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                                                                       انيمنية اجلميٌرية يف اندخم مصادر تنٌيغ

 استاذ مشارك / محٌد ػهي ػبداهلل اجمليدي                                                        

 املقدمة:

.. واإلقتصااد  والسااساي أت تحادد أصبح في حكم المؤكد االهتمام الرسمي والشعبي 

أستراتاجاة علماة وعملاة لتوجه ضارور  اعماع علان تعوااا مصاادر الادحع المحلاي 

والقااومي للااامت . . أوجااا هاابا المهلااا الااراهت حالااة التاادهور فااي أسااعار الااع ه فااي 

السوق الع هاة العالماة بعد أت اح قت سااسة أوبك فاي اساتعادت تاواأت أساعار الاع ه   

عادت بعض العافااة إلاااا   إب كاعات تاادب أوباك وروسااا أت احااف  الاع ه علان وفي إ

وبالدعاا التاي تعتماد فاي عسابة عالااة مات مواأعتااا العاماة   . دوالراً للبرماع 07سعر 

علن محرجات الع ه   بالهبا واجات وتواجه في المرحلة الراهعاة تحادااً كبااراً احاتم 

   . لتجاوأ عاص ة اعحدار أسعار الع ه علااا أت تحشد قدراتاا وإجراءاتاا

وهو ما املي علان الحكوماة إتحااب سااساة ترشااداة تاااد الابالد ومؤسسااتاا المحتل اة 

علاان امتصاااه االهتااأاأات المتعااددت لاأمااة المالاااة العالماااة وتعااامي حالااة الكساااد 

 االقتصاااد  الااب  أصاابح هماااً عالمااااً اجتاااا مع اام البلاادات والاادوع   وأوضااح مااد 

 .ترابهاة اقتصاداات العالم   والتأثارات الشمتركة لحركة االقتصاد والتجارت العالماة

 بععااااوات  وهعاااااك دراسااااة تؤكااااد علاااان تهااااوار البعاااان التحتاااااة لجاااابا االسااااتثمارات

 "الاااادعوت إلاااان تعواااااا مصااااادر الاااادحع القااااومي وتعماااااة القهاعااااات الواعاااادت "  

ر الادحع القاومي حصوصاا وأت دعت هبه الدراسة إلن ضارورت تعمااة وتعوااا مصااد

الامت امتلك العداد مت المصادر المدرت للدحع كقهاعات األسماك والسااحة والأراعة 

 .والصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعاعة التحوالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

وأشااارت الدراسااة التااي أعاادها الباحااب معصااور البشااار  إلاان أهماااة ت عاااع وتهااوار 

مقومااات المصااادر التااي لاام تسااتثع بعااد مثااع قهااات السااااحة حاااب توجااد الكثااار ماات ال

السااحاة مثع آثار الحضارات القدامة والشواهد الجمالاة والجبااع المرت عاة والودااات 

والساوع فضال عت القالت الشامحة والصاعاعات الحرفااة التقلادااة األمار الاب  امكات 

   .مت أاادت مساهمة قهات السااحة في تركاأ العاتج المحلي االجمالي
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تعدد ومتعوت اساعد علان أراعاة مجموعاة كباارت وعوهت إلن أت الامت اتمتا بمعاخ م

مت المحاصاع الأراعاة وعلن مدار السعة مت أجع تحقاق االكت اء الاباتي فضاال عات 

المساهمة فاي التصادار واجتاباا العماالت االجعبااة. كماا أت المحاأوت السامكي الاب  

لتصعاا تمتلكه بالدعا اؤهلاا لجبا االستثمارات في هبا القهات وحصوصا في مجاع ا

السمكي وبالتالي فإت االهتماام باابه القهاعاات الواعادت اسااهم فاي إاجااد التاواأت باات 

القهاعااات السااالعاة والقهاعااات الحدمااااة فااي المسااااهمة فااي تركااااا العاااتج المحلاااي 

   .االجمالي

وأكادت الدراساة أت إحااداب تعمااة اقتصااداة حقاقاااة امكات االقتصااد ماات المعافساة فااي 

لات اتحقاق ماا لام توجاد الععاصار البشاراة المؤهلاة والمدرباة وبالتاالي اإلهار العاالمي 

