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 المقدمة
ومن ثم  المتزايدةتهتم جميع دول العالم بتوفير الغذاء بشتى السبل، نظرا لمزيادة السكانية  

فقد اتجه العالم كمه إلى االهتمام المتزايد بالثروة السمكية كجزء من الغذاء البروتينى بل والعمل 
من الثروات الطبيعية التى تمثل أحد عمى تنميتها، وتكمن األهمية االقتصادية لألسماك فى أنها 

مجزيا باإلضافة إلى أن األسماك تعتبر  ااقتصاديإالتى يمكن أن تدر عائدا  ةاقتصاديإلاألنشطة ا
كما يمكن أن تعتبر حاليا ومستقبال أحد أهم البدائل )اآلمن( مصدرا رئيسيا لمبروتين الحيوانى 

ها وتنميتها لممساهمة فى تحقيق األمن الغذائى، لمحوم الحمراء، وبالتالى فإنه يجب المحافظة عمي
وبصفة خاصة فى تحسين المستوى الغذائى بزيادة المحتوى البروتينى منه، إذ تحتوى األسماك 

% بينما تقدر نسبته بالمحوم الحمراء بحوالى 1.81عمى نسبة عالية من البروتين تقدر بحوالى 
، كما تحتوى األسماك عمى (1)%.8.ى % وباأللبان بحوال.1.8%، وبالبيض بحوالى 1.81

كميات كبيرة من الفيتامينات الضرورية لإلنسان كفيتامين أ، د فضال عن إحتوئها عمى بعض 
ممميجرام فوسفور،  181، 52، 052المعادن الضرورية لجسم اإلنسان والتى تقدر بحوالى 

ام من فيتامين )أ( عمى ميكرو جر  .0 وحوالى ،يود 83..وكالسيوم، حديد عمى الترتيب، وحوالى 
 .(2)الترتيب

وال شك أن جميع الدول متقدمة أو نامية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ألفرادها عن  
 واالجتماعي االقتصادي، وفى الواقع فإن مفهوم التقدم واالجتماعي االقتصاديطريق التقدم 

فى الدول النامية، ولذلك وطرق تحقيقه والمشاكل التى تواجهه تختمف فى الدول المتقدمة عنها 
قتصادى فى الدول المتقدمة والتنمية فى الدول النامية، حيث إليفرق االقتصاديون بين النمو ا

قتصادى بأنه مجرد الزيادة فى الدخل الفردى الحقيقى بمعنى ترك التقدم إليعرف النمو ا
النسبة لعممية التنمية جتماعى لمظروف العفوية دون اتخاذ تدابير معتمدة، أما بالقتصادى واالا

فتعرف عمى أنها إجراءات وسياسات وتدابير معتمدة تؤدى إلى تغير بنيان وهيكل االقتصاد 
القومى وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة فى متوسط دخل الفرد الحقيقى عبر فترة ممتدة 

 .(3)من الزمن بحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد
اع الثروة السمكية فى اليمن جزءا من القطاعات التى يتكون منها االقتصاد ولما كان قط 
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القومى فإن عممية تنميته تعتبر جزءا من التنمية االقتصادية الشاممة، حيث تواجه تنمية الثروة 
السمكية فى اليمن عددًا من المعوقات والمشاكل التى يجب عمى الدولة أن تتغمب عميها، وذلك 

نتاج السمكى، ورفع مستوى نصيب الفرد من األسماك والعمل عمى زيادة إلادة االعمل عمى زيب
 حجم الصادرات اليمنية.

وتعرف التنمية السمكية عمى أنها الزيادة فى اإلنتاج السمكى سواء كانت الزيادة عن  
خرى طريق التوسع األفقى بإضافة مساحة جديدة إلى الرقعة السمكية وزيادة العناصر اإلنتاجية األ

كالعمالة ورؤوس األموال واإلدارة، أو الزيادة عن طريق التوسع الرأسى بتكثيف عمميات الصيد 
فى الرقعة السمكية المتاحة من خالل تغيرات فى نسب عناصر اإلنتاج واستخدام األساليب 

 .(1)الحديثة فى الصيد وزيادة الكفاءة اإلنتاجية
ير من التغيرات فى عرض عوامل اإلنتاج والتنمية السمكية عممية يتم من خاللها كث 

السمكى التى تظهر نتيجة إضافة موارد سمكية ورؤوس أموال جديدة، وزيادة عدد العمالة السمكية 
واستخدام األساليب الحديثة فى الصيد، وتنمية القدرات األساسية لمصيادين، وحدوث تعديالت فى 

 المعوقات التى تعترض طريق التنمية السمكية.النظم والقوانين والتى من شأنها إزالة العقبات و 
وتنحصر أهم أهداف تنمية الثروة السمكية وخطط تنميتها فى زيادة اإلنتاج السمكى  

