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الثروة
 السمكية

شريط يعدُّ  على  املطلّة  العربية  البلدان  مــن  اليمن 
الساحلي  الشريط  طــول  ويصل  طــويــل،  ساحلي 
العربي  البحر  امتداد  على  متر  كيلو   2500 تقريًبا  لليمن 
اليمن  وميتاز  شمالًا،  األحمر  والبحر  جنوًبا  عدن  وخليج 
مبوقع جغرايف مهم من حيث التنوع املناخي والبيئي، كما 
أن املياه البحرية غنية، وتتسع فيه التداخالت والتضاريس 
بيئة  لوجود  هيأ  املوقع  هذا  واألوديـــة،  والرملية  اجلبلية 
مناسبة لألسماك واألحياء البحرية، فوفرة الثروة السمكية 
ما هي إال نتيجة ملا يتمتع به اليمن من مركز استراتيجي 
حباه اهلل به، هذا املوقع الذي تنبسط حدوده البحرية مع 
عمان بالبحر العربي إلى نهاية حدوده مع السعودية بالبحر 

األحمر.
ست  محافظات،  تسع  على  البحرية  املياه  وتــتــوزع     

العرب  وبحر  عــدن  خليج  سواحل  على  منها  محافظات 
 163 جانب  إلــى  األحــمــر،  البحر  على  محافظات  وثــالث 
جزيرة مينية متتاز كافة هذه اجلزر بظروف مالئمة لنمو 
كلِّ هذا فإن  البحرية، ومع  األحياء  أنوع شتَّى من  وتكاثر 
السمكية  الصادرات  تبادل  ميزان  يف  عجًزا  يشكو  اليمن 
العالم، مع قدرته على  الدولية بينه وبني دول  التجارة  يف 

االكتفاء الذاتي ملا جتود به بحاره مبختلف األسماك.   
الغذائية جتعل  الثروة  لهذه  التصدير  إمكانات  إنَّ      
تنمية الثروة السمكية ضمن احللول االستراتيجية املتاحة 
لتعديل العجز يف ميزان التبادل الغذائي السمكي واإلسهام 
يف حتسني وضع األمن الغذائي، كون القطاع السمكي يعدُّ 
من أهم القطاعات الرئيسة واملهمة لالقتصاد اليمني نظًرا 
ر األسماك  إلى جودة الثروة السمكية يف اليمن، حيث تُصدَّ

ومن  وآسيوية،  وأوروبــيــة  عربية  دولــة    40 من  أكثر  إلــى 
ر: اجلمبري، واحلبار، والشروخ،  أفضل األنواع التي تُصدَّ
واألسماك الطازجة اخملتلفة. وتتراوح نسبة مشاركة قطاع 
ويعدُّ قطاع   )%  1-2( الناجت احمللي ما بني  األسماك يف 
األسماك مصدًرا أساًسا لتوفير البروتني الغذائي، وتصل 
حصة املواطن من اإلنتاج إلى )8(كيلوغرامات يف السنة إال 
أن هذه احلصة ال تبلغ ثلث احلصة التي توصي بها منظمة 

الصحة العاملية للفرد يف السنة وهي )25( كيلوغرام.
السكاني  النمو  حاجة  لسدِّ  الطلب  زيـــادة  ومــع        
ولتحسني امليزان الغذائي الذي يعدُّ مصدًرا لدخل شريحة 
السكنية  والتجمعات  القرى  يف  اجملتمع  أفراد  من  واسعة 
املنتشرة  السكان  الفقيرة من  الشرائح  حيث تعيش معظم 
على طول السواحل واجلزر اليمنية، ......... التتمه ص2

 االفتتاحية

م. احمد سعيد الوحش
مدير مين انفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم -عدن

ر إلى 50 دولة حول العالم  نصف اإلنتاج السمكي ُيصدَّ

احتجاز  سفينتني من اجمالي احتجاز  سفينتني من اجمالي 8080 سفينة انتهكت املياه االقليمية اليمنية  انتهكتا الثروة السمكية باليمن يف  سفينة انتهكت املياه االقليمية اليمنية  انتهكتا الثروة السمكية باليمن يف 20212021مم  

محمية ديحمري متحف حيوي يف 
سقطرى

دور هيئة املصايد السمكية  يف احلفاظ دور هيئة املصايد السمكية  يف احلفاظ 
على الثروة السمكية على الثروة السمكية 

مراكز اإلنزال..  حتدياتها وأهميتها يف 
القطاع السمكي

تشريعات تنظم الثروة السمكية وترعاهاتشريعات تنظم الثروة السمكية وترعاها
القطاع السمكي-  دور محوري يف عملية 

التنمية



منال أمني
صوت األمل

تنمية  “نظرة عامة حول  لكتاب  ووفًقا     
اليمنية  اجلــمــهــوريــة  يف  الــســمــكــي  الــقــطــاع 
السمكية  الثروة  وزارة  عن  الصادر  2014م  
واألحياء  البحار  علوم  العامة ألبحاث  )الهيئة 
“أن إجمالي اخملزون  الذي جاء فيه:  املائية( 
السمكي اليمني يف خليج عدن والبحر العربي 
األسماك  من  ألــف طن   420 من  بأكثر  قــدر 
واألحياء البحرية التي تصل أنواعها إلى أكثر 

من 400 نوع.
90 مليون دوالر

  “كان القطاع السمكي يسهم مبعدل 3% 
ويعد  البلد،  يف  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من 
والدخل  العمل  فــرص  خللق  رئيًسا  مــصــدًرا 
لليمن بعد النفط، حيث يوفر فرص عمل لنسبة 

%1.5 من القوى العاملة”. وفًقا للكتاب .
وزارة  )وكـــيـــل  عــــالن  عــــوض  مــحــمــد     
التخطيط  لقطاع  السمكية  والثروة  الزراعة 
“للقطاع  يــقــول:  السمكية(،  واملــشــروعــات 
السمكي يف اليمن أهمية اقتصادية كبيرة، فهو 
من القطاعات التي لها دور ملموس يف حتسني 
العمود  ويعُدّ  للبلد،  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
الفقري لالقتصاد الوطني. ففي السابق كانت 
بحرًيّا  أسطولًا  متتلك  السمكية  الثروة  وزارة 
مكوًنا من  23 باخرة صيد إلى ما قبل 1990م، 
إيرادات اصطياد سمك الشروخ  وبلغت قيمة 
خالل فترة السبعينيات والثمانينيات أكثر من 
90 مليون دوالر، كما أن هذا القطاع كان يرفد 

ميزانية الدولة بالدرجة األولى”.
النسي   عــبــداهلل  ناصر  املهندس  وحتــدث 
يف  السمكية  للمصايد  العامة  الهيئة  )رئيس 
خليج عدن “عدن، حلج، أبني” مرحلة تنمية 
حيث  التسعينيات(،  قبل  ما  فترة  يف  القطاع 
الدولة  يرفد  كان  السمكي  القطاع  “إن  قال: 
من  ويُستَفاد   ،  86% بنحو  الصعبة  بالعملة 
دراسة اخملزون السمكي يف البحر من ناحية 
املنتجات  لتحدد  باستمرار؛  والنوعية  الكم 
عبر  سنويا  اصــطــيــادهــا  املــســمــوح  البحرية 
احلياة  على  حتــافــظ  سليمة  وطـــرق  وســائــل 
سياسيات  رســم  يف  تساعد  كما  الــبــحــريــة، 

وخطط الدولة لتطوير برامجها التنموية”.
ــعــديــد مـــن األســمــاك  ــال ــيــمــن ب تــتــمــتــع ال
أسماك   : تشمل  والتي  املتنوعة  األقتصادية 
، والتي تتواجد يف سواحل حضرموت  التونة 
 ، ــرك  ــدي وال  ، البطابط  وأســمــاك   ، واملــهــرة 
وأسماك   ، والسلخة   ، والساردين   ، والباغة 
 ، )احلــربــت(  والــنــســار   ، والعنتق   ، البياض 
تتواجد  التي  الــقــرش  وأســمــاك   ، واجلــحــش 
كما   ، اليمنية  املياة  يف  نوعا   20 من  بأكثر 
تتواجد أنواع مختلفة للقشريات والتي تشمل ) 
اجلمبري الساحلي ، جمبري األعماق ، شروخ 
األعماق ، أبو مقص ، الشروخ الصخري ( ، 

ومن الرخويات )احلبار ، خيار البحر ( .
وللحفاظ عليها .. يؤكد عالن : أن الدولة 
وإغــالق  فتح  حتديد  بشأن  قـــرارات  تصدر 

مواسم اصطياد بعض أنواع األسماك كاحلبار 
حسب  وذلــك   ، اليمنية  املياة  يف  واجلمبري 

حركة الرياح واألمواج يف البحر .

التحديات
    وحول الصعوبات التي مَرّ بها القطاع 
األمل”:  لـ”صوت  وَكّد محمد عالن  السمكي 
إثقال  التي تسببت يف  التحديات  أهم  أن من 
كاهل القطاع السمكي ما بعد فترة التسعينيات 
وإلى اآلن دخول القطاع اخلاص بعمل الوزارة، 
اليمنية  الشركة  وهما  شركتني  تشكيل  عبر 
للصيد  االستثمار  وشركة  البحري،  للصيد 
البحري، وإصدار قرار بتسليم عملية التسويق 
استنزف  ــذي  ال األمــر  اخلــاص،  القطاع  إلــى 
املوارد البحرية من دون إسهام يف زيادة اإلنتاج 

واإليرادات.
  وأضاف :”أن القطاع السمكي عانى من 
إدارة  يف  الدولة  محل  تعمل  مؤسسات  إنشاء 
اخلدمات  وتوفير  والتسويق  اإلنــتــاج  عملية 
السمكية، هذا األمر نتج عنه ترٍدّ يف األوضاع 

العامة للقطاع”.
غير  األمــنــيــة  ــاع  األوضــ بسبب  أن   “     
فترات  خــالل  البالد  تعيشها  التي  املستقرة 
سفينة  نــحــو17  إغـــراق  عنها  نتج   ، متعاقبة 
حاليا  يجري  الذي  و  االصطياد،  مليناء  تابعة 
العمل مع اجلهات اخملتصة على تعومي السفن 
وإزاحتها من امليناء إلى جهة ستحددها هيئة 
ناصر  قاله  ملا  وفقا   ..  “ البحرية  الــشــؤون 

النسي “لصوت األمل “ .
“أن حجم األضرار  النسي:   بنَيّ      كما 
للقطاع  التحتية  البنى  لها  تعرضت  الــتــي 
السمكي التابع للهيئة خالل الفترات األخيرة 
االصطياد  ميناء  تــضــرر  حيث  كــبــيــًرا،  ــان  ك
الـــ  الــــ 2000 طـــن، و  بــالــكــامــل، وثــالجــتــان 
السفن،  لصيانة  املركزية  والورشة  طن،   800
ومصانع الثلج، ومختبر فحص جودة املنتجات 
البحرية، واملستودعات، ومنشأة مراكز اإلنزال 
حلج  ومحافظة  واملــعــال  البريقة  مديرية  يف 
الساحل وأبني. وتفوق قيمة األضرار أكثر من 

مليار ريال”.
   حجم اخلسائر

األمن  معلومات  )برنامج  لتقرير  وفًقا     
فقد  يونيو2020م(  املبكر  واإلنــذار  الغذائي 
سجلت قيمة الصادرات من األسماك واألحياء 

خالل  فقط  )الــوديــعــة(  منفذ  عبر  البحرية 
2019م  الــعــام  مــن  سبتمبر(  )يناير-  الفترة 
يظهر حجم  وهنا  دوالًرا،   40،827،937 مبلغ 
السمكي  القطاع  منها  يعاني  التي  اخلسائر 
إجمالي  إن  حيث  الــصــراع،  بسبب  اليمن  يف 
يناير  من  للفترة  السمكية  الــصــادرات  قيمة 
إلى سبتمبر2014م بلغت نحو 205،421،653 
الثروة  وزارة  إلحصائيات  تبًعا  ذلــك  دوالًرا 

السمكية 2014م. 

 
استراتيجية وطنية لتنمية القطاع 

السمكي
قطاع  السمكية  الثروة  وزارة  أصــدرت     
الرئيسة  التخطيط واملشروعات  االجتاهات 
لالستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي 
يف مايو2000م، تضمنت ثالثة محاور رئيسة، 
األمثل  واالستغالل  والبحوث  الدراسات  هي 
والتسهيالت  واملــنــشــآت  السمكية  لــلــثــروة 
الساحلية، وذلك للمشاركة يف حتسني اإلنتاج 
ضعف  ومعاجلة  السمكي،  للقطاع  احمللي 
التنمية  مع شركاء  السمكي  القطاع  عالقات 
فعالية  ورفع  والتعاوني،  اخلاص  القطاع  يف 

األبحاث العلمية يف إدارة املصايد السمكية.
وتهدف االستراتيجية إلى حتسني الوضع 
واستهداف  السمكي،  للقطاع  االقــتــصــادي 
واجلمعيات  الصيادين  من  مستفيدة  جهات 
احمللية  والسلطات  واملستثمرين  السمكية 
اخلاص،  والقطاع  الساحلية  احملافظات  يف 
ضمن إطار زمني يقدر بـ 15 عاًما يف الفترة 
مراحل  عليه  تسير  2025م(  ـ  مــــن)2011 
األهـــداف  تتضمن  حيث  للقطاع،  التنمية 

الفرعية لالستراتيجية اآلتي:
• رفع كميات اإلنتاج إلى %30 نهاية سنة 

االستراتيجية 2025م.
• حتسن قيمة اإلنتاج إلى %100 للمنتج 

)الصياد التقليدي(.
• رفع كمية وقيمة الصادرات السمكية.

البنية  عن  السواحل  احتياجات  تغطية   •
التحتية للنشاط السمكي .

• ربط الشريط الساحلي بشبكة إلكترونية 
معلوماتية بديوان الوزارة بنسبة 100%.

القطاع السمكي-  دور محوري يف عملية التنمية

محمد عوض عالن )وكيل وزارة الزراعة والثروة 
السمكية لقطاع التخطيط واملشروعات السمكية(

املهندس ناصر عبداهلل النسي  )رئيس الهيئة 
العامة للمصايد السمكية يف خليج عدن

    تتميز البيئة البحرية اليمنية بشريط     تتميز البيئة البحرية اليمنية بشريط 
ساحلي متميز عن باقي دول العالمساحلي متميز عن باقي دول العالم،، وهي  وهي 

ذات تركيب جغرايف متنوعذات تركيب جغرايف متنوع،، فهناك الشواطئ  فهناك الشواطئ 
الرملية والطينية واملسطحات الساحلية الرملية والطينية واملسطحات الساحلية 

ت إلى تكوين العديد من التجمعات  ت إلى تكوين العديد من التجمعات التي أَدّ التي أَدّ
احلية مثل الُشعب املرجانية واحلشائش احلية مثل الُشعب املرجانية واحلشائش 

البحرية وبيئة أشجار الشورى والعديد من البحرية وبيئة أشجار الشورى والعديد من 
األسماك املتنوعة.األسماك املتنوعة.

    ميتُدّ طول السواحل اليمنية من البحر     ميتُدّ طول السواحل اليمنية من البحر 
األحمر وخليج عدن والبحر العربي األحمر وخليج عدن والبحر العربي 25002500  

كليو متركليو متر،، حيث تضم  حيث تضم 183183 جزيرة مينية  جزيرة مينية 
تعيش فيها أنواع مختلفة من األسماك تعيش فيها أنواع مختلفة من األسماك 

واألحياء البحريةواألحياء البحرية،، أكبرها جزيرة سقطرى  أكبرها جزيرة سقطرى 
التي تعد ذات أهمية كبيرة نظًرا لتنوعها التي تعد ذات أهمية كبيرة نظًرا لتنوعها 

احليوي.احليوي.

العدد )15( 2021/9/1 تقارير02

أكثر  باصطياد  يسمح  السمكي  ــزون  اخملـ أن  ومــع 
يتأثر  أن  دون  مــن  ســنــوّيًــا  طــن  ألــف   -400 350 مــن 
يُصطاد مازال محدوًدا  ما  أن حجم  إال  هذا اخملــزون؛ 
خصوًصا يف الفترة األخيرة، ومشاركة هذا القطاع يف 
محدودة  مازالت  األخــرى  هي  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
وضئيلة وذلك النخفاض حجم اإلنتاج السمكي الناجت عن 
انعدام استخدام الوسائل احلديثة لعمليات االصطياد، 
إلى ضعف  أدَّت  التي  والعوائق  األسباب  بعض  ووجــود 
اإلنتاج، فمعظمها تُعزى إلى أن وسائل الصيد املستعملة 
الصيادون  ويعجز  ــة  بــدائــيَّ تــزال  ال  عموًما  اليمن  يف 
عموًما عن امتالك السفن اجملهزة ملهام الصيد احلديث 
واملناطق  اإلقليمية  املياه  ويف  اليمنية  الشواطئ  على 
مهمة  فــإن  ولــذا  لليمن؛  التابعة  البحرية  االقتصادية 
إنشاء صناعة متطورة لصيد األسماك تقوم أساًسا على 
أكتاف الدولة والشركات املستثمرة التي تعاني من عجز 
أيًضا  كبير يف هذا اجملال. ومن أسباب ضعف اإلنتاج 
الدعم  برامج  إلى  يفتقرون  اليمنية  السواحل  أن سكان 
والتشجيع والتثقيف والتوعية اجملتمعي لتنظيم القطاع 
يه  تؤدِّ أن  من  بد  ال  دور  أيًضا  وهذا  وتنميته،  البحري 
علمّية  وفق خطط  على  اخلاصة  واالستثمارات  الدولة 
استثماًرا  السمكية  الثروة  استثمار  ميكن  وال  سليمة، 
كافًيا أو أن تتطور على نحو متدرج ومستدام إالَّ بإنشاء 
املواكبة لهذا االستثمار، مثل: مصانع احلفظ،  املصانع 

واملعلبات، والتبريد، واإلعداد للتصدير. كذلك ال بد على 
احلكومة من إنشاء كلية لعلوم البحار ومراكز األبحاث؛ 
العمل من  تلبِّي حاجة سوق  نوعيَّة  لتخريج تخصصات 
وألجل  البحرية؛  البيئة  وعلماء  السمكية  الثروة  خبراء 
وضع خطط لتنمية هذه الثروة السمكية وحمايتها من 
الصيد اجلائر واآلفات واألمراض البحرية واألوبئة التي 
املياه  تلويث  اء  جرَّ كلِّ سنة  األسماك يف  تفتك مباليني 
محلّيًا  مكانتها  تعزيز  أجل  ومن  البحرية،  والشواطئ 

وإقليمّيًا.
وهذه املسؤولية تُلَقى بكاملها على احلكومة يف مسألة 
ومراقبة  الثروة،  هذه  وتنمية  السمكّية  الثروة  حماية 
الثروة  على  تقضي  أن  التي ميكن  الصناعية  الشركات 
مبمارسة  أو  السامة  نفاياتها  من  تلقيه  مبا  السمكّية 
هذه  من  املثلي  ولالستفادة  والتفجير.  باجلرف  الصيد 
الثروة السمكية التي تتنوع من حيث األسماك السطحية 
الرأسمالي  االستثمار  طلب  ينبغي  القاعية  واألسماك 
الكايف يف قطاع صيد األسماك، وتشجيع القطاع اخلاص 
مبواقع  السمكي  االســتــزراع  مــزارع  وتبني  إنشاء  على 
إنتاج  لتنمية  علمية  وأبحاث  دراســات  وفق  على  تُختار 
الغذاء  وتوفير  واألوبئة،  التلّوث  من  األسماك  وحماية 
واالمتيازات،  التسهيالت  م  تُقدَّ بحيث  لها  واألســمــدة 
بأساليب  للصيد  العصرية  واألدوات  الوسائل  ن  وحُتسَّ
ال  نحو  على  التنظيم  أسلوب  ويُحسن  احلديث  العلم 

ا  وكّمً نوًعا  تنميتها  بل  فقط  الثروة  هذه  بحفظ  يكتفي 
التي  احلديثة  والبحوث  بالدراسات  القيام  طريق  عن 
جتعل من القطاع السمكي قطاًعا واعًدا اقتصادّيًا كون 
املطروحة  املناسبة  يعدُّ من احللول  السمكي  االستزراع 
اليمن  امتالك  إلــى  نظًرا  القطاع  بهذا  انتعاش  لعمل 
أطول  من  تعدُّ  شاسعة  ومسطحات   ساحلّيًا  شريًطا 
شواطئ املنطقة العربية التي متثل %20 من السواحل، 
يجعلها  بيئيٍّ  بتنّوع  الشواطئ متتاز  هذه  أن  جانب  إلى 
الكمّية  الناحية  مــن  اخملتلفة  األســمــاك  بــجــودة  غنية 
والنوعيَّة، وتصل أنواع األسماك تقريًبا من )400-450( 
نوًعا سمكّيًا وأحياء بحرية وهذا يتطلب إنشاء مصانع 
القيمة  ــادة  زي جانب  إلــى  واحلــفــظ،  والتعليب  التبريد 
هذا  يتحقق  ولن  األسماك،  صيد  صناعة  يف  املضافة 
كأولوية  األسماك  بقطاع  اليمنية  احلكومة  باهتمام  إلَّا 
ة يف خططها وسياساتها ورؤيتها الكلية نحو تطوير  ملحَّ
االقتصاد الوطني وتخفيف الفقر وحتقيق األمن الغذائي 
الطبيعية  الثروات  من  السمكية  الثروة  وكون  السمكي، 
حتتاج  اليمني  القومي  للدخل  ا  مهّمً ومصدًرا  املتجددة 

إلى االهتمام بها، كما أنها مورد اقتصادي.
ويــجــب عــلــى املــســؤولــني عــن هـــذا الــقــطــاع العمل 
بالقطاع  ــتــي حلــقــت  ال ــرار  ــ لــتــجــاوز األضـ الــتــكــامــلــي 
واألعاصير  القائم  الصراع  اء  جرَّ والصيادين  السمكي 
التي   )2020 ـ  ــرة)2015  األخــي املــداريــة  واملنخفضات 

أدَّت إلى تدمير عدد كبير من قوارب الصيادين وتدمير 
مواقع اإلنزال السمكي إلى جانب انتشار جائحة فيروس 
اخلارج.  إلى  السمكية  الصادرات  أوقفت  التي  كورونا 
واملعاجلات  احلــلــول  عمل  تتطلب  الــعــوامــل   هــذه  كــل 
الصيادون  يواجهها  التي  والتحديات  املشكالت  لهذه 
فرض  على  املعنية  اجلهات  قــدرة  وتعزيز  التقليديون 
الرقابة البحرية الصارمة على نشاط االصطياد ووضع 
بدعم  السمكي  اإلنتاج  انخفاض  ملعاجلة  عاجلة  خطة 
القوارب احملسنة لالصطياد بدلًا عن القوارب التقليدية، 
وحتسني مراكز اإلنزال السمكي وإنشاء كواسر وألسنة 
بحرية ومصايد االستزراع السمكي بالشكل االقتصادي 
إلى جانب تفعيل عمل جميع الهيئات السمكية وصندوق 
تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي، وتنفيذ وتفعيل اللوائح 
والقوانني للحفاظ على الثروة السمكية من العبث وحل 
اإلنتاج،  تنمية  حتسني  طريق  عن  التصدير  مشكالت 
استكمال  يتطلب من احلكومة  فإنه  ذلك  يتحقق  وحتى 
اإلنتاجية  واملؤسسات  السمكي  للقطاع  التحتية  البنية 
والتسويقية ومواني الصيد، باإلضافة إلى تفعيل وتعزير 
دور مؤسسات وهيئات البحث العلمي واإلرشاد السمكي  
والتثقيف  والتأهيل  التدريب  ومراكز  اجلــودة  ورقابة 
بعض  جاهزية  إعــادة  جانب  إلى  للصيادين،  اجملتمعي 
اخلدمات  تقدمي  استمرار  لضمان  السمكية  املنشآت 
الضرورية الالزمة ألسطول الصيد التقليدي والتجاري.

تتمة من ص1..  تتمة من ص1.. تتمة من ص1.. تتمة من ص1..



ر إلى 50 دولة حول العالم  نصف اإلنتاج السمكي ُيصدَّ
ا على الرغم من التحديات القطاع السمكي يف اليمن، حتسًنا تدريجّيً

منال أمني ـ سماح عمالق
صوت األمل

   يواجه قطاع األسماك يف اليمن العديد 
من التحديات والصعوبات التي أثرت تأثيًرا 
الدولة  اإلنتاج ورفد خزينة  كبيًرا يف عملية 
استقرار  على  تعمل  التي  الصعبة  بالعملة 
البلد وتطويره وتنميته يف مختلف اجملاالت، 
تلك  وازدادت  متعاقبة،  فــتــرات  يف  وذلـــك 

التحديات بعد عام 2015م.
املستقر  غير  الــوضــع  اســتــمــرار  ى  أدَّ    
احمللي  اإلنتاج  يف  انخفاٍض  إلــى  اليمن  يف 
للقطاع السمكي، وخسارة يف قيمة عائدات 
الــتــصــديــر عــبــر مــنــفــذي شــحــن يف املــهــرة 
تصل  حضرموت  شرق  شمال  يف  والوديعة 
ال  الدولة  إن  الـــدوالرات، حيث  إلى ماليني 
متتلك أساطيل صيد يف الوقت الراهن، ومن 
ثمَّ يعمل الصيادون على قواربهم اخلاصة أو 
على قوارب يستأجرونها من القطاع اخلاص 
ــاج، وذلــك  ــت ــى قلة اإلن إل ى  وهـــذا األمـــر أدَّ
احلرب  "تأثير  بعنوان:  علمية  لدراسة  وفًقا 
البحر  يف  احلـــريف  الصيد  على  اليمن  يف 
األحمر" مركز الشرق األوسط يف كلية لندن 

لالقتصاد 2018م.

جهود وحتديات
 استعرض تقرير صادر عن وزارة الثروة 
الــصــادرات  كمية  تــطــور  مــراحــل  السمكية 
إلــى   2010 مـــن  ــرة  ــت ــف ال وقــيــمــتــهــا خـــالل 
الصادرات  قيمة  انخفضت  حيث  2020م، 
228 مليون دوالر  إلى  2020م  السمكية يف 
املنتجات  من  طًنا   93346 بلغ  إنتاج  بحجم 
السمكية، مقارنة مبا كانت عليه يف 2010م 
272 مليون  إذ وصلت قيمة الصادرات إلى 

دوالر بحجم إنتاج 111779 طًنا.
والــري  الــزراعــة  وزارة  وكيل  يشير       
والثروة السمكية لقطاع اإلنتاج غازي حلمر 
مع  بالتعايف  بــدأ  السمكي  القطاع  "أن  إلــى 
من  البلد  بها  ميــر  الــتــي  الصعوبات  شــدة 
مختلف النواحي االقتصادية واألمنية، حيث 
إلى  تصل  نسبة  2020م  العام  خالل  ق  حقَّ

نحو %85 عما كانت عليه قبل 2015م.

الدولة  واجهت  التي  التحديات  "ومــع    
يف القطاع السمكي منذ عام 2015م إال أن 
هناك بوادر للتعايف التدريجي بخاصة فيما 
إلى  والتصدير  احمللي  اإلنتاج  بعملية  يتعلق 

اخلارج." يقول حلمر.
  وأوضــح لـ "صــوت األمــل": أن متوسط 
إنتاج اليمن سنوّيًا يبلغ نحو230 ألف طن من 
بقيمة  األخرى،  البحرية  واألحياء  األسماك 
650 مليون دوالر، ويصدر نحو 110 ألف طن 
سنوّيًا بقيمة تقدر بـ 300 مليون دوالر، حيث 

تصدر إلى أكثر من 50 دولة يف العالم.

كمية الصادرات 2021م
العامة  الهيئة  تقرير صــادر عن     ويف 
ـ يف خليج عدن )عدن،  للمصايد السمكية 
للفترة  ــرة مراقبة اجلــودة  دائ أبــني(  حلــج، 
فيه:  جــاء  2021م  مـــارس  إلــى  يناير  مــن 
السمكية  الــصــادرات  كمية  إجــمــالــي  "أن 
دول عربية  إلى  املصدرة  البحرية  واألحياء 
 1409196 بلغ  وأوروبية  وإفريقية  وآسيوية 
كيلو جرام، تضمنت1002792من األسماك 
و1404  مجمد،  حبَّار  و405000  اجملمدة، 

أبو مقص.
  كما بنيَّ التقرير أن إجمالي قيمة رسوم 
السمكية  لــلــصــادرات  الصحية  الــشــهــادات 
بلغ  نفسها  الفترة  خالل  البحرية  واألحياء 

10313001 ريال ميني.
   وأشار التقرير الذي حصلت صحيفة 
ــل" عــلــى نسخة مــنــه إلـــى أن  ــ "صـــوت األم

الشركات احمللية التي قامت بعملية التصدير 
خليج  شركة  شملت:  نفسها  الفترة  خــالل 
عدن لألسماك )عدن، حلج، أبني(، وشركة 
ومخازن  عــدن،  يف  البحرية  لألغذية  معمر 

عدن للتبريد واخلدمات يف املنطقة احلرة.
املنتجات  من  الــصــادرات  كمية  "بلغت    
الـستة  خــالل  الــعــالــم  دولـــة  ــى  إل السمكية 
األشهر األولى من العام 2021م نحو 46 ألف 
طن فقط، ومن املتوقع خالل النصف الثاني 
أن تتجاوز املؤشرات أكثر من 100 ألف طن". 
وذلك وفًقا ملدير عام اجلودة والشؤون الفنية 
أحمد  السمكية،  والثروة  الزراعة  وزارة  يف 

عبود صالح.
 كما ذكر عبود لـ "صوت األمل": أن اململكة 
العربية السعودية تعدُّ أكبر سوق عربي من 
األسواق التي تصدر إليها األسماك اليمنية 
تليها  الوديعة،  منفذ  عبر  وذلــك  الطازجة، 
سلطنة عمان عبر منفذ الشحن يف محافظة 
األسماك  تصدير  إلــى  بالنسبة  أمــا  املهرة، 
ر عبر املنافذ البحرية )ميناء  اجملمدة فتُصدَّ
شرق  دول  إلــى  وذلــك  املكال(  وميناء  عــدن 

آسيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى.
كما ذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة 
األحمر،  الــبــحــر  يف  السمكية  للمصايد 
على   " األمـــل  صـــوت   " صحيفة  حصلت 
الـــصـــادرات من  نــســخــة مــنــه : أن كــمــيــة 
األسماك واألحياء البحرية لألشهر ) يناير 
إلى يونيو 2021( بلغ : 1837455 كيلو جرام 
من أسماك " الباغة ، احلبار ، جمبري ، 

خيار البحر ، زيت السمك " بقيمة إجمالية 
بلغت 11414370 ريال .

ــتــاج  ــني الــتــقــريــر: أن قــيــمــة اإلن  كــمــا ب
األحمر  للبحر  البحرية  واألحياء  لألسماك 
 4،132،624،800 بلغ  الفترة  نفس  خالل 
كيلوجرام   3،744،582 بلغت  لكمية   ، ريال 
من أسماك ) الزينوب ، شــروه ، ديــراك ، 
 ، باغة   ، بياض   ، جحش   ، خلم   ، سخلة 
درب ، جمبري ، حبار ، أبو مقص .. وأنواع 

أخرى (. 

 آلية العمل 
الــتــي حتــدث بها  آلــيــة العمل     وحـــول 
اجلودة  عام  مدير  يوضح  التصدير،  عملية 
املنتجات  تصدير  عملية  أن  عبود:  أحمد 
جتري  العالم  دول  إلــى  اليمنية  السمكية 
لــكــل هيئة من  الــنــطــاق اجلــغــرايف  حــســب 
الهيئات اخملتصة بالثروة السمكية، التي يبلغ 
عددها أربع هيئات على مستوى اليمن، وهي 
خليج  يف  السمكية  للمصايد  العامة  )الهيئة 
عدن "عدن، حلج، أبني"، هيئة البحر العربي 
"حــضــرمــوت وشــبــوة وســقــطــرى" ،  وهيئة 
األحمر  البحر  هيئة   ، املهرة  محافظة  يف 

"احلديدة تعز وحجة"(. 
   مضيًفا: أن إدارة اجلــودة يف الهيئات 
السمكية  املنتجات  من  العينات  بجمع  تقوم 
اجملمدة، وإرسالها إلى اخملتبر للحصول على 
النتائج النهائية التي توكِّد صالحية املنتجات 
السمكية لالستهالك اآلدمي وتصديرها إلى 

البلد املصدر عبر ميناء احلاويات أو املنافذ 
تقوم  اخملتبري  التقرير  ضوء  وعلى  البرية، 
بصرف  املصايد  هيئات  يف  اجلــودة  إدارات 
الشهادة الصحية خالل فترة تتراوح ما بني 
باألسماك  يتعلق  وفيما  ســاعــة.   72 ـ   24
الطازجة ال حتدث عملية الفحص اخملتبري، 
املعاينة  عبر  إال  األوروبــيــة  الشروط  بسبب 

البصرية )الفحص احلسي(.

40 شركة عاملة يف اليمن 
   بلغ عدد الشركات االستثمارية ومكاتب 
القطاع  يف  ــا  ــّيً حــال تعمل  الــتــي  الــتــصــديــر 
السمكي يف اليمن أكثر من 40 شركة على 
مستوى البالد، تتصدر محافظة حضرموت 
ومكاتب تصدير،  32 شركة  بحدود  القائمة 
وعدن سبع شركات ومكاتب تصدير، وذلك 

تبًعا ملا ذكره أحمد عبود.
اجلــودة  إدارة  مدير  يقول  جانبه  مــن    
يف  السمكية  للمصايد  الــعــامــة  الهيئة  يف 
لـ "صوت  فؤاد محمود شــوذري  خليج عدن 
األمل": "إن الهيئة كانت تشرف على عملية 
تصدير منتجات بحرية ألكثر من 15 شركة 
متخصصة يف القطاع السمكي بعدن خالل 
أقل من عشر سنوات ماضية؛ حصلت أربع 
التباعها  أوروبية  أرقــام  على  منها  شركات 
حديثة  ومعايير  دقيقة  صحية  مواصفات 
من  والتصدير،  اإلنتاج  عملية  يف  ومتطورة 
بداية استالم املواد اخلام إلى غاية التخزين 
املنتجات  هــذه  وكــانــت  الشحن،  وحـــدة  ثــم 
وأوروبا وجنوب  إلى دول شرق أسيا  تصدر 

إفريقيا باستمرار.
    وأضاف قائلًا: إن الوضع الصعب الذي 
لدى  املعايير  اختالل  إلى  ى  أدَّ البلد  به  مير 
غير  تتبقَّ  فلم  واملصدرة،  املنتجة  الشركات 
شركة خليج عدن التي مازالت حاصلة على 

الرقم األوروبي 21 على مستوى اليمن.
   كما أوضح شوذري: أن إجمالي كمية 
البحرية  واألحـــيـــاء  السمكية  الـــصـــادرات 
خالل الفترة من يناير حتى ديسمبر2020م 
أسماك  من  جــرام  كيلو   5119586.94 بلغ 
مجمدة، وحبار، وأسماك فيلية، وأخطبوط، 

وجمبري ساحلي مجمد.