اجاااا االهتماااام بتعمااااة الماااوارد البشاااراة التاااي اأحااار بااااا االقتصااااد حتااان تساااتجاا 

وهالبات   لمتهلبات التعماة وبلك عت هراق التوسا في التعلام ال عي والتقعاي والماعاي

الحصحصة وجابا االساتثمارات بضرورت إعشاء السوق المالاة مت أجع إعجاا عملاة 

االجعباة التي ت اد االقتصاد الوهعي سواء مات حاالع التادفقات الرأسامالاة التاي تسااهم 

فاي أاااادت التاراكم الرأساامالي وبالتاالي معالجااة مشاكلة تاادعي حجام الماادحرات المحلاااة 

ومت ثم أاادت فره التشثاع للعمالة والحد مت معدالت البهالاة المستشاراة فاي هاكاع 

قتصاد الوهعي أو مت حالع عقع وتاوهات التكعولوجااا المتهاورت فضاال عات تكاوات اال

 .الحبرات المحلاة واالداراة وال عاة والتقعاة

 :مشكهو انبحث - أ

مد على تالٌمن تع أالأنبالرغم من توفر العدٌد من الموارد االلتصادٌة فً الٌمن 

التصادٌة كبٌرة  أزماتمصدر رئٌس هو النفط لذلن فان االلتصاد الٌمنً ٌعانً من 

محاوالت جادة للحٌلولة دون ذلن بؤي وسٌلة لذلن ٌنبغً على الٌمن  وال توجد

 نفط .لكبدٌل ل األخرىاالهتمام الجاد بالموارد االلتصادٌة 

 أىمية انبحث: - ب

ٌعد لطاع النفط المصدر الرئٌسً للدخل فً الجمهورٌة الٌمنٌة وأهم لطاع صناعً 

لمٌة ، وهذا األمر أدى إلى وجود االختالالت هٌكلٌة مزمنة منتج ٌربطنا بالسوق العا

 فً االلتصاد الٌمنً .
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 أىداف انبحث : -ج 

 وضع األركان األساسٌة والمثلى الستغالل النفط وتطوٌره . - 1 

 إلماء نظرة على والع النفط فً الٌمن .  -2 

تعوق تنوٌع التعرف على تحدٌات االستثمارٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة التً   -3 

 مصادر الدخل فً الجمهورٌة الٌمنٌة .

التعرف على سبل معالجة هذه التحدٌات التً ستلعب دور كبٌر وستساعد على   - 4

 المدرة فً تنوٌع مصادر الدخل فً الجمهورٌة الٌمنٌة .

 فرضية انبحث : -د 

فً االلتصاد الٌمنً إن تنوٌع مصادر الدخل فً الٌمن سٌإدي إلى نمو سرٌع 

بلد  أيٌلها دور كبٌر فً تطور  ًواالستفادة من الموارد البشرٌة الت زٌادة اإلنتاجو

. 

موارد التصادٌة جدٌدة لد تكون  األنظارإلىلفت  إلىدراستنا  أهمٌةومن هنا جاءت 

 ذات لٌمة سحرٌة لاللتصاد الٌمنً .

 خطة انبحث : -ىـ 

 وستناول خطة البحث الباحث التالٌة :

 لوضع الراهن فً االلتصاد الٌمنً. االمبحث األول :  -1

 . النفطٌة فً االلتصاد الٌمنً الصناعة  للمخرجاتدور المبحث الثانً :  -2

لطاع االستثمار فً التً تواجه التحدٌات والمعولات المبحث الثالث : -3

 الجمهورٌة الٌمنٌة .

المعالجات والممترحات لحل المشكالت التً تواجهها المبحث الرابع :  -4

 السٌاحً(. –الصناعً  –السمكً المطاعات )
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 منيدية انبحث : 
استخدام الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً واألسالٌب اإلحصائٌة فً تحلٌل 

 البٌانات اإلحصائٌة ذات الصلة بموضوع البحث .

