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 األمساك
 الهيئة العامة للمصائد السمكية تدشن عدد من األنشطة والفعاليات

برعاية رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العلياا ووييار الاةاروس الساماكاياة و ما اا ا  

م ا ظة ال ديده دشنت الهيئة العامة للمصائد السمكياة  اا الا ا ار األدامار عادد مان 

 األنشطة والفعاليت على الن و التالا:

ت ت شعار ) دماية ب ارنا مسئوليتنا ( وضمن برناما  الاتادابايار الاوإلاناياة لا دارس  -

الرشيدس لمصائد األسماك  ا ال  ر األدمر وبالتعاون مع الهيئة العامة ألبا ااع عالاو  

ال  ار دشنت عملية الدراسة والتقييم ال يولوجا ألسماك الجم ري  ا الا ا ار األدامار 

والتا تنفذ ألول مرس منذ ارباعايان عااماا   0202الى ديسم ر  0202للفترس من اكتوبر 

وتعد من المشاريع االستراتيجية ذات الجدوى االقتصادية التا ستعود بالانافاع الاكا ايار 

 .للصيادين وللوإلن

واكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية  ا ال  ر األدمر ان هذه الادراساة تاهاد  

للقضاء على العشوائية و تأتا ضمن برنام  اإلدارس الرشيدس لمصائاد الا ا ار األدامار 

وتتضمن س عة انواع من األسماك االقتصادياة ماناهاا الاجاما اري والا ا اار بسا ا  ماا 

تتعرض له هذه االسماك من عشوائية االصطياد و اناعادا  الادراساات والاتاقايايام ماناذ 

الةمانينات من ق ل  ريق سوڤيتا، وذلك بغرض ان ناناهاا باالاقاطااع الساماكاا لار اد 

 األمن الغذائا.

ورشة عمل بال ديدس دول التوثيق وإقرار العر  ال  ري للصيادين لا امااياة الاةاروس -

السمكية  ا ال  ر األدمر، نظمتها اللجنة الفنية المجتمعية للصيادين وغار اة إلاوار  

باالاتاعااون ماع مانساساة باناياان  0202الصيادين لمدس ستة أيا   ا منتصف س تم ر 

التنموية وهيئة المصائد السمكية وأب اع علو  ال  ار وقوات خفر الساوادال، باهاد  

تأهيل ك ار الصيادين والوكالء ومنتس ا الجمعيات السمكية  ا مجال تنساياق وتانافاياذ 

األنشطة وتعزيز معار هم بالعر  ال  ري وإكسابهم مهارات وخ رات تساعدهام عالاى 

 كيفية التوثيق.

وأشار رئيس الهيئة إلى تضرر القطاع السمكا بفعل الصراع، خاصة معدات ووساائال 

الصيادين، ودرمان الكةير منهم ألدواتهم ومصدر ريقهم منكدا أهمية دامااياة الاةاروس 

السمكية وت سين مصدر دخل الصيادين من خالل العمل بالعر  الا ا اري ودوره  اا 

 .تنظيم عمل الصيادين

تدشين مخزن تو ير قطع الغيار إلصالح قوارب الصيادين المدعومة بنصف قاياماتاهاا -

% للصيادين وتوييع دراجات نارية لتفعيل دور الرقابة والاتافاتايار الا اري 02بنس ة 

ضمن برنام  دعم وتنمية مجتمع الصايااديان باتاماويال ذاتاا، وذلاك  اا أوائال شاهار 

س تم ر برعاية اللجنة الزراعية والسمكية الاعالاياا ووييار الاةاروس الساماكاياة والاقاائام 

 .بأعمال الم ا ظة

وقال رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية  ا ال  ر األدمر إن تاو ايار قاطاع الاغاياار 

يأتا الضطرار الصياد الستخدا  هذه الم ركات الصغيارس والاتاا تاعامال  00لم ركات 

على تو ير ال ترول بس   انعدا  المشتقات النفطية وسو  يتم بيع قطع الغيار بناصاف 

% وسو  يتم ايداع هذا الم لغ  ا دساب خاص ضمن برنااما  02القيمة الفعلية لها 

 .دعم وتمكين الصيادين

توييع مدخالت انتاجية للصيادين بمديريتا الصليف وكمران ضمن مشروع تا اسايان -

و الاذي يا اتاوي  .بتمويل من منظمة األغذية والزراعة ) الفاو( 520س ل العير رقم 

ب س  ما أوضح ويير الةروس السمكية على ش اك صاياد ماع ثاالجاات واإلاوا  ناجااه 

 .صياد 2502وسيستفيد منها 

وأضا  الويير الزبيري وكذلك سو  يتم ا تتاح وددس ص ياة والساعاا لالا ا ا  عان 

منا ذ بنكية تعمل على صر  م الغ للصياد اثناء الذهاب للصيد وسنعمل على معاالاجاة 

وسيلة السداد بين الصياد وال نك بأيسر الطر  واسهلها، ونسعى لتو ير تأمين للصياد 

يعينه على مواجهة ظرو  ال ياس  ا دال ماا بالاغ سان الاكا ار ويصا اح عااجازا  عان 

 .ممارسة مهنة الصيد

 الوحدات الحقلية بالمحافظات. ، 0222وزارة الزراعة باعنقود  2 :المصادر

  مقدمة

تهدف هذه اللمحة الشهرية اىل إعداد نبذة خمتصرة عن وضع االمن الغذائي يف اليمن، 
بغرض تسليط الضوء على خمتلف املواضيع  املهتمنيوتقدميها جلميع الشركاء  واملعنيني و 