د أن عملية التصدير حتدث يومّيًا     ووكَّ
تقاريٌر  تُعدُّ  حيث  وأجنبية،  عربية  دول  إلى 
وتاريخ  املصدرة  الشركة  اسم  توضح  يومية 
والبلد  والنوعية  املصدرة  والكمية  الشحن 
املصدر إليه ومنفذ الشحن )بري أم بحري(.

 
معاجلات

   "تعدُّ شحة األبحاث العلمية وتدني إنتاج 
املعرفة فيما يخص حجم اخملزون السمكي 
وصحته من حيث اجلدوى التجارية واألنواع 
املرجانية  والــشــعــاب  بــاالنــقــراض  ــهــددة  امل
تواجه  التي  التحديات  أبــرز  من  وغيرها، 
دته  وكَّ ما  هذا  اليمن".  السمكي يف  القطاع 
األسماك  ملصايد  الوطنية  االستراتيجية 
السمكية  الــثــروة  ووزارة  2025-م،   2012

2012م.
الوزارة  إلى أن    هنا يشير غازي حلمر 
التي  كلها  الــصــعــوبــات  تــذلــيــل  عــلــى  تعمل 
يــواجــهــهــا الــقــطــاع الــســمــكــي عــبــر اتــخــاذ 
على  تساعد  التي  ــراءات  اإلجــ مــن  العديد 
بكامل  األســمــاك  صيد  قطاع  عمل  إعـــادة 
طاقته، واإلسهام يف رفد االقتصاد الوطني 
على  التركيز  طريق  عن  الصعبة،  بالعملة 
واحلديثة  الالزمة  باملعدات  الصيادين  دعم 

واآلمنة يف عملية الصيد.
   كما استعرض مدير عام اجلودة أحمد 
يف  تسهم  التي  املعاجلات  من  عــدًدا  عبود 
اقتصادّيًا؛  السمكي  القطاع  إنعاش  إعــادة 

كونه ثروة قومية مهدورة.
ــد ضــرورة العمل اجلــاد على     حيث وكَّ
إعــادة  عبر  السمكي  القطاع  تنمية  إعـــادة 
ــزال  اإلن مــراكــز  لكل  التحتية  البنى  تأهيل 
احملافظات  يف  احلــراج  وساحات  السمكي 
األولى  االرتكاز  نقطة  تعدُّ  التي  الساحلية 
املشاركني  كل  دور  وتفعيل  التنمية،  إلعــادة 
ــرج، املــســتــهــلــك،  ــ )الــصــيــاد ،الـــبـــائـــع، احملـ
املُصدر( يف سلسة القيمة السمكية، وتفعيل 
من  للحد  البحري  والتفتيش  الرقابة  دور 
السمكي،  باخملزون  والعبث  اجلائر  الصيد 
السمكي،  اخملــزون  لتقدير  دراســة  وإعــداد 
كونه مخزوًنا استراتيجّيًا يؤمن وضع األمن 

الغذائي للسكان.

فؤاد محمود شوذري 
مدير إدارة اجلودة يف الهيئة العامة 

للمصايد السمكية يف خليج عدن

غازي حلمر 
وكيل وزارة الزراعة والري والثروة 

السمكية لقطاع اإلنتاج

 أحمد عبود صالح
مدير عام اجلودة والشؤون الفنية
 يف وزارة الزراعة والثروة السمكية

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

إخراج وتنفيذ
هاني الناشري

تصوير
محمد الصعفاني منال أمني

نائب رئيس التحرير
رجاء مكرد
مدير التحرير

سماح عمالق 
سكرتير التحرير

مجتمع يسوده األمن والسالم وينبذ الفرقة بجميع أشكالها- يرفع قيم التسامح والتعاون لتجاوز املعاناة االنسانية التي خلفها الصراع الرؤيـــــة
ومعاجلة آثارها يف اجملاالت كافة.

هيئة التحرير
محمد باوزير-  علياء محمد 

ندى البكاري  - حنني أحمد
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حنني الوحش- سماح عمالق
صوت األمل

    الدكتور ميال القيسي )دكتور يف التخطيط 
االستراتيجي إلدارة وتنمية الثروة السمكية ورئيس 
جمعية الرقابة والتفتيش اليمنية ملصدري األسماك( 
يؤكد أن القطاع اخلاص يسهم إسهاًما ملحوًظا يف 
بعض  أقــام  فقد  األســمــاك،  مصايد  قطاع  تطوير 
لــألســمــاك،  وأســـواًقـــا  ثــلــج،  مــصــانــَع  املستثمرين 
الداعمة  للتعبئة وغير ذلك من اخلدمات  ومصانع 
يعُدّ مصدًرا من  الذي  واملهم  القطاع احليوي  لهذا 
مصادر الدخل القومي للجمهورية اليمنية، ومشغلًا 
رزق آلالف  األخــرى، ومصدر  القطاعات  من  لعدد 
العوامل  أحد  أنه  ذلك  إلى  العاملة، أضف  األيادي 

املساعدة على حتقيق األمن الغذائي لألسماك.

حتديات
القطاع  :إن  األمــل”  لـ”صوت  القيسي  وقــال    
والتحديات  املشكالت  من  الكثير  يعاني  السمكي 
وقد  البلد  يف  االقتصادي  الوضع  يف  أثــرت  التي 
ازدادت يف اآلونة األخيرة، كما أن القطاع السمكي 
منذ  الوطني  واالقتصاد  الدولة  على  عبًئا  أصبح 
العام 2000 إلى 2015م، ما دفع بالقطاع اخلاص 
خالل تلك الفترة إلى االستثمار السمكي عبر فتح 
األسماك  لتحضير  اليمن  يف  منشأة   55 من  أكثر 
وجتميدها، ضمت الكثير من العاملني الذين يعيلون 
يف  القائمة  األوضــاع  تدهور  بسبب  ولكن  أسرهم، 
البالد أَدّى إلى أن تُغلق معظم هذه املنشآت أبوابها 
منشآته  أغلق  العام  القطاع  أن  كما  العاملني،  أمام 
البالد،  مستوى  على  ثالجات  عشر  عددها  البالغ 

وهذا أَدّى إلى انضمام العاملني يف هذه املنشآت إلى 
خانة البطالة والفقر بعد أن كانوا منتجني ومسهمني 

يف الناجت القومي للبالد.

 كمية الصادرات واإلنتاج
السمكية  للمصايد  العامة  الهيئة       أوضحت 
يف خليج عدن يف تقرير خاص “لصوت األمل” أن 
إجمالي كمية الصادرات من األحياء البحرية خالل 
العام 2020م بلغ 5119586.94كجم. كما بلغت كمية 
الصادرات من املنتجات البحرية يف الفترة من يناير 

إلى مارس من العام 2021م نحو 1409196كجم.
السمكية واألحياء  الكميات  إلى  بالنسبة  أما     
الفترة  املائية فإجمالي اإلنتاج الذي أُْحصي خالل 

 7764321 بـ   فقدرت   ، 2021م  العام  من  نفسها 
كجم.

     ويف تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصايد 
السمكية يف البحر األحمر )حجة ، احلديدة و تعز 
( ، بــني كمية الــصــادرات مــن األســمــاك واألحــيــاء 
البحرية التي مت تصديرها من قبل “شركة اجلزيرة 
للموارد البحرية ، وربان البحار لالستيراد وتصدير 
شاطئ  وشركة   ، لألسماك  والقيسي   ، األسماك 
سي  جولدن  وشركة   ، البحرية  للمنتجات  األعمال 
لألحياء البحرية ، وزاهي للتصدير ، وشركة زوجن 
 ، البحر األحمر  أمــواج  ، وشاطئ  والعزاني   ، لوجن 
وشركة معمر لألغذية البحرية “ خالل الفترة من 
يناير ـ يونيو 2021م بلغ 837455 كيلو جرام ، بقيمة 

إجمالية بلغت 11414370 ريال .

   كما أوضح التقرير اخلاص لـ “ صوت األمل 
2020م  العام  السمكي خالل  اإلنتاج  أن كمية   :  “
البحرية  املنتجات  من  جرام  كيلو   26484175 بلغ 
اخملتلفة، وأن قيمة اإلنتاج بلغ 4056838500 ريال 
ميني ، فيما بلغ كمية الصادرات 4،472،765 كيلو 

جرام ، بقيمة 11،105،173 دوالر أمريكي .
  

القطاع اخلاص واألسماك 
للمصايد  الــعــامــة  الــهــيــئــة  تــقــريــر عــن  يــوضــح 
الشركات  عــدد  أَنّ  الــعــربــي،  البحر  يف  السمكية 
العربي  البحر  يف  حالًيّا  العاملة  واملصانع  واملكاتب 
جتاوزت الـ40 منشأة ومصنع تعليب وطحن ومكاتب 
 ( أهمها  ومن  األسماك،  لتجفيف  وحوش  تصدير 

وشركة  التميمي  وشــركــة  لألسماك  بــروم  شركة 
البشاير لألسماك وبحر العرب للمنتجات البحرية 
عروس  وشركة  للتجارة  الــوادي  وثالجة  احملــدودة، 
ومصنع  اليمن  أسماك  وشركة  لألسماك  البحر 
املكال لتعليب األسماك ومؤسسة املنهالي لألسماك 

والقرين لالستيراد والتصدير(.   
   

شركة معمر لألغذية
   شركة معمر لألغذية البحرية املوجودة يف عدن 
وجتميدها  البحرية  األحياء  واخملتصة يف حتضير 
يف  املتخصصة  الشركات  أهــم  من  تعُدّ  وتخزينها 
قطاع األسماك، حيث يستعرض معمر هزاع )مدير 
عام الشركة( أهم املشكالت التي تواجههم بوصفهم 

دور القطاع اخلاص يف دعم الثروة السمكية ورفد الدخل القوميدور القطاع اخلاص يف دعم الثروة السمكية ورفد الدخل القومي

يف  كبيٌر  دوٌر  اخلاص  للقطاع       
االقتصادي  االستثمار  عملية 
له  وكان  عامة،  السمكي  للقطاع 
االقتصاد  دعم  يف  ملحوٌظ  نصيٌب 
يف  الغذائي  األمن  وحتقق  الوطني 
البلد، وتشغيل األيدي العاملة التي 
عانت كثيًرا وهي حتت وطأة البطالة 

والفقر.

 لقاء مع باحث إعالمي متخصص: غيــــــــــــاب العمل املمنهج واالستثمار األمثل للحفاظ على الثروة السمكية

سماح عمالق - صوت األمل

للقطاع  احلالي  الوضع  تقيمون  كيف  رشيدي،  استاذ  ـ 
السمكي يف اليمن؟

      ال شك ان الثروة السمكية تعتبر من الركائز األساسية 
لدعم اقتصاد البالد، غير أنه يف اآلونة األخيرة ــ ولألسف ــ هذا 
اجلانب يعاني كثيًرا؛ نتيجة لغياب العمل املنظم، فمع وجود أكثر 

من جهة مسؤولة عن احلياة البحرية من ثروة سمكية وصيادين 
تقليدين وغيرها من األمور، إلَّا أن هناك غياًبا واضًحا، فال يوجد 
تنسيق فعليٌّ ميكن عن طريقه معرفة اإلنتاج السنوي أولًا بأول، 

بداية من مراكز إنزال األسماك وما ينتجه الصيادون. 
يخص  فيما  فقط  ليس  فعلّيًا،  غياًبا  أوجد  كهذا  أمر      
ا ونوًعا ولكن حتى فيما يتعلق بحياة الصياد  اإلنتاج السمكي كّمً
يخص  فيما  وذلك  يطول  اجلانب  هذا  يف  واحلديث  ومتطلباته، 
عمل  عن  املسؤول  هو  إذ  وعمله،  احلكومي  اجلانب  دور  غياب 

وحياة الصيادين يف البحر، فال توجد رقابة على عمل الصيادين، 
وهناك استنزاف للثروة السمكية نتيجة االصطياد اجلائر وغير 

املنظم. 

ـ الصيد العشوائي يهدد أنواًعا نادرة من األسماك، أين 
اجلهات الرقابية لتنظيمه، واإلشراف عليه؟

   إن الصياد - يف الوقت الراهن- يصطاد يف البحر ليلًا ونهاًرا 
من دون رقيب، يف ظل غياب تام للدولة واجلهات اخملتصة، حيث 
جعلت الصياد يتحول إلى أداة يستنزف ثروته السمكية بيده. وكلُّ 
مسؤول يضع هذه التهديدات على شماعة الظروف التي متر بها 

الدولة.

ـ إًذا ما احلل؟ 
   هناك حلٌّ واحد إذا ما نظرنا إليه نظرة جادة، وهو تركيزنا 
غير  دعًما  الصيادين  تدعم  منها  كثير  فهناك  املنظمات،  على 
هنا هذا الدعم ـ وفًقا لدراسات علمية حقيقيةـ  مدروس، فإذا وجَّ
العمل  نتدارك  حينها  رمبا  يحتاجه،  مبا  الصياد  ذلك  دعم  إلى 
املهّددة  واألسماك  البحر،  دمرت  التي  الصيد  وطرق  العشوائي، 

باالنقراض. 
    لذلك علينا إعادة النظر واإلميان بأن العمل املتكامل هو 
الذي سيخلصنا من هذه التهديدات، مالم سوف نصل إلى مرحلة 
املوجودة  األسماك  ة  لشحَّ نتيجة  التصدير،  من  بدلًا  االستيراد 

معنا. 
ـ ماهي العوامل التي ستساعد القطاع اخلاص واملنظمات 

على االستثمار يف القطاع السمكي اليمني؟ 
علمّيًا  تقييًما  تقييمه  إلى  يحتاج  اليمن  يف  االستثمار  إن      
ومدروًسا، وإجراء بعض األبحاث والدراسات، حيث إنه يف املقابل 
سيُستثَمر يف أنواع معينة وملدة محددة ثم يتوقف االصطياد بعد 
يبدأ  التوقف  تكاثر هذه األنواع مرة أخرى، وعند  ذلك من أجل 
األخرى،  البحرية  والكائنات  األسماك  من  أنواع  يف  االستثمار 
العمل  يف  غياًبا  وهناك  وعي  عدم  هناك  الشديد  لألسف  لكن 
املمنهج ليس فقط يف كيفية االستثمار األمثل، بل حتى يف كيفية 
احلفاظ على ما تبقى من ثروة سمكية أو لنقول الثروة البحرية 
التي تعدُّ من أهم ركائز االقتصاد يف البالد. أمر مهم قد يساعد 
على االستثمار يف الثروة السمكية وهو الوضع األمني، حيث إن 
وجود األمن واالستقرار داخل البالد سيساعد الشركات األجنبية 
لتأتي وتستثمر استثماًرا أفضل جالبًة معها األدوات واإلمكانات 
يخص  فيما  هذا  وليس  االستثمار،  مجال  واملتطورة يف  احلديثة 
الثروة السمكية فقط. أمر كهذا سيخلق فرص عمل ملن ميلكون 
اخلبرة والفهم يف مجال تخصصاتهم اخملتلفة، يف املقابل سيكون 

املردود املالي واالقتصادي كبيًرا جًدا.

تشكل  التي  والبشرية  الطبيعية  الظواهر  أبرز  هي  ما  ـ 
خطرا على احلياة البحرية اليمنية؟

ما  إذا  البالد،  يف  االقتصاد  ركائز  أهم  ومن  مستدامة،  ثروة  السمكية  الثروة  تعدُّ     
يتم  لم  بكر  ثروة  السمكية  الثروة  مازالت  اليمن  ويف  صحيًحا،  استثماًرا  اسُتثِمرت 
حتى اآلن استغاللها بالشكل املطلوب الذي يحقق مردود إيجابي على خزينة الدولة 

وينعكس يف حياة املواطن.
من اجل معرفة املزيد عن هذه الثروة الوطنية التقت صحيفة "صوت األمل" األستاذ 
عدن  خليج  يف  السمكي  واإلرشاد  التوعية  إدارة  يف  مختص  رشيدي  محمود  رشيدي 
بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية حملاورته حول أهمية القطاع السمكي يف البالد.

الصيادون واحلياة البحرية
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قطاع خاص بسبب ظروف البالد وتتمثل يف التأخير 
احلاصل يف عملية الشحن، وارتفاع األسعار وصعوبة 
احلصول على املواد اخلام يف عملية التغليف، وهذه 
املشكالت بدأت منذ بدأ الصراع، وحالًيّا نسعى إلى 
العملية  استمرار  يف  لإلسهام  جذرية  حلول  وضع 

اإلنتاجية.
لـ”صوت األمل” أنه ال توجد    كما يؤكد معمر 
القطاع  إنــعــاش  يف  تُسهم  اقتصادية  مــشــروعــات 
بــاالســتــزراع  يتعلق  فيما  بخاصة  اآلن،  السمكي 
والــذي  الــعــربــي،  والبحر  عــدن  خليج  يف  السمكي 
ينعكس سلًبا على مخزون الثروة السمكية يف البلد.

شركة بروم لألسماك
   شركة بروم لألسماك يف حضرموت تعد شركة 
وطنية تعمل يف اصطياد األسماك واألحياء البحرية 

وحتضيرها وتغليفها وتسويقها وتصديرها.
   يوضح علي احلبيشي )مدير الشركة ورئيس 
جمعية مصدري األسماك اليمنية( أن الشركة تعتمد 
على  حتافظ  التي  السليمة  االصطياد  طــرق  على 
لقوانني  وفًقا  اليمنية،  السواحل  يف  البحرية  البيئة 
بالقطاع  اخلاص  القانون  يف  املوضوعة  االصطياد 

السمكي.
   مؤكًدا أن الشركة حترص على تطبيق األنظمة 
املعتمدة عاملًيّا التي تسهم يف منو الصناعة السمكية، 
إن  حيث  السمكية،   والثروة  البيئة  على  واحلفاظ 
نفسها  باجلودة  تباع  واجملمدة  الطازجة  األسماك 
وإن  واخلـــارجـــي،  احملــلــي  املستهلك  ــى  إل بالنسبة 
قــدرة  على  أســعــارهــا  حتــديــد  يف  تعتمد  الــشــركــة 
املستهلك لتصل إلى أقل من  %30 مقارنة بأسعار 
األسماك  على  احلصول  اجلميع  ليستطيع  السوق، 

خصوًصا أصحاب الدخل احملدود.

مسببات لالرتفاع
النور من عدن(  بقالة  ربيع )صاحب      محمد 
يقول: إن أسعار املنتجات الغذائية البحرية احمللية 
التجار  قبل  من  فرضها  نتيجة  مستمر  ازديــاد  يف 
املــواد  وأسعار  والنقل  الشحن  كلفة  ارتفاع  بحجة 
الناجتة  األخــيــرة  السنوات  العشر  خــالل  النفطية 
البالد،  بها  متر  التي  الصعبة  الظروف  تدهور  عن 
وانعدام الرقابة على التجار، األمر الذي تسبب يف 

تفاقم أزمة شرائية لدى املواطنني.
  عــصــام العزيبي )صــيــاد مــن عـــدن( يــؤكــد أن 
السبب الرئيس يف ارتفاع أسعار األسماك واملنتجات 
أمــام  الــوطــنــيــة  العملة  قيمة  تــدنــي  هــو  الــبــحــريــة 
النفطية،  املشتقات  وارتفاع أسعار  العملة األجنبية، 
الصيد،  ومــعــدات  كــالــقــوارب  األخـــرى  واملشتريات 
فيها  يشح  التي  الرياح  مواسم  إلى حلول  باإلضافة 

الصيد.
)دكتور  القيسي  ميال  الدكتور  نسمع  وهنا     
الثروة  وتنمية  إلدارة  االستراتيجي  التخطيط  يف 
اليمنية  والتفتيش  الرقابة  جمعية  ورئيس  السمكية 
الرؤية  غياب  إن  قائلًا:  األسماك(يتحدث  ملصدري 
األسماك  قطاع  مع  للتعامل  الشاملة  االستراتيجية 
من منطلق مكانته يف اإلطار العام لالقتصاد القومي 
شيوع  ــى  إل املــاضــيــة  الــســنــوات  خــالل  أِدّى  للبالد 
والعبث  والصناعي،  التجاري  االصطياد  ممارسات 
بهذه الثروة وجرف املراعي اخلاصة بالصيد وتدمير 
الشعب املرجانية، ومن ثَمّ هجرة األسماك إلى دول 
التي  القومية  الثروة  لهذه  التجار  واستغالل  أخرى، 

حتتاج الى تطبيق تلك الرؤية فعلًيّا.

محمية ديحمري متحف حيوي يف سقطرى

علياء محمد - صوت األمل
  

يف البداية،  حدثنا عن موقع احملمية؟
تقع ديحمري يف الشمال الشرقي من جزيرة 
اجلزيرة  عاصمة  حديبو  عن  وتبعد  سقطرى، 
ديحمري  محمية  وتشمل  كــم،   23 مبساحة 
)رأس  اليابسة  يف  الـــرأس  منطقة  البحرية 
البحرية  واملياه  الساحلية  واملنطقة  ديحمري( 
احملــيــطــة بـــرأس ديــحــمــري مــن جــهــة الــشــرق 
تصل  بحرية  مناطق  وتشمل  والغرب  والشمال 

إلى عمق 300 متر تقريًبا.
محمية  ديــحــمــري  عــن  ُأعـــِلـــن  مــتــى 

طبيعية؟
أُعِلنت ديحمري محمية طبيعية مبوجب     
2000م،  للعام   )275( رقم  اجلمهوري  القرار 
سقطرى  جــزيــرة  تقسيم  خطة  ضمن  وذلـــك 
حمى  مناطق  إلــى  األخـــرى  اجلــزر  ومجموعة 
للموارد  املستدام  االستخدام  ومناطق  الطبيعة 

ومناطق التنمية.
يت احملمية بهذا االسم؟ ملاذا ُسِمّ

   سميت بهذا االسم ألنه يوجد يف احملمية 
يصل  األحمر،  اجلرانيت  من  جبالن صخريان 
م، عن مستوى سطح   40 نحو  إلى  ارتفاعهما 

البحر ومنهما أخذت املنطقة هذا االسم، حيث 
األحمر   : السقطرية  باللهجة  تعني  حمري  إن 

للمثنى واملفرد منها حامر.
عن  ديــحــمــري  محمية  تتميز  مبـــاذا 

غيرها من احملميات الطبيعية؟
اخلــالبــة،  بطبيعتها  احملــمــيــة  تتميز       
إلى  باإلضافة  بها،  احمليطة  السواحل  وتنوع 
التنوع الكبير للشعاب املرجانية، وتعُدّ من أهم 
هائل   ّ كــمٍ على  وحتتوي  اجلزيرة  يف  احملميات 
من األنواع احليوية املوجودة يف املناطق اليابسة 
والساحلية واملغمورة باملياه، وتتميز تربتها بأنها  
األحمر،  اللون  إلى  مائلة  حبيبية  طينية  تربة 
بالقرب  الصغيرة  النخيل  مــزارع  بعض  وتوجد 
أشجار  فيها  ُزِرعـــت  التي  ديحمري  قرية  من 

النخيل يف اآلونة األخيرة.
البحرية  األحـــيـــاء  ــدد  عـ تــقــدر  ــم  ك

والشعاب املرجانية يف احملمية؟ 
150 نوًعا من  ل يف احملمية نحو        ُسِجّ
األسماك  مجموع  من   25% وتضم  األسماك 
املوجودة يف سقطرى، وحتوي أسماك الشعاب 
املرجانية معظم هذه األسماك، وتضم محمية 
ديحمري البحرية نحو16 نوًعا من السرطانات 
من  نوعان  احملمية  يف  ل  ُسِجّ أيًضا  البحرية، 

ومنقار  اخلــضــراء،  وهــي  البحرية  السالحف 
من  ــواع  ــ األن بعض  احملمية  وحتـــوي  الــصــقــر. 
الشعاب املرجانية قدرت بـ 80 نوًعا من الشعاب 
واملتفرعة  الــطــاولــة  شــعــاب  مــثــل  املــرجــانــيــة، 
إلى  باإلضافة  والقشرية،  املصمتة  والشعاب 

الشعاب املرجانية الناعمة.
    وتعد احملمية واحدة من أهم أربع مواقع 
يف  موقًعا  خمسني  بني  من  القشريات  ــواع  ألن
املسجلة  األنــواع  مجموعة اجلــزر، ويصل عدد 
 19 إلــى  البحرية  السرطانات  من  احملمية  يف 
نوًعا، كما يوجد نوعان من الشروخ املسجلة يف 
احملمية، بينما تعد أنواع الطحالب محدودة يف 

احملمية واملعلومات عنها ال تزال قليلة.
أين تكمن أهمية هذه احملمية؟

أن  منها  عديدة:  ألسباب  مهمة  احملمية     
هذه األنواع موجودة فقط  يف جزيرة سقطرى 
ــى أن  وال تــوجــد يف مــكــان آخـــر، بــاإلضــافــة إل
األسماك نادرة ومحدودة االنتشار يف مجموعة 
يف  البحرية  املوائل  تتنوع  كما  سقطرى،  جزر 
احملمية على عكس ما هو عليه احلال يف بقية 

احملميات البحرية.
إلى  ديحمري  محمية  تصنيف  وميكن      
يؤثر  الذي  العمق  اعتماًدا على  بيئيني  إقليمني 

يف تكون البيئات البحرية احليوية:
ــ اإلقليم األول شبه الساحلي )إقليم املنطقة 
من  املنطقة  هذه  عمق  يصل  حيث   ، املغمورة( 
أدنى نقطة يصل إليها اجلزر وحتى عمق 15م، 
الشعاب  متنوع من  بغطاء  املنطقة  وتتميز هذه 
املرجانية التي تتشكل مباشرة على الصخور يف 

اجلزء الغربي من رأس ديحمري.
اإلقليم  وميتد   ، الساحلي  الثاني  اإلقليم  ـ   
اجلزر  إليها  يصل  نقطة  ــى  أدن من  الساحلي 
هذه  يف  ويوجد  املــد،  يصلها  نقطة  أعلى  إلــى 
املنطقة تنوع يف املوائل ــ منطقة بيئية طبيعيةــ  
الكائنات  من  العديد  تدعم   والتي  الساحلية 

احلية التي تعيش يف املنطقة.
احملمية،   تواجه  مشكالت   هناك  هل 
عن  حدثنا  لذلك،  احللول  أفضل  وماهي 

ذلك؟
تتمثل  رئيسة  مشكلة  احملمية  تــواجــه      
احملمية  ــل  داخـ مخلفاتهم  الــــزوار  رمـــي  يف: 
وبخاصة  آمــًنــا  تخلًصا  منها  التخلص  وعــدم 
البالستيكية التي توثر سلبًيّا يف احملمية  وتشوه 
لذلك  وضعنا عدًدا من احللول  العام.  املنظر 
طريق  عن  املشكلة  هذه  حل  يف  ستسهم  التي 
تأهيل الكادر احمللي يف احملمية وتدريبه، وعمل 
البالستيكية  اخمللفات  لرفع  نظافة  حمالت 
عمل  إلــى  باإلضافة  السواحل،   من  والصلبة 
لوحات إرشادية للزائرين متنع رمي اخمللفات، 
العام  اجلمالي  املنظر  على  باحلفاظ  وتلزمهم 

للمحمية. 
بتوفير جسر  املعنية  اجلهات  ونطالب       
من  املرجانية  الُشعب  حلماية  خشبي  عــائــم 
الزوار، ولضمان سالمة الزائر وسالمة الُشعب 
حلماية  احملــرك  مع  قــارب  وجتهيز  املرجانية، 
املنطقة  خارج  الصيادين  من  احملمية  ومراقبة 
الذين يقومون بالصيد العشوائي لألسماك يف 

احملمية.

نسيم محمد ديحمري
مدير احملمية 

كم   3650 ب  مساحتها  تقدر  اليمنية،  اجلزر  أكبر  سقطرى  جزيرة 
مربع وفًقا لدليل االستثمار السمكي الصادر عن وزارة الثروة السمكية 
يف العام 2017 م، وتعد اجلزيرة من أهم احملميات البحرية التي تتمتع 

بأغنى مناطق لصيد األسماك.
بجمال  تتميز  إذ  سقطرى،  يف  احملميات  أبرز  ديحمري”  “محمية 
احملمية  هذه  على  وللتعرف  ومرجاني..  بحري  وتنوع  ساحر  طبيعي 
محمد  نسيم  احملمية  مدير  مع  خاص  لقاء  األمل”  “صوت  لـ  كان 

ديحمري .

     ما يهدد احلياة البحرية عامة من أسماك، ومحار، وشروخ 
وغيرها عوامل طبيعية نتيجة للتقلبات املناخية التي حتصل للكثير 
من دول العالم،  فقد بدأت مياه خليج عدن تتأثر بهذه التغيرات 
غربي  جنوبي  موسم  الرياح  موسم  عدن  خليج  ففي  املناخية؛ 
وشمالي شرقي ، هذه املواسم من الرياح الطبيعية قوية التأثير يف 
احلياة البحرية من حيث تغيرات التيارات وارتفاع األمواج، هذه 
خلليج  القاعية  التيارات  اشتداد  على  عملت  املناخية  املتطلبات 
عدن؛ نتيجة الرتفاع درجة احلرارة وارتفاع التيارات املائية ونتيجة 
البرودة اخملتلفة يف قاع من قاع آخر، كل هذه العوامل الطبيعية 
يعرف  كان  الذي  خليج عدن  مياه  عن  املعروف  املناخ  من  غيرت 
ة  من شحَّ يعاني  وحالّيًا  العالم،  يف  األسماك  مصايد  أهم  بأحد 
توليد أسماٍك كان الكثيرون يعرفون بأنها موجودة بكميات كبيرة 
متوفرة  األسماك  مصايد  تعد  لم  األخيرة  اآلونة  يف  لكن  جًدا، 
بالكميَّة التي كان متعارف عليها، أيًضا التزايد املستمر يف أعداد 
الصيادين، كما أنَّ هناك طلًبا كبيًرا لصيد األسماك يف البحر مما 
أثر يف وجود األسماك؛ حيث يُصطاد السمك الصغير قبل الكبير 

وبهذا ال يكون هناك تكاثر وال تزاوج وال وضع للبيض.
   

ـ ماهي أبرز أنواع األسماك املهددة باالنقراض يف خليج 
عدن؟ 

    كثيرة مثل الديرك والباغة وأنواع من اسماك البياض؛ لم 
تضع  أن  قبل  تُْصطاد  حيث  بيًضا؛  وتضع  تتكاثر  األسماك  تعد 

البيض وتتكاثر، كل تلك األمور واملشكالت تؤثر يف احلياة البحرية 
التي هي من األعمدة األساسية القتصاد البلد والصيادين، حتى 
ل أنواع األسماك النادرة واملهددة باالنقراض،  أنه إلى اآلن لم تُسجَّ
إلَّا إن هناك غياًبا  املاضية  السنوات  ل خالل  نتوقع أن تُسجَّ كنا 
السمكية  الثروة  وزارة  العمل  بذلك  واخملول  الدولة،  من  واضًحا 
وخفر السواحل، إذ يجب عليهما أن يكونا حازمني يف قراراتهما 
حال  لكن يف  والتزاوج،  للتكاثر  األسماك  موسم  إغالق  أجل  من 
يقدموا  أن  اليستطيعون  فهم  االصطياد  عن  الصيادون  أُوِقف 
األمور  هذه  جوًعا.  سيموت  الصياد  توقف  فإذا  شيًئا،  للصياد 
حتتاج إلى حلول اقتصادية علميَّة مدروسة، حتى نحافظ على ما 

تبقى من الثروة السمكية واحلياة البحرية يف خليج عدن. 

ـ ما هي احللول املناسبة من وجهة نظركم؟
   األمور الطبيعية ال يستطيع اإلنسان أن يتدخل فيها كما هو 
بإمكان  الصيادين وزيادة عددهم هنا  إلى  بالنسبة  لكن  معروف، 
الدولة أن تتدخل، مبا أنَّ لدينا الكثير من القرارات والتشريعات 
معينة  مواسم  إغالق  حول  السمكية  الثروة  وزارة  من  القانونية 

وفتحها ألنواع محددة من األسماك. 
فمثلًا حني تُصِدر الوزارة قراًرا بإغالق موسم اصطياد احلبار 
ملدة ثالثة أشهر، فالبد خالل هذه الفترة من تقدمي التسهيالت 
التي تؤمن سبل العيش للصيادين كي يتوقفوا. ولكن لألسف لن 

جند لهذه التهديدات أيَّ حلول يف ظل غياب الدولة.