 

 جمتمغ انبحث :
هو االلتصاد الٌمنً ، وذلن باالسترشاد ببعض المإشرات االلتصادٌة 

ة السلطات الرسمٌة وكذلن التمارٌر الدولٌة الكلٌة المنشورة بواسط

 . 2002، 2002،  2002لألعوام 

 

 مراحم إخراء انبحث :
 تتحد مراحل إجراء البحث بالخطوات التالٌة : 

 البحث عن دراسات سابمة ذات عاللة بالموضوع . -1

 ومات ذات العاللة .لالبحث بالمع إلغناء مراجعالبحث عن  -2

 نظٌمها .وت اإلحصائٌةتحلٌل البٌانات  -3

 التوصٌات .النتائج وكتابة  إلىالوصول  -4

 املـبحــث األًل  : 

 ـقـتـصــاد انـيمـنــي :نالــن انٌضــغ انراى

كما هو معروف ان التخطٌط لمرحلة ممبلة البد ان ٌستند الى معرفة االوضاع 

لٌه لاللتصاد ومعرفة المشاكل والتحدٌات والمعولات التً ٌواجهها ومعرفة االح

نٌات والموارد المتاحة سواء البشرٌة او الفنٌة او المالٌة او الموارد الطبٌعٌة االمكا

وبالتالً التخطٌط على النحو الذي ٌعظم االستفادة من استغالل هذه الموارد 

 االستغالل االمثل .

من ناحٌة ثانٌة البد من النظر الى المتغٌرات الداخلٌة واالللٌمٌة والدولٌة والعمل 

عها بالشكل الذي ٌنمً لدرات االلتصاد والمجتمع وٌعزز من فرص على التكٌف م

االستفادة منها وباالخص ان المرحلة الممبلة تمثل تحدٌا خطٌرا بالنسبة الى البلدان 

ومنها الٌمن حٌث ان العصر المادم عصر العولمة والتكتالت االلتصادٌة النامٌة 

التصاالت والمعلومات وتخطً العماللة والشركات متعددة الجنسٌات وبروز ثورة ا
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الحدود المومٌة ٌمثل منعطف خطٌر ٌفرض علٌنا التخطٌط لمواجهة متغٌراته 

 واالستفادة منها .

ومما سبك ومن سٌاق نظرتنا للوضع الراهن لاللتصاد الٌمنً سنركز على جانبٌن 

 االول ٌتناول المشاكل والمعولات التً تواجه االلتصاد فً الوضع الراهن والثانً

 ٌمثل المزاٌا واالمكانٌات والموارد المتاحة لاللتصاد الٌمنً .

 -اوالً: المشاكل التً تواجه االلتصاد الٌمنً :

العدٌد من المشاكل والمعولات التً تواجه االلتصاد الٌمنً اثرت وبشكل كبٌر  هنان

على مستوٌات االداء االلتصادي خالل العمود الماضٌة وما تزال تإثر فً مستوٌات 

االداء الحالٌة سواء من حٌث الكم او الكٌف اضف الى ذلن ان هذه المعولات 

سٌكون تاثٌرها اكبر عند االنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة وااللتحاق بركب 