 .واملستجدات مبا يساعد املسؤلني وصناع القرار من الوقوف عليها و االستفادة منها

تستمد هذه اللمحه مواضيعها من املصادر و الوزارات القطاعية املختلفة والوحدات 
مشروع منظمة األغذية والزراعة لتعزيز نظام معلومات األمن التنسيقية يف احملافظات و 

 ري احلكومية احمللية و الدولية.غو املنظمات الغذائي واإلنذار املبكر 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 السكرتارية الفنية لألمن الغذائي

 الصناعة والتجارة

 ورشة عمل دول استخد  الط ين المرك   ا انتاج الخ ز 

 نظمت ويارس الصناعة والتجارس  ا صنعاء ورشة عمل دول استخدامات الط ين المرك   ا انتاج الخ ز 

 52ت ت شعار )تشجيع المنت  الوإلنا وت سين الجودس وتعزيزا للفائدس الص ية للمستهلك( ودضار الاورشاة 

مشارك من الجهات ال كومية والقطاع الخاص ذوي العالقة وتعت ر الورشة تدشين إلدخاال الاطا ايان الاماركا  

 ا انتاج  الخ ز و لما له من  وائد غذائية و ص ية على المستوى الفردي و وائد اقتاصاادياة عالاى الاماساتاوى 

ويعت ر الدقيق المرك  خليط من إل ين القمح المستورد وبعا منتجات ال  وب الاما الاياة  كاالاذرس   –الوإلنا 

والدخن وم اصيل أخرى  تم ت ديدها  ا ورقة عمل  قادمات  اا الاورشاة . وساو  يساهام ادخاال الاطا ايان 

المرك  من تخفيف  اتورس االستيراد إضا ة الى المساهمة  ا سد الفجوس الغذائية واالدالل التادرياجاا لالاقاماح 

المستورد بمنتجات ال  وب الم لية. وتأتا هذه الورشة كنتاج لمانااقشاة الادقاياق الاماركا   اا ماناتادى داوار 

السياسات التا نظمتها السكرتارية الفنية لألمن الغذائا  ا صنعاء كسياسة عامة تساهم  اا اتاخااذ الاقارارات 

 المتعلقة بقضايا االمن الغذائا من ق ل صناع القرار وقد قدمت  ا الورشة ورقتا عمل ها . 

  األولى دول )القيمة الغذائية للط ين المرك ( تناولت أهماياة الاطا ايان الاماركا  واساتاخادامااتاه الورقة

 والعوامل االقتصادية الم ددس إلنتاجه والقيمة الغذائية والفوائد الص ية منه 

  الةانية كانت دول )تقانة الط ين المرك  و وائدها وكيفاياة اعادادهاا وماعاالاجاتاهاا والاما ااصايال الورقة

 .الزراعية المستخدمة والدور  ا تقليص الفجوس الغذائية( 

 الزراعة

  ال شرات القشرية ال مراء

ع ارس عن مجموعة ك يرس جدا من ال شارات الاطافايالاياة ذات  

و  ، دجم صغير، يوجد منها دوالا ثماناياة فال  ناوع تاقاريا اا

يرجع س   تسميتها بال شرات القشرية أنها تش ه  ى شاكالاهاا 

الخارجا الزوادف القشرية أو القشريات السمكية ديا  تاقاو  

هذه ال شرات ب ماية نفسها عن إلريق تكوين غاطااء شاماعاا 

 .دولها

ال شرات القشريه ال مراء دشره مدرعة وا ه خاطاياره عالاى 

م صول ال مضيات. يُعتقد ان موإلنها االصلا جاناوب الصايان 

ومن أهم ال شرات التا تصي  ال مضيات و السيما الالاياماون 

ال اما والمانادريان ولاهاا نا ااتاات مضايافاة أخارى كاالاعانا  

والزيتون والجوي ، والمانجو ، وال ابايا ، والموي وغيرها مان 

 .الفواكه وكذلك أشجار النخيل

اما االضرار تدخل ال شارس أجازاء  اماهاا  اا جسام الشاجارس  

ماصة العصارس الن ااتاياة ومافاريس الاتاوكساياناات السااماة ماماا 

يضعف الشجرس ويندي لموتها وبالتالا تكون النتياجاة خساارس 

مما ينثر علا دخال الامازارع واماناه  ك يرس للمزارع والزراعة

 الغذائا

تنتشر ال شره  ا معظم م ا ظات الجمهوريه اليمنية وسجلت 

   وقد اشاار الا ااداةاون اناهاا  2995الول مره  ا اليمن عا  

وجدت  ا م ا ظة تاعاز وادى الضا ااب واب  اا وادى عاناة 

وذمار رصابه ودما  علا و ا برع ، ولكن كان تواجادهاا  اا 

م ا ظة إب كان اكةر . وداليا  تناتاشار االصااباة  اا ما اا اظاة 

الجو  علا ال مضيات والتين  ا م اا اظاة الا اياضااء دسا  

 .2تقارير الوددات ال قلية   ا الم ا ظات
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