األجيال  ثروة  يستنزف  فحني  نفسه  عدو  هو  والصياد       
غير  اجلائر  الصيد  استمرَّ  ما  إذ  غالّيًا  الثمن  سيدفع  القادمة 

الواعي واملنظم. 
يف  واملتمثل  حاليا  القائم  اخلطر  الى  اإلشارة  من  البد  أيضا 
يعتبر  وهو  العائم"  "اخلزان  أو  صافر  ناقلة  من  القادم  التهديد 
أكبر تهديٍد على بيئة البحر األحمر، فالناقلة قريبة من احلديدة 
ومنطقة رأس عيسى فإذا تسرب النفط اخلام لن تكون هناك حياة 
بحرية يف البحر االحمر، وسوف متوت كلُّ ما يف البحر األحمر 
نتحدث عما  من شعب مرجانية وأسماك قاعية ومهاجرة، نحن 
يقرب من مليون برميل من النفط اخلام، وهذا ليس باألمر الهنّي. 
     وأمر كهذا لن يضر اليمن فقط، فنحن نعلم أن دولًا كثيرة 

تتشارك يف البحر األحمر منها السعودية ومصر وأريتيريا. 
    فالبحر األحمر هو كمضيق أو قناة ومياهه ليست واسعة 
ويف حال حصلت تيارات شديدة قد تنتقل مياهنا امللوثة بالنفط 
إلى الدول األخرى. كما يوجد قرابة الـ600 صياد يعيشون على 
سواحل البحر األحمر، فمن أين لهم مبصادر للعيش إذا فقدوها؟! 

ـ يف األخير.. هل من توصيات تطرحها بصدد املوضوع؟
أوصي بإيجاد أشخاص ذات كفاية ومصداقية يف العمل؛ فإذا 
أردنا أن نحقق نهضة البد أن نُسند املهام ملن هم أهٌل لها، ليس 

فقط يف مجال الثروة السمكية بل يف مجاالت احلياة عامة. 

 لقاء مع باحث إعالمي متخصص: غيــــــــــــاب العمل املمنهج واالستثمار األمثل للحفاظ على الثروة السمكية

رشيدي محمود رشيدي
مختص يف إدارة التوعية واالرشاد السمكي 
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علياء محمد 
صوت األمل

انعدام النظافة وسوء التخزين 

    يــقــول عـــارف الــشــمــاع )مــن صنعاء(: 
من  كثيرة  كميات  تستقبل  أسواق صنعاء  "إن 
الساحلية،  املناطق  مــن  الــقــادمــة  األســمــاك 
وقًتا  إليها  األســمــاك  هــذه  وصــول  ويستغرق 
ليوم  ن  وتُخزَّ كامل،  يوم  إلى  يصل  قد  طويلًا 
كــامــل يف ثــالجــات حلفظ األســمــاك، وتـُـبــاع 
التي  الطويلة  للمدة  ونظًرا  التالي،  اليوم  يف 
وقد  إليهم  تصل  فإنها  وصولها  يف  تُستغرق 
فسدت أو فقدت جودتها". فبحسب قوله: "من 
املعروف أن السمك من أسرع األغذية فساًدا 

ويحتاج إلى طريقة حفظ خاصة".
     من جانبه يوكِّد صادق علي )من إب( 
أن النظافة معدومة داخل أسواق بيع السمك، 
وعدم  الكريهة  الروائح  انتشار  إلى  باإلضافة 
قائلًا:  املكان،  بنظافة  األسماك  بائعي  مباالة 
" نرى مخلفات األسماك منتشرة يف كل مكان 
الفوضى  إلــى  باإلضافة  الــذبــاب،  وجتمعات 

البسطات  تنظيم  وعــدم  والعشوائية  العارمة 
ووضع بعض البائعني األسماك يف أواني على 
دون  من  مكشوفة  طويلة  مــدة  فتظل  األرض 

تغطية".

أماكن غير مؤهلة 
     أوضحت أروى فضل )ربــة منزل من 
املنتشرة  الــســمــك  ــواق  أســ أغــلــب  أن  ــدن(  عـ
مؤهلة صحّيًا،  غير  أماكن  يف  عملها  متارس 
وال تلتزم بأيِّ شروط أو أنظمة، كما أنها غير 
الغذائية،  والصحة  النظافة  ملعايير  مطابقة 
باإلضافة إلى غياب الدور الرقابي عن بائعي 
أسماك  تباع  أن  املمكن  من  وأنــه  األســمــاك، 
تالفة أو تختلط مع األسماك الطازجة، ولكن 
الكثيرين ال ينتبهون إلى أنها فقدت جودتها إال 

بعد طبخها بسبب رائحتها وطعمها الفاسد.
    "هـــنـــاك مــســؤولــيــة كــبــيــرة تــقــع على 
النظافة  بصندوق  املتمثلة  احمللية  السلطات 
وهيئة املصايد مبراقبة ومتابعة األسواق، ومن 
الضروري وجود خطة لتحسني مستوى عمل 
أسواق األسماك وتطويرها من حيث املساحة 
واملوقع"، وفًقا لـ )سعيد غودل من حضرموت(.

حالة انتعاش بطيئة 
   فـــؤاد اجلــيــالنــي )مــديــر إعـــالم الهيئة 
العامة للمصايد السمكية يف البحر األحمر - 
احلديدة(، يقول: "إن أسواق بيع األسماك متر 
بحالة انتعاش بطيئة ولكنها أفضل مما كانت 
عليه من قبل، حيث كانت ال تخضع أليِّ أعمال 
رقابية من أي جهة كانت ال للنظافة وال لتنظيم 

محالت البيع."
    أما بالنسبة إلى األسعار يقول اجليالني: 
"إنـــه ال يــوجــد ســعــر مــحــدد لــألســمــاك، إذ 
ــكــن اآلن  يــتــالعــب الــبــائــعــون بــاألســعــار، ول
السمكية  للمصايد  العامة  الهيئة  استطاعت 
التالعب باألسعار،  البحر األحمر حتجيم  يف 
وفرضت على الصياد عرض ما اصطاده من 
أنواع األسماك إلى ساحة املزاد العلني، ومن 
هناك حتدث املزايدة وحتديد السعر لكل نوع 
من  أنــواع  توجد  وطبًعا  األسماك.  أنــواع  من 
وأخرى  الديرك،  مثل:  الثمن  غالية  األسماك 

بسعر رخيص مثل: الباغة.

تكاليف وأسعار باهظة 
    يقول سعيد غودل: "إن يف أسواق محافظة 
أسعاًرا خيالية لألسماك، يصعب  حضرموت 
يف  خصوًصا  شراؤها  املسكني  املواطن  على 
الصيادين  التي متنع  الشمالية  الرياح  مواسم 

من الدخول إلى البحر". 
    مضيًفا: "تختلف أنواع األسماك فهناك 
األقل  وهناك  متوسطة  وأخرى  أنواع ممتازة، 
الناس  أغلب  عليها  يقبل  التي  وهــي  جــودة، 
بأسعار  مقارنة  أســعــارهــا  النخفاض  نــظــًرا 

األسماك املمتازة اجلودة". 
    أمــا حسن احلــديــدي: )بائع سمك يف 
من  األســمــاك  نقل  "تكلفة  يــقــول:  صــنــعــاء(، 
صنعاء  إلــى  الساحلية  واملــنــاطــق  ــدة  احلــدي
كانت  عما  أسعاُرها  واختلفت  جــًدا،  باهظة 
تأثًرا  السمكي  القطاع  وتأثر  قبل،  من  عليه 
كبيًرا جراء الصراع القائم، كما أن الشاحنات 
كــانــت تصل يف ســت ســاعــات أو سبع  الــتــي 

للوصول  طويلًا  وقًتا  تأخذ  أصبحت  ساعات 
بسبب طول الطريق".

مواصفات ومقاييس 
أمُّ عمرو أحمد )ربــة منزل من عدن(      
التي  العالمات  أن هناك عدًدا من  تنبِّه على 
تعتمد عليها يف اختيارها لألسماك تبدأ من 
لونه  يكون  أن  يجب  الطازج  فالسمك  اللون، 
أحمر فاحًتا وليس بنّيًا، باإلضافة إلى الرائحة 
التي تستطيع عن طريقها أن تتأكد ما إذا كان 
باإلضافة  فاسًدا،  أم  لألكل  صاحًلا  السمك 

إلى القشور التي يجب أن تكون غير لزجة.
    ويف تصريح خاص لـ "صوت األمل" أوضح 

مفيد احلاملي )وكيل وزارة الصحة والبيئة( أن 
األسواق  سائر  شأن  شأنها  األسماك  أســواق 
ر فيها الشروط البيئية  األخرى يجب أن تتوفَّ
كافة واملواصفات الفنية الصحية التي جتعلها 
مؤهلة للقيام مبهمتها على الوجه األمثل، وأول 
هذه الشروط هو موقع السوق نفسه وترتيب 
أقسامه ونظافته، وال بد أن يكون مزوًدا بنظام 
تكييف متطور للمحافظة على درجات حرارة 
خالل  األسماك  جــودة  على  للحفاظ  مالئمة 

مراحل التداول.
توفير  الــضــروري  مــن  ــه  "أنـ مضيًفا:      
الثلج،  إلنتاج  ووحــدات  وتخزين  تبريد  غرف 
وغيرها من املواصفات التي تختص بتطبيقها 
اجلهات اخملتصة وأبرزها مكتب وزارة الثروة 

السمكية".

ويف  الفرد،  احتياجات  ي  تلبِّ التي  األساسية  املصادر  من  األسماك  تعدُّ      
نشرتها  لبيانات  وفًقا  كيلومتر،   2500 من  أكثر  السواحل  طول  يبلغ  اليمن 
بأنواع مختلفة  املناطق  ز هذه  وتتميَّ العام2012م،  السمكية يف  الثروة  وزارة 
واألحياء  األسماك  من  نوع   600 من  بأكثر  الباحثون  قدرها  األسماك  من 
البحرية، وفًقا لدليل االستثمار السمكي الصادر عن وزارة الثروة السمكية 
يف العام 2017م، ُيوزع عدٌد منها على أسواق احملافظات اليمنية التي تشهد 
توافًدا كبيًرا ومستمًرا. ويف جولة لـ "صوت األمل" يف أسواق لبيع األسماك 
لعت فيها على وضع األسواق وسمعت آراء املواطنني  قامت الصحيفة بجولة اطَّ

والبائعني؛ وعرفت انطباعاتهم عن هذه األسواق وما مدى تقييمهم لها.

نظرة يف أسواق السمك يف اليمن.. الوضع العام ومدى وعي املواطننظرة يف أسواق السمك يف اليمن.. الوضع العام ومدى وعي املواطن

السمك  ــواق  ــ أسـ ــب  ــل أغ
املنتشرة متارس عملها يف 
ا،  أماكن غير مؤهلة صحّيً
شــروط  ــأيِّ  بـ تلتزم  وال 
غير  أنها  كما  أنظمة،  أو 
النظافة  ملعايير  مطابقة 
ــة ــي ــذائ ــغ ــة ال ــحـ ــصـ والـ

أبو مقص

ديرك

هداس - هامورجحش احلبارهداس - )هامور(

شروخجمبري
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رجاء مكرد ـ حنني الوحش
صوت األمل

أرقام
    وفًقا آلخر إحصائية حصلت عليها “صوت 
يف  واإلحصاء  التخطيط  قطاع  مدير  من  األمل” 
وزارة الثروة السمكية بصنعاء الدكتورة مرمي طاهر 
تُبني :عدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم 
، والذي وصلوا إلى أكثر من )37388( صياد، كما 
سواحل  يف  كلي  بشكل  املدمرة  القوارب  عدد  بلغ 

محافظتي احلديدة وحجة )224( قارًبا.
  وبلغت الُكلفة اإلجمالية للقوارب التي ُدمرت 

بسبب الصراع بحوالي )4،712،443( دوالر.
نشاطها  أوقفت  التي  القوارب  عدد  بلغ  كما    
نتيجة الصراع )4586( قارباً، معظمها يف مديرية 
ميدي محافظة حجة، ومديرية ٌذباب، وباب املندب 
واخملا يف تعز، فاقد إنتاجها مببلغ )655،170،698( 

دوالر.
  ويتراوح عدد من تسبب الصراع لهم بأضرار 
من  أكثر  الصيادين  من  املعيشي  مستواهم  على 
)2،5( مليون نسمه يف املدن والقرى الساحلية على 

إمتداد الشريط الساحلي يف البحر األحمر.
حتديات الصيادين

   يقول )دارس أحمد: صياد يف احلديدة(، 
أن أغلبية الصيادين امتنعوا عن الصيد بسبب 
الصراع املستمر، الذي أثر على عملية الصيد، 
قواربهم  وتهدم  الصيادين،  من  الكثير  وفاة  و 

يف الساحل .
    ويؤكد أحمد، أن كثير من معارفه الصيادون 
توفوا جراء الصراع، وأصبحت أسرهم بدون عائل، 
وباشر الكثير من األطفال العمل يف مهنة الصيد، 
معدات  تتوفر  ال  إذ  قليل،  اليومي  الدخل  ولكن 
الصيد الالزمة، األمر الذي جعل الكثير من األسر 
تهدم  بعد  صنعاء  إلى  ينزحوا  ضمنهم  من  وهو 

مصدر دخلهم الوحيد )القارب(.
  )إسماعيل محمد: تاجر أسماك يف احلديدة 
ووكيل الصيادين( يقول : أن وضع الصيد أختلف 
مع الصراع، وأن أغلب الصيادين رغم اخملاطر يف 
الصيد،  ميارسون  احملافظة  من  الغربي  الساحل 

ويتعرضون خلطر املوت إلعالة أسرهم.
كان  قبل  من  أنه  محمد،  إسماعيل  ويضيف    
كل  فيربي  األسماك،  تربية  يستطيعون  الصيادون 
وكانت  املاء،  ألف سمك صغير حتت   400 صياد 
البحر،  بقاع  أشجار  عمل  خالل  من  العملية  تتم 
فتتكاثر  لألسماك(،  )مباني  كبيرة  حجار  بجانبها 
أيام  ثالثة  إلى  يومني  من  حالًيا  أما  األسماك، 
أعدها،  التي  املباني  إلى  أسماك  الصياد  يجمع 
بسبب  تتوفى  أو  فتلتهمها،  كبيرة  أسماك  وتأتي 
القضاء  يف  ساهم  الذي  اإلسرائيلي(،  )الشباك 
طبقات  على  يحتوي  كونه  البحرية؛  األحياء  على 
الثروة  أن  بوفاة األسماك.. مؤكًدا،  رفيعه تتسبب 
السمكية مستدامة، حتتاج فقط تكاتف اجلهود من 

الدولة مع الصيادين.
ضرر  وقوع  مبجرد  الصيادين  أسر  من  كثير 
يستطيع  وال  املعيشية  تتأثر ظروفهم  العائل،  على 
بعض  كون  تعليمهم،  مواصلة  من  األسرة  أبناء 
أسرة  فهذه  املهنة،  المُيارسن  الصيادين  نساء 
)حسن عبده ـ 22 عاماً: صياد يف منطقة اخليسة 
احلركة،  من  منعه  تعرضه حلادث  بعد  عدن(،   –
فقدت أسرته العائل الذي قضى حياته يف البحر 

ومهنة الصيد.

حتديات اخملالفات
الثروة  لها  تتعرض  التي  اخملالفات  أبرز  إن     
من  خاصة  اجلائر(،  )الصيد  يف  تتمثل  السمكية 
التي  األجنبية  السفن  و  التقليدين  الصيادين  قبل 
وتٌلوث  املرجانية،  والُشعب  البحرية  البيئة  تُدمير 
وفًقا  ونفطية،  كيميائية  مبواد  اليمنية  السواحل 
لـ )محمد عباس: مدير عام الرقابة والتفتيش يف 

وزارة الثروة السمكية- صنعاء(.
   و أوضح ، أن هناك كشوفات لكثير من األسر 

فقدوا عائلهم الوحيد ومصادر رزقهم )القوارب(، 
الترصد احلاصل من قبل السفن التي إن أمسكت 
ومصادرة  باستئجارهم،  تقوم  الصيادين  أحد 
وتتاجر  بل  شاقة،  أشغال  وتشغيلهم  ممتلكاتهم، 

بهم.
يقول   .. الوزارة  تتخذها  التي  احللول  وعن     
محمد عباس : أن الوضع قبل الصراع كان مختلًفا، 
على  ملراقبني  ميدانية  زيارات  هناك  كانت  فقد 
املياه  والتجارية، حلراسة  الساحلية  القوارب  منت 

اإلقليمية.
   مؤكًدا، أن إيقاف الصراع احلاصل يعد من 
مثل:  الصيادين،  احتياجات  لتوفير  احللول،  أهم 
تعويضهم عن قواربهم املدمرة، فضلًا عن منازلهم، 
معاجلات  ووضع  البحرية،  البيئة  تأهيل  وإعادة 
ألسر  عمل  فرص  وتوفير  األمد،  وطويلة  سريعة 
الصيادين، وتوفير شباك الصيد، وأن املسؤول عن 

توفير ذلك الدولة.

حتديات مشاكل التلوث 
إن   :    يؤكد )سامي محمد: خبير األسماك( 
استمرار حدوث التسرب النفطي يف البحر، يُعرض 
األحياء البحرية للخطر، كما أنه من الضروري أن 
وبحوث حول  دراسات  بعمل  املعنية  اجلهات  تقوم 

الثروة السمكية وطرق اإلهتمام بها وتنميتها.
األستاذ  بـ  األمل”  “صوت  ألتقت  ذلك  وحول   
دراسات  مركز  مدير  ـ  الباحث عبداحلكيم سعيد 
وتلوث البيئة البحرية )هيئة علوم البحار(، والذي 
البيئة  وتلوث  دراسات  مركز  أن  قائاًل:  حتدث 
أحد  يُعد  والذي  1992م،  عام  اُنشئ  البحرية  
علوم  ألبحاث  العامة  الهيئة  تتبع  التي  املراكز 
البحار واألحياء املائية، ويهدف إلى دراسة امللوثات 
بأنواعها ومراقبة التغيرات، واحلفاظ على التنوع 

احليوي يف البحر  .
مضيًفا : أن املركز يقوم بدراسة املوائل والبيئات 
أو غير مباشًرا  تأثًرا مباشًرا  تتأثر  التي  البحرية 
والعمل  سالمتها  من  والتأكد  امللوثات،  هذه  من 
حاضنة  بيئات  تُشكل  كونها  عليها،  احلفاظ  على 
الغذائية  السلسلة  يف  األولية  الغذائية  للحلقات 

واألساسية لتكاثر األحياء واألسماك يف املياه .
املركز  أن   : احلكيم  عبد  الباحث  ويؤكد   
يهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات عن امللوثات 
والتلوث البحري، ومصادره يف البيئة البحرية 
اليمنية، وتقدمي الدراسات واألبحاث العلمية 
يف  يُسهم  مبا  البحري،  التلوث  مجال  يف 

احلفاظ على املوارد البحرية احلية.
 .. التلوث  مواجهة  وحلول  املركز  دور  وعن     
برامج  بوضع  يقوم  املركز  أن   : عبداحلكيم  يقول 
املراقبة  عبر  البحرية،  البيئة  يف  امللوثات  مراقبة 
يقوم  كما  اليمنية،  والسواحل  للشواطئ  البيئية 
بوضع املعاجلات واملقترحات الهادفة  إلى احلد أو 
التقليل من األضرار الناجتة عن األنشطة البشرية 
التلوث   مستويات  وحتديد  البحر،  لتلوث  املسببة 

ومصادره اخملتلفة.
واملقترحات  الدراسات  هذه  أن   : وأشار     
املوارد  على  احلفاظ  كيفية  يف  تُصب  واملعاجلات 
السمكية، ومناطق جتمعاتها على امتداد الساحل 
اليمني.. منوًها ، إلى أنه لتفعيل دور املركز حالًيا، 
هناك حاجة إلى اإلهتمام وتقدمي كل الدعم سواًءا 
يف اجلوانب الفنية أو العلمية من قبل الدولة، ملهام 
ونشاط املركز، باعتباره من املراكز التي تهدف الى 
احلفاظ على املوارد احلية البحرية من أي ملوثات 
قد تُضر بدميومة احلياة البحرية كمورد متجدد، 

أو إحداث أي خلل يف النظام البيئي البحري .

حتديات املوازنة
   “إن أهم املشاكل التي مُتر بها الثروة السمكية، 
عدم  للمهام،  وتنفيذها  أدائها  على  سلًبا  وتؤثر 
السمكي،  اإلنزال  ملراكز  تشغيلية  موازنة  إعتماد 
السمكية  البحوث  وإنعدام  الهيئة،  حصة  وتدني 
املعاهد  توفر  وعدم  السمكي،  اخملزون  ودراسة 
التقنية البحرية، وغياب التدريب والتأهيل للكادر 
والعاملني يف القطاع السمكي، وعدم وجود مركز 
لألرصاد البحري، وقلة الكادر الوظيفي املتخصص 
نظًرا لكبر سن الكثير من املوظفني وبلوغهم سن 
التقاعد، والبالغ عددهم حوالي 149 موظًفاً، وفًقا 
للمصائد  العامة  الهيئة  رئيس  بابلغوم:  )يسلم  لـ 

السمكية يف البحر العربي(.
 وأضاف لـ”صوت األمل “ :  أن عدم اعتماد 
اإلنزال  مراكز  وتأهيل  دعم  يف  احليوية  املشاريع 
تطوير  يف  أثر  األسماك  جودة  ومختبر  السمكي، 
مستوى  ورفع  لألسماك،  السليم  التداول  أُسس 
كفيروس  األخرى  الدخيلة  واملسببات  جودته، 
السمكي  القطاع  بدأ  م   2020 العام  كورونا؛ ففي 
مستوى  و  الصيادين  عمل  مستوى  على  يتأثر 

الصادرات السمكية .
السمكي  العمل  لتطوير  أنه  يسلم،  يؤكد  كما    
التشغيلية  املوازنة  بتعزيز  القيام  من  البٌد  وتنميته 
يف  املتغيرات  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  للهيئة، 

األسعار املترتبة على تكاليف التنقالت واحملروقات 
وغيرها.. وفًقا للوضع احلالي، وتخصيص موازنة 
لتغطية  السمكي؛  اإلنزال  ملراكز  مستقلة  تشغيلية 
مستحقات موظفي املراكز والتي تتواجد أغلبُها يف 
مناطق نائية وبعيدة، واليوجد فيها أبسط مقومات 

احلياة.
 مبيناً : ضرورة تعديل حصة الهيئة من املوارد 
الهيئة،  إلتزامات  من  جزء  يُغطي  بحيث  املركزية، 
االستزراع  يف  االستثمار  تشجيع  على  والعمل 
السمكي؛ لتكون رافداً أساسياً لألقتصاد الوطني 
، ويقلل من الضغط على املصايد الطبيعية، ووضع 
و  بالنفط  التلوث  حدوث  ملنع  صارمة  ضوابط 
الصرف الصحي يف كافة املوانئ خاصة يف ) ميناء 
املكال  وميناء  النفط،  لتصدير  النُشيمة  و  الضبة، 
التجاري(، وكذلك خور املكال ، والعمل على تشجيع 
االستثمار احمللي واخلارجي يف أنشطة االصطياد 

الصناعي لألحياء البحرية.
الضروري  من  أن   : بابلغوم(  )يسلم  وأكد     
العمل على فتح خطوط نقل بحري إضافة للخط 
احلالي من ميناء املكال إلى دول اجلوار، بالتنسيق 
مع اجلهات ذات االختصاص، و تشجيع الصادرات 
السمكية ، وخلق القيمة املضافة ، وحتسني أليات 
للرقابة  قوارب  وتوفير  اجلودة،  ضبط  مراقبة 
البحرية كما كان يف السابق، وتفعيل دور اإلرشاد 
النظام  أداء  بأهمية  الصيادين  لتوعية  السمكي؛ 
احليوي والبيئي وكيفية احملافظة عليه ، وتوعيتهم 
بأهمية وسائل السالمة املهنية واألمن الصناعي .

     جميٌل هو البحر، بكل مكنوناته من األحياء البحرية والطبيعة اخلالبة، 
واملواطن..  الوطن  على  بالنفع  تعود  التي  واالقتصادية  الغذائية  والفوائد 
بالرغم من كل تلك املميزات، إال أن القطاع السمكي يف اليمن يواجه حتديات 
كثيرة، تضاعفت مع األوضاع األخيرة التي تشهُدها البالد، والتي زادت من 
الكيميائي  والتلوث   ، النفطية  بامُلخلفات  املياه  وتضرر  الصيادين،  مشاكل 

والبيئي الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الثروة السمكية.

تضرر الصيادين.. اخملالفات ..التلوث واملوازنة..وحلول اجلهات املعنية
اليمن.. حتديات ُتعيق قطاع الثروة السمكية

ــل  ــاك ــش ــم امل ــ ــن أهـ ــ م
الثروة  بها  مُتــر  التي 
الـــســـمـــكـــيـــة، عـــدم 
إعـــتـــمـــاد مـــوازنـــة 
ــيــة ملـــراكـــز  تــشــغــيــل
اإلنـــــــزال الــســمــكــي

الصراع  إيــقــاف 
احلــــــــاصــــــــل 
ــم  ــن أه ــد مـ ــع ي
احللول، لتوفير 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
الـــصـــيـــاديـــن
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مراكز اإلنزال حتدياتها وأهميتها يف القطاع السمكي
 مركز اإلنزال يف مديرية املعال ) الدوكيارد ( .. منوذًجا

منال أمني - صوت األمل

السمكي يف سواحل  اإلنــزال  يبلغ عدد مراكز     
مركز   22 تتضمن  مركًزا،   105 اليمنية  اجلمهورية 
البحر  مــركــًزا يف   39 و  املــهــرة،  إنـــزال يف محافظة 
العربي )حضرموت، شبوة، سقطرى( ، و 40 مراكز 
إنزال يف البحر األحمر )احلديدة، تعز، حجة( ، 4 يف 

خليج عدن )عدن، حلج، أبني(.
 

مركز الدوكيارد
)الدوكيارد( يف مديرية  ــزال  اإلن يقع مركز        
دولية  سمكية  مؤسسة  وهو  عــدن،  مبحافظة  املعال 
أُنِشئ يف عام 1977م. ويعد أول مركز إنزال سمكي 

اجلزيرة  مستوى  وعلى  بخاصة  اليمن  مستوى  على 
مربع،  متر   30300 تبلغ  مبساحة  عموًما،  العربية 
ورصيف خرساني يبلغ طوله 52 متًرا مربًعا، يستقبل 
أنواع السفن )الصنابيق والعباري والهواري( اخلشبية 

الصنع واخلاصة بعملية الصيد.
يف  ميدانية  بجولة  قامت  األمـــل”  “صــوت       
راشد محمد سعيد  بالكابنت  والتقت  اإلنــزال،  مركز 
السمكي(،  لإلنزال  )دوكيارد(  مركز  )مدير  الشعبي 
القطاع  خــدمــة  يف  التاريخية  أهميته  ليستعرض 
هذه  خالل  منها  يعاني  التي  والصعوبات  السمكي، 
املرحلة، حيث أوضح أن املركز يتألف من ثالجة سعة 
اليوم، و  40 طًنا يف  800 طن، و مجمدة لألسماك 
ثلج قوالب وثلج مجروش وساحة مزاد علني  مصنع 
لألسماك وإدارة عامة وورشة سيارات ومستودعات، 

ومبنى إداري ومرافق صحية وخدمية.
“كان عدد   :“ لـ” صوت األمل      وقال الكابنت 
يف  2015م  قبل  مــا  إلــى  يومّيًا  ترسو  التي  السفن 
صيد  سفينة   )300 ـ   100  ( بني  ما  اإلنـــزال  مركز 
محملة بأنواع مختلفة من األسماك، حيث تبلغ كمية 
األسماك احململة يف كل صنبوق )سفينة صيد( ما بني 
35 طًنا إلى أكثر من 100 طن يف اليوم الواحد، لتُنَزل 
يف منطقة احلراج )ساحة املزاد( اخملصصة للقوارب 
التي تفرغ الكميات وللسيارات التي حتمل األسماك 

إلى احملافظات اخملتلفة”.
    وأضاف: “كان املركز يعمل على حفظ األسماك 
رين يف ثالجة الـ 800 طن للتحضير  الفائضة للُمصِدّ
والتخزين، حيث يصل حجم األسماك احملفوظة إلى 
2015م،  أنه توقف بعد أحداث   إلَّا  آالف األطنان،  

كما توقف العمل يف مصانع الثلج والتجريش”.
    “بُني مركز )الدوكيارد( بطريقة عاملية ضمن 
معايير السالمة واحلفاظ على األسماك من التلوث، 
حيث تتميز ساحة املزاد برفع منطقة عرض املنتجات 
البحرية مبساحة ال تقل عن 30 سنتيمتر عن األرض، 
شخص  عبر  األســمــاك  ــواع  أن مختلف  سعر  ويحدد 
بطريقة  املناسب  السعر  بتحديد  يقوم  متخصص 

علمية صحيحة”. وفًقا للكابنت.
    وحول األضرار يقول راشد :”إن املركز تضرر 
بنسبة %90 نتيجة الصراع يف 2015م أَدّى إلى توقف 
العمل فيه كلًيّا، وتضررت كُلّ األجهزة واملعدات التي 
الثالجات  يف  األضــرار  قيمة  لتصل  املركز،  ميتلكها 
الـــدوالرات، حيث ال  اآللــف من  مئات  إلى  واملصانع 

تتوفر قطع الغيار لتلك األجهزة يف الوقت الراهن.

حتديات 
   هناك تدخالت قامت بها بعض اجلهات الداعمة 
حملاولة إعادة تأهيل املركز وتشغيله مبا يخدم القطاع 
السمكي، حيث ذكر مدير مركز اإلنزال “أن اجمللس 
االحتــاد  مــن  وبتمويل   NRS لالجئني  الــنــرويــجــي 
األوروبي يف نهاية 2018م قام   مبحاولة إعادة تأهيل 
تأهيلًا  متًرا   52 والبالغ طوله  باملركز  املرفأ اخلاص 
جزئًيّا، ومعاجلته بقيمة 37605 دوالر، ولكن لألسف 
أَدّى هذا التدخل إلى مضاعفة الضرر يف املرفأ الذي 

كان يستقبل الكثير من السفن ) الصنابيق (.
    وأضاف: “أن فريًقا فنًيّا وهندسًيّا من البرنامج 
ميداني  بنزول  قام  اليمن  وإعمار  لتنمية  السعودي 
2020م،  املاضي  العام  من  مــارس  شهر  يف  للمركز 
التي  واملشكالت  واالحتياجات  األضـــرار  كل  ودّون 

    تعد مراكز اإلنزال السمكي ومواني االصطياد من أهم مكونات البنية 
على  السمكية  اجملتمعات  اســتــقــرار  على  تعمل  الــتــي  األســاســيــة  التحتية 
الشريط الساحلي، وتسهم يف تنظيم عملية بيع املنتجات السمكية ورفع 
جودتها من حيث تداولها وتفريغها وتصديرها بسهولة، كما تساعد على 

حماية وصيانة قوارب الصيد التقليدية وخدمات التموين.