)المصدر الجهاز المركزي لإلحصاء دإاسة بعنوان تنوٌع مصادر الدخل العولمة 

 لمشاكل :،واهم هذه االمومً وتنمٌة اإللطاعات الواعده(

 لصور خدمات البنٌة التحتٌة : -1

حٌث ٌالحظ ان هنان لصور شدٌد فً مدى تغطٌة البنى التحتٌة مثل المناطك 

الصناعٌة الطرق والمواصالت واالتصاالت والكهرباء والمٌاه والموانىء 

االحتٌاجات والمطارات الحتٌاجات الطلب الحالً فضال عن لدرتها لتلبٌة 

زٌادة  أدى الى المستتثمرٌن االجانب االمر الذيالمستمبلٌة واحتٌاجات 

التكالٌف االنتاجٌة للمشارٌع المائمة وبالتالً التستطٌع الصمود امام العولمة 

والتستطٌع منافسة السلع االجنبٌة داخل االسواق المحلٌة عند تحرٌر التجارة 

 الخارجٌة . فضال عن المنافسة فً االسواق

 ت المعنٌة بجمع المعلومات .ضعف اوغٌاب االجهزة والمإسسا -2

ضعف لدرات العنصر البشري سواء التنظٌمٌة او االدارٌة او الفنٌة او  -3

التمنٌة والسبب فً ذلن هو للة المعاهد والمراكز الفنٌة والتمنٌة 

التعلٌم العام وزٌادة نسبة االمٌة فً الٌمن حٌث تشٌر  جودةوانخفاض 

من اجمالً  %2,55ل نسبة الى ان االمٌة مازالت تشكبعض االحصائٌات 

االنتاجٌة وبالتالً انخفاض االمر الذي ٌنعكس فً انخفاض  ، السكان

وماٌنتج عنه ، الذي ٌترتب علٌه انخفاض االستهالن واالدخار الدخل ، و
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وبماء المجتمع ٌدور فً حلمة ضعف فً عملٌة التركٌم الراسمالً ،  من

 سن مستوى االنتاجٌة .مفرغة لن ٌخرج منها اذا لم ٌنمً المهارات وٌح

فضال عن محدودٌة رإإس  ضعف المدرات التموٌلٌة لاللتصاد الوطنً : -4

االموال المتاحه لها حٌث نجد ان اصول جمٌع البنون التجارٌة فً الٌمن 

الٌمثل اال  م وهذا الرلم 2005( ملٌار دوالر فً نهاٌة العام 2,2التتعدى )

)المصدر كتاب اإلحصاء  جزء بسٌط من اصول احد المصارف العالمٌة

 .  صنعاء ( 2005السنوي 

من ناحٌة اخرى نجد ان اسهام البنون فً عملٌة التنمٌة محدودة للغاٌة 

وان معظم المروض التً ٌمدمها البنون التجارٌة تتجه نحو لطاع التجارة 

لكونها لروض لصٌرة االجل وعائدها مرتفع وتشٌر االحصاءات الى ان 

%( من اجمالً المروض 60على اكثر من )لطاع التجارة ٌستحوذ 

اما بالنسبة للبنون المتخصصة فدورها  (32)كتاب اإلحصاء السنوي ص،

 محدود.

الممدمة للمطاع الخاص والمتمثلة فً ضعف مستوى الخدمات  -5

االستشارات الفنٌة واالدارٌة والمانونٌة والخبرات الالزمة ووجود 

لتصاد بشكل عام والمطاع الدراسات والبحوث العلمٌة التً تدرس اال

وماهً  ، الخاص على وجه الخصوص وماٌعانٌه من مشاكل ومعولات

عدم وجود المختبرات الفنٌة  فضال عن ، سبل الخروج من هذه المشاكل

وتاهٌلها ة لالرتماء بمستوى جودة المنتجات، وورش الصٌانة الالزم

 للمنافسة الدولٌة .

 جة المابلة للتجارة الخارجٌة .محدودٌة السلع والخدمات الفنٌة المنت -6

حٌث ٌالحظ ان السلع والخدمات الٌمنٌة التً ٌتم  تصدٌرها محدودة جدا 

تتركز فً النفط الخام وهذا الوضع  وهًوٌغلب علٌها صفة المواد االولٌة 

وان اسعار النفط غٌر مستمرة ومرتبطة بالتصادٌات  خاصة غٌر صحً 

ات الصادرات من المواد الخام الدول المتمدمة اضف الى ذلن ان عائد

محدودة واسعارها متدنٌة على عكس السلع المصنعة والتً ٌخلو هٌكل 

 الصادرات الٌمنٌة منها .

من ناحٌة اخرى نجد ان معظم الدول النامٌة تموم بتصدٌر نفس السلع 

االمر الذي ٌتطلب اٌالء االهتمام  ، وهذا ٌملل من فرص تسوٌك هذه السلع

دٌرٌة وتنوٌع هٌكل الصادرات الٌمنٌة من اجل ضمان بالصناعات التص

 عائدات تكفً لتغطٌة الواردات الٌمنٌة 
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نشطة االلتصادٌة ومانتج عنها جهزة والجهات المشرفة على االتعدد اال -2

 من تعمٌدات بٌرولراطٌة وشٌوع الروتٌن فً المعامالت الحكومٌة .

دم استمرار وتتمