة أن تتمتــع بصالحيــات لفحــص معــدات الصيــد ،وضمــان
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 اســتالم األســماك ومصانــع تجهيزهــا ،وغيرهــا مــن الجوانــب المتعلقــة بالقطــاع .يجــب علــى
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هــذه القواعــد التنظيميــة أن ُتطبــق وفق ـاً لسياســات هادفــة إلــى دعــم القطــاع الســمكي بشــكل
عــام ،وعلــى وزارة الثــروة الســمكية أن تبــذل جهــدا كافيــا إليجــاد ســبل لمســاعدة القطــاع ،مثــل:
دعــم أســعار الوقــود؛ وتأميــن النقــل؛ والخدمــات اللوجســتية؛ واإلعفــاء مــن الضرائــب علــى الصــادرات
الســمكية؛ وتســويق اإلنتــاج فــي المعــارض الدوليــة .علــى ســبيل المثــال ،مــن الضــروري جــداً أن
تتعــاون وزارة الثــروة الســمكية مــع الجمعيــة اليمنيــة لمصــدري األســماك ،لتدريــب الموظفيــن
الحكومييــن فــي أقســام الــوزارة المختلفــة ،خاصـ ً
ـة فــي مجــال تحســين التواصــل الرســمي مع الشــركاء

الدوليين ،كاالتحاد األوروبي ،لتخفيف الحواجز التجارية أمام المصدرين اليمنيين.
تصميــم وتنفيــذ آليــات الشــراكة بيــن المنظمــات الدوليــة والقطاعيــن العــام والخــاص ،لتأهيــل
وتحســين البنيــة التحتيــة .ستســتثمر هــذه الشــراكات فــي تجديــد المنشــآت التــي تملكهــا الدولــة،
مثــل كواســر األمــواج واألرصفــة البحريــة ،ومراكــز االســتالم ،ومرافــق تخزيــن البــارد ،وبنــاء منشــآت
جديدة حسب الحاجة.
تصميــم وتنفيــذ آليــات الشــراكة بيــن المنظمــات الدوليــة والقطاعيــن العــام والخــاص والصياديــن
الحرفييــن ومجتمعــات الصيــد ،لزيــادة اإلنتــاج وتحســين جــودة المصيــد .بالنظــر إلــى قلــة اســتخدام
معــدات صيــد متطــورة  -واالســتثمارات المطلوبــة علــى مســتويات عاليــة لتطويــر تقنيــات الصيــد
لتالئــم المعاييــر الدوليــة  -يجــب أن يكــون إدخــال التكنولوجيــا إلــى القطــاع الســمكي هدفـاً 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
لتأميــن (تأجيــر) قــوارب مجهــزة بشــكل أفضــل للصياديــن ،تســمح لهــم بقضــاء وقــت أطــول فــي
عــرض البحــر ،والحفــاظ علــى جــودة األســماك حتــى وصولهــا إلــى مراكــز االســتالم .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 ،وتحديــداً 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 محليـاً ضمــن

المساعدات الغذائية التي يتم إيصالها إلى المستفيدين (مث ً
ال 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 حص ـرًا 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 ( )CARPOأو 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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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهــدف مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن إلــى املســاهمة يف بنــاء الســام ومنــع نشــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي
الفاعليـــن يف مجـــال التنميـــة واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر
بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن،
تنف ــذ ه ــذه املب ــادرة بالش ــراكة التنفيذي ــة م ــا بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة
مـــع الشـــرق ( ،)CARPOوديـــب روت لالستشـــارات ،ومركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية،
وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

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

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

www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.

www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حدة ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :
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