حنني الوحش - صوت األمل

القانونية  البنود  على  تطلعنا  لو  أوُدّ  نيازي،  أستاذ   •
تطوير  يف  وتسهم  الصيادين  حقوق  تضمن  التي 

القطاع السمكي؟
استثناء  دون  من  السمكية  والنظم  التشريعات  كل 
استغالل  وتنظم  وترعى  لتحمي  األساس  يف  ُوِجدت 
مملوكة  وطنية  ثروة  لكونها  وذلك  السمكية؛  الثروة 
للدولة، وهي التي تكفل استغاللها للمنفعة العامة وفًقا 
لنص املادة الثامنة من الدستور، وجاء القانون رقم )2( 
الصيد  تنظيم  على  له،  املنفذة  واللوائح  2006م  لسنة 
إلى  وبالنسبة  وحمايتها،  املائية  األحياء  واستغالل 
فهي  الصيادين  التي حتمي حقوق  القانونية  النصوص 
السمكية، ومترابطة  والنظم  التشريعات  كثيرة جًدا يف 
ل بعضها؛ حلماية وتنظيم  مع املنظومة التشريعية وتكِمّ
جميع  أنشطة  وتنظيم  السمكية  الثروة  استغالل 
السمكية  األنشطة  تعمل يف  التي  والشرائح  القطاعات 

عملًا متوازًنا ومتساوًيا.
ويف مستهِلّ حتديد مهام الوزارة لقد حدد املشرع يف 
قانون تنظيم صيد األحياء املائية واستغاللها وحمايتها، 
يف  يعملون  الذين  املنتجني  من  شرائح  ثالث  املنفذ  أن 
أو شريحة من  فئة  لكل  القانون  الصيد، وحدد  نشاط 
تلك الفئات منطقة صيد محددة ومعينة، وتلك الفئات 
هي فئة الصيد التقليدي الذي يجعل القانون لها كامل 
املياه البحرية يف اليمن، ابتداء من خط األساس الذي 
يرسم على اليابسة. ومتتد تلك املياه البحرية حتى نهاية 
حني  يف  للبالد،  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  حدود 
املنطقة  ذاته على جعل  القانون  من   )22( املادة  نصت 
الواقعة من خط األساس وحتى مسافة اخلمسة أميال 
اليمني  الصياد  فيها  ليمارس  حصرية  منطقة  بحرية 
لشركات  يجوز  وال  فقط،  التقليدي  الصيد  نشاط 
ممارسة  الصناعي  أو  الساحلي  التجاري  االصطياد 

نشاط الصيد فيها.
ماهي اجلهات املعنية التي تشرف على عملية تطبيق   •

القانون على األرض؟
حالًيّا،  السمكية  والثروة  والري  الزراعة  وزارة  هي 
العامة للمصايد السمكية األربع، وهي خليج  والهيئات 
عدن، والبحر العربي، والبحر األحمر، واملهرة، باإلضافة 
إلى الهيئة العامة ألبحاث علوم البحار واألحياء املائية 

كل يف مجال اختصاصه.
اجلهات  كل  على  فعلًا  القانون  يطبَّق  هل  برأيك،   •

والصيادين؟
نتيجة انهيار نظام الدولة ومؤسساتها جراء الصراع، 
التشريعات  تطبيق  وتعثر  السمكي  القطاع  تأثر  فقد 

السمكية بطريقة مشابهة لبقية التشريعات يف البالد.
للثروة  اجلائر  باالصطياد  املتعلقة  القرارات  ماهي   •

السمكية؟
أُيّ نشاط صيد مخالف للتشريعات والنظم ــ محلية 
األسماك  عدد  يف  سلبي  تأثير  إلى  يؤدي  دوليةـ  أو 
املنظم  املائية  األحياء  من  محددة  أنواع  واستمرار 
صيدها واستغاللها وحمايتها مبوجب تشريعات ونظم 
معينة. والصيد اجلائر يشمل االصطياد يف أثناء فترات 
مهددة  أنواع  اصطياد  أو  االصطياد  موسم  إغالق 
عن  االصطياد  كذلك  صيدها،  ومحضور  باالنقراض 
طريق استخدام معدات وطرق للصيد مخالفة وغيرها. 
ومن هذا املنطلق يجب أولًا أن يكون نشاط الصيد يف 
املياه البحرية محصوًرا على فئة واحدة فقط أال وهي 

فئة الصيادين التقليديني وبنسبة 100%.
الصيد  لسفن  يعد  لم  مضت  سنوات  عدة  ومنذ 
من  مرخص  رسمي  نشاط  أُيّ  الصناعي  أو  الساحلي 
 )2( رقم  القانون  فقد حدد  البحرية،  املياه  الوزارة يف 
للعام 2006م أن األفعال واملمارسات التي تعُدّ مخالفة 
عقوبة  عليها  ُفِرضت  اخملالفات  هذه  حتت  ومندرجة 

ا لها. قانونية محددة ومشددة لتضع حًدّ
بعد عملية دمج الهيئات اخلاصة باملصايد السمكية،   •
ماهي سلبيات وإيجابيات هذه العملية على القطاع 

السمكي؟
السمكية  للمصايد  العامة  الهيئة  عن  باحلديث 
السمكي  القطاع  هيكلة  إعادة  مشروع  نتاج  كانت  التي 

اخلامس  األسماك  مشروع  مكونات  أحد  كان  الذي 
املصادق على اتفاقيته بقانون من مجلس النواب تنفيًذا 
لالتفاقيات املوقعة مع اجلهات الدولية املانحة، ومبوجب 

مكون الهيكلة تلك درست الشركات االستشارية الدولية 
أوضاع القطاع السمكي وقدمت تقارير نتائج دراساتها 
للدولة التي اعتمدتها، وأعادت هيكلة القطاع السمكي 
مع  الساحلية  احملافظات  يف  الوزارة  مكاتب  بدمج 
املؤسسة العامة اليمنية لالصطياد الساحلي واملؤسسة 

العامة للخدمات.
باإلضافة إلى إنشاء هيئات عامة للمصايد السمكية 
جميع  األمر  هذا  يف  اشتركت  وقد  متطور،  بنظام 
اجلهات املستفيدة من النشاط السمكي ضمن مجالس 
إدارة الهيئات، لذلك من الصعب اليوم القيام بتقييم تلك 
التجربة احلديثة قبل أن مننحها الفرصة الكافية لتنفيذ 
ما ورد يف القرارات اجلمهورية اخلاصة بإنشاء القطاع 
ثَمّ  يجب علينا استكمال برنامج إعادة  السمكي، ومن 
ثم  للتطبيق،  فرصة  وإعطائه  السمكي  القطاع  هيكلة 
باإلمكان بعد ذلك احلكم على جناحه أو فشله وحتديد 

إيجابياته وسلبياته.
الصورة  مع  السمكية  الثروة  مستقبل  تقرأ  كيف   •

الضبابية التي نراها تغيم على أفق البلد ؟
الدولة  قطاعات  بقية  مثل  مثله  السمكي  القطاع 
املهمة التي تأثرت بوضع البلد اليوم، وجميع القطاعات 
مبا فيها القطاع  السمكي حتتاج إلى استقرار األوضاع 
واستعادة التعايف ملؤسسات الدولة وأجهزتها، ونأمل يف 
الفعال  احليوي  ودوره  السمكي  القطاع  مكانة  استعادة 
حالًيّا  القطاع  يشهد  حيث  الوطني،  لالقتصاد  كرافد 
تها قيادات وكوادر الوزارة؛ إلعادة ترتيب  ورش عمل أعَدّ
ة  شَحّ مع  املهم  احليوي  القطاع  هذا  أوضاع  وانتشال 

اإلمكانات والظروف الصعبة التي مير بها.

عن  السمكية  الثروة  استغالل  تنظيم  على  اليمني  القانون  عمل 
حدثنا  ما  هذا  والصيادين،  الصيد  حقوق  ليكفل  بنود  عدة  طريق 
وزارة  يف  القانونية  الشؤون  عام  مدير  السالمي  أحمد  “نيازي  عنه 

الزراعة والثروة السمكية ) القطاع السمكي(” .

تشريعات تنظم الثروة السمكية وترعاها

نيازي أحمد السالمي مدير عام الشؤون القانونية يف 
وزارة الزراعة والثروة السمكية ) القطاع السمكي(



رجاء مكرد - منال أمني
صوت األمل

:”إن  عــدن(  من  )صياد  عامر  يسلم  أحمد  يقول 
الصيد اجلائر ) العشوائي ( أثر ثأثيًرا كبيًرا يف عملية 
يستخدم  الــذي  السردين  سمك  على  بخاصة  الصيد 
كطعم ألسماك التونة، فهذا النوع بدأ باالنقراض نتيجة 
احلديدية  الشباك  استخدام  عبر  العشوائي  الصيد 
)السخاوي( والشباك )اإلسرائيلي( التي تصيب احلياة 

البحرية واخملزون السمكي بأضرار قاتلة”.
     ويوِكّد بن عامر الذي يعمل يف مهنة الصيد منذ 
22 عاًما يف منطقة صيرة والبريقة: “أن يف محافظة 
املهرة مُينع استخدام مثل هذه الشباك املضرة باحلياة 
البحرية، ولكن يف خليج عدن وسواحل البحر األحمر 
العام  منذ  شائًعا  الشباك  هذه  مثل  استخدام  أصبح 
2000م وإلى اآلن، ألن الصيادين ال يتبعون اإلجراءات 
القانونية، وألنه ال يوجد رادع قوٌيّ يحُدّ من استخدام 

مثل هذه الشباك “ . 
     وحول كيفية معرفة مواسم االصطياد املناسبة، 
الصيد  اخلبرة وممارسة  بسبب  “إنه  عامر:  بن  يقول 
على مدى سنوات أصبحنا نعرف األوقات التي تتوفر 
فيها بعض األسماك واألحياء البحرية ومناطق تكاثرها، 
الصيد  عملية  يف  التقليدية  الطرق  نستخدم  ومازلنا 
تسببها  التي  باألضرار  ملعرفتنا  )اجللب(  يف  واملتمثلة 

طرق الصيد غير القانونية على األحياء البحرية”.
فقم  منطقة  يف  الصيادين  مــن  الكثير  يتفق      
وعمران الساحلية على أن الصيد اجلائر يهدد احلياة 
البحرية واخملزون السمكي يف اليمن، حيث وَكّدوا “أن 
هناك جهات مختلفة متنع االصطياد يف مناطق صيد 
الوضع  ذريعة  اليمنية حتت  السواحل  واسعة مبختلف 
األمني غير املستقر، ولكنها تسمح ألعداد من السفن 
والقوارب اليمنية وغير اليمنية من صيد أنواع مختلفة 
للثروة  متواصل  بعملية جتريف  والقيام  األسماك،  من 
ـ خصوًصا  ـ حسب قولهم  املرجانية  والُشعب  البحرية 
وحضرموت  عــدن  وخليج  األحمر  البحر  سواحل  يف 

وسقطرى “.

ضبُط عدٍد من اخملالفات
    تشير إحصائية صادرة عن وزارة الثروة السمكية 
ترخيص  لديه  ألف صياٍد   90 هناك  أن  إلى  2014م  
عمل يف السواحل اليمنية، %60 منهم ميلكون قوارب 

صيد.
     وبــنَيّ تقرير تعريفي صــادر عن الهيئة العامة 
ــ حصلت   2020 العربي  البحر  للمصايد السمكية يف 
“صوت األمل” على نسخة منه ــ أن من ضمن األضرار 
القطاع  على  العشوائي  االصطياد  بها  يتسبب  التي 

السمكي :
السمك  رمــي  عــن  تنجم  بيئية  أضـــرار   •
يف  االصطياد  وسائل  واستخدام  عشوائًيّا،  املصطاد 
مناطق الصخور )القشران( التي تؤدي إلى متزق هذه 
الوسائل، ومن ثَمّ  حتدث عملية التلوث للبيئة البحرية.
أضرار حيوية سمكية أَدّت إلى استنزاف   •
املــوارد  وانخفاض  املائية،  األحــيــاء  من  احلية  الكتلة 
السمكية املتاحة، من هذه األضرار: )استخدام الوسائل 
والتكاثر،  االصطياد  مبواسم  التقيد  وعدم  املمنوعة، 
لدى  الــوعــي  وغــيــاب  البالغة،  األحــجــام  واســتــهــداف 
االقتصادية  القيمة  ذات  األنــواع  واستهداف  الصياد، 
العالية يف الصيد العشوائي، وحتديًدا احلبار والشروخ 

الصخري (.
التقرير ضبط عدٍد كبير من اخملالفات  ــد      ووَكّ
البحر  التقليديون يف سواحل  الصيادون  بها  قام  التي 
ل أُيّ مخالفات  العربي خالل األعوام املاضية، ولم تُسَجّ

لصيادين أجانب.
السمكية  املصايد  هيئة  رئيس  أشــار  جانبه  من     
أن   :  “ لـ”صوت األمل  الشمسي  للبحر األحمر خالد 
الصيد العشوائي الذي مُيارس من قبل بعض الصيادين 
التقليدين قد أضر باخملزون السمكي والبيئة البحرية،  
وقلة   ، السمكي  اإلنتاج  كميات  يف  تراجع  إلــى  وأدى 
أسعارها  وارتفاع  األســواق  األسماك يف  من  املعروض 
رغم   ، الصيادين  وأجــور  دخل  وتدني  املواطنني،  على 
املنظمة  واللوائح  األساسية  التشريعية  البيئة  توفر 
تتواجد  ال  ولكن   ، والعقوبات  واخملالفات  لالصطياد 

حالياً  آليات واضحة لتنفيذ تلك القوانني .
عن  بــالغــات  تلقت  الهيئة  إن   : الشمسي  وذكـــر 
قيام  صيادي قرية “النخيلة ، ومرسى بالع ، و قرية 
الطائف” بتجهيز قواربهم للخروج  الصطياد اجلمبري 
بإغالق  ــوزارة قــراراً  ال الساحلي يف وقت مت إصــدرت 
األحمر  البحر  منطقة  يف  اجلمبري  اصطياد  موسم 
اخملالفني  الصيادين  ضبط  مت  حيث   ،2021 للعام 
ومعدات  شباك  و ضبط  )36( صياداً،  عددهم  البالغ 
صيد مخالفة للقانون، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد 

اخملالفني حسب القانون والالئحة التنظيمية .

تردي األوضاع األمنية
ــر عـــام الــرقــابــة       يــوضــح أحــمــد فــدعــق )مــدي
والتفتيش البحري يف وزارة الزراعة والثروة السمكية( 
لـ”صوت األمل” : أن السبب الرئيس يف انتشار الصيد 
العشوائي يف البلد يعود إلى ترِدّي األوضاع األمنية غير 
اهتمام  وعدم  الساحلي،  الشريط  طول  على  املستقرة 
اجلهات الرسمية يف تفعيل الدور الرقابي للحفاظ على 

اإلهمال  نتيجة  مهددة  أصبحت  التي  السمكية  الثروة 
يف  االستثمار  بــاب  فتح  وعــدم  طويلة،  فترات  خــالل 
املياه اإلقليمية الستغالل الثروة املهدورة من األسماك 
واألحياء املائية التي ال ميكن أن يصطادها الصيادون 

التقليديون لعدم امتالكهم وسائل اصطياد متطورة”.
     ويضيف قائلًا: “إن قوارب الصيد التي متارس 
عمليات االصطياد يف املياه اإلقليمية تعُدّ قوارب صيد 
احلياة  ر  تدِمّ قانونية  غير  وسائل  تستخدم  تقليدية 

البحرية، وال تسهم يف رفد البالد بالعملة الصعبة”.

وجوُد خطٍر على الثروة السمكية
االصطياُد  بها  يتسبب  التي  األضـــرار  وحــول       
كثيرة  أضـــراًرا  هناك  “أن  فدعق:  يوِكّد  العشوائي،  
والشعب  املراعي  تدمير  العشوائي، متثلت يف:  للصيد 
واختفاء  األســمــاك،  مــن  الكثير  وهــجــرة  املــرجــانــيــة، 
مخالفة  قاتلة  ووسائل  استخدام طرق  نتيجة  معظمها 
للقانون رقم 2 لعام 2006م الذي ُحّددت فيه موصفات 
إلى جرف  أدَّت  الوسائل  تلك  بها،  االصطياد املسموح 

األسماك الصغيرة )حديثة الوالدة(”.  
      “إن الصيد العشوائي تسبب يف وقوع خسائر 
انخفاًضا  السمكي  اإلنــتــاج  وانخفاض  كبيرة  مالية 
مؤثًرا مقارنة باألعوام السابقة؛ لعدم التزام الصيادين 
بإطالق  تقضي  التي  الــوزاريــة  بالقرارات  التقليديني 
العمل  ذلك  ويعُدّ  والتزاوج،  التكاثر  وقت  معني  موسم 
التي  السمكية  الثروة  على  لوجود خطر  مبكًرا  إنــذاًرا 
تعد ثروة قومية تضاهي أهميتها الثروة النفطية”. هذا 

ما بيَّنه فدعق لـ”صوت األمل”.
    يف السياق ذاته يوِكّد بشير محمد )وكيل وزارة 
الثروة السمكية لقطاع الصيد التقليدي( “أن استخدام 
للمواصفات  مطابقة  غير  ومعدات  الكاشفة،  األضواء 

يف البيئة البحرية تؤثر يف الثروة السمكية، كما أن أبرز 
شباك  استخدام  البحرية  بالبيئة  تلحق  التي  األضرار 
)النايلون( التي تتعلق بالُشعب املرجانية لسنوات طويلة 

تصل ما بني )10 إلى 20 سنة(.
الرقابة أحمد  يقول مديُر عام  األمر  ولتدارك      
القطاع  بناء  إعـــادة  إلــى  تسعى  الـــوزارة  “إن  فــدعــق: 
مراكز  جميع  على  الرقابي  الـــدور  وتفعيل  السمكي 
العامة  الهيئات  جميع  العمل يف  آلية  وتوحيد  اإلنــزال 
غرفة  وتفعيل  إنشاء  عبر  وذلــك  السمكية،  للمصايد 
املعدات  بأحدث  وجتهيزها  ــوزارة  ال بديوان  العمليات 
التعقب  وأجهزة  املتطورة  االتصاالت  التقنية يف مجال 
الصناعية  ــمــار  األق عبر  وربــطــهــا  الــصــيــد،  ــقــوارب  ل
اجلهات  وجميع  الــبــحــار  عــلــوم  مــركــز  مــع  والتنسيق 
األمنية، وتوفير زوارق بحرية مجهزة بأحدث األجهزة 
الساحلي  الشريط  للرقابة على  واالتصاالت؛  املالحية 

وحمايته”.

مؤشرات
)قطاع  السمكية  ــروة  ــث ال لـــــوزارة  تــقــريــٌر  ــنَيّ  بـ    
املنتهكة  األجنبية  السفن  عدد  “أن  التقليدي(  الصيد 
للثروة السمكية يف اليمن خالل العام احلالي 2021م، 
األجنبية  السفن  عدد  وأن  سفينتان،  حالًيّا  واحملتجزة 
سفينة   80 بلغ  2020م  املاضي  العام  خالل  املنتهكة 

أجنبية.
ح الوكيل محمد بشير لـ”صوت األمل”:     هنا يوِضّ
أن االنتهاكات التي متارسها السفن األجنبية على الثروة 
السمكية تتمثل يف: )الصيد اجلائر، والتجريف للشعب 
اخمللفات  ورمــي  املــواســم،  خــارج  والصيد  املرجانية، 
األضواء  واستخدام  بالديناميك،  والصيد  الكيميائية، 

الكاشفة(، حيث تقوم الوزارة برصد تلك االنتهاكات.

املمكنة  احلــلــول  “أن   : محمد  الــوكــيــل  وذكـــر      
للحافظ على الثروة السمكية هي إيقاف عملية الصيد 
الصيد  مهنة  مبمارسة  للصيادين  والسماح  اجلائر، 
بطريقة قانونية حتافظ على اخملزون السمكي، والعمل 
خالل  خصوًصا  السمكي  القطاع  حتييد  يف  املشترك 

فترة الصراع”.

نظرة يف القانون
السمكية  الثروة  حماية  يف  القانون  دور  وعــن      
االصطياد،  عملية  ينظم  قانون  “هناك  بشير:  أوضح 
ويحمي الثروة البحرية من أي ممارسات خاطئة تضر 
باخملزون السمكي، كما حتدد فيه كل اإلجراءات التي 
متنع وقوع أي انتهاكات متارس على األحياء البحرية، 
ولكنه اآلن ال يُعمل به بسبب األوضاع العامة التي متر 

بها البالد”.
 2 رقــم  القانون  بنود  بعض  بشير  واستعرض      
املائية  األحياء  واستغالل  تنظيم  بشأن  2006م،  لعام 
وحمايتها، حيث تنُصّ املادة رقم )12( على أن احلكومة 
للصيادين  املتاحة  الدعم  أوجه  وتقدمي  تشجيع  تتولى 
البنى  وإرســاء  إنشاء  وكــذا  وجتمعاتهم  قراهم  وتنمية 
التحتية، و يف املادة رقم )14( يحظر على أِيّ شخص 
ــ طبيعي أو اعتباري ــ مزاولة نشاط الصيد يف مناطق 
إال  للجمهورية  البحرية  املــيــاه  يف  التقليدي  الصيد 
بواسطة وسائل ومعدات الصيد التي حتددها الوزارة 

وبعد احلصول على التراخيص الالزمة لذلك.
     كما تنُصّ املادة رقم )51( على حظر عمل مالكي 
أو  أو مستأجريها  الساحلي والصناعي  قوارب الصيد 
كلفتهم  الذي  املراقبني  عمل  إلعاقتهم  ؛  مستخدميها 
أو عدم  كانت  بأي وسيلة  االعتداء عليهم  أو  الــوزارة، 
منت  على  مــن  قــســًرا  إنزالهم  أو  ألوامــرهــم  االمتثال 

القارب.
عقوبات قانونية

   ويف املادة رقم )6( يحظر على الشركات احمللية 
واألجنبية صيد األحياء املائية إال مبوجب اتفاقية تبرمها 
مع الوزارة، ويجب أن تتضمن االتفاقيات شروًطا عن 
فتح مكاتب لتلك الشركات داخل اجلمهورية، وضمانات 

بنكية بكامل قيمة )عوائد( الدولة. 
    ويف املادة رقم )25( يحظر على كل شخص مالك 

لقارب صيد صناعي أو مستأجر مايلي:
-1 الصيد يف املياه البحرية للجمهورية إال بناًء على 

اتفاقية مع الوزارة وترخيص صادر منها.
-2 مزاولة نشاط الصيد يف غير املناطق املرخص 

له بالصيد فيها.
   ويف املادة رقم )53( يحظر على املصانع واملعامل 
املــواد  ــداول  وت تصنيع  ومحالت  اخملتلفة  واخملتبرات 
املياه  يف  مخلفاتها  تصريف  والبتروكيماوية  الكيماوية 
البحرية، كما يحظر تصريف مجاري املياه العامة امللوثة 
كل  على  ويحظر  معاجلتها،  بعد  إال  البحرية  املياه  يف 
وأحجامها تصريف مخلفاتها  البحرية  العائمات  أنواع 
املواد  أو  الشحوم  أو  الزيوت  أو  الوقود  على  احملتوية 

السامة أو أية مواد أخرى ضارة مباشرة إلى البحر.
    وحول النظرة القانونية على العقوبات يستعرض 
“بشير” نص القانون رقم 2 من املادة )60( وهو  معاقبة 
عن  تقل  ال  بغرامة   )51( املــادة  أحكام  يخالف  من  كل 
ألفي دوالر وال تزيد على عشرة آالف دوالر، و يف املادة 
)55( يعاقب كل من يخالف أحكام أي من املواد )6/أ( 
)25/أ.ب( )53( باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد 
على سنتني أو بغرامة ال تقل عن خمسني ألف دوالر 
أمريكي  دوالر  ألف  خمسمائة  على  تزيد  وال  أمريكي 
واحلكم مبصادرة القارب أو األجهزة املستخدمة أو أي 
مواد ووسائل ومعدات أخرى مضبوطة، وإلغاء االتفاقية 

أو التراخيص املمنوحة للقارب.
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 حجز سفينتني انتهكتا الثروة السمكية باليمن يف 2021م
الصيد اجلائر ) العشوائي ( وأضراره على الثروة السمكية يف اليمن

الصياد بن عامر

أحمد فدعق )مدير عام الرقابة 
والتفتيش البحري يف وزارة الزراعة 

والثروة السمكية

يعاني منها املركز جراء الصراع، إال أنه لم ينفذ أُيّ 
مشروع تأهيلي للمركز من قبلهم إلى اآلن مع تأكيدنا 
املركز  إليها  يحتاج  التي  باألولويات  االهتمام  على 
إلعــادة تشغيله مــرة أخــرى يف أقــل من ثالثة أشهر 
والتي تتضمن إعادة جتهيز ثالجة التجميد واخلزن، 

وتأهيل مصنع الثلج.
   كما أشار إلى “أن التدخالت القائمة على البحر 
االصطياد،  بعملية  ت  أضــَرّ الدول  بعض  من  حالًيّاـ  ـ 
يف  ــراءات  واإلجــ الوقت  من  الكثير  يستهلك  حيث  
البحر،   وإلى  من  الصيد  وخروج سفن  دخول  عملية 
األمر الذي يتسبب ــ أغلب األحيان ــ يف إتالف كمية 

كبيرة من األسماك.
يقول  للمركز  احلالي  بالنشاط  يتعلق  وفيما     
املهندس  اإلنزال  السمكية ومراكز  املواني  مدير عام 
توجد  ال  :إنــه  األمل”  لـ” صوت  أحمد   نائل سعيد 
الوقت احلالي،  اإلنــزال يف  حركة مستمرة يف مركز 
حيث تصل عدد سفن الصيد التي ترسو يف املركز يف 
الشهر الواحد ما بني سفينتني إلى ثالث سفن وذلك 
منذ بداية العام احلالي 2021م، وتبلغ كمية األسماك 

يف الصنبوق )سفينة صيد( الواحد 23 طًنا.
    وذكر نائل: “أن قيمة إيرادات منطقة احلراج 
فقط يف املركز كانت تصل ما بني 10 إلى 15 مليون 
ريال يف الشهر الواحد خالل الفترة ما قبل 2015م؛ 
العامة للمركز، الذي  %3 من اإليــرادات  أي بنسبة 
الوطني  االقتصاد  بدعم  رئيسة  بدرجة  يسهم  كان 
ألكثر  عمل  فــرص  يوفر  كــان  كما  الصعبة،  بالعملة 
من 3 آلف عامل يف مختلف اجملاالت بخاصة ألبناء 

املنطقة”. 
 حملة على مراكز اإلنزال يف اليمن

     تعاني مراكز اإلنــزال يف مختلف احملافظات 
تؤثر سلًبا  التي  الصعوبات  من  الكثير  من  الساحلية 
على الوضع االقتصادي بالنسبة إلى القطاع السمكي، 
بعملية  االلتزام  رقابية تشدد من  لعدم وجود جهات 

االصطياد والبيع ضمن معايير معينة.
البحر العربي

العربي  بالبحر  السمكية  املصايد  هيئة  رئيس     
)حضرموت، شبوة، سقطرى ( يسلم بابلغوم يقول لـ 
“صوت األمل”: “إن عدد مراكز اإلنزال السمكي يف 
النطاق اجلغرايف للهيئة بلغ )39( مركز إنزال، وميناء 
سمكي واحد موزًعا على النحو اآلتي: حضرموت 15 
مركز إنزال وميناء سمكي، محافظة شبوة 6 مراكز،  

ويف سقطرى 18 مركز إنزال. 
تواجه  التي  الصعوبات  أبــرز  أن  إلــى  وأشــار      
عدم  هي  العربي  البحر  السمكي يف  اإلنــزال  مراكز 
يوجد  وال  متهالكة  أصبحت  حيث  بالكامل،  تأهيلها 
صــاالت  مــن  كثير  وأصبحت  خدمية،  مــرافــق  فيها 
احلراج غير مؤهلة إلنزال األسماك. علًما أنه أنشئت 
صاالت حراج جديدة يف بعض املواقع خالل الفترات 
املاضية، إال أنه لم يُستفد منها؛ نظًرا لعدم مالئمة 
مواصفاتها ومواقعها، حيث نعمل حالًيّا على حل هذه 
السمكي  اإلنزال  ملواقع  تصنيف  إعداد  عبر  املشكلة 
بناًء على املواقع وعدد الصيادين والقوارب الوافدة، 
ويتبع ذلك التصنيف مخططات هندسية لكل مستوى 
وموحدة على البالد كافة، ومن ثم تُسَوّق لدى اجلهات 

املانحة مما يعطي منهجية للعمل.
  سقطرى

أرخبيل سقطرى  اإلنزال يف  يتعلق مبراكز  وفيما 
يوِكّد مدير عام هيئة املصايد السمكية يف سقطرى 
أحمد علي أبو إسكندر لـ )صوت األمل( “أن سقطرى 
اإلنزال  مراكز  يخص  مبا  التحتية  البنية  إلى  تفتقر 
التي توجد أهمها يف منطقة حديبو عاصمة اجلزيرة، 

ومنطقة قلنسيه ومحفرهن جنوب اجلزيرة”.
    مضيًفا، “أن باقي مواقع اجلزيرة ال توجد فيها 
اإلنزال يف  إنزال سمكي، حيث جتري عملية  مراكز 
وسط البحر عبر السفن )العباري(، وبعض األحيان 
اجلمعيات”.  بعض  عبر  اليابسة  يف  االستالم  يكون 
مــبــيــًنــا، “أن مــراكــز اإلنــــزال بــحــاجــة إلـــى كــواســر 
لألمواج حلمايه قوارب الصيادين ومعداتهم يف أثناء 
األعاصير والرياح املوسمية، ويف أثناء ارتفاع األمواج، 
وفتح بعض األغوار )املمرات( من أجل سهوله دخول 

وخروج العباري وحمايتها من األعاصير.

 املهرة
يف  السمكية  للمصايد  العامة  الهيئة  رئيس      
محافظة املهرة، املهندس عبدالناصر عويض كلشات 
يقول: “إن عدد مراكز اإلنزال يف احملافظة بلغ 22 
العامة  الهيئة  لعمل  اجلغرايف  النطاق  وإن  مــركــًزا، 
ميتد على طول الشريط الساحلي مبسافة 570 كيلو 
متر مربع، حيث تعمل الهيئة على مراقبة اخملالفات 
التي حتصل على طول الشريط الساحلي، ورصدها  
لنظام  احملليني  الصيادين  مــن  اخملــالــفــني  وضــبــط 

الصيد.
    وأوضح أن املشكالت التي تواجه عمل املراكز 
تتمثل يف ضعف وعي الصيادين يف عملية االصطياد 
الرقابة،  بعملية  خاصة  معدات  توفر  وعدم  والبيع، 

وتوقف املشروعات التطويرية للبنى التحتية.
النواة  اليمن تعد  اإلنــزال السمكي يف      مراكز 
األولى والرئيسة لعملية التنمية والتطوير يف االقتصاد 
الوطني، بخاصة يف هذه املرحلة االستثنائية التي متر 
بها البالد؛ فضرورة إعادة تأهيلها وتفعيلها بالطرق 
الصحيحة وتنظيم العمل بها سيسهم بدرجة رئيسة 
بالعملة  الدولة  وسيرفد  احمللي،  الناجت  حتسني  يف 
املرجو،  االقتصادي  االنتعاش  حتقق  التي  الصعبة 

كونها ثروة قومية تضاهي بأهميتها الثروة النفطية.
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السمكية  الثروة  وضع  ُتقيمني  كيف  ـ 
ا؟ حالّيً

إن من القضايا الرئيسة واملهمة يف وضعنا 
السمكي  القطاع  له  تعرض  ما  هو  الــراهــن 
نتيجة الصراع يف اليمن من تدمير لعدد من 
حدَّ  للبحر،  وحصار  السمكي  اإلنزال  مراكز 
وكذا  طبيعيَّة،  بطريقة  الصيد  ممارسة  من 
معداتهم  تدمير   و  الصيادين  وفاة عدد من 
باإلضافة  باالصطياد،  اخلاصة  وممتلكاتهم 
إلى شحة النفقات التشغيلية للوزارة وانقطاع 
املرتبات، وإحجام القطاع اخلاص عن اإلقبال 
على االستثمار يف اجملال السمكي، باإلضافة 
إلى ما تعانيه اجلمعيات والتعاونيات السمكية 
مــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــقــدمي اخلــدمــات، 
أن  يجب  التي  واألنشطة  للمهام  واستيعابها 
مساعدتها  مستقبلًا  يتطلب  ما  وهو  تؤديها 

وتدريبها وتأهيلها.
ـ ما هي أهم املشكالت التي تواجهكم؟

قطاع  تــواجــه  التي  املشكالت  أبــرز  إن    
األحياء البحرية حالّيًا هي ضعف اخملصصات 
املالية املرصودة ــ سواء ذات التمويل احمللي 
أم اخلارجي ــ لتمويل برامج وأنشطة الوزارة 
لتحقيق أهداف وسياسات القطاع السمكي، 
عن  املصدرة  الشركات  بعض  توقف  وكذلك 
التصدير نتيجة األوضاع الراهنة وارتفاع كلفة 
التشغيل وعدم حتصيل حصة عوائد الدولة 
املقرة وتوريدها وفًقا لقانون الصيد رقم )2( 
ل هو  البيع، وما يُحصَّ أثناء  2006م يف  لعام 
السمكية فقط،  النسب اخلاصة باجلمعيات 

ومبا يفوق النسب التي حددها القانون. 
أيًضا عدم جتهيز ساحات احلراج ومراكز 
ــة مــن حيث  ــزال بــاملــقــومــات األســاســي ــ اإلنـ
وتزويدها  واخلــروج  الدخول  عملية  تنظيم 
كميات  لــوزن  الكافية  اإللكترونية  باملوازين 
نتيجة  املفقودة  الكميات  من  وللحدِّ  اإلنتاج، 
الوكالء  وسيطرة   ، واألكــوام  بالسالل  للبيع 
ومراكز  احلراج  ساحات  على  كاملة  سيطرة 
والــوضــع  ــزاد،  ــ املـ عملية  وإدارة  اإلنـــــزال  
منعت  البلد  بها  التي متر  والظروف  الراهن 
العمل بطريقة طبيعية، وخروج بعض مراكز 
السيطرة،  عــن  احلـــراج  وســاحــات  ــزال  ــ اإلن
وضآلة الرسوم احملددة على قيمة الصادرات 
السمكية والتي ال تتناسب مع ارتفاع األسعار 

محلّيًا ودولّيًا .
  أضف إلى ذلك، عدم فاعلية إدارة اإلرشاد 
على  للصيادين  الفني  اإلرشــاد  يف  السمكي 
وجتميع  املتطورة  االصطياد  وطــرق  وسائل 
وإيصالها  الصيادين  تواجه  التي  املشكالت 
إلى اجلهات املعنية )إدارة األبحاث( لتحليلها 
وتقدمي احللول املناسبة لها، فالوضع احلالي 
معيًقا  أصبح  السمكية  التعاونيات  لبعض 
إدارة  لها  إن  كما  التقليدي  القطاع  لتطور 
وظائفها  ــؤدي  ت أن  على  قـــادرة  غير  هزيلة 
ُقدرات  فإن  لذلك  جيدة؛  بطريقة  التجارية 
اإلدارة بحاجة إلى أن تتقوى وذلك عن طريق 
تطوير  مركز  يف  الدائمني  املوظفني  تدريب 

القوى العاملة السمكية.
قمتم  ــي  ــت ال ــات  ــف ــال اخمل ــرز  ــ أب مـــا  ـ 

برصدها، والتي حتدث باستمرار؟
      أبرز اخملالفات تتمثل يف صيد األحياء 
البحرية يف أثناء فتره التكاثر والنمو، وصيد 
األسماك  عليها  تعتمد  التي  الكائنات  أنــواع 
يف غذائها، واستخدام وسائل وطرق الصيد 
القاعي وشباك  اجلائر )مثل شباك اجلرف 
التحليق ذات عيون صغيرة(، وتدمير مراعي 
األسماك )حشائش بحرية، طحالب، أعشاب 
بــحــريــة(، وتــدمــيــر مــواطــن عــيــش األحــيــاء 
ومخلفات  زيــوت  رمــي  طريق  عــن  البحرية 
العسكرية  السفن  ونفايات  التجارية  السفن 
تدمير  إلى  تؤدي  التي  واخلاطفات  املراسى 

مناطق عيش األسماك.
النفطي  التلوث  أن  إلــى   وجتــدر اإلشــارة 
مواد  أو  مشعة  مــواد  على  يحتوي  قد  الــذي 
الصطياد  املسدسات  واستخدام  كيميائية، 

أسماك  وخاصة  األسماك  من  معينة  أنــواع 
املناطق  لبعض  واإلجهاد  املرجانية،  الشعاب 
وتركيز االصطياد بها مبعدات ووسائل تفوق 
األخــوار  يف  واالصطياد  اإلنتاجية،  قدراتها 
األعماق  ذات  واملناطق  الطبيعية  واحملميات 
وحضانة  تكاثر  مناطق  تعدُّ  التي  الضحلة 
األسماك  ورمــي  البحرية،  لألحياء  وغـــذاء 
اجلمبري  اصطياد  أثناء  يف  املستهدفة  غير 
بنسبة %90 يف البحر؛ كلُّ هذا يؤدي عموًما 
نسبة  وزيــادة  تلوث  التسبب يف حــدوث  إلــى 
نفوق  إلى  تــؤدي  التي  الكربون  أكسيد  ثاني 
أخــرى،  مناطق  إلــى  الــهــجــرة  أو  األســمــاك 
واستنزاف أشجار املنجروف التي متثل البيئة 
تتغذى   التي  املائية  العوالق  لنمو  اخلصبة 
اخملزون  واستنزاف  األسماك،  صغار  عليها 
السمكي نتيجة عدم القدرة على التحكم يف 
)القشريات،  االصطياد  مواسم  وغلق  فتح 
الرخويات، أسماك الزينة(، كل هذه تُعد من 
التي تسبب أضراًرا جسيمة على  اخملالفات 

البيئة  واألحياء البحرية.