لموفاء باالستهالك المحمى، وزيادة الدخل القومى، وزيادة فرص العمالة، وتحسين دخول ومستوى 
المنتجات السمكية أو اإلحالل محل معيشة الصيادين، وزيادة حصيمة النقد األجنبى من تصدير 

 .(2)الواردات، والتنمية اإلقميمية واالستغالل السميم لمموارد بما يضمن المحافظة عميها
فالجمهورية اليمنية تقع فى جنوب غرب شبه  ،وبالنسبة لواقع الثروة السمكية فى اليمن 

يج عدن ومن الغرب الجزيرة العربية ويحدها من الشرق بحر العرب وعمان ومن الجنوب خم
البحر األحمر ومن الشمال المممكة العربية السعودية. ويبمغ طول الشواطئ اليمنية تقريبا نحو 

كيمو متر، وتمتمك أكثر من مائة وخمسين جزيرة معظمها فى البحر األحمر، وتتميز  0522
طق الجزر بظروف طبيعية مالئمة لنمو وتكاثر مختمف األحياء البحرية، مما يجعل منا

االصطياد اليمنية تتميز بوجود أسماك سطحية وقاعية تجذب المستهمك المحمى واالجنبى، كما 
ستثمار فى كافة المجاالت لإلن التنوع البيولوجى لمبحار والجزر اليمنية توفر فرصا كثيرة أ

نية السمكية، وتمتمك اليمن مخزونا هائال من الموارد واألرصدة السمكية فى الميا  البحرية اليم
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نوعا من األسماك  322-52.ألف طن سنويا ألكثر من  322صطياد ما يقارب من إيتيح 
إلى أن األنواع المستغمة حاليا من الموارد السمكية يقارب  اإلحصائياتوتشير  واألحياء البحرية.

نوعا من األسماك واألحياء البحرية وهى أنواع مرغوبة لالستهالك المحمى واالسواق  2.عددها 
% من إجمالى أنواع االسماك 11نواع تصل إلى ما يقارب األستغالل هذ  إجنبية ونسبة اال
حياء البحرية المتواجدة فى الميا  اليمنية. وتحتل اليمن المرتبة الرابعة بين الدول العربية األو 

المنتجة لألسماك أى بعد المغرب، موريتانيا، ومصر، والزالت هناك أنواع من األسماك غير 
 .(1)ة حاليا مثل: التونة المهاجر، وشروخ وجمبرى االعماقمستغم

 0223ألف فرصة عمل فى عام  15.القطاع السمكى فى توفير أكثر من وقد ساهم  
ألف فرصة عمل  5.تشكل منها حوالى  2..1ألف فرصة عمل فى عام  122مقارنة بحوالى 

عمل فى عمميات تداول  ألف فرصة 052لمصيادين فى عمميات الصيد البحرى وما يقارب من 
% من إجمالى عدد النشطين 85.وتسويق المنتجات السمكية والنشاطات المصاحبة مثمت نسبتهم 

مميون نسمة بنسبة  181اقتصاديا من السكان، ويعيل المشتغمون فى القطاع السمكى حوالى 
 % من إجمالى عدد السكان..8.

وتحتل الصادرات السمكية المرتبة األولى فى الصادرات الوطنية غير النفطية وبنسبة  
حسب أقسام وفصول التصنيف التجارى الدولى،  الجمالى الصادرات% إلى المجموع العام 32

توزع األمر الذى أوجب وتتمتع األسماك اليمنية بسمعة جيدة فى األسواق العربية واألجنبية، 
تحاد األوروبى، الدول إلية عمى مجموعات كثيرة من الدول منها الدول العربية، االصادرات السمك

اآلسيوية، ويعتبر الحبار والجمبرى والشروخ الحى والمجمد واألسماك الطازجة والمحضرة عمى 
دولة عربية وأجنبية  52هيئة شرائح من أهم الصادرات اليمنية الموجهة إلى أسواق أكثر من 

 سنويا.
 دراسة:مشكمة ال
نطالقا من كون القطاع السمكى من القطاعات التى يعول عميها فى تحقيق الموارد إ 

النقدية لمجمهورية اليمنية وزيادة القيمة المضافة لمدخل القومى، وعمى الرغم من إمتالك اليمن 
 322مخزونا كبيرا من الموارد واالرصدة السمكية فى الميا  البحرية يتيح اصطياد ما يقارب من 