ـ حسب آخر تقدير إحصائي للوزارة، 
بالثروة  حلقت  التي  األضـــرار  ــرز  أب ما 

السمكية وحجمها؟
ري       بلغ عــدد املــتــضــرريــن مــن مــصــدِّ
الشركات  من  البحرية  واألحــيــاء  األســمــاك 
)28( متضرًرا  تأثر نشاطهم  الذي  واألفــراد 
للتصدير  بامسلم  شركة  توقفت  حني  يف   ،
واالستزراع السمكي املنتجة للجمبري توقًفا 
تاًما، حيث كانت تنتج نحو)1000( طن سنوّيًا، 
وبلغ عدد املصانع التي توقف نشاطها نتيجة 

انخفاض اإلنتاج السمكي ما يزيد عن خمسة 
مصانع ومعامل متنوعة بني مصانع ومعامل 
الصناعات  خسائر  وبلغت  وغيرها،  حتضير 
مبلغ  السمكي  للنشاط  املصاحبة  واخلدمات 
)5.262.186( دوالًرا، كما بلغ عدد من فقدوا 
أعمالهم من املوظفني )96( رسمّيًا ومتعاقًدا، 
وبلغ عدد األيادي العاملة لألعمال املساعدة 
)18.652( شخًصا. ومما يستحق الذكر ُهنا 
من  الــفــرد  استهالك  متوسط  نسبة  تــدنــي 
مستوي  على  الواحد  للفرد  سنوّيًا  األسماك 
ما  متوسط  كــان  حيث  اليمنية،  اجلمهورية 
يحصل عليه الفرد )14( كغ سنوّيًا حتى وصل 
بلغت  انخفاض  بنسبة  سنوّيًا  كغ   )2.5( إلى 

.)-85%(
االصطياد  بسبب  اخلسائر  إجمالي  وبلغ 
 )501.000.000( املــرخــص  غير  اجلــائــر 
دوالر، يف حني بلغ إجمالي تقييم األثر البيئي 
وبلغت  دوالر،   )840.000.000( عنه  الناجت 
عن  الــنــاجتــة  التحتية  البنية  يف  اخلــســائــر 
تدمير مينائي ميدي واحليمة تدميًرا جزئّيًا 
وتدمير )11( مركز إنزال سمكي تدميًرا كلّيًا، 
إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر اجلودة 
دوالًرا،   )13.032.558( مبلغ  حرض  مبنفذ 
مبلغ  والعائدات  الرسوم  وبلغت اخلسائر يف 

)26.206.828( دوالًرا.
قدمتها  التي  واملقترحات  احللول  ما  ـ 
الوزارة وتقوم بها للتصدي لكل العوائق؟ 
       للتصدي للعوائق البد من تخصيص 
والهبات  واملــســاعــدات  الــقــروض  مــن  نسب 
السمكية  املــشــروعــات  لــتــمــويــل  األجــنــبــيــة 
وتشجيع  التنموية،  واملــشــروعــات  الــطــارئــة 

ــثــمــار يف  ــاص وحتــفــيــز االســت ــقــطــاع اخلــ ال
املضافة،  القيمة  رفــع  يلبِّي  مبــا  اليابسة 
للمشروعات  احمللي  التمويل  سقف  وتوسيع 
البت يف فصل  وذلك عبر سرعة   ، احليوية 
صندوق  يف  السمكي  القطاع  مخصصات 
وتطبيق  والسمكي،  الزراعي  اإلنتاج  تشجيع 
أهداف االجتاهات الرئيسة لتنظيم عمليات 
التنفيذ  ملستوى  السنوي  والتقييم  االصطياد 

وتفعيل دور اإلرشاد السمكي .
  كما يجب استكمال التشريعات واللوائح 
للقطاع  املستدامة  املـــوارد  إلدارة  املنظمة 
التنفيذية  اإلجـــــراءات  واتــخــاذ  الــســمــكــي، 
وتــطــويــرهــا  الــســمــكــيــة  اإلدارة  لــتــحــســني 
ــادة هيكلة وظــائــف الـــوزارة والــوحــدات  وإعـ
الرأسمال  وحتفيز  لها،  التابعة  االقتصادية 
األسس  ووضع  االصطياد  الوطني يف مجال 
الكفيلة بإيجاد أسطول صيد وطني، وتفعيل 
البروتوكوالت وتبادل اخلبرات لدعم البرامج 
السمكية،  املــوارد  أرصدة  ودراســات  البحثية 
برامج  وتنفيذ  اليمنية  الكوادر  قدرات  ورفع 
وتفعيل  الكفاية  ورفـــع  والــتــدريــب  للتأهيل 

البروتوكوالت يف هذا اجلانب.
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لقاء مع مدير عام التخطيط واإلحصاء يف وزارة الثروة السمكية الدكتورة/ مرمي طاهر

عن ُقرب.. العوائق وحاضر الثروة السمكية وأبرز احللول
من  له  ملا  االقتصادية،  املــوارد  أهم  من  السمكي  القطاع  ُيعدُّ 
بعجلة  والرفع  الفاعلة  للقوى  كثيرة  عمل  فرص  توفير  يف  دور 
يف  يسهم  مبــا  للمجتمع،  الغذائي  األمــن  وحتقيق  التنمية 

ا.   التخفيف من الفقر ورفد خزينة الدولة مالّيً
البنية  تدهور  يف  ذلك  أثر  اليمن  يف  الصراع  استمرار  مع  لكن 
األمــل"  "صــوت  جعل  الــذي  األمــر  السمكي،  للقطاع  التحتية 
تلتقي بـالدكتورة مرمي طاهر )مدير عام التخطيط واإلحصاء 
احلالي  الوضع  عن  الصحيفة  لتطلع  السمكية(  الثروة  وزارة  يف 
الوزارة،  التي قدمتها  السمكية وحجم األضرار واحللول  للثروة 

فإلى احلوار:
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أن  ممكن  من  هل  هناء،  دكتورة  البداية  يف   -
تعطينا حملة مختصرة حول نشاط الهيئة؟

البحار  عــلــوم  ألبــحــاث  العامة  الهيئة  تأسست     
يف  تضم  2007م،  أغسطس    13 يف  املائية  واألحــيــاء 
إطارها املؤسسي كال من مركز أبحاث علوم البحار يف 
جزيرة العمال مديرية خور مكسر يف عدن، ومركز تربية 
والتلوث  البحرية  البيئة  دراسات  ومركز  املائية  األحياء 
حضرموت  يف  الهيئة  وفــرعــي  البريقة،  مــديــريــة  يف 

واحلديدة.
   وإجمالًا تُعنى الهيئة بدراسة علوم البحار وتغيرات 
الوسط املائي لوجود األحياء البحرية واألمالح الغذائية  
البحرية،  لألحياء  البيولوجي  اإلنتاج  لتكوين  املؤثرة 
واألحياء  والزوبالنكتون  البالنكتون  الهوائم  ودراســة 
االشنوجرافية،  احلــالــة  ورصــد  والبنتوس،   القاعية 
موائلها  حسب  وتوزيعها  وتصنيفها  املــوارد  حالة  وكذا 
السمكي  اخملزون  حالة  ورصد  وديناميكيتها  الطبيعية، 
يف  الصيد  مــعــدات  وأثـــر  البحرية  البيئة  ومتغيرات 
استدامة اخملزون، وأبحاث االستزراع السمكي والبيئة 

البحرية ودراسات التلوث البحري ودراسات أخرى.
التي  والــدراســات  البحوث  طبيعة  ماهي   -

تستهدف القطاع السمكي يف البلد ؟
   تستهدف الدراسات واألبحاث التي جتريها الهيئة 
البحرية  البيئة  موارد  استدامة  السمكية  املصايد  على 
قيادة  إلــى  بالتوصيات  والرفع  اإليكولوجي،  وتوازنها 
الهيئات  من  التنفيذ  ملزمة  قــرارات  إلصــدار  الـــوزارة 
حماية  بهدف  واجلمعيات  السمكية   للمصايد  العامة 
الفرصة  وإعطائها  االستنزاف،  من  البحرية  املـــوارد 
تنفيذ  إلى  أخيًرا  الهيئة  سعت  كما  والتكاثر،  للتجديد 
جتارب الستزراع )خيار البحر( لقدرة هذا املورد على 
التكيف والنمو بكل الظروف املتوفرة، فضلًا عن قيمته 
املعيشي  املستوى  رفع  التي ستسهم يف  املرتفعة  املادية 
للصيادين، بوصفهم أقل شرائح اجملتمع فقًرا،  وتنمية 
االســتــزراع  أن  عن  فضلًا  الريفية،  الساحلية  قراهم 
يف  سيسهمان  عائمة  أو  ساحلية  أحــواض  يف  والتربية 

دعم اخملزون السمكي للموارد املستهدفة.
   وهنا نوِكّد على توجيه الدعم لنقل االستزراع من 
مرحلة التجارب إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يف امليدان، 
وجتدر اإلشارة إلى وجود مشروع استزراع سمكي واعد 

ينفذه شريك محلي الستزراع سمكة السخلة.
العامة  للهيئة  التحتية  البنية  يخص  فيما   -
كيف  املائية،   واألحــيــاء  البحار  علوم  ألبحاث 

تقيمينه عموًما؟
   متتلك الهيئة بنية حتتية متكاملة أنشئت مبوجب 
قرض من البنك اإلسالمي وافتُتح  مبنى مركز أبحاث 
علوم البحار يف العام 1983م، وكان مركًزا بحثًيّا متكاملًا،  
ط له أن يكون مركًزا إقليمًيّا يف تلك الفترة،  كان يُخَطّ
صغيرة،  ومكتبية  تخصصية  مختبرات  مــن  ويتكون 
اجتماعات  وقاعة  ــة،  إداريـ ومكاتب  مركزية،  ومكتبة 
املستقبلي،  للتوسع  إضافية  ومساحات  ومستودعات 
ث  ومنذ تدشني العمل البحثي يف املبنى إلى اآلن لم يُحَدّ
الــوزراء  مجلس  أصــدر  2019م حني  العام  حتى  املبنى 
قراًرا بإعادة تأهيل املبنى إلَّا أن املشروع متعثر ألسباب 

غير واضحة.

ألبحاث  التحتية  البنية  مــكــونــات  إجــمــالًا      
)مبنى  تأهيل عاجل  إعادة  إلى  البحار حتتاج  علوم 
مركز  املائية،  االحــيــاء  تربية  مركز  مبنى  الهيئة، 

الهيئة يف  فرع  مبنى  والتلوث،  البحرية  البيئة  دراسات 
حضرموت(، ويف السنوات السابقة لعام 2014م  ُوِضعت 
التغيرات  لرصد  بحثية  محطات  إلنشاء خمس  خطط 
منه  ينجز  ولم  باملشروع  توقف  العمل   أن  إال  املناخية 
سوى محطة بحثية يف محافظة املهرة تعمل بعيًدا عن 

خطط الهيئة لعدم تنسيق نشاطها.
عمل  تــواجــه  التي  التحديات  أهــم  ماهي   -
قبل  مبا  مقارنة  الــظــروف  هــذه  مثل  يف  الهيئة 

الصراع ؟
التي  املتراكمة  الصعوبات  مــن  العديد  توجد      
إنشائها  قرار  ملهامها مبوجب  الهيئة  تنفيذ  دون  حالت 
إلى  يحتاج  ميداني  بحثي  مكون  الهيئة  أن  خصوًصا 
الكثير من الدعم واإلمكانات أهمها: استكمال مشروع 
توفير  و  حكومي،  بتمويل  الهيئة  مبنى  تأهيل  ــادة  إع
موازنة خلطة العمل  البحثي لتتمكن الهيئة من تنفيذ 
واملــلــوثــات،  الــظــواهــر  ــات  ودراســ امليدانية  املــســوحــات 
وتنفيذ النزول الدوري  ملتابعة ورصد الكميات املسحوبة 
سمكيتني  مــزرعــتــني  وإنــشــاء  السمكي،  ــزون  اخملـ مــن 
العارة  رأس  يف  البحر  وخــيــار  للجمبري  منوذجيتني 
وعمران، وحتديث مختبرات وإعادة جتهيزها  لتمكني 
الباحثني من حتليل العينات، وإعادة تأهيل ورفع كفاية  

الكادر ونقل اخلبرة، ورفد الهيئة بكوادر متخصصة.
السمكي  الــقــطــاع  تشريعات  يف  النظر  ــادة  وإعــ   
مبا  األبحاث  بهيئة  العالقة  ذات  اخلاصة  والقطاعات 
تقدميها  نظير  مقابل  على  احلصول  من  الهيئة  ن  ميِكّ
لالستشارات العلمية،  واحلصول على إيرادات لإلنفاق 
على مسوحاتها الدورية اخلاصة بفتح مواسم االصطياد 
أو  البحري  التلوث  حــاالت  لدراسة  النزول  أو  وغلقها 

ق  نفو
األسماك.

املشكالت  أهم  ماهي  برأيكم،    -
الوقت  يف  اليمن  يف  السمكي  القطاع  تواجه  التي 

الراهن؟
من   السمكي   القطاع  يعاني  نظري  وجهة  مــن     

صعوبات عديدة أهمها:
 • عدم التزام الدولة عموًما وقيادة الوزارة خصوًصا 
السمكي  القطاع  تنمية  اجتــاه  مــوحــدة  علمية  بــرؤيــة 
ال  لــلــوزارة  تأتي  جديدة  قيادة  فكل  طويلة،  لسنوات 
الصعوبات  تفكيك  أو  واستكمل،  أجنز  ما  بربط  تقوم 
البنى التحتية املتهالكة  املتداخلة مثل معاجلة أوضاع  
للتقاعد  املؤهلة  الكوادر  من  العديد  وإحالة  للقطاع، 
وعدم السعي لالحتفاظ بهم، وعدم معاجلة اخللل يف 
بعض التشريعات السمكية التي ظهرت يف أثناء التنفيذ.
املتخصصة  لــلــكــوادر  السمكي  القطاع  افتقاد   •  
املؤهلة، فال توجد مرجعية علمية ترفد القطاع السمكي 
وتنوع  توسع  من  الرغم  على  املتخصصني  باخلريجني 
سوق العمل يف مختلف األنشطة السمكية، وهنا تكُمن 
الفجوة يف تخطيط التعليم اجلامعي لتلبية سوق العمل.
للقطاع  التشغيلية  واملوازنات  االعتمادات  ضعف   •
السمكي عموًما، وهنا ينبغي التأكيد على أهمية الدفع 
باألموال واالستثمارات حتى ينتشل القطاع السمكي من 
ليكون  تنميته  الراهن، ويحقق قفزات مهمة يف  وضعه 
من  احمللية  الــســوق  متطلبات  يغطي  ــا  ــرادًيّ إي قطاًعا 

الغذاء، ويرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة.
ذات  احلكومية  اجلهات  كل  بني  التنسيق  انعدام   •
العالقة بالقطاع السمكي منها املالية، والتخطيط على 

لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  يف  استُهدف  ما  وفــق 
القطاع السمكي 2012 ــ 2025م.

مطالبات  مبوجب  االستراتيجية  وضعت  حيث      
محاور  رؤيــة حتدد  وجــود  على  ــدوا  وَكّ الذين  املانحني 
والكلفة  الزمني  املدى  بحسب  السمكي  القطاع  تنمية 
التقديرية ضمن جدولة املشروعات املرفقة لكل مرحلة، 
وأن جميع املشروعات املمولة من املانحني خالل العقود 
السابقة لم تكن مشروعات حيوية استراتيجية للقطاع 

السمكي.
القطاع  تواجه  التي  للمشكالت  املعاجلات  ماهي   -

السمكي يف اليمن من ناحية علمية ؟
    من وجهة نظري أرى أن يعاد بناء القطاع السمكي 
من  الكثير  أن  وأرى  واضــحــة،  علمية  رؤيــة  وفــق  على 
الوطنية  االستراتيجية  تضمنته  قد  اإليجابي  الطرح 
علق  التي  2025م(  ـ   2012( السمكي  القطاع  لتنمية 
ومع  البالد،  بها  متر  التي  األحــداث  بسبب  بها  العمل 
القطاع يف  تأهيل  إعادة  االعتماد عليها يف  هذا ميكن 

مختلف جوانبه.
واملنظمات  الداعمة  اجلــهــات  أسهمت  هــل   -

الدولية يف تنمية القطاع السمكي يف البالد؟
املقدمة  املشروعات  مكونات  على  االطــالع  عند     
الدولية  واملنظمات  املانحني  أن  نستنتج  املانحني  من 
وكانت  السمكي،  القطاع  تنمية  يف  جادين   يكونوا  لم 
هباتهم احملدودة تذهب يف استقدام اخلبراء وعمليات 
مباحثات  يخوض  احلكومي  اجلانب  وكــان  التدريب، 
ق شيء يذكر،  لفرض مكونات ال يقبلها املانح، ولم يُحَقّ
يف  احلكومي  اجلانب  ق  يوَفّ لم  حيوية  مكونات  وتوجد 
ثالجة  فمثال  لصيانتها  املــانــح  دعــم  على  احلــصــول 
2000طن وثالجة800 طن ومصنع التعليب يف شقرة،  
وميناء االصطياد يف عدن، جميعها انتهت من دون أن 
يتقدم أي مانح بدعم تأهيلها وصيانتها وإعادة تشغيلها، 
وبدال من تغير سياسة املانح اجتاه تفاقم وضع البالد 
بعد 2015م إليجاد شريك محلي من منظمات اجملتمع 
املدني يعمل كوسيط المتصاص أموال الدعم والهبات 
للشريك احمللي وهذا اإلجراء  %50 تذهب  وأكثر من 
ينبغي رفضه رسمًيّا من احلكومة ووزارة التخطيط لعدم 

اجلدوى فيه، ولدوره يف إضعاف األنشطة املستدامة.

إحصائيات  أو  حكومية  مؤشرات   هناك  هل   -
تبني نسبة اإلنتاج السمكي يف البالد خالل هذه 

الفترة؟ 
مبعنى  أو  حكومية  مــؤشــرات  عــن  إذا حتدثنا      
أدق إحصائيات سنوية عن اإلنتاج السمكي فال توجد 
آلية  الوزارة بسبب عدم وجود  إحصائيات معتمدة من 
مراكز  مــن  البيانات  جلمع  إحصائي  ونــظــام  مــوحــدة 
و وجود خلل يف   ، السمكية  أو من اجلمعيات  اإلنــزال 
آلية ربط  كميات وقيم اإلنتاج بتحصيل اإليرادات على 
الصياد التقليدي التي تكون قيمة إنتاجه األقل مقارنة 

بكل مراحل البيع واحلراج  وصولًا للمستهلك.
اإلحصاء  لفصل  آلية  اعتماد  نوِكّد ضــرورة  هنا     
السمكي  عن حتصيل االيــرادات، وإن يُربط اإلحصاء 
باألبحاث ويخصص %3 من اإليرادات، وعليه ستُجمع 
الذي  البيولوجي  اإلحصاء  بفرعيها:  وحُتلل  البيانات 
يف  السائدة  األطــوال  وفــق  على  البيانات  بجمع  يُعني 
املصيد ومناطق الصيد وعدد القوارب وأيام االصطياد. 
حسب  البيانات  فيه  جتمع  الــذي  التنموي  واإلحــصــاء 
النوع والقيمة ومراكز اإلنزال واجلمعيات واحملافظات 
ونوعية قوارب الصيد وقيمة الصادرات ونوعها والدولة 

املستوردة.
كلية  يف  البحار  علوم  شعبة  ل  تفَعّ لم  ملــاذا   -
يف  متخصصة  كــوادر  إلنشاء  التطبيقية  العلوم 

قطاع األسماك؟
    لقد توجهنا جلامعة عدن وكلية العلوم والتقينا 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وبوزير  الكلية  بعمادة 
نحثهم على تفعيل شعبة علوم البحار وأن الهيئة مستعدة 
تخصصية،  محاضرات  وإعطاء  بالباحثني،  لدعمهم 
حيث قدمنا  محاضرات نحث الطالب لاللتحاق بشعبة 
علوم البحار، وأن هناك أسواق عمل مفتوحة ومتنوعة 
حول  متكاملًا  ملًفا  قدمنا  كما  السمكي،  القطاع  يف 
العالي  التعليم  لوزير  البحار  علوم  كلية  إنشاء  مشروع 
والبحث العلمي ويف احلقيقة لم نلَق أَيّ اهتمام يوازي 
اهتمامنا، حيث إن مخرجات قسم أو شعبة علوم البحار 
ولسنوات  بالكامل  السمكي  القطاع  يف  سيُستَوعب 

طويلة.

الدكتورة هناء رشيد: أهمية الدفع باالستثمارات النتشال القطـــــــاع السمكي من وضعة الراهن ورفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة

الدكتورة هناء رشيد أحمد 
)رئيس الهيئة العامة ألبحاث علوم 

البحار واألحياء املائية( 

القطاع  بناء  إعادة  “ضرورة      
علمية  رؤية  وفق  على  السمكي 
االستراتيجية  ضمن  واضحة 
القطاع  لتنمية  الوطنية 
بهذه   .“ 2025م  2012ـ  السمكي 
هناء  الدكتورة  دت  وَكّ الكلمات 
الهيئة  )رئيس  أحمد  رشيد 
البحار  علوم  ألبحاث  العامة 
واألحياء املائية( أهمية معاجلة 
القطاع  تواجه  التي  املشكالت 
ناحية  من  اليمن  يف  السمكي 
الذي  احلوار  يف  وذلك  علمية، 
“صوت  صحيفة  معها  أجرته 
األمل” ملعرفة أهمية دور الهيئة 
يف  السمكي  القطاع  تنمية  يف 

البالد.



   عزيزة أحمد سويد 52 عاًما أو 
كما ُيطلق عليها )النوخذة عزيزة( 
تعمل صيادة يف منطقة رأس العارة 

التابعة حملافظة حلج املطلة على 
البحر األحمر منذ أن كان عمرها 

12 عاًما.
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منال أمني - صوت األمل

       تقول عزيزة: “إنها كانت تعمل منذ صغرها 
ملساعدتهم  وإخوانها؛  والدها  مع  الصيد  مهنة  يف 
األسماك  وجتميع  واالصطياد  اجللب  عملية  يف 
الساحل  إلى  وإنزالها  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة 
ــبــاغــة،  واجلــحــش،  وبــيــعــهــا، حــيــث يــصــطــادون ال
ذلك  ومنذ  متنوعة،  وأسماك  السخلة  و  والبياض 
زوجها  مــع  نفسها  املهنة  يف  تعمل  وهــي  احلــني 
قارب  متتلك  وحالًيّا   ،11 عدُدهم  البالغ  وأوالدهــا 

صيد تشرف على عملية الصيد عليه.
عزيزة  تقول  بها،  التي متر  التحديات  وحول    
أصبح  اليوم  بها  منر  التي  األوضــاع  بسبب  إنــه   :
الوضع املعيشُيّ صعًبا للغاية لدرجة أننا لم نستطع 
إعادة تأهيل القارب بعد أن توقف مدة من الزمن، 
وقد حصلت على دعٍم يف الفترة من 2017 ـ 2018م 
مبحرك بحري جديد عبر وكالة املنشآت الصغيرة 
النساء  بعض  بتدريب  حالًيّا  أقــوم  كما  واألصغر. 
ومساعدة  الصيد  عملية  على  نفسها  املنطقة  يف 

أزواجهن يف مواسم الصيد.
   عزيزة من النساء القليالت جًدا يف املناطق 
باليمن الالئي ميارسن مهنة الصيد مع  الساحلية 
العاملني.  بعض  عليه  قارًبا  عزيزة  تقود  الرجل، 
ولكن املرأة لم جتد االهتمام الكايف الذي يسهم يف 

دعم النساء عموًما للعمل يف مهنة الصيد.
      تتضمن احملافظات الساحلية يف اجلمهورية 
حــضــرمــوت،  مــحــافــظــات:)عــدن،  عــشــر  اليمنية 
احلديدة، حجة، تعز، حلج، أبني، شبوة، سقطرى، 
املهرة( حيث يبلغ طول الشريط الساحلي حملافظة 
حجة نحو 128 كيلو متر مربع على البحر األحمر،  
 329 احلديدة  حملافظة  الساحلي  الشريط  وطول 
كيلو متر، وتعز130 كيلو متر، وحلج 200 كيلو متر، 
ساحل  على  مربع  متر  كيلو   181 عــدن  ومحافظة 
على  متر  كليو   280 أبــني  ومحافظة  عــدن،  خليج 
الشريط الساحلي للبحر العربي، وشبوة 380 كيلو، 
يبلغ  املهرة  ومحافظة  متر،  كيلو   350 وحضرموت 

الشريط الساحلي 550 كيلو متر مربع.

أنشطة تستهدف املرأة الساحلية
الساحل  جمعية  )رئيسة  عــبــدان  نــاصــر  سلمه 
كانت  تقول:  الساحلية(،  التنموية يف منطقة عمران 
الصيد  مهنة  متــارس  القدم  منُذ  الساحلية  املــرأة 
إطــار  ضمن  وبيعها  البحرية  املنتجات  وصــنــاعــة 
منذ  ولكن  مناطقهم،  يف  عليها  املتعارف  التقاليد 
2015م أصبحت هناك قيود مجتمعية ُفرضت على 
فيما  مشاركتها  حتديد  طريق  عن  الساحلية  املــرأة 

يخص القطاع السمكي، واحتكاره على الرجال فقط.
   وتوضح لـ “صوت األمل” دور اجلمعية التي 
منطقة  من   نساء   8 من  أكثر  منتسبيها  عدد  بلغ 
النساء  دعم  على  اجلمعية  تعمل  فتقول:  عمران، 
يف  مداركهن  تطوير  يف  تُسهم  التي  باملشروعات 
مختلف اجملاالت التنموية التي تساعد على حتسني 
الساحلية،  املناطق  يف  املعيشية  أسرهم  مستوى 
التعليم  إلى  تفتقر  الساحلية  املناطق  أن  خصوًصا 

والصحة  كما أن فرص العمل فيها قليلة.
تنفيذ  إلى  تسعى  اجلمعية  أن  سلمه  وتوِكّد     
تطوير  تسهم يف  الــتــي  املــشــروعــات  مــن  الــعــديــد 
قدرات النساء يف مختلف مجاالت القطاع السمكي 
يف  املــوجــودة  البحرية  املنتجات  مــن  واالســتــفــادة 
اإلبداعية  األعمال  تطوير  مثل  اليمنية،  السواحل 
إيجاد  ومحاولة  )الصدف(،  البحرية  املنتجات  من 

خللق  بالصيد،  اخلاصة  الشباك  خلياطة  معمل 
فرص عمل للنساء بطرق سهلة وأكثر جودة، مقارنة 
بالشباك املستوردة التي تسبب أضراًرا على احلياة 
البحرية، وإنشاء مصنع لتعليب التونة يعمل بكوادر 
انهيار  التخفيف من  نسائية وبأسعار تساعد على 

االقتصاد الوطني.
   كما تضيف: تعمل املرأة الساحلية منذ القدم 
وإلى اآلن يف جتميع مادة )الُظفر( التي تستخدم يف 
من  ويستخرج  واخُلْمرة،  والعطور  البخور  صناعة 
املكونات  من  ويعد  البحرية(،  )األصــداف  القواقع 
النساء  تــدريــب  إلــى  نسعى  لــذا  الــثــمــن؛  الغالية 
وتأهيلهن تأهيلًا صحيًحا، لتعريفهن بعملية إخراج 

املنتج من الصدف وتنظيفه بطريقة صحيحة.  
يــقــول رشــيــدي محمود  ــه  الــســيــاق ذاتـ    ويف 
)الباحث يف شؤون الصيادين واألحياء البحرية يف 

خليج عدن(: “هناك بعض النساء الالتي يشاركن 
البحر  يف  والــعــمــل  الصيد  عملية  يف  أزواجــهــن 
على  وبخاصة  الساحلية،  احملافظات  معظم  يف 
الشريط الغربي يف منطقة رأس عمران الساحلية، 
يف  الصيد  مهنة  يف  الرجل  يشاركن  مازلن  حيث 
بصيد  يقمن  كما  تــداولــهــا،  و  االصــطــيــاد  مــوســم 
سمك الوزف وجتفيفه وحتضيره بطرق خاصة قبل 
بيعه يف األسواق، بعد وضعه وجتفيفه حتت أشعة 
ه على أرض صلبة ملدة يومني  الشمس عن طريق رِشّ

ثَمّ يقمن بجمعه ووضعه يف أكياس كبيرة.

حتديات ومعاجلات
    مديرة كيان املرأة الساحلية يف منطقة اخليسة 
سوزان جواد، تقول: إن املرأة الساحلية تعاني من 
التحديات ضمن النطاق اجلغرايف التي تعيش فيه، 

و تتمثل تلك التحديات يف العادات والتقاليد وعدم 
االهتمام بالعملية التعليمية للنساء، األمر الذي زاد 

من نسبة األمية لديهن.
منطقة  يف  الساحليات  النساء  أن   : مبِيّنة      
ـــزن عــلــى أعــمــال جتميع  اخلــيــســة أصــبــحــن يـــرِكّ
الظفر واألصداف وبعض األحياء البحرية؛ لتنفيذ 
واالســتــفــادة  ببيعها  يقمن  إبــداعــيــة  مــشــروعــات 
املعيشي  مستواهن  لتحسني  املالي  مــردودهــا  من 
مختلفة  تنموية  أنشطة  يف  تشاركن  كما  الصعب، 
أزواجهن  بهدف مساعدة  املنظمات  بعض  تدعمها 

الصيادين. 
النساء      دور اجلهات الداعمة يف استهداف 
أوسان  الدكتور  السمكي،  القطاع  يف  الساحليات 
سلسلة  يف  االستشاريني  )كبير  باهرمز  معروف 
بــراجــمــا(،  ملنظمة  السمكي  الــقــطــاع  يف  القيمة 
من  الساحلية  املــرأة  تعد  األمل”:  لـ”صوت  يقول  
البحري  القطاع  تنمية  يف  األساسيات  الفاعالت 
يف اليمن،  حيث يكمن دورها يف عملية االصطياد 
املباشر واحملدود، بخاصة يف منطقة رأس العارة، 
ومشاركتها يف سالسل القيمة يف القطاع السمكي، 
البحرية  للرحلة  اإلعـــداد  عملية  من  تبدأ  والتي 
والتحضير  والنقل  ــزال  ــ واإلن ــداول  ــت وال والصيد 
مرحلة  إلــى  ــولًا  ووصــ والبيع  والتغليف  والتعبئة 
الساحلية  ــرأة  امل تكون  املــراحــل  هــذه  ويف  الطبخ، 
حاضرة بالذات يف مجال حتضير وتصنيع األسماك 
والصناعات السمكية التقليدية مثل جتفيف الوزف 
مصانع  يف  حضوًرا  لها  أن  كما  األسماك،  وبعض 

تعليب األسماك مبختلف احملافظات الساحلية.
    ويضيف: “برنامج االنتعاش االقتصادي وسبل 
العيش املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
ذ عدًدا من التدخالت  )مكون القطاع السمكي( نَفّ
للمرأة الساحلية عبر تدريبها وتأهيلها ومساعدتها 
وتكوين  البحرية،  للمنتجات  التسويق  عملية  يف 
االستفادة  كيفية  ويف  الساحلية،  للمرأة  جمعيات 
التجميلية  الصناعات  يف  البحرية  األصــداف  من 
اإلكسسوارات والتحف، وذلك يف الفترة من  2020ـ 
ذ بازار ترويجي للمنتجات من املكال  2021م، كما نُِفّ
الطبخات  مجال  يف  تدريبها  على  والعمل  وعــدن، 

البحرية لبعض األسماك.

املرأة الساحلية ودورها اخلجول يف  دعم القطاع السمكي

لم جتد املرأة  االهتمام الكايف للعمل يف مهنة الصيد

الصناعات السمكية يف اليمـــن .. بني الواقع واملأمول
سماح عمالق ـ وعلياء محمد

صوت األمل

الصناعات  أهم  من  تعُدّ  السمكية  الصناعة  إن      
مبنتجات  احمللي  السوق  رفد  يف  تسهم  التي  الغذائية 
الشارع  مــن  وقــبــول  جــودة  ذات  الصنع  محلية  بحرية 
اليمني، كما تسهم يف إنعاش االقتصاد الوطني بخاصة 
يف مثل هذه الظروف، حيث مازال يحظى إنتاج املعلبات 
السمكية يف اليمن بسمعة عاملية عالية على الرغم من 

التحديات. 
 إحصائيات 

    يوجد يف اليمن 80 مصنًعا للثلج، هذه املصانع 
موزعة على مختلف احملافظات اليمنية بطاقة إنتاجية 
التجميد  مخازن  توسعت  بينما  1004طــن،  إلى  وصلت 

بطاقة  مخزًنا   22 ــى  إل لتصل  السمكية،  للمنتجات 
لدليل  وفــًقــا  وذلــك  طــًنــا،   200050 بلغت  استيعابية 
الذي  2017م،  العام  يف  الــصــادر  السمكي  االستثمار 

حصلنا عليه من وزارة الثروة السمكية.
    وشهدت معامل التحضير والتجهيز إقبالًا ملحوًظا 
من القطاع اخلاص، كونها منشأة استراتيجية تسهم يف 
حيث  تداولها،  وسرعة  السمكية  املنتجات  جــودة  رفــع 
وصل عدد املعامل إلى 49 معملًا، توجد يف حضرموت 
ثم  عــدن  معامل،   9 احلــديــدة  تليها  معملًا،   24 بعدد 
املهرة بعدد 7 معامل، كما حصل 16 معملًا على الرقم 
األوروبي، حيث بلغ يف حضرموت 12معملًا، تليها عدن 

معملني ويف احلديدة أيًضا معملني .
يف  املتسارع  التزايد  نتيجة  أن  التقرير  ــر  وذك     
عدد  وصل  التقليدي  الصيد  نشاط  يف  املشتغلني  عدد 
مصانع قوارب الصيد إلى 8 مصانع، تركزت يف بعض 

اخلاص  القطاع  تتبع  وجميعها  الساحلية  احملافظات 
وتتضمن: 4 مصانع يف حضرموت، ومصنعني يف عدن 

ومصنع يف املهرة  ومصنع يف تعز.

مراحل الصناعات السمكية 
     قال نبيل الكوني )مدير عام اجلــودة والشؤون 
إن  األمــل":  لـ"صوت  السمكية(  الثروة  وزارة  يف  الفنية 
عديدة   مبراحل  مــرت  اليمن  يف  السمكية  الصناعات 
وهذه  والتدخني،  والتمليح  التجفيف  عملية  يف  متثلت 
العمليات كان الصيادون يقومون بها قدمًيا إال أنه منذ 
التجميد واحلفظ لهذه  بداية السبعينيات بدأت عملية 

املنتجات، وأنشئت حينها العديد من اجملمدات.
    وأضاف: أن عملية التعليب بدأت يف العام 1976م 
وذلك عن طريق إنشاء أول مصنع لتعليب األسماك يف 
املكال  أنشئ مصنع  وبعده  مدينة شقرة،  أبني  محافظة 
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 م
الهدف 

 

االهداف الفرعية 
 

االنشطة 
 

التدخالت 
 

موقع المشروع
 

 
إجمالي عدد 

المستفيدين 

المستهدفين 
 

    

التكلفة اإلجمالية لعشر 

سنوات )مليون دوالر( 
 

اإلجمالي مليون 

 دوالر
2025-2020 

2030-2025 

8 
تحسين وسائل 

العيش السمكية 

زيز البنية 
وتع

والمرافق لتنمية 

 المجتمع 

تحسين الوضع 

االجتماعي 

ي وتعزيز 
واالقتصاد

دور المجتمعات 

المحلية في ادارة 

وتنمية مصايد 

 االسماك 

زيادة فرص الحصول على الخدمات االجتماعية 

االساسية 
 

سة لتقييم االحتياجات 
درا

 
 الساحلي طالشري

9,245,000 

0.15 
- 

0.2 

انشاء قاعدة للبيانات االجتماعية واالقتصادية للصيد 

للصيادين 
 

خارطة االستثمار 
 

 الساحلي طالشري
9,245,000 

0.15 
- 

0.2 

دعم المبادرة المرتكزة على االدارة المجتمعية 

 

تطوبر المرافق االساسية المستهدفة 

 ) البنية التحتية (
الشريط الساحلي

 
9,245,000 

15 
- 

15.0 

تحسين فرص الحصول على قروض وخدمات التمويل 

 االصغر 
فنية موجهة

دورات تدريبية 

 
 تالممسوحا) 

والتقارير التحليلية ، 

لمنشورات ، دراسة جدوى 

صادية ، دراسات رائدة 
االقت

رائدة ، مبادرات رائدة 
مبادرات 

 لإلدارة
جتمعية ، تأسيس 

الم

صندوق للتمويل االصغ

ر الدوار، 
اجتماعات وورش عمل 

 

الشريط الساحلي
 

9,245,000 

2 
- 

2.0 

خدمة االمن 

المة توفير 
والس

ادوات االمن 

والسالمة للصيادين 
 

توفير ادوات االمن والسالمة للصيادين

 
االجهزة  والتسهيالت ، انظمة 

اتصاالت 
- 

اعادة تأهيل وانشاء 

طول انقاذ 
اس

الشريط  
 الساحلي

9,245,000 

10 
- 

10.0 

تحسين التعاون 

الوطني واالقليمي 

والدولي في مجال 

مكافحة القرصنة في 

مكافحة القرصنة البحر 
 

اجتماعات ورش عمل تشاورية 

 
الشريط الساحلي

 
9,245,000 

1 
- 

1.0 
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 م
االهداف  الهدف 

الفرعية 
 

االنشطة 
 

التدخالت 
 

موقع المشروع
  

إجمالي عدد 

المستفيدين 

المستهدفين 
 

                    
            

التكلفة 

اإلجمالية لعشر سنوات )مليون 

اإلجمالي  دوالر( 

مليون 
 دوالر

2025-2020 

2030-2025 

7 
تعزيز 
أنظمة 
سلسلة 
القيمة 
السمكية

 

ضمان 
وتأكيد 
الجودة 
بصورة 

 فعالة

إدارة فعالة لرقابة ضبط الجودة

 

وتنفيذ الدراسات
تصميم 

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

 

-    
  

          
          

          
     

-    

ب التأييد
االستشارات والتوعية وكس

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

2  
0 

          
          

          
   

2.0  

مرافق برية هادفة
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

  

0 
          

          
          

     

-    

التدريب الفني الهادف

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

1  
  

          
          

          
   

1.0  

تحسين 
سلسلة 
القيمة 
 المحلية

أنظمة السوق وسلسلة العرض

 

تقييم االحتياجات / 

نظام التراخيص
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

 

-    
0 

          
          

          
     

-    

ترويج المنتجات لسد االحتياجات المحلية لألمن الغذائي

 
تطوير المرافق في االسواق المحلية 

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

2  
0 

          
          

          
   

2.0  

مؤتمرات وورش عمل وبرامج تشاورية وتوعوية وتعبوية

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

1  
0 

          
          

          
   

1.0  

دراسات جدوى
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

 

-    
0 

          
          

          
     

-    

ة الهادفة
المساعدة الفني

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

1  
0 

          
          

          
   

1.0  

مبادرات رائدة
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

3  
0 

          
          

          
   

3.0  

تعزيز 
إمكانيات 

وفرص 
تجارة 
 التصدير

تصدير االسماك وسلسلة السوق )أنظمة الشبكات(

 

ت تقيمية 
دراسا

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

8  
  

          
          

          
   

8.0  

دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

 

ة الهادفة
المساعدة الفني

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

2  
  

          
          

          
   

2.0  

دعم إضافة القيمة للمنتجات السمكية 

واالستفادة منها   وتنويعها

دراسات جدوى
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

1  
  

          
          

          
   

1.0  

تسهيل نقل التكنولوجيا

 
تسهيالت الشبكة

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

1  
  

          
          

          
   

1.0  

مؤتمرات وورش عمل وبرامج تشاورية وتوعوية وتعبوية

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

1  
  

          
          

          
   

1.0  

ة الهادفة
المساعدة الفني

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

2  
  

          
          

          
   

2.0  

إنشاء وحدات إنتاجية

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

2  
  

          
          

          
   

2.0  

تأسيس صندوق للتمويل االصغر الدوار 

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

 

15             
           

           

5.0            
          

          
 

20.0  

المعارض الدولية
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

1             
           

           
 

-              
          

          
   

1.0  

الجوالت الدراسية وتبادل الدراسات

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
           

           
           

   

2             
           

           
 

-              
          

          
   

2.0  
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 م
 الهدف 

االهداف الفرعية 
 

االنشطة 
 

 تالتدخال

موقع المشروع
 

 
إجمالي عدد 

المستفيدين 

المستهدفين 
 

                      
          

التكلفة 

اإلجمالية 

لعشر سنوات 

)مليون دوالر(
 

  

اإلجمالي 

مليون 
 دوالر

اإلجمالي 

مليون دوالر
 

 

 
 

2025-2020 
2030-
2025 

 

6 

تحسين بنية 

 وأنظمة 
 المشاريع 

الصغيرة 

 والمتوسطة 

تخطيط وإدارة 

 وتنمية المشاريع 
 الصغيرة 
 والمتوسطة 

مبادرات المشاريع الصغيرة 

طة القائمة على اإلدارة 
والمتوس

عزيز تنمية 
المجتمعية لت

 المجتمع

نظام التسجيل
 

الشرياط الساحلي
      

9,245,000              
            

            
         

-                
            

          

-                
            

           

-    

ورش عمل ولقاءات تشاورية وكسب 

أييد والتوعية
الت

 
الشرياط الساحلي

      
9,245,000              
            

            
           

1              
            

          

-                
            

         

1.0  

نشرات اخبارية ومنشورات
 

الشرياط الساحلي
      

9,245,000              
            

            
           

1              
            

          

-                
            

         

1.0  

 تجريبية دراسات

الشرياط الساحلي
      

9,245,000              
            

            
           

2              
            

          

-                
            

         

2.0  

تأسيس صندوق للتمويل االصغر الدوار 

 
الشرياط الساحلي

      
9,245,000              
            

            
         

15              
            

          

-                
            

       

15.0  

برامج الدعم الفني والتدريب الهادف

 
الشرياط الساحلي

      
9,245,000              
            

            
           

1              
            

       

10.0              
            

       

11.0  
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 م
الهدف 

 

االهداف الفرعية 
 

االنشطة 
 

التدخالت 
 

موقع المشروع
 

 
إجمالي عدد 

المستفيدين 

المستهدفين 
 

    

التكلفة اإلجمالية لعشر 

سنوات )مليون دوالر( 
 

اإلجمالي 

مليون دوالر
 

2025-2020 

2030-2025 

تعزيز إمكانات  5

االستزراع السمكي 

وتربية األحياء 

البحرية 
مع أطر قانونية فعالة

 

تخطيط وإدارة 

وتنمية 

االستزراع 

السمكي
 

الخطة االستراتيجية 

لالستزراع السمكي 

 

ج لتقييم االحتياجات ودراسة الجدوى 
برام

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

     

-              
          

          
    

-              
          

          
     

-    

مسوحات لتحديد المواقع

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

1            
          

          
    

-              
          

          
   

1.0  

خرائط للمواقع الواعدة لالستزراع السمكي

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

     

-              
          

          
    

-              
          

          
     

-    

تشجيع استثمارات 

القطاع الخاص
 

برامج بحثية رائدة
 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

2            
          

          
    

-              
          

          
   

2.0  

قانون وأنظمة 

االستزراع السمكي
 

 مبادرات

رائدة لإلدارة المجتمعية

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

1            
          

          
    

-              
          

          
   

1.0  

دورات تدريبية هادفة )على رأس الوظيفة وفي الميدان(

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

     

-              
          

          
    

-              
          

          
     

-    

 البنية التحتية
تطوير

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

1            
          

          
    

-              
          

          
   

1.0  

ب التأييد والتوعية
ورش عمل ولقاءات تشاورية وكس

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

2            
          

          
    

-              
          

          
   

2.0  

جوالت وزيارات دراسية

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

1            
          

          
    

-              
          

          
   

1.0  

نظام للتسجيل ومنح التراخيص

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

     

-              
          

          
    

-              
          

          
     

-    

صياغة قانون االستزراع السمكي

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

1            
          

          
    

-              
          

          
   

1.0  

برامج للرقابة والرصد

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

     

-    
  

          
          

          
     

-    

إنشاء صندوق للتمويل األصغر

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

     

20            
          

          
 

10.0            
          

          
 

30.0  

إنشاء مزارع رائدة في 

مواقع رائدة في عدن والحديدة والمكال

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

5            
          

          
    

-              
          

          
   

5.0  

خطة إستراتيجية لتنمية 

المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة
تقييم  

أولوية االحتياجات / سياسة وإطار المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

     

-              
          

          
    

-              
          

          
     

-    

تشجيع القطاع الخاص 

على االستثمار
 

مبادرات رائدة
 

الشرياط الساحلي
 

     
9,245,000  

          
          

          
          

       

1            
          

          
    

-              
          

          
   

1.0  
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 م
 الهدف 

االهداف الفرعية 
 

االنشطة 
 

التدخالت 
 

موقع المشروع
  

إجمالي عدد 

المستفيدين 

المستهدفين 
 

                     
           

التكلفة 

اإلجمالية لعشر سنوات )مليون 

 دوالر(
  

اإلجمالي مليون 

 2020-2025 دوالر

2030-2025 

3 

تعزيز قدرات القطاع 

وتحسين التعاون
 

تعزيز قدرات وزارة 

الثروة السمكية 

ومؤسساتها 
 

التدريب وبناء 

القدرات السمكية
 

ت لتقييم االحتياجات 
دراسا

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
       

0.25             
            

           

-    
0.3 

برامج التدريب الفني
 

إنشاء مراكز للتدريب السمكي 

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

1             
            

           

-    
1.0 

برامج وورش عمل ومؤتمرات تشاورية

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

2             
            

           

-    
2.0 

دورات للتدريب الفني وبرامج دراسية

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

6             
            

           

-    
6.0 

ف )مكتبات(
تسهيالت إلدارة المعار

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

1  
0.25 

1.3 

دورات تدريبية وبرامج توعية )للصيادين والنساء(

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

1             
            

           

-    
1.0 

الكاديمية وال
برامج لتعزيز قدرات االوساط ا

مؤسسات الوطنية
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

2             
            

           

-    
2.0 

تعزيز التعاون
 

تعزيز التعاون 

 الوطني

تقييم االحتياجات ، برامج وورش عمل ومؤتمرات تشاورية

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
          

15             
            

           

-    
15.0 

التعاون االقليمي 

 والدولي

ة إقليمية ودولية في مجال البحوث 
برامج تعاوني

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

5  
2.25 

7.3 

الشراكة بين 

القطاعين العام 

 والخاص

االدارة المشتركة لمصايد االسماك

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

3  
1.5 

4.5 

مبادرات للشراكات 

واإلدارة المجتمعية
 

مجلس تنسيق
 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

1  
0.25 

1.3 

ئدة )بما في ذلك برامج لالدارة المجتمعية(
مبادرات را

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  

           
            

            
            

4  
0 

4.0 
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االهداف  الهدف  م

الفرعية 
االنشطة  

 

التدخالت 
 

موقع 
المشروع

 

 
إجمالي عدد 

المستفيدين 

المستهدفين 
 

   
التكلفة اإلجمالية لعشر 

سنوات )مليون دوالر( 
اإلجمالي  

مليون 
 دوالر  

2025-2020 

2030-2025 

تحسين  2
مرافق 
البنية 
 التحتية 

البنية 
التحتية 
المؤسسية

 

إعادة التأهيل 

واالستثمار
 

تقييم االحتياجات ، برامج وورش عمل ومؤتمرات تشاورية

 

القطاع السمكي 
 

     9,245,000  

             
             

             
        

1               
             

        

-                
            

         

1.0  

تطوير مرافق 

الهيئة العامة 

ألبحاث علوم 

البحار واالحياء 

 المائية 
إعادة تأهيل واستكمال المرافق االساسية المؤسسية الجارية

 

المجمعات 
 الساحلية

     9,245,000  
             

             
             

        

1               
             

        

-                
            

         

1.0  

مرافق مختبر الهيئة العامة البحاث علوم البحار واألحياء المائية )تحديث وإنشاء فقاسة ومختبرات لألعالف (

 

القطاع السمكي 
 

     9,245,000  
             

             
             

   

0.26  
             

             
        

-                
            

         

0.3  

قارب ابحاث
 

 الساحلي الشريط
     9,245,000  

             
             

             
      

12               
             

        

-                
            

       

12.0  

مختبرات رقابة 

جودة األسماك
 

مرافق مختبر مركز ابحاث االستزراع السمكي  )تحديث وإنشاء فقاسة ومختبرات لألعالف ( مؤسسات رائدة لالستزراع 

السمكي في عدن والمكال والحديدة

 

يالشر
 ط الساحلي

     9,245,000  

             
             

             
        

6               
             

        

-                
            

         

6.0  

مختبرات رقابة جودة األسماك

 

 الساحلي طالشر
     9,245,000  

             
             

             
        

6               
             

        

-                
            

         

6.0  

الخدمات 

والمرافق 
األساسية 

 الخدمية 

مرافق مراكز 

 االنزال 

تقييم االحتياجات/ إعادة تأهيل واستكمال المرافق االساسية والخدمية الجارية

 
 الساحلي طالشر

     9,245,000  

             
             

             
        

1               
             

        

-                
            

         

1.0  

انشاء مراكز انزال جديدة

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  
             

             
             

    

300  
             

             
        

-                
            

        

300  

خدمات دعم 

االصطياد 

والقوارب وعدة 

 الصيد

منشآت لتصنيع مواد التعبئة والتغليف

 

 الساحلي طالشر

  
6 

             
             

        

-                
            

            

6  

منشآت لتصنيع أعالف األسماك

 

 الساحلي طالشر

               
             

             
        

2               
             

        

-                
            

            

2  

إنشاء وحدات للتخزين البارد في مراكز االنزال

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  

             
             

             
      

12               
             

        

-                
            

       

12.0  

برامج وورش عمل ومؤتمرات تشاورية

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  
             

             
             

        

1               
             

        

-                
            

         

1.0  

مبادرات رائدة الدارة مراكز االنزال وتوسيعها

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  

             
             

             
        

5  
1.0 

            
            

         

6.0  

مرافق رائدة لتصنيع القوارب

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  
             

             
             

        

3  
0.0 

            
            

         

3.0  

مصانع إلنتاج أدوات الصيد

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  

             
             

             
        

2  
1.0 

            
            

         

3.0  

خدمات دعم 

االصطياد ، سلسلة 

القيمة ، التسويق 

 والتصدير

إعادة تأهيل االسواق المحلية واسواق التصدير

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  
             

             
             

        

3               
             

        

-                
            

         

3.0  

مبادرات رائدة )أسواق محلية نموذجية ( منافذ لمراكز التصدير

 

 الساحلي طالشر

     9,245,000  

             
             

             
        

1               
             

        

-                
            

         

1.0  

 
 

 
 

اسواق اسماك في المناطق الريفية والنائية

 

الشرياط الساحلي
 

     9,245,000  
             

             
             

        

2               
             

        

-                
            

         

2.0  
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ا
خلطة االسرتاتيجي

 ة

الشاملة لالحتياجات اليمن من مشاريع البنية التحتية 

2020-2030 

 

 م
الهدف 

االهداف  

الفرعية 
 

االنشطة 
 

التدخالت 
 

موقع المشروع
 

 
إجمالي عدد 

المستفيدين 

المستهدفين 
 

                  
              

التكلفة اإلجمالية 

لعشر سنوات )مليون دوالر(

اإلجمالي   

مليون 

 دوالر  

2025-2020 

2030-2025 1 

زيز البنية 
تع

المؤسسية 

مع اطر 

ونية فعالة 
قان

وتعزيز 
انظمة 

 معلومات 

بنية مؤسسية 

 فعالة

رة الثروة السمكية
ة هيكلة وزا

اعاد

 

ت لتقييم وتحديد االولويات
دراسا

 
زارة الثروة السمكية

و
 

9,245,000 

3.5 
0 

3.5 
ونية فعالة 

آطر قان

عزيز القدرات 
لت

 القطاعية

طوير القدرات 
ت

 المؤسسية

ة وتوعوية
ورية وتعبوي

برامج تشا

 
القطاع السمكي

 
9,245,000 

1 
0.5 

1.5 

تطوير السياسات والخطط

 

عزيز القدرات المؤسسة
برامج لت

 
القطاع السمكي

 
9,245,000 

4 
0.5 

4.50 

سمكية بالمجتمع
رة الثروة ال

تحسين إتصال وزا

 

تدريبية ومطبوعات
برامج 

 

القطاع السمكي
 

9,245,000 

3 
0.2 

3.2 

طر المؤسسية
اآل

 

تقييم االولويات واالحتياجات

 
القطاع السمكي

 
9,245,000 

1 
0.5 

1.5 

إدارة مصايد االسماك
 

استعراض ومراجعة وتحديث القوانين 

 / التشريعات
القطاع السمكي

 
9,245,000 

1 
- 

1.0 

صدير والتسويق والتجارة وضبط الجودة 
تنمية الت

واالستزراع السمكي
 

ة وتوعوية
ورية وتعبوي

برامج تشا

 
القطاع السمكي

 
9,245,000 

1 
0.5 

1.5 

تطبيق القوانين وااللتزام بها

 

تدريبية ومطبوعات
برامج 

 

القطاع السمكي
 

9,245,000 

1 
0.3 

1.3 

م المعلومات السمكية
تحديث نظا

 

دراسات استقصائية
 

القطاع السمكي
 

9,245,000 

1 
- 

1.0 

إنشاء أنظمة 

قاعدة بيانات شاملة
 

 )مراكققققققز 
ية وشققققققبكات

مرافققققققق تشققققققغيل

م المعلومات
ل ومركز نظا

االنزا

 
القطاع السمكي
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رجاء مكرد - صوت األمل

مشروع ُسبل كسب العيش
بأعمال  )القائم  السعيدي  عبدالرحمن      
وكيل قطاع التخطيط واملشروعات بوزارة الثروة 
يــقــول: “إن مــشــروع )ُســبــل كسب  الــســمــكــيــة(، 
لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  نفذته  العيش( 
غدق(  )مؤسسة  مع  بالشراكة  )الــفــاو(،  املتحدة 
ـ   2019 الفترة  خــالل  الــتــوزيــع  بعملية  القائمة 
اإلنــتــاج  مــدخــالت  ـــ  ب اخــتــص  ــذي  ــ وال 2020م، 
املرحلة  ففي   .)802( املشروع  إطار  السمكي يف 
)صناديق  إنتاج  ومــعــدات  وسائل  ـــرت  ُوِفّ ــى  األول
يف  مستفيد   6300 لعدد  صيد(،  وشباك  حفظ، 
املديريات )اللحية، بيت الفقية، باجل( مبحافظة 

احلديدة.
منظمة  نفذته  ــذي  الـ ــشــروع  امل أن  مضيًفا، 
)الفاو( استهدف 1450 من صغار الصيادين عبر 
دعمهم مبعدات اصطياد: )شباك صيد، قوارب، 
بحرية، صناديق حفظ  وسائل سالمة  محركات، 

األسماك( يف مديرتي الصليف وكمران.
    ويوِكّد السعيدي أن املنظمة نفذت برنامجي 
العيش،  كسب  ُسبل  مجال  يف  للصيادين  تدريب 
استهدف البرنامج األول 250 صياًدا يف محافظة 
)التداول  اجملــاالت:  يف  تدريبهم  عبر  احلــديــدة، 
اآلمن لألسماك، األمن والسالمة البحرية، إعداد 

مدربني TOT، طرق حفظ األسماك(.
1540مستفيًدا  الثاني  البرنامج  استهدف  كما 
الهيئة  يف  وموظفني  السمكية  اجلمعيات  شمل 
عبر  والــصــيــاديــن،  السمكية  للمصايد  الــعــامــة 
األمن  لألسماك،  اآلمن  )التداول  دورات:  تنفيذ 
إعــادة  السمكي،  اإلحــصــاء  البحرية،  والسالمة 
املــدربــني  تــدريــب  السمكية،  اجلمعيات  تأهيل 

للقيادات اإلدارية(.
مشروع إنشاء خمسة مراكز إنزال 

ــكــوري  ــول الــدكــتــور عــبــدالــســالم ال ــق      ي
)اختصاصي املصايد السمكية يف منظمة الفاو(: 
كانت  املنظمة  نفذتها  التي  املشروعات  آخر  إن 
مديرية  السمكي يف  اإلنزال  مراكز  تأهيل  إعادة 
ًدا أن  )ُذباب(، ومديرية )اخملا( مبحافظة تعز. موِكّ
ذ مع البنك الدولي  هناك مشروعات قادمة ستُنَفّ
يف محافظة شبوة واحلديدة.  ويضيف: أنه ُوِزعت 
شباك صيد وصناديق حفظ األسماك، وسترات 

جناة للصيادين.
لم  إنهم  الكوري:  يقول  الصعوبات  وحــول      
يتمكنوا من إعادة تأهيل بعض مراكز اإلنزال يف 
محافظة تعز، كون املراكز استُخِدمت يف الصراع، 
فاضطروا إلى بناء مراكز إنزال جديدة يف أماكن 

مختلفة من احملافظة.
ــراه  أجـ تقييمي  تــقــريــر  ــر  آخـ لـــ  ووفـــًقـــا      
بــوزارة  السمكية  واملشروعات  التخطيط  قطاع 
حصلت  2020م  ـ   2018 للعام  السمكية  الثروة 
“أن  فيه  جــاء  منه،  نسخة  على  األمل”  “صوت 
الــوزارة حصلت على متويل من صندوق تشجيع 
إجمالية  بتكلفة  والــســمــكــي  الـــزراعـــي  ــاج  ــت اإلن
81،5000،000 ريال إلنشاء خمسة مراكز إنزال 
سمكية يف مناطق )العرج، الصليف، الهارونية، بن 

عباس، اللحية( مبحافظة احلديدة.
لتنفيذ  ــاٌت  دراســ ت  ــَدّ ــ أُع التقرير  وبحسب   
املشروع الذي سيسهم يف تغطية العجز احلاصل 
وتسويق  إنــزال  من  الصيادين  إمكانية  عــدم  من 
منها  الكثير  تدمير  جــراء  السمكية  منتجاتهم 
بفعل الصراع،  كما ورد يف التقرير أنه أُعِلن عن 
مناقصة املشروع، وجري استكمال إنشاء ساحات 
بـُـِدئ   2020 إنــه يف شهر أغسطس  إذ  اإلنـــزال، 

العمل بإنشاء ساحة حراج مركز إنزال الصليف.
آراء املستفيدين

     إسماعيل حنجلة )شيخ الصيادين مبديرية 
املربع اجلنوبي – محافظة احلديدة( ، يقول: “إن 
اإلغاثة  منظمة  وإن  صعبة،  الصيادين  أوضــاع 

يف  دعمتهم   CARE كير  ومنظمة  النمساوية 
منقطع  حالًيّا  الدعم  ولكن  املراحل،  من  مرحلة 
بسبب الصراع،  كما أن آخر دعم كان منذ سنة 
املنطقة   يف  الصيادون  منه  يستفد  ولــم  أكثر  أو 

استفادة واضحة ومؤثرة.
   وعن سؤال حنجلة حول شباك الصيد التي 
ُرِفد الصيادون بها أجاب قائلًا: “إن الشباك التي 
وصلتهم احتفظوا بها يف اخملازن منذ عام 2017م، 
على  وعرضها  2020م  عــام  يف  إخراجها  وعند 
أشعة الشمس تلفت ولم تعد صاحلة لالستعمال؛ 
لـوسادة  حتولت  أنها  سوى  منها،  يُستَفد  لم  لذا 
لينام هو وأسرته يف  الصياد حتت رأسه  يضعها 

أماكن معيشتهم بالقرب من الساحل.
حنجلة  إسماعيل  يوجه  حزين  وبــصــوت      
بدون  صيد  بشبكة  الصياد  يفعل  “ماذا  سؤاله: 
قارب أو بنزين أو ماكينة؟. ويوِكّد أن الشباك التي 
يتقاسمها  شباك  أربعة  كانت  املنظمات  وزعتها 
الواحد  الــقــارب  أن  العلم  مع  صيادين،  خمسة 
للصيد يحتاج إلى 20 – 25 شبكة ـ حسب قوله.

    من جانبه يقول أحمد ضبيب)صياد(: إن 
إما  فهم  مستمر،  الصيادين  على  الصراع  ضرر 
الذي  األمر  أن قواربهم قد حتطمت،  أو  ضحايا 
جعلهم وأسرهم ينزحون إلى صنعاء. مشيًرا إلى 
أنه لم يحصل تعويض للصيادين، كما أن أغلبهم 
الضروري  من  وأنــه  إغاثية،  معونات  تصلهم  ال 
للدعم  املستحقة  الفئات  إلى  املنظمات  تنظر  أن 
وتــســجــل الــبــيــانــات املــســتــجــدة جـــراء اســتــمــرار 

الصراع.
مشروع بناء القدرات يف القطاع السمكي

التخطيط  بقطاع  ــاز  اإلجنـ لـتقرير  وفــًقــا     
ديسمبر  السمكية  الــثــروة  ــوزارة  بـ واملــشــروعــات 
القدرات  بناء  )مشروع  ذ  نُِفّ “أنه  عرفنا  2020م 
الثروة  وزارة  بني  بالتنسيق  السمكي(  القطاع  يف 
على  )CARE(العاملية،  كير   ومنظمة  السمكية 
الذي  املــشــروع  مقترح  بــإعــداد  ــوزارة  الـ تقوم  أن 

ــوزارة، وأن  ال قــدرات موظفي  تأهيل  سيسهم يف 
املنظمة وافقت على تنفيذ املشروع يف إطار إعادة 
خنفر  مديرية  يف  السمكي  اإلنـــزال  مراكز  بناء 
أن  كما  املشروع.  متابعة  وجــاري  أبــني،  محافظة 
اجملتمعات  )تنمية  مشروع  مبتابعة  تقوم  الــوزارة 
الساحلية يف عموم اليمن) والذي ستنفذه منظمة 
ثالثة  ويتضمن  الفرنسية(  اجلــوع  ضد  )العمل 
مكونات رئيسة تتمثل يف: اإلرشاد السمكي، بناء 
يف  الصيادين  دعم  السمكية،  اجلمعيات  قــدرات 
وحفظ  تــداول  مبعدات  السمكي  ــزال  اإلن مراكز 

املنتجات البحرية”.

 دعم صيادين يف خليج عدن وحضرموت
  يف تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصايد 
أبــني -حلج(   - )عــدن  عــدن  خليج  السمكية يف 
القطاع  دعــم  يف  املنظمات  دور  يوضح   2020
السمكي يف مختلف اجملاالت .. حيث أشار إلى 
أن منظمة كير ساهمت يف مشروع إنقاذ األرواح 
عبر  الصراع،  من  املتضررة  املساكن  إنعاش  عبر 
 ، ابني  محافظة  شقرة  منطقة  يف  جمعيات  أربع 
إستهدفت 500 صياد من خالل تقدمي دعم نقدي 
قدر بـ 50 دوالر، كما وزعت ستر النجاة وشباك 

صيد وحبال وكرب لعدد 250 صياد .
  وبني التقرير : أن اجمللس النرويجي لالجئني، 
 2019 العام  يف  عدن وحلج  برامج يف  عدة  قدم 
تضمنت عملية تأهيل جزئي ملركز الدو كيارد يف 
 37،605 بلغت   إجمالية  بتكلفة   ، املعال  مديرية 
املركزي جلودة  للمختبر  جزئي  تأهيل  و   ، دوالر 
بتكلفة  )حجيف(،  التواهي  مديرية  يف  االسماك 
8،249 دوالر، تأهيل جزئي ملركز املرأة الساحلية 
 15،856 بتكلفة  البريقة  مديرية  فقم  قرية  يف 
دوالر، و تأهيل سوق احلوطة يف مديرية الوهط 
بتكلفة 30،605 دوالر ، و أشرفت يف العام 2020 
مجال  يف  للصيادين  تدريبية  دورات  تنظيم  يف 

احلفاظ على اجلودة والنزول السليم .

  كما أن املؤسسة الطبية امليدانية قدمت يف 
محافظة حضرموت يف عام 2020 دعم لـ 500 
أسرة من منطقة ميفع مببالغ مالية ملدة شهرين، 
166 من شباك وحاويات صيد وستر  وسلمت   
جناة ، و 75 جهاز كاشف أعماق لعدد 225 صياد 

.
االستزراع السمكي 

   يعقب عبدالرحمن السعيدي )القائم بأعمال 
وكيل قطاع التخطيط واملشروعات بوزارة الثروة 
باالستزراع  اهتمت  الوزارة  “إن  قائلًا:  السمكية( 
السمكي، واتخذت إجراءات منها: إعداد دراسات 
إلنشاء  أولــيــة  ودراســـة  بــاالســتــزراع،  صلة  ذات 
املياه  يف  املائية  األحياء  لتربية  عائمة  أحــواض 
املترب(  )مزرعة  افتُتحت  أولى  وكتجربة  املاحلة، 
محافظة  يف  باجل  مديرية  الــكــدن،  منطقة  يف 
الزريعات من أسماك  إنتاج  تعمل على  احلديدة، 
البلطي، والتجربة الثانية يف أغسطس 2020م ، 

يف املنطقة نفسها يف املياه العذبة”.
ذ مشروع )تربية األحياء      مضيًفا، أنه سينَفّ
البحرية( يف مديريتي اخملاء واخلوخة، بتمويل من 
عبس،  مؤسسة  مع  وبالشراكة  األملانية   DKH
لتربية  عائمة  أقــفــاص  مــواقــع  ستة  إنــشــاء  عبر 

األحياء البحرية.
ًدا أن القطاع السمكي لم يحَض بدعم      موِكّ
كبقية  اإلنسانية  االستجابة  خطط  لتمويل  كاٍف 
القطاعات، فكان الدعم محدوًدا جًدا، وأن هناك 
ذ يف محافظة عدن عبر اجلهات ذات  برامج تُنَفّ

االختصاص.
أخيًرا، مع التدهور احلاصل جراء النزاع إال أن 
جهود اجملتمع واملنظمات سعت إلى محاولة إعادة 
االحتياجات  بأيسر  ولو  السمكي  للقطاع  التعايف 
الالزمة. وما خلصت إليه نتائج التقرير التقيمي 
خالل  السمكية  الــثــروة  بـــوزارة  اإلجنــاز  ملستوى 
الفترة 2018 – 2020م، أن مقدار ما ُرِصد من 
نفقات تشغيلية يصل إلى 600 ألف ريال فقط. 

للسنة  الصراع  جراء  اليمن  بها  مير  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظِلّ  يف      
السادسة على التوالي، ومع شحة اإلمكانات إال أن جهود اجملتمع املدني من منظمات 
يف  األنشطة  سير  إلعادة  ومكثفة  مستمرٌة  السمكية  الثروة  ووزارة  ودولية  محلية 

قطاع األحياء البحرية.
    “صوت األمل” جمعت بعض األنشطة واملشروعات التي قدمتها املنظمات للقطاع 
السمكي يف اليمن، موضحة نوعها، وأماكن تنفيذها، وحجم ميزانية التنفيذ لكل 
االستراتيجية  اخلطة  وعرض  املنفذة،  املشروعات  من  املستفيدين  وآراء  مشروع، 

الشاملة الحتياجات اليمن من مشروعات البنية التحتية  2020 – 2030م.
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لتعليب األسماك يف 1979م، ونتيجة للتطور احلاصل يف 
قطاع األسماك أُنِشئت عدد من املؤسسات املتخصصة 
إلنتاج األسماك وتسويقها، وتصدير املنتجات السمكية 
اليمنية؛ فزاد عدد املعامل من 3 معامل إلى 49 معملًا، 
متتلك  األسماك  لتعليب  مصانع  أربعة  إلى  باإلضافة 
التخزينية  والسعة  إلى1.213طًنا  تصل  جتميدية  طاقة 

فيها 47.505 طن.
   ووَكّد الكوني أن هذه املصانع أسهمت إسهاًما كبيًرا 
القطاع  كون  العاملة،  األيدي  توظيف عدد من  جًدا يف 
التنوع  حتقق  التي  اإلنتاجية  القطاعات  أحد  السمكي 

االقتصادي يف البالد.

    حملة على أهم املصانع 
    يعد مصنع املكال لتعليب األسماك )الغويزي( من 
العالية  األسماك  تعليب  يف  املتخصصة  املصانع  أعرق 

الشرق األوسط وأشهرها، واألول من نوعه  اجلودة يف 
الـ30 من  يف اجلزيرة العربية، حيث تأسس املصنع يف 
نوفمبر عام 1969م، وهو متخصص يف تصدير األسماك 
به  يتميز  الذي  "الثمد"  نوع  من  حديثه  بطرق  وتعليبها 
بالعمالت  كبيرة  عائدات  يحقق  حيث  العربي،  البحر 

الصعبة تسهم يف دعم برامج التنمية بالبلد.
    يقول أحمد محمد )أحد عمال املصنع(: إن املصنع 
مير حالًيّا بتحديات مختلفة بسبب الوضع العام للبالد، 
أَدّت إلى ضعف يف حجم اإليرادات، فقد أوقف املصنع 

الكثير من املزايا واحلقوق اخلاصة بالعمال. 

مصنع شقرة لتعليب األسماك
يف  1976م  عــام  لألسماك  شقرة  مصنع  أنشئ     
وتقع  أبــني،  محافظة  جغرافًيّا  تتبع  التي  شقرة  قرية 
حيث  خنفر،  مديرية  ــا  إدارًيّ وتتبع  زجنبار  مدينة  شرق 

السمكية،  ــواردهــا  وم االصــطــيــاد  كمية  بــزيــادة  تتميز 
أجود  من  تعُدّ  التي  والساردين  التونة  أسماك  بخاصة 
املصنع  بإنشاء  توجه  الدولة  األسماك، مما جعل  أنواع 
ألبناء  فرصة  وإعــطــاء  األســمــاك  توفر  من  لالستفادة 
املدينة بالعمل. وذلك وفًقا للمعلومات املتوفرة يف املوقع 

الرسمي للمصنع.
: أن معظم اآلالت      ويف تقريٍر توضيحي للمصنع بنَيّ
حيث  اليابان،  دولة  من  بدعم  كانت  للمصنع  التشغيلية 
بدأ املصنع ينتج نوعني من األسماك )التونة والسردين( 
بكميات كبيرة، ومبعدل إنتاج يصل يف العام الواحد إلى 
األساسيني  العمال  عدد  ووصل  أطنان،  اخلمسة  قرابة 
يف املصنع إلى  120 عاملًا وعاملة، باإلضافة إلى عمال 
األجر اليومي ما يقارب 70 إلى 100 عامل من األسر 
األشد احتياًجا من أبناء شقرة الصيادين.  وقد أعطى 
املصنع فرصة للمرأة يف املشاركة، كما مثل نقطة مهمة 

غالبية  كون  والصياد  للمدينة  االقتصادية  النهضة  يف 
أهالي املنطقة ميتهنون الصيد. 

صعوبات وحتديات
املشرقي:  عــبــاس  االقــتــصــادي  اخلبير  يــقــول       
أمام  إلى ظهور حتديات  البالد  القائم يف  أَدّى الصراع 
الصناعات السمكية، بسبب غياب الدعم من القطاعني 
العام واخلاص األمر الذي انعكس على سير العمل يف 
تلبية  التي أصبح معظمها غير قادر على  تلك املصانع 
األجنبية،  أم  احمللية  السوق  يف  ســواء  اجلــودة  معايير 
باإلضافة إلى افتقار القطاع السمكي ملرافق التخزين، 
ومراكز االستالم، ووسائل توليد الطاقة واخلبرة الكاملة 
التكنولوجية  الوسائل  العاملني يف كيفية استخدام  لدى 

احلديثة.
للدراسات  مركز صنعاء  نشرها  دراســة  ويف        

يف  األسماك  قطاع  أن  ذكر  2019م  عام  االستراتيجية 
اليمن يواجه العديد من التحديات الهيكلية التي حدت 
الوطني،  االقتصـاد  يف  احملتملة  وإسهاماته  إنتاجه  مـن 
تدني  من  عانت  اخلــاص  للقطاع  التحتية  البنية  وأن 
مستويات التطوير والتنمية، باإلضافة إلى عدم االهتمام 
ازدادت  يف  أسهمت  التي  البشرية  الــقــدرات  بتطوير 

التحديات.
ُعقد يف محافظة  اخلــاص  القطاع  دور     وألهمية 
حضرموت2019م اجتماع موسع ضَمّ عدًدا من اخلبراء 
واخملتصني يف قطاع األسماك ضمن إطار مبادرة إعادة 
تواجه  التي  التحديات  ملناقشة  اليمن؛  اقتصاد  تصور 
احلكومة  بني  التعاون  ضــرورة  على  والتأكيد  القطاع  
واملــؤســســات  الــصــيــد  ومجتمعات  اخلـــاص  والــقــطــاع 
التعليمية والفاعلني الدوليني، لتحقيق التنمية املستدامة 

والتعايف من آثار الصراع احلالي.

الصناعات السمكية يف اليمـــن .. بني الواقع واملأمول



حنني الوحش
صوت األمل

    يف إطار الدور الذي تُقدمة الهيئة العامة 
للمصايد السمكية يف خليج عدن )عدن، أبني 
السروري  نائل  "املهندس  استعرض  وحلج( 
االنزال  ومراكز  السمكية  املوانئ  عام  مدير 
أبرز اخلدمات   " لـ "صوت األمل   " الهيئة  يف 
التواصل  عبر  للصيادين  تقدميها  يتم  الذي 
وتقدمي  بدراسة  تقوم  التي  اجلمعيات  مع 
الوزارة  إلى  ورفعها  الصيادين،  احتياجات 
التي تقوم بتقدمي الدعم الالزم للصيادين، من 

خالل التنسيق مع املنظمات.
يف  الصيادين  عدد  أن  السروري:  ويُشير   
مالك  صياد   5067 حوالي  بلغ  عدن  خليج 
وفردين موزعني على 17 جمعية يف عدن، أما 
اجلمعيات  فيبلغ عدد  أبني  بالنسبة حملافظة 
صياد،   7000 الصيادين  وعدد  جمعية،   13
اما حلج فضمت خمس جمعيات فقط، وعدد 

الصيادين بلغ حوالي 3000 صياد.
  ويضيف: تعتبر هيئات مصايد األسماك 
لتوفير فرص عمل لكثير من  مصدراً رئيسياً 
الشباب، محافظة عدن قطعت شوطاً كبيراً يف 
السمكي، كونه قطاع متجدد،  بالقطاع  العمل 
فئة  من  الصيد  ملهنة  املزاولني  أغلب  وأن 
يعيشون  الذين  اجلامعات،  خريجي  الشباب، 

على الشريط الساحلي، ولهذا يُشكل القطاع 
واستقطاب  توظيف  يف  مهمة  حلقة  السمكي 
الشباب الذين أهملتهم الكثير من القطاعات.
أحد  يعتبر  السمكي  القطاع  بأن  ويؤكد: 
التنوع  لتحقيق  واملتجددة  الواعدة  القطاعات 
عمل  فرص  خللق  البالد،  يف  االقتصادي 
املنشود  االقتصادي  النمو  وحتقق  متجددة، 
املعلوماتية  اإلمكانيات  لها  ُسخرت  ما  إذا 
املتخصصة لتقييم اخملزون السمكي، وتنشيط 

دور اجلمعيات والتعاونيات.
ويف تقرير الهيئة العامة للمصايد السمكية 
وتعز(  احلديدة  )حجة،  األحمر  البحر  يف 
على  األمل"  "صوت  حصلت   ،  2020 لعام 
اجلمعيات  عدد  أن  إلى  يُشير:  منه،  نسخة 
جمعية،   68 بلغ  األحمر  البحر  يف  السمكية 
عدد  وأن  قارباً،   10332 بلغ  القوارب  وعدد 
سواحل  يف  صياداً   46334 بلغ  الصيادين 

البحر األحمر.

منظمات داعمة للصيادين
    يف ظل األوضاع الراهنة التي مُتر بها 
البالد، قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية 
الداعمة  اجلهات  مختلف  مع  شراكة  بخلق 
السمكي  القطاع  إنعاش  إعادة  يف  لإلسهام 
عبر تقدمي عدة مشاريع خاصة يف خليج عدن 

والبحر العربي. 
 2020 لعام  الوزارة  عن  لتقرير  وفقاً     

الصيادين  دعم  يف  املنظمات  دور  يستعرض 
تبني :  أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
ٌسبل كسب  إنعاش  اليمن ساهم عبر مشروع 
من  الصيادين  لصغار  القدرات  وبناء  العيش 
 ( وحضرموت  عدن  مدينة  يف  األسر  أرباب 
بناء فرص كسب  2022 ( يف إعادة  ـ   2020
قطاع  يف  النزاع  من  املتضررة  لألسر  العيش 
لتحسني  معيشياً  األسر  ودعم  األسماك، 
اعتماد  و  واالقتصادية،  االجتماعية  االوضاع 
ثالث إستراتيجيات توفر فرص التعليم الذاتي 
األصول  إصالح  مجال  يف  الصيادين  لصغار 
إمكانية  لتحسني  األصول  وتوفير  وصيانتها، 
الوصول إلى األسماك، وبناء قدرات ومهارات 

تُنظيم املشاريع الصغيرة.
 حيث أشار التقرير: أن املشروع استهدف 
ورابطة  واألسواق  والتجار  الصيادين  صغار 
بلغ عددهم يف احملافظتني  والذي  األسماك، 
1000 مستفيد يف مهارات بناء أصول مصايد 
قدرات  بناء  يف  مستفيد  و1000  األسماك، 
ريادة األعمال، كما مت توزيع 500 منحة أولية 
وتوفير  الصغيرة،  التجارية  األعمال  لدعم 
شباك   500 وتوفير  ومحرك،  قارب   100
3,520،849 دوالر  صيد، مبيزانية قدرت ب 

امريكي.
   كما قدمت وكالة تنمية املنشأة الصغيرة 
محافظة  يف  صياد   215 لـ  دعم  واألصغر 
حضرموت يف عام 2020 ، مبختلف املعدات: 
و واحلاويات  والشباك  واحملركات  القوارب 

GPS
الكويتية  اجلمعية  ان  التقرير  ذكر  كما     
قوارب  خمسة  2021م  عام  قدمت  لإلغاثة 

كبيرة لعدد 50 صياداً يف ساحل حضرموت.

جمعيات تدعم الصيادين
ومسؤول  مستشار  ـ  الربيع  "هاشم    
خليج  صيادي  جمعية  يف  العامة  العالقات 
وصياد  اإلنتاجية،  السمكية  التعاونية  صيرة 
يف منطقة صيرة " يقول: يبلغ عدد الصيادين 
حوالي  للجمعية  املنتسبني  والفرديني  املالك 
أبرز  من  يعتبر  حيث  عدن،  يف  صياداً   843
مهامنا طلب الدعم واملساعدة من خالل رفع 
إلى  واحملتاجني  املتضررين  الصيادين  معاناة 
السمكية،  الثروة  وزارة  يف  املعنية  اجلهات 
التوجيهات  بإعطاء  الوزارة  تقوم  وبالتالي 

وتقدمي الدعم الالزم للصيادين. 

واملعوقات  الصعوبات  أبرز  من  ويضيف:    
أسعار  ارتفاع  العمل  سير  على  تؤثر  التي 
وأسعار  السمكية،  اإلنتاجية  املستلزمات 
ال ميكن  كبيرة  فجوة  تسبب  التي  احملروقات 

ردمها. 
نشاط  ضبط  ضرورة  على  وشدد     
وفقاً  للصيادين  الداعمة  الدولية  املنظمات 
حتديد  يتم  خاللها  من  واضحة،  عمل  آللية 
احتياجات الصيادين مسبقاً بالشكل الصحيح، 
ومبا يُسهم يف االستفادة من عملية اصطياد 
املعيشي  الصياد  وضع  وحتسني  األسماك، 

واملهني.

مشاكل الصيادين 
أحد  65عاماً"  ـ  صياد  سعيد  "محمد     
الصيادين املوجودين يف منطقة البريقة يقول: 
وحالياً  صغري،  منذ  الصيد  مهنة  يف  أعمل 
هذا  يف  معي  أحدهم  يعمل  أوالد  ثالثة  لدي 
الوحيد،  رزقي  مصدر  الصيد  ويُعد  اجملال، 
يوم،  كل  يف  املكسب  نسب  تختلف  حيث 
املكسب  قد يصل  ثابت، أحياناً  باعتباره غير 
يف اليوم الواحد الى 200 ألف ريال، وأحيانا 

نعود بال أي مكسب.
املشاكل  من  العديد  هناك  ويضيف:     
يف  تتمثل  كصيادين،  نواجها  التي  واملعوقات 
فال  األوقات،  أغلب  يف  اجلمعيات  تخاذل 
الصيادين بشكل عادل،  احتياجات  توزيع  يتم 

وارتفاع سعر الصرف بشكل مستمر.
أنشاء  صياد  يقترح  املشاكل  هذه  وملعاجلة 
الصيادين تضمن  على جمعيات  رقابية  جلنة 
اخلاص  االحتياجات  على  صياد  كل  حصول 

به. 
محافظة  من   " عاماً   45 ـ  علي  "سالم   

التابعني جلمعية رامبو  عدن، أحد الصيادين 
أهم  أن  قائاًل:  يتحدث  التواهي  مديرية  يف 
إليها  يسعى  التي  واملتطلبات  االحتياجات 
الصياد تتمثل يف توفير معدات خاصة بالصيد 
ليتمكن من القيام بعمله بالشكل اآلمن، رغم 
مطالبتنا بذلك للجمعيات إال أنه ال حياة ملن 
غير  بطرق  املعدات  توزيع  يتم  حيث  تنادي، 

عادلة.
 

تطلعات شبابية
الشباب باالصطياد فحسب، بل  لم يكتفي 
وميلكون طموحات مشتركة يف تطوير مداركهم 

عبر دراسة البحار والعلوم اخلفية لها. 
" من  ـ 20 عاماً      يقول " كرمي احلداد 
محافظة عدن: أن التصنيع السمكي واحد من 
أهم احملاور املهمة يف قطاع الثروة السمكية، 
وتزداد أهميته وسط األزمة االقتصادية التي 
تشهدها البالد يف السنوات األخيرة، وتُشكل 
الوطني  االقتصاد  رفد  يف  كبيراً  رصيداً 
للنهوض  به  االهتمام  يجب  الصعبة  بالعملة 

من جديد.
تواجه  التي  املشاكل  أهم  من  أن  وأكد: 
اكادميية  كلية  وجود  عدم  السمكي،  القطاع 
ملم  متخصصاً  كادراً  وتُخرج  تُدرس  خاصة 
بهذا القطاع، وعدم االهتمام بتطوير املعاهد 
اخلاصة لهذا القطاع من قبل الدولة واجلهات 

الداعمة. 
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املهندس نائل السروري
 مدير عام املوانئ السمكية ومراكز االنزال

مساهمة القطاع السمكي يف توفير فرص العمل للشبابمساهمة القطاع السمكي يف توفير فرص العمل للشباب
من احملددات الرئيسية ألهمية أي قطاع يف خدمة التنمية املستدامة 
وتوفير  العمالة  من  ممكن  قدر  أكبر  استيعاب  على  قدرته  مدى  هي 
فرص العمل خاصة للشباب من اجل اجلد من البطالة وتنمية املهارات 

والقدرات.   
عمل  ُفرص  توفير  يف  كبير  بشكل  اليمن  يف  السمكي  القطاع  ٌيساهم 
للشباب، ُيحسن من وضعهم االقتصادي بالشكل املطلوب، الذي ُيساعد 
على حتقيق األمن الغذائي املستدام، كما أن هناك جهات داعمة تسعى 
إلى استهداف الصيادين الشباب عبر تدريبهم وتأهيلهم يف دورات تنمي 

قدراتهم ومُتكنهم من تطوير أنفسهم يف هذا اجملال.

واملعوقات  املشاكل  "من 
التي نواجها كصيادين، 
تـــخـــاذل  يف  ــل  ــث ــم ــت ت
أغــلــب  يف  اجلــمــعــيــات 
األوقات،  فال يتم توزيع 
الصيادين  احتياجات 
بــــشــــكــــل عـــــــــادل" 



15العدد )15( 2021/9/1 إعـــــــالن

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : SPECKLED TONGUE SOLE 
» Scientific Name : CYNOGLOSUS ROBUSTUS
»Local Name:             لسان الثور(االسم المحلي      (     

 

 
» Name(English) : COMMON DOLPHIN  
» Scientific Name : CORYPHAENA HIPPURUS 
»Local Name:                دولفين(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : COMMERSON'S ANCHOVY 
» Scientific Name : STOLEPHRUS 
COMMERSONII 
»Local Name:              وزف(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : CHINESE ANCHOVY 
» Scientific Name : STOLEPHRUS CHINENSIS 
»Local Name:             وزف(االسم المحلي       (     

 

 
» Name(English) : INDIAN ANCHOVY 
» Scientific Name : STOLEPHORUS INDICUS 
»Local Name:             عيدة(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : SPINED ANCHOVY 
» Scientific Name : STOLEPHORUS TRI 
»Local Name:              عيدة(االسم المحلي     (     

 

 
» Name(English) : LONGJAW THRYSSA 
» Scientific Name : THRISSA SETIROSTRIS 
»Local Name:              ساردين(االسم المحلي(               

 

 
» Name(English) : HAIRFIN ANCHOVY 
» Scientific Name : SEPITINNA TATY 
»Local Name:               سارين(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : SPOTTED SICKLEFISH 
» Scientific Name : DREPANE PUNCTATA 
»Local Name:            حالوة(االسم المحلي          (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : SPADE FISH 
» Scientific Name : EPHIPPUS ORBIS 
»Local Name:           حالوة(ي االسم المحل    (     

 

 
» Name(English) : ROUND BATFISH 
» Scientific Name : PLATAX ORBICULARIS 
»Local Name:             حالوة(االسم المحلي         (       

 

 
» Name(English) : YELLOWFIN FLYING FISH  
» Scientific Name : CYPSELURUS 
POECILOPTERUS 
»Local Name:              رسمك الطائ(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : BLACK POMFRET 
» Scientific Name : FORMIO NIGER 
»Local Name:             حالوة(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : SPOTTED GOBY 
» Scientific Name : ACANTHOGOBIUS 
FSAVIMANUS 
»Local Name:              الطائر(االسم المحلي   (     

 

 
» Name(English) : RABBIT FISH  
» Scientific Name : PROMETHICHTHYS 
PROMETHEUS 
»Local Name:             ارنب(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : WHIPFIN SILVER BIDDY 
» Scientific Name : CERRES FILAMENTOSUS 
»Local Name:             لجيج(االسم المحلي             (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : LONGFIN SILVER BIDDY 
» Scientific Name : PENTAPRION 
LONGIMANUS 
»Local Name:             لجيج(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : BOMBAY DUCK 
» Scientific Name : HARPADON NEHEREUS 
»Local Name:             برم(االسم المحلي           (     

 

 
» Name(English) : BASS SEACHUB 
» Scientific Name : KYPHOSUS VAIGIENSIS 
»Local Name:              لجيج(االسم المحلي            (     

 

 
» Name(English) : COMMON PONYFISH 
» Scientific Name : LEIOGNATHUS EQUULUS 
»Local Name:             لجيج(االسم المحلي                (     

 

 
» Name(English) : SPLENDID PONYFISH 
» Scientific Name : LEIOGNATHUS 
SPLENDENS 
»Local Name:              لجيج(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : SWEETLIP EMPEROR 
» Scientific Name : LETHRINUS MINIATUS 
»Local Name:             الشعور(االسم المحلي           (     

 

 
» Name(English) : REDSPOT EMPEROR 
» Scientific Name : LETHRINUS LEUTJAN 
»Local Name:            الشعور(االسم المحلي          (     

 

 
» Name(English) : GRAY LARGE-EYE BREAM 
» Scientific Name : GYMNOCARANIUS 
GRISEUS 
»Local Name:            نسار/بياض( االسم المحلي    (     

 

 
» Name(English) : GOLD BAND FUSILIER  
» Scientific Name : CAESIO CHRYSOZONA 
»Local Name:              بياض(االسم المحلي(                

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : BLUE AND GOLD FUSILIER 
» Scientific Name : CAESIO CAERULAUREUS 
»Local Name:            بياض(االسم المحلي                (     

 

 
» Name(English) : JOB FISH 
» Scientific Name : PRISTIPOMOIDES 
FILAMENTOSUS 
»Local Name:             عنتق/ابو سنة(االسم المحلي    (     

 

 
» Name(English) : SHARPTOOTH JOB FISH 
» Scientific Name : PRISTIPOMOIDES TYPUS 
»Local Name:             حربت/ابو سنة(االسم المحلي    (     

 

 
» Name(English) : BULLY MULLET 
» Scientific Name : MUGIL CEPHALUS 
»Local Name:                  عربي(االسم المحلي(     

 

» Name(English) : DASH AND DOT GOATFISH 
» Scientific Name : PARUPENEUS 
BARBERINUS 
»Local Name:                  ابو تمرة(االسم المحلي(     

 

» Name(English) : RED MULLET GOATFISH 
» Name(Vietnamese) : CA PHEN KHOAI 
» Scientific Name : UPENEUS BENSASI 
»Local Name:      سلطان ابراهيم/ابو تمرة (االسم المحلي(     

 

» Name(English) : GOLDBAND GOATFISH 
» Scientific Name : UPENEUS MOLUCCENSIS 
»Local Name:       سلطان ابراهيم/ابو تمرة(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : YELLOW GOATFISH 
» Scientific Name : UPENEUS SULPHUREUS 
»Local Name:    سلطان ابراهيم/ابو تمرة (االسم المحلي(     

 

» Name(English) : DARKBAND GOATFISH 
» Scientific Name : UPENEUS TRAGULA 
»Local Name:   سلطان ابراهيم/ابو تمرة (االسم المحلي(     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 

 
» Name(English) : GIANT CATFISH  
 »  Scientific Name : ARIUS THALASSINUS          
»Local Name:               آمل(االسم المحلي(          

 

 
» Name(English) : INDIAN DRIFT FISH 
» Scientific Name : ARIOMMA INDICA 
»Local Name:           بياض( المحلي    االسم   (     

 

 
 » Name(English) : BLACK-BACKED 
NEEDLEFISH 
» Scientific Name : TYLOSURUSACUS 
MELANOTUS 
»Local Name:           ابو منقار(لمحلي   االسم ا (     

 

 
» Name(English) : LARGE TOOTH FLOUNDER 
» Scientific Name : PSEUDORHOMBUS 
ARSIUS 
»Local Name:             مداس  (االسم المحلي     (     

 

 
» Name(English) : BIGTOOTH POMFRET 
» Scientific Name : BRAMA JAPONICA 
»Local Name:              بياض(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : THREADFIN TREVALLY 
» Scientific Name : ALECTIS CILIARIS 
»Local Name:               بياض(االسم المحلي       (     

 

 
» Name(English) : INDIAN THREADFIN 
TREVALLY 
» Scientific Name : ALECTIS INDICA 
»Local Name:                بياض(االسم المحلي(    

 

 
» Name(English) : BANDED SCAD 
» Scientific Name : ALEPES DJEDDABA 
»Local Name:            بياض(االسم المحلي          (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : GOLDEN SCAD 
» Scientific Name : ALEPES KALLA 
»Local Name:               بياض(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : BLACKFIN SCAD 
» Scientific Name : ALEPES MELANOPTERA 
»Local Name:             بياض(االسم المحلي           (     

  
» Name(English) : YELLOWTAIL SCAD 
» Scientific Name : ALTULE MAT 
»Local Name:              بياض(االسم المحلي   (     

 

 
» Name(English) : CLEFT BELLY TREVALLY 
» Scientific Name : ATROPUS ATROPUS 
»Local Name:           بياض(سم المحلي      اال    (     

 

 
» Name(English) : LONGNOSE TREVALLY 
» Scientific Name : CARANGOIDES 
CHRYSOPHRYS 
»Local Name:           بياض(لمحلي   االسم ا (     

  
» Name(English) : MALABAR TREVALLY 
» Scientific Name : CARANGOIDES 
MALABARICUS 
»Local Name:                بياض(االسم المحلي(   
 

 

 
» Name(English) : YELLOW SPOTTED 
TREVALLY 
» Scientific Name : CARANGOIDES FERDAU 
»Local Name:               بياض(االسم المحلي             (   
 
   

 

  وزارة الثروة السمكية 

  
» Name(English) : DUSKY JACK 
» Scientific Name : CARANX SEXFASCIATUS 
»Local Name:           بياض(م المحلي    االس              (     
 

 

 
» Name(English) :YELLOWFIN JACK 
» Scientific Name : CARANX IGONBILIS 
»Local Name:           بياض(ي     االسم المحل  (     

 

 
» Name(English) : REDTAIL SCAD 
» Scientific Name : DECAPTERUS 
KURROIDES 
»Local Name:               بياض(االسم المحلي(   

  
» Name(English) : RAINBOW RUNNER 
» Scientific Name : ELAGATIS BIPINNULATA 
»Local Name:              ظبي(االسم المحلي        (     
 

 

 
» Name(English) : GOLDEN TOOTHLESS 
TREVALLY 
» Scientific Name : GNATHANODON 
SPECIOSUS 
»Local Name:                بياض(االسم المحلي(      
 

  
» Name(English) : HARDTAIL SCAD 
» Scientific Name : MEGALASPIS CORDYLA 
»Local Name:                بياض(االسم المحلي(        
 

 

 
» Name(English) : TALANG QUEEN FISH 
» Scientific Name : SCOMBEROIDES 
COMMERSONIANUS 
»Local Name:               دراب(االسم المحلي (     

 

 
» Name(English) : DOUBLE DOTTED  
QUEENFISH 
» Scientific Name : SCOMBEROIDES LYSAN 
»Local Name:              بياض(االسم المحلي           (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

  
» Name(English) : TOLI NEEDLE, SCALED 
QUEENFISH 
» Scientific Name : SCOMBEROIDES TOLI 
»Local Name:              جدب(االسم المحلي            (     
 

 

» Name(English) : BIGEYE SCAD 
» Scientific Name : SELAR 
CRUMENOPHTHAMUS 
»Local Name:              جدب(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : OXEYE SCAD 
» Scientific Name : SELAR BOOPS 
»Local Name:              جدب(االسم المحلي(   

 

 
» Name(English) : YELLOW STRIPE 
TREVALLY 
» Scientific Name : SELAROIDES LEPTOLEPI 
»Local Name:                بياض(االسم المحلي           (     

  
» Name(English) : GREATER AMBERJACK 
» Scientific Name : SERIOLA DUMERILI 
»Local Name:               بياض(االسم المحلي(         
 

 

 
» Name(English) : BLACK BANDED 
TREVALLY 
» Scientific Name : SERIOLINA 
NIGROFASCIATA 
»Local Name:               بياض(االسم المحلي              (     

  
» Name(English) : SPOTTED POMPANO 
» Scientific Name : TRACHINOTUS BAILLONI 
250-350MM 
»Local Name:               صفاطم(االسم المحلي          (     

 

 
» Name(English) : ORIENTAL FLYING 
GURNARD 
» Scientific Name : DACTYLOPTERA 
ORIENTALIS 
»Local Name:             سمك الطائر(االسم المحلي(    

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : MILKFISH BONY SALMON 
» Scientific Name : CHANOS CHANOS 
»Local Name:             بازيد/مرواح(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : DORAB WOLFHERRING 
» Scientific Name : CHIROCENTRUS DORAB 
»Local Name:             مخنيف(االسم المحلي            (     

 

» Name(English) : KONOSHIRO GIZZARD 
SHAD  
» Scientific Name : CLUPANODON 
PUNCTATUS 
»Local Name:              ساردين(االسم المحلي(   

 

 
» Name(English) : RAINBOW SARDINE 
» Scientific Name : DUSSUMIERIA ACUTA 
»Local Name:              ساردين(االسم المحلي     (     

 

 
» Name(English) : BLUE SCALED HERRING  
» Scientific Name : HARENGULA ZUNASI 
»Local Name:              ساردين(االسم المحلي      (     

 

 
» Name(English) : INDIAN ILISHA  
» Scientific Name : ILISHA INDICA 
»Local Name:            عيدة(االسم المحلي(     

  
» Name(English) : REEVES SHAD  
» Scientific Name : MACRURA REEVESIL 
»Local Name:              ساردين/عيدة(االسم المحلي  (     

 

 
» Name(English) : GOLD STRIPE 
SARDINELLA 
» Scientific Name : SARDINELLA GIBBOSA 
»Local Name:             ساردين/عيدة(االسم المحلي    (     

 

 
» Name(English) : SPOTTED SARDINELLA 
» Scientific Name : SARDINELLA SIRM 
»Local Name:             ساردين(االسم المحلي    (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

» Name(English) : YELLOBELLY THREADFIN 
BREAM 
» Scientific Name : NEMIPTERUS BATHYBIUS 
»Local Name:             ابو سنة(االسم المحلي(          

 

 
» Name(English) : JAPANESE THREADFIN 
BREAM 
» Scientific Name : NEMIPTERUS JAPONICUS 
»Local Name:           ابو سنة/عندق (االسم المحلي(        

 

 
» Name(English) : ORNATE THREADFIN 
BREAM  
» Scientific Name : NEMIPTERUS HEXODON 
»Local Name:            ابو سنة(االسم المحلي           (     

 

 
» Name(English) : PALEFINNED THREADFIN 
BREAM 
» Scientific Name : NEMIPTERUS 
MARGINATUS 
»Local Name:              ابو سنة(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : DOUBLE WHIP TREADFIN 
BREAM 
» Scientific Name : NEMIPTERUS 
NEMATOPHORUS 
»Local Name:             ابو سنة(االسم المحلي(     

 

» Name(English) : REDSPINE THREADFIN 
BREAM 
» Scientific Name : NEMIPTERUS NEMURUS 
»Local Name:              ابو سنة(االسم المحلي          (     

 

 
» Name(English) : ROSY THREADFIN BREAM 
» Scientific Name : NEMIPTERUS PERONII 
»Local Name:              ابو سنة(االسم المحلي         (     

 

 
» Name(English) : NOTCHED THREADFIN 
BREAM 
» Scientific Name : NEMIPTERUS TOLU 
»Local Name:             ابو سنة(االسم المحلي    (     

 

 
» Name(English) : GOLDEN THREADFIN 
BREAM  
» Scientific Name : NEMIPTERUS VIRGATUS 

 

  وزارة الثروة السمكية 

»Local Name:             ابو سنة(االسم المحلي              (     

 

 
» Name(English) : MONOCLE BREAM 
» Scientific Name : SCOLOPSIS MONOGRAMA
»Local Name:              نسار(االسم المحلي           (     

 

 
» Name(English) : LATTICE MONOCLE 
BREAM 
» Scientific Name : SCOLOPSIS 
TAENIOPTERUS 
»Local Name:             نسار(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : WHITECHEEK MONOCLE 
BREAM 
» Scientific Name : SCOLOPSIS VOSMERI 
»Local Name:            نسار(االسم المحلي           (     

 

 
» Name(English) : SHUTTLES HOPPFISH 
» Scientific Name : PERIOPHTHALMUS 
CANTONENSIS 
»Local Name:             تمساح(االسم المحلي       (     

 

 
» Name(English) : BARTAIL FLATHEAD 
» Scientific Name : PLATYCEPHALUS 
INDICUS 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : STRIPPED CATFISH 
» Scientific Name : PLOTOSUS LINEATUS 
»Local Name:            حاف(االسم المحلي             (     

 

 
» Name(English) : FOURFINGER THREADFIN 
» Scientific Name : ELEUTHERONEMA 
TETRADACTYLUS 
»Local Name:            ابو شارب(االسم المحلي      (     

 

» Name(English) : INDIAN THREADFIN  
» Scientific Name : POLYNEMUS INDICUS 
»Local Name:             ابو شارب(االسم المحلي      (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : BLACKSPOT THREADFIN 
» Scientific Name : POLYNEMUS SEXTARIUS 
»Local Name:            عيسة(االسم المحلي             (     

 

 
» Name(English) : SILVER GRUNT 
» Scientific Name : POMADASYS HASTA 
»Local Name:             الناقم(االسم المحلي            (     

 

» Name(English) : BLOCHED GRUNT 
» Scientific Name : POMADASYS 
MACULATUS 
»Local Name:               الناقم(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : PAINTED SWEETLIP 
» Scientific Name : PLECTORHYNCHUS 
PICTUS 
»Local Name:           الناقم (  المحلياالسم        (     

 

 
» Name(English) : RED BIGEYE 
» Scientific Name : PLECTORYNCHUS 
MACRACANTHUS 
»Local Name:           الناقم  (االسم المحلي      (     

 

 
» Name(English) : MOONTAIL BIGEYE 
» Scientific Name : PLECTORYNCHUS 
HAMRUR 
»Local Name:              نابو عي(االسم المحلي  (     

 

 
» Name(English) : PURPLE SPOTTED BIGEYE 
» Scientific Name : PLECTORYNCHUS 
TAYENUS 
»Local Name:            ابو عين(االسم المحلي     (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : INDIAN HALIBUT 
» Scientific Name : PSETTODES ERUMEI 
»Local Name:   مداس/آلب/سبط(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : COBIA 
» Scientific Name : RACHYCENTRON 
CANADUM 
»Local Name:              سخلة(االسم المحلي   (     

 

 
» Name(English) : GREEN BLOTCHED 
PARROTFISH  
» Scientific Name : SCARUS GHOBBAN 
»Local Name:        حرير/درة(االسم المحلي       (     

 