 نوعا من األسماك واالحياء البحرية. 322-52.ألف طن سنويا ألكثر من 
 األسماكنوعا من  2.نواع المستغمة حاليا من الموارد السمكية يقارب عددها ألإال أن ا 
يتحقق  والذىمثل ألستغالل اإلالبحرية، مما يشير أن قطاع الثروة السمكية لم يستغل ا واألحياء
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ثر عمى أستخدام الرشيد لمموارد المائية، مما إل، وااألسماكتدامة لمصايد معه أيضا التنمية المس
% كمتوسط لمفترة 085تدنى مساهمة القطاع السمكى فى إجمالى الناتج المحمى والذى بمغ 

كجم/  .(، ومن ثم تدنى متوسط نصيب الفرد من األسماك والذى قدر بحوالى 2-0223..1)
،  كيمو جرام/ سنة .1.8األسماك عالميا البالغ حوالى  سنة مقارنة بمتوسط نصيب الفرد من

  .(0223)كيمو جرام/ سنة عام  .1081لغ حوالى الباوعربيًا 
 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى مجموعة من األهداف المحددة والتى يمكن من خاللها معالجة مشكمة  
 تتمثل هذ  االهداف فى االتى:الدراسة، وتنمية النشاط االنتاجى فى مجال الثروة السمكية، و 

دراسة الوضع الراهن لمقطاع السمكى من خالل دراسة تطور اإلنتاج، واإلستهالك،  -1
والصادرات السمكية مع التطرق إلى دور التصنيع واإلستثمارات فى تنمية الثروة السمكية، 

 وكذلك العمالة السمكية ووحدات الصيد المختمفة.

 تواجه صيادى العينة، ومقترحاتهم لمواجهتها. دراسة المشاكل والمعوقات التى -0

تقدير كال من الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لقطاع الثروة السمكية وفقا لممناطق واساليب  -.
 الصيد وسعات محركات المراكب.

دراسة التسويق الداخمى لألسماك اليمنية من خالل تقدير نموذج النقل السمكى بين  -3
 محافظات الجمهورية.

 لإلنتاج السمكى بالجمهورية اليمنية.المالي  مالتقيي -5

 دراسة جدوى لمشروع مقترح لالستزراع السمكى. -.

لمصادرات  التسويق الخارجى لإلنتاج السمكى بالجمهورية اليمنية وتقدير الميزة التنافسية -1
 .السمكية

 اليمنية. األسماكتقدير الفوائض االقتصادية لصادرات  -.

 
 
 
 
 
 

 البيانات: الطريقة البحثية ومصادر
البيانات الثانوية تمثمت بالبيانات أولهما عمى مصدرين من البيانات اعتمدت الدراسة  

المنشورة وغير المنشورة من كتب اإلحصاء السنوى لمجهاز المركزى لإلحصاء فى اليمن، 
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والبيانات الخاصة بوزارة الثروة السمكية، إضافة إلى البيانات التى تم الحصول عميها من 
وأكاديمية البحث العممى ، (F.A.O) ظمة العربية لمتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعةالمن

، باإلضافة إلى عدد من )المعمومات االلكترونية( بالقاهرة، والمعمومات المتوفرة فى شبكة اإلنترنت
مدت عمى البيانات االولية والتى اعتوثانيهما الدراسات والبحوث ذات الصمة بموضوع الدراسة، 

واعتمدت الطريقة البحثية بإلستعانة بتمك البيانات عمى األسموبين الوصفى  :عينة الدراسةبيانات 
والكمى حيث استخدم األول فى توصيف البيانات، بينما استخدم األخير فى قياس بعض 

عام فى المؤشرات والنماذج القياسية لتحقيق أهداف الدراسة مثل تقدير معادالت االتجا  الزمنى ال
 -صورتيها الخطية ونصف الموغارتيمية وفى قياس معامالت عدم االستقرار، ومعامل جينى

هيرشمان لمتركز الجغرافى لمصادرات السمكية، إضافة إلى تقدير معدالت الصيد المثمى 
إلنتاجية ا واستغالل المصايد وتقدير نموذج النقل السمكى بين مناطق الصيد، وتقدير الكفاءة

اإلقتصادى لها مع تقدير الميزة التنافسية لمصادرات المالي و  دية لمراكب الصيد، والتقييمقتصاإلاو 
 اليمنية فى األسواق العالمية.

 خطة الدراسة:
تناول الباب األول ضافة إلى المقدمة حيث إلشممت الدراسة ستة أبواب رئيسية با 

نى الوضع الراهن لقطاع الثروة فى حين تناول الباب الثاستعراض المرجعى واإلطار النظرى إلا
عمى السمكية بالجمهورية اليمنية وتضمن الباب الثالث عينة الدراسة بينما اشتمل الباب الرابع 

الخامس  قتصادية لقطاع الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية وتناول البابإلااإلنتاجية و الكفاءة 
التسويق الخارجى لإلنتاج باب السادس وتضمن ال اإلقتصادى لإلنتاج السمكىالمالي و  التقييم

 .السمكى بالجمهورية اليمنية