 
» Name(English) : BELANGER'S CROAKER  
» Scientific Name : JOHNIUS BELANGERII 
»Local Name:                           االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : FLOWER CROAKER  
» Scientific Name : NIBEA ALBIFLORA 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : BROTCHED CROAKER  
» Scientific Name : NIBEA MACULATA 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : TIGERTOOTH CRAKER  
» Scientific Name : OTOLITHES RUBER 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : BRONZE CROAKER  
» Scientific Name : OTOLITHOIDES 
BIAURITUS 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : SILVER CROAKER 
» Scientific Name : PENNAHIA ARGENTATA 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : LARGE YELLOW CROAKER 
» Scientific Name : PSEUDOSCIAENA 
CROCEA 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : GREED-BACKED JEWFISH 
» Scientific Name : PSEUDOSCIAENA 
SOLDADO 
»Local Name:                             االسم المحلي    

 

 
» Name(English) : CHARCOAL GROUPER 
» Scientific Name : CEPHALOPHOLIS 
PACHYCENTRON 
»Local Name:       هامور/خلخل/آشر(االسم المحلي      (     

 

 
» Name(English) : VERMILION GROUPER 
» Scientific Name : CEPHALOPHOLIS 
MINIATA 
»Local Name:             ناجل(االسم المحلي(           

 

 
» Name(English) : OVERCAST GOUPER  
» Scientific Name : CEPHALOPHOLIS 
BOENACK 
»Local Name:       هامور/خلخل/آشر(االسم المحلي     (     

 

 
» Name(English) : SPOTTED GOURPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
AREOLATUS 
»Local Name: )               خلخل/آشر(االسم المحلي       

 

 
» Name(English) : EDGEBLACK GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS SUMMANA 
»Local Name:              خلخل/آشر(االسم المحلي (     

 

 
» Name(English) : SPOTTED GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS FARIO 
»Local Name:              خلخل(االسم المحلي         (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : BLACKSPOTT GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
EPISTICTUS 
»Local Name:             خلخل اسود/آشر(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : ROCKFISH GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS MEGACHIR 
»Local Name:            خلخل الصخور(االسم المحلي(    

 

 
» Name(English) : STRIPED GROUPER  
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
LATIFASCIATUS 
»Local Name:             خلخل/آشر(االسم المحلي(    

 

 
» Name(English) : BLACKFIN GROUPER 
» Scientific Name : TRISOTROPIS 
DERMOPTERUS 
»Local Name:             خلخل/آشر(االسم المحلي   (     

 

 
» Name(English) : YELLOW STRIPED 
GROUPER 
» Scientific Name : DIPLOPRION 
BIFASCIATUM 
»Local Name:     ابو شريط اصفر/خلخل(االسم المحلي(    

 

 
» Name(English) : BANDED GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
AMBLYCEPHALUS 
»Local Name:             آشر/خلخل(االسم المحلي(     

 

 
» Name(English) : RED SPOTTED GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS AKAARA 
»Local Name:            آشر/خلخل (االسم المحلي(    

 

 
» Name(English) : YELLOW GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS AWOARA 
»Local Name:            عدس(المحلي  االسم           (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : BLEEKER'S GROUPER  
» Scientific Name : EPINEPHELUS BLEEKERI 
»Local Name:           خلخل(ي االسم المحل              (     

 

 
» Name(English) : BROWN-SPOTTED 
GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHEUS 
CHLOROSTIGMA 
»Local Name:           خلخل(لمحلي االسم ا(    

 

 
» Name(English) : MALABAR GROUPER  
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
MALABARICUS 
»Local Name:            خلخل(االسم المحلي  (     

 

 
» Name(English) : BLACK-TRIPPED 
GROUPER  
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
FASCIATUS 
»Local Name:              خلخل(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : BROWNSPOTTED 
GROUPER  
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
CHLOROSTIGMA 
»Local Name:             آشر/خلخل(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : SIXBAR GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS 
SEXFASCIATUS 
»Local Name:             خلخل(االسم المحلي(    

 

 
» Name(English) : GREASY GROUPER 
» Scientific Name : EPINEPHELUS TAUVINA 
»Local Name:             شهوة(االسم المحلي             (     

 

 
» Name(English) : LEOPARD CORAL 
GROUPER 
» Scientific Name : PLECTROPOMUS 
LEOPARDUS 

 

  وزارة الثروة السمكية 

5»Local Name:   آشر الشعاب المرجانية(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : GOLDEN RABBIFT FISH 
» Scientific Name : SIGANUS GUTTATUS 
»Local Name:             زيزان(االسم المحلي         (     

 

 
» Name(English) : SILVER SILLAGO  
» Scientific Name : SILAGO SIHAMA 
»Local Name:      حار  (  االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : KING SOLDIER BREAM 
» Scientific Name : AGRYROP SPINIFER 
»Local Name:             نسار(االسم المحلي       (     

 

 
» Name(English) : LONG SPINE SEABREAM 
» Scientific Name : EVYNNIS CARDINALIS 
»Local Name:            نسار(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : GENUINE PORGY 
» Scientific Name : PAGROSOMORUS MAJOR 
»Local Name:             نسار(االسم المحلي            (     

 

 
» Name(English) : YELLOWFIN SEABREAM  
» Scientific Name : SPARUS LATUS 
»Local Name:             حربت(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : YELLOWBACK SEABREAM 
» Scientific Name : TAIUS TUMIFRONS 
»Local Name:            حربت(االسم المحلي             (     

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : GREAT BARRACUDA 
» Scientific Name : SPHYAENA BARRACUDA 
»Local Name:              قد/عقام(االسم المحلي           (     

 

 
» Name(English) : BANDED BARRADUDA  
» Scientific Name : SPHYRAENA 
»Local Name:       قد/عقام(االسم المحلي(    

 

 
» Name(English) : LONGSPINE SEAHORSE 
» Scientific Name : HIPPOCAMPUS HISTRIX 
»Local Name:             فرس البحر(االسم المحلي(             

 

 
» Name(English) : SILVER POMFRET 
» Scientific Name : STROMATEOIDIDES 
ARGENTEUS 
»Local Name:             حالوة(االسم المحلي        (     

 

 
» Name(English) : CHINESE PMOFRET 
» Scientific Name : STROMATEOIDES 
CHINENSIS 
»Local Name:              حالوة(االسم المحلي    (     

 

 
» Name(English) : SLENDER LIZARDFISH 
» Scientific Name : SAURIDA ELONGATA 
»Local Name:             برم(االسم المحلي            (     

 

 
» Name(English) : GREATER LIZARDFISH 
  
» Scientific Name : SAURIDA TUMBIL 
»Local Name:             برم(االسم المحلي       (     

 

 
» Name(English) : BRUSHTOOTH LIZARDFISH 
» Scientific Name : SAURIDA UNDOSQUAMIS 
»Local Name:             برم(االسم المحلي             (     

FISH OF YEMENFISH OF YEMEN من أسماك اليمن من أسماك اليمن

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : RUSSELL'S  
SNAPPER 
» Scientific Name : LUTJANUS 
RUSSELLI 
»Local Name:   االسم المحلي

)            قطميمه/حبيرا(     

 

 
» Name(English) : BLOOD  SNAPPER 
» Scientific Name : LUTJANUS 
SANGUINEUS 
»Local Name:          االسم المحلي

)            مرجان(     

 

 
» Name(English) : EMPEROR RED  
SNAPPER 
» Scientific Name : LUTJANUS SEBAE 
»Local Name:      االسم المحلي

)               ابو قفل/خمبقات(     

 

 
» Name(English) : BROWN STRIPE 
SNAPPER 
» Scientific Name : LUTJANUS VITTA 
»Local Name:    حنجومر(االسم المحلي  (
                 

 

 
» Name(English) : PINJALO SNAPPER 
» Scientific Name : PINJALO PINJALO 
»Local Name:              ابو (االسم المحلي

)               قالت     

 

Lutjanus quinquelineatus 
BLUE-LINED SNAPPER 
»Local Name:           االسم المحلي

)         قلوان(   
 

 

  وزارة الثروة السمكية 

( F:Scombridae )  TUNA التونة عائلة التونة  

» Name(English) : Yellowfin Tuna  
» Scientific Name Thunnus Albacores 

»Local Name: )صفراء الزعانف) الثمد االسم المحلي  

» Name(English) : Longtail Tuna 

» Scientific Name Thunnus Tonggol 

»Local Name: )محلياالسم ال) الزينوب

» Name(English) : Little  Tuna  
» Scientific Name Euthynnus affinis 

»Local Name: )التونة المنقطة) الشروة االسم المحلي  

» Name(English) : Skipjack Tuna 

» Scientific Name: Katsuwonous Pelamis 

»Local Name: )صنوفة /حقيبة)الوثابة االسم المحلي      

 
 
 

» Name(English) : Gymnosarda unicolor 
» Scientific Name:  DOGTOOTH TUNA 
»Local Name )زينوب(                  االسم المحلي 

 

 
» Name(English) : WAHOO 

» Scientific Name : ACANTHOCYBIUM 
SOLANDRI 

»Local Name:           سنك  (االسم المحلي(  

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : FRIGATE MACKEREL 

» Scientific Name : AUXIS THAZARD 
»Local Name:     )صنوفة/تليب(  االسم المحلي 

 

 

 
» Name(English) : INDIAN MACKEREL 

» Scientific Name : RASTRELLIGER 
KANAGURTA 

»Local Name:          )باغة(  االسم المحلي 

 

 
» Name(English) : INDO PACIFIC 

MACKEREL 
» Scientific Name : RASTRELLIGER 

BRACHYSOMA 
»Local Name:         )باغة(  االسم المحلي  

 

 
» Name(English) : BIGEYE TUNA 

» Scientific Name : THUNNUS OBESUS 
»Local Name:          )تونة(  االسم المحلي 

  
» Name(English) :  King Fish 

» Scientific Name : Scomberomorus 
Commersoni  

»Local Name:              ديرك(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : INDO-PACIFIC SPANISH 

MACKEREL 
» Scientific Name : SCOMBEROMORUS 

GUTTATUS 
»Local Name:          )بطابط(  االسم المحلي 

» Name(English) : Sailfish 

» Scientific Name : Istiophorus platyperus  
»Local Name:          )ابو شراع( االسم المحلي 

» Name(English) : Swordfish 

» Scientific Name : Xiphias gladius 

»Local Name:          )فرس( االسم المحلي 

 

 
» Name(English) : BROADBILL 

SWORDFISH 
» Scientific Name : SIPIAS GLADIUS 

»Local Name: )فرس(االسم المحلي    

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : BLUE MARLIN 

» Scientific Name : MAKAIRA MAXARA 
»Local Name:              فرس(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) :  Chab MACKEREL 

» Scientific Name : Scomber japanicus  
»Local Name:              بطابط(االسم المحلي(  

  
  

Sharks  القرش( األسماك الغضروفية(  

 

 
 » Name(English) : WHITE CHECK 
SHARK 
» Scientific Name : 
CARCHARHINUS DUSSUMIERI 
»Local Name:    االسم المحلي

)قرش/لخم(     

 

 
» Name(English) : SPOTTAIL 
SHARK 
» Scientific Name : 
CARCHARHINUS SORRAH 
»Local Name:    االسم المحلي

)شعفة/لخم(   

  
» Name(English) : SPOTTED 
SHARK 
» Scientific Name : MUSTELUS 
MANAZO 
»Local Name:    االسم المحلي

  )قرش/لخم(

 

» Name(English) : THRESHER 
SHARK 
» Scientific Name : ALOPIAS 
PELAGICUS 
»Local Name:    االسم المحلي

)شويط/لخم(   

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : BLUE SPOTTED 
STINGRAY 
» Scientific Name : DASYATIS 
KUHLII 
»Local Name:    االسم المحلي

  )فهلول(

 

 
» Name(English) : PALE-EDGED 
STINGRAY  
» Scientific Name : DASYATIS 
ZUGEI 
»Local Name:    االسم المحلي

  )وطواط(

 

 
» Name(English) : JAPANESE 
BUTTERFLY RAY 
» Scientific Name : GYMNURA 
JAPONICA 
»Local Name:    ابو (االسم المحلي
  )سفن

 

 
» Name(English) : DEVIL RAY 
» Scientific Name : MOBULA 
DIABOLUS 
»Local Name:    االسم المحلي

  )رقيطة(

 

 
» Name(English) : JAPANESE 
DEVIL RAY 
» Scientific Name : MOBULA 
JAPONICA 
»Local Name:    االسم المحلي

)رقيطة(  

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : MOTTLED 
EAGLE RAY 
» Scientific Name : AETOBATUS 
NARINARI 
»Local Name:    قديد(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : COWHEAD 
EAGLE RAY 
» Scientific Name :MYLIOBATIS 
TOBIJEI 
»Local Name:    قديد(االسم المحلي(  

 

 
» Name(English) : ZEBRA SHARK 
» Scientific Name : STEGOSTOMA 
FASCIATUM 
»Local Name:  قرش (االسم المحلي

)مفرشة/  

 

 
» Name(English) : BEAKED 
GUITARF FISH 
» Scientific Name : RHINOBATOS 
SCHLEGELII 
»Local Name:  المحلي   االسم

)قطقطة(  

 

 
» Name(English) : SCALLOPED 
HAMMER HEAD 
» Scientific Name : SPHYRNA 
LEWINI 
»Local Name  )قرين/قرش ابو مطرقة(االسم المحلي

          

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

» Name(English) : Sandbar 
Shark 
» Scientific Name : Carcharhinus
plumbeus  
»Local Name           )دجل/لخم(االسم المحلي

 

» Name(English) : Blacktip Reef 
Shark 
» Scientific Name : Carcharhinus 
mealanopterus  
»Local Name           )هلكة/لخم(االسم المحلي

 

» Name(English) : Whitecheek 
Shark 
» Scientific Name : Carcharhinus 
dussumieri  
»Local Name )قرش/لخم (االسم المحلي

 

» Name(English) : Milk Shark  
» Scientific Name : Rhizoprionodon 
acutus  
»Local Name           )قرش/لخم(االسم المحلي

 

  وزارة الثروة السمكية 

  Crustaceaالقشريات 
  

 Lobster الشروخ  :  اوال   

.

» Name(English) : 
Scalloped Spiny Lobster  
» Scientific Name: 
Panulirus homarus  

 » Local name:     ) الشروخ
)الصخري  االسم المحلي 

» Name(English) : 
Ornate Spiny Lobster  
» Scientific Name: 
Panulirus ornatus  

 » Local name:   )روخ الش
))الشيخ(الصخيري  االسم المحلي 

» Name(English) : 
Painted Spiny Lobster  
» Scientific Name: 
Panulirus Versicolor  

 » Local name: 

))السلطان(الشروخ الصخيري (     
االسم المحلي
» Name(English) : 
Scyllaride Lobster  
» Scientific Name: 
Thenus Orientalis   

 » Local name:   ) ام (قفيعة
))الروبيان االسم المحلي 

  

 

  وزارة الثروة السمكية 

  
            shrimp  ::Peneidae اجلمربي: ثانيا

 
» Name(English) : green tiger shrimp
» Scientific Name: Penaeus semisulcatus 
» Local name: (() االسم المحلي  

 
 

  
» Name(English) : Tiger Shrimp  
» Scientific Name: Penaeus monodon  

 » Local name: ) زنجة/الجمبري الساحلي(( االسم المحلي 

  

» Name(English) :Indian White  Shrimp
» Scientific Name: Penaeus indicus 
» Local name:   ) زنجة/جمبري(  االسم المحلي 
 

  

  

» Name(English) : Shrimp 
» Scientific Name: Penaeus  
» Local name:     زنجة/جمبري(االسم المحلي(  

  
ِ 

  
  

 

  

 

  وزارة الثروة السمكية 

  
CRABS    :   ابو مقص:ثالثا

.

» Name(English) : Blue Swimming Crab 

» Scientific Name : Portunus pelagicus 
»Local Name:        ابو مقص(االسم المحلي    (    

» Name(English) : Three Spotted Crab  

» Scientific Name : Portunus 
sanguinolentus  
»Local Name:        ابو مقص(االسم المحلي    (    

.

» Name(English) : Mud Crab  

» Scientific Name : Scylla serrata  

»Local Name:        ابو مقص(االسم المحلي    (    

  
  

 

  وزارة الثروة السمكية 

Cephalopodae  عائلة الرخويات  

 

» Name(English) : CUTTLEFISH 
» Scientific Name : (Sepia 
pharaonis) 

» Local name :     بنجيز/حبا ر(االسم المحلي(  

  

» Name(English) : CUTTLEFISH 
» Scientific Name : SEPIA Prashadi 
 » Local name      بنجيز/حبا ر(االسم المحلي(  

  

 
» Name(English) :  SQUID 
» Scientific Name : LOLIGO SP 
» Local name:   )حبار رفيع(   االسم المحلي   

 

 
» Name(English) : SQUID 
» Scientific Name : LOLIGO SP 
» Local name     )حبار رفيع(   االسم المحلي 

 

  وزارة الثروة السمكية 

 

 
» Name(English) : SQUID 
» Scientific Name : LOLIGO SP 

» Local name     )حبار رفيع(  االسم المحلي 

  

» Name(English) : SQUID 
» Scientific Name : LOLIGO SP 
» Local name   )حبار رفيع(   االسم المحلي  

  

 
» Name(English) : Squid 
 » Scientific Name : LOLIGO SP 
 » Local name:     )حبار رفيع(   االسم المحلي 

Octopus      االخطبوط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Name(English) : Octopus Sp 

» Scientific Name : (Octopus 
Vulgaris) 

» Local name :     االخطبوط(االسم المحلي(  

  

املصدر : وزارة الثروة السمكية



منال أمني - صوت األمل

يعتمدون على  املناطق  تلك  إن سكان     
مهنة االصطياد كمصدر رئيس ووحيد للدخل 
وكسب الرزق لهم وألسرهم، حيث تنتشر على 
طول سواحل البحر األحمر البالغ طولها 550 
من  سمكًيّا  وجتمًعا  قــريــة   40 مــن  أكــثــر  كــم 
منطقة ميدي شمالًا وحتى باب املندب جنوًبا، 
كما يعمل فيها أكثر من  )46334( صياًدا، على 
أكثر من )12000( قارب صيد تقليدي مختلفة 

األحجام.  
     لـ “صوت األمل” يقول رئيس هيئة 
خالد  األحــمــر  البحر  يف  السمكية  املصايد 

والتعاونيات  اجلمعيات  عــدد  :إن  الشمسي 
السمكية التي تعمل يف سواحل البحر األحمر 
قدرت بـ)68( جمعية، منها عدد )44( جمعية 
محافظة  يف    و)19(  احلــديــدة،  محافظة  يف 
تعز، و)5( جمعيات يف محافظة حجة، ويقدر 
السمكية  للجمعيات  املنتسبني  الصيادين  عدد 
الصيادين،  إجمالي  من   %  )20( نسبته  ما 
متثل   %  )80( والــبــالــغــة  الــبــاقــيــة  والــنــســبــة 

الصيادين الفردين غير املنتسبني.
تقرير  عــبــر  الشمسي  ويــســتــعــرض      
قائلًا:  الهيئة  نشاط  األمل”  لـ”صوت  مفصل 
الــتــي يشتهر  ــواع األســـمـــاك  ــ أن أهـــم  إن مــن 
االقتصادي  املـــردود  ذات  األحمر  البحر  بها 
الكبير: )الهامور، والكشر، واملرجان، والناجل، 
والزينوب،  والسخلة،  ــديــرك،  وال واجلــحــش، 
اخملتلفة،  بأنواعه  والبياض  والقد،  والشروة، 
والسمسم،  والباغة،  والعربي،  وسمكة موسى، 
مقص،  ــو  وأب الساحلي،  واجلمبري  واللخم، 
وأسماك الزينة، وغيرها( حيث تبلغ اإلنتاجية 
الثالث احملافظات  األحمر يف  للبحر  السنوية 
الساحلية أكثر من 32 ألف طن من األسماك 

السطحية والقاعية والقشريات والرخويات. 

عدد مراكز اإلنزال السمكي 
السمكي يف  اإلنــــزال  ــز  مــراك ــُدّ  ــع ت     
األساسية  االرتــكــاز  نقطة  اليمنية  السواحل 
بالطريقة  السمكية  املــــوارد  إدارة  لتنظيم 
الصحيحة، فهي تُسهم يف احلفاظ على الثروة 
السمكية من الصيد العشوائي، يقول الشمسي 
السمكية  اإلنـــزال  ملراكز  احلالي  الوضع  :إن 
ليس  األحمر  البحر  الساحلي يف  الشريط  يف 
وتقييم  تنظيم  ــادة  إعـ ــى  إل وبحاجة  مــثــالــًيّــا، 
اخلدمات  وتطوير  إدارتــهــا  لتحسني  مستمر، 
مع  ينسجم  مبــا  املــنــاســب،  الــوجــه  على  فيها 

حجم اإلنتاج السمكي املنزل عليه؛  حيث توجد 
مركز   )40( عــدد  األحــمــر  البحر  منطقة  يف 
إنزال سمكي، منها )25(  مركًزا يف محافظة 
احلديدة، و)12( مركًزا يف تعز، و)3( مراكز يف 

محافظة حجة.
دور الهيئة  

التي  الهيئة  :إن  الشمسي  خالد  يقول 
توقفت  2013م  عــام  الفعلي  نشاطها  بــدأت 
وملدى  احلالي  الصراع  فترة  خالل  العمل  عن 
ثالثة سنوات، ما تسبب يف دمار كبير يف البنى 
السمكي،  اإلنـــزال  ومــراكــز  للهيئات  التحتية 
ويف  وقواربهم؛  الصيادين  من  الكثير  وتضرر 
الهيئة  يف  تدريجًيّا  العمل  بــدأ  2019م  عــام 
القرى  يف  اليومية  احلياة  سبل  تطبيع  إلعــادة 
االصطياد  مجال  وفتح  السمكية،  والتجمعات 
العالقة،  ذات  اجلــهــات  مــع  بالتنسيق  اآلمــن 
مشروعات  لتنفيذ  ممولة  جهات  عن  والبحث 
إلعادة تأهيل مراكز اإلنزال السمكية وحتسني 

جودة اخلدمات التي تقدم إلى املستفيدين.

التحديات واملعاجلات
يواجه القطاع السمكي يف البحر األحمر 

املستمرة  والتحديات  الصعوبات  من  الكثير 
البالد  يف  املستقر  غير  األمني  الوضع  بسبب 
للبحر األحمر  عموًما، ويف الشريط الساحلي 
الساحلية يف  املناطق  تفتقر  خصوًصا،  حيث 
العامة  اخلــدمــات  وجــود  إلــى  األحــمــر  البحر 
للشرب  صاحلة  مياه  من  للسكان  األساسية 
البنية  خــدمــات  يف  ونــقــص  وصــحــة،  وتعليم 
ومــراســي،  مــوانــي  مــن  السمكية  األســاســيــة 
مجتمعات  التعاوني يف  العمل  قدرات  وضعف 

الصيادين.
    ويتحدث خالد الشمسي عبر صوت 
الصعوبات  وجود  استمرار  “مع  قائلًا:  األمل، 
يف  السمكية  للمصايد  العامة  الهيئة  أن  إال 
وجــود  تفعيل  ــإعــادة  ب قــامــت  األحــمــر  البحر 
مبحافظات  ــزال  اإلنـ مــراكــز  بعض  يف  الهيئة 
 )16( عددها  والبالغ  وحجة،  واحلــديــدة  تعز 
إلى  اخلــدمــات  وتــقــدمي  إنـــزال سمكي،  مركز 
الصيادين وأسرهم لتحسني مستوى معيشتهم، 
سواحل  يف  الصيد  مهنة  مزاولة  على  والعمل 
البحر األحمر التي متلك القدرة على حتسني 
املستدامة  التنمية  وعملية  الوطني  االقتصاد 

للبلد يف مثل هذه الظروف.

الصيد العشوائي
    وحــول الصيد العشوائي الــذي يقوم 
الشريط  يف  التقليديني  الصيادين  بعُض  به 
أن  الشمسي”  يؤكد  األحمر  للبحر  الساحلي 
السمكي  بــاخملــزون  أضــر  العشوائي  الصيد 
اإلنتاج  كميات  تراجع  إلى  وأَدّى  كبيًرا،  ضرًرا 
السمكي وقلة املعروض من األسماك املتنوعة 
املواطنني  على  أسعارها  وارتفاع  األســواق  يف 
وتــدنــي دخــل الــصــيــاديــن وأجــورهــم وضعف 

الوعي باألنظمة واإلرشادات السمكية.
االصطياد  مظاهر  مــن  أن  مبيًنا،      
قيام  األحمر  البحر  يف  )العشوائي(  اجلائر 
بــعــض الــصــيــاديــن بــاســتــخــدام الــشــبــاك ذات 
الفتحات الصغيرة جلرف اجلمبري يف موسم 
صغار  بــخــروج  تسمح  ال  حــيــث  ــاد،  االصــطــي
األسماك ويرقات اجلمبري من  تلك الفتحات 
منها،  أطنان  وتهدر  فتموت  اجلــرف  أثناء  يف 
بطريقة  االصطياد  عند  ــارة  اإلنـ واســتــخــدام 
الصيد  بعملية  والــقــيــام  املكبر،  أو  التحليق 
الــراحــة  )فــتــرة  والــتــوالــد  التكاثر  مــواســم  يف 
الصيد  إلى  باإلضافة  لألسماك(،  البيولوجية 
قوارب صيد  وجود  واملتمثل يف  القانوني  غير 

وتعبث  تنهب  و  تسرق  مرخصة  غير  أجنبية 
بالثروة.

“إن حماية  قائلًا:  الشمسي  وأضــاف     
تعُدّ  العشوائي  الصيد  مــن  السمكية  الــثــروة 
ونحن   ، استثناء  دون  مــن  اجلميع  مسؤولية 
على  للقضاء  اجلهود  كل  تضافر  إلى  بحاجة 

هذه الظاهرة، وتطبيق القانون فعلًيّا”.

الدعم واملنظمات 
أن بعض   : الــشــمــســي  ــرى خــالــد  يـ     
خالل  والدوليةــ  احمللية  ــ  الداعمة  اجلهات 
من  التخفيف  على  ساعدت  املاضية  الفترات 
مواقع  تأهيل  إعـــادة  عبر  الصيادين  معاناة 
األساسية  اخلدمات  وتوفير  السمكي،  اإلنزال 
يف بعض القرى من مياه وتعليم وصحة ، وتوزيع 
االصطياد  ومعدات  الصغيرة،  الصيد  قــوارب 
وأدوات  ومعدات  الثلج،  وحوافظ  شباك،  من 
غذائية،  سلٍل  توفير  إلى  باإلضافة  السالمة، 
وتربية  اســتــزراع  مشروع  تنفيذ  إلــى  والسعي 
واخلوخة،  اخملا  مدينة  يف  بخاصة  األسماك 
وبتمويل  عبس  منظمُة  ستنفذه  املشروع  وهذا 

من احلكومة األملانية.   

%%8484 يؤكدون أهمية تأثير عائدات الثروة السمكية على الناجت القومي يف اليمن يؤكدون أهمية تأثير عائدات الثروة السمكية على الناجت القومي يف اليمن

 الدكتورة هناء رشيد أحمد
  رئيسة  الهيئة العامة ألبحاث علوم البحار واألحياء املائية

مة مةالثروة السمكية .. ثروة قيِّ الثروة السمكية .. ثروة قيِّ
البحر األحمر وخليج عدن تزخر  اليمن يف  سواحل 

والبحر العربي  بثروة سمكية متنوعة ومتجددة 
الغذائية،  األســمــاك  بسلعة  احمللية  األســـواق  تغطية  يف  تسهم 
وتصدير أنواع مهمة من األسماك واألحياء البحرية إلى األسواق 

العاملية.
الغذائي  ليست مصدًرا مهًما لألمن  السمكية  فالثروة      
فقط وإمنا هي نشاط اقتصادي متكامل. يدعم القطاع السمكي 
نحو%10  من إجمالي السكان؛ أي نحو 250ألف أسرة، إلَّا أن 
أسعار  ارتفاع  بسبب  األخيرة  السنوات  يف  القطاع  كفاية  تدني 
إمـــدادات  ــة  وشــحَّ املـــوارد   استخدام  إمكانات  وضعف  الــوقــود 
الكهرباء انعكس على ارتفاع تكاليف التشغيل وقلة االستثمارات 
دخل  تــدهــور  على  ساعد  الــذي  األمــر  القطاع،  نحو  املوجهة 

الصيادين وانخفاض مستواهم املعيشي.
   ويف اجتاه آخر ظهرت احلاجة إلى زيادة كميات املصيد 
استغالل  غير مستدام  إلى  ى  أدَّ املعيشية، مما  املتطلبات  لسدِّ 
للموارد الطبيعية والذي أثر سلًبا يف اخملزون، تزامنا مع ضعف 
املشروع  غير  الصيد  وزيادة  البحري  والتفتيش  الرقابة  منظومة 
عمليات  تعرقلت  املصيد  بعد  ما  مستوى  وعلى  املرخص،  وغير 
الطلب  ــادة  وزي التشغيل.  تكاليف  ارتفاع  بفعل  القيمة  سالسل 
يفوق  مبا  لألسماك  املبرر  غير  االرتفاع  إلى  ى  أدَّ العرض  على 
من القدرة الشرائية ملعظم املواطنني. كلُّ هذا وغيره يحتاج إلى 
إعادة النظر بآلية إدارة القطاع مبا يوازي  ضخ االستثمارات يف 
اجملاالت املتخلفة، ويحدث نقلة نوعية للقطاع توفر فرص عمل 

متنوعة لتشغيل الشباب وقطاع واسع من السكان. 
من  االستفادة  عن  كثيًرا  انشغلت  عموًما  الدولة  إن       
القطاع السمكي، ولنا أن نعرف أن ما ُضخَّ  للقطاع من التمويالت 
األجنبية  قروًضا وهبات يف 30 السنة السابقة  لم تتجاوز 100 
مليون دوالر، وهو مبلغ زهيد مقارنة باخملصصات  املالية املقدمة  
التحتية  البنية  إبقاء  الذي أسهم يف  األمر   ، للقطاعات األخرى 
ومكونات التنمية مهملة،  وصولًا إلى تدني كفاية القطاع السمكي 

على التنمية .
م نوعي يف تنمية القطاع السمكي  ينبغي      ولتحقيق تقدُّ

اتخاذ اخلطوات اآلتية:
1ـ إعادة تأسيس اإلدارة السمكية وتقييم أدائها .

 2ـ حتديث االستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي 
الــوزارة؛ ألنها متطلبات  برامج وخطط  واستهداف محاورها يف 
لم تنفذ، وجعلها دليلًا إرشادّيًا لعمل الوزارة حتى يف حال تغير 
اليمنية  واجلاليات  التخطيط  وزارة  على  وتعميمها   القيادات، 

جلذب االستثمارات الوطنية للقطاع.
الدولي  البنك  من  املمولة   التحتية  البنية  إعــادة حصر  3ـ 
التشجيع،  الريفية  وصندوق  التنمية  ومشروع  األوربي  واالحتاد 
لعرضها  متهيًدا  صيانتها؛  وجــدولــة  تشغيلها  مستوى  وتقييم 
ووزعــت  بقروض  أنشئت  معظمها  أن  علًما   ، الناجح  للتشغيل 

للجمعيات من دون وضوح آللية سداد القروض من اجلمعيات.
 4ـ اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يلزم وزارة املالية مبوازاة 

صرف اخملصصات جلهود إعادة تأهيل القطاع السمكي.
 

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 

صوت األمل ـ خاص

إدارة  قبل  من  نُفذ  التي  العام  الــرأي  استطالع  نتائج  أظهرت   
حول  واالعــالم،  للبحوث  سنتر  انفورميشن  ملركز مين  التابع  األعالم 
الثروة  عائدات  تأثير  مــدى  أن   ، اليمن  يف  السمكية  الثروة  أهمية 
السمكية إذا مت استغالله بالشكل الصحيح على الناجت القومي مقارنة 
بالثروة النفطية يعد كبيراً جداً، وذلك بنسبة %84 من اراء املشاركني.
 كما يؤكد %98 من املشاركون يف االستطالع اخلاص لصحيفة 
“صوت األمل”، أن القطاع السمكي يعتبر مهم جداً يف عملية التنمية 
للبلد ، و يرى %59 أنه سيُسهم يف توفير فرص عمل للشباب خاصة 
يف مثل هذه األوضاع ، كما يرى املشاركون أن قطاع األسماك ساهم يف 
تغطية كافية لعملية االستثمار السمكي يف اليمن وذلك بنسبة 64%.

 وتشير النتائج أيضاً على أن عملية تطبيق التشريعات والقوانني 
التي تنظم علمية الصيد على أرض الواقع غير مفعلة وذلك حسب رأي 
%88 من املشاركني ، وأن دور املرأة الساحلية يف عملية دعم القطاع 
دعم  تُسهم يف  بهن  تنفيذ مشاريع صغيرة خاصة  يكُمن يف  السمكي 

القطاع ، وفقاً لرأي %43 من املشاركني يف االستطالع .
على  أثــر  العشوائي  الصيد  أن  املستطلعني  من   93% ويؤكد 
دور  ضعف  بسبب   ، كبير  بشكل  السمكي  القطاع  تــدهــور  عملية 
والصيادين  املواطنني  ، وجهل  الصراع  ، واستمرار  والتفتيش  الرقابة 
، والقرصنة ، كما يرى %51 أن دور منظمات اجملتمع املدني ضعيف 

مبا يخص دعم تطوير اإلنتاج السمكي .    

حملة عن دور هيئة املصايد السمكية يف البحر األحمر يف احلفاظ على الثروة السمكية 
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

كلمة أخيرة

يف  الساحلي  الشريط  يعد      
غرب  األحمر  البحر  منطقة 
البحرية  املناطق  من  اليمن 
املتميزة  السمكية  باملوارد  الغنية 
مستوى  على  نوعها  من  والفريدة 
العالم، حيث تزيد أنواع األسماك 
واألحياء البحرية يف تلك املناطق 
عن 900 نوع، وتتميز بوجود أكثر 
من 300 نوع من الشعاب املرجانية، 
ملا تتمتع به من مقومات طبيعية 
البحرية  اجلزر  وجود  حيث  من 
 155 عن  عددها  يزيد  التي 
مالئمة  طبيعية  وظروف  جزيرة، 
األحياء  مختلف  ومنو  لتكاثر 

البحرية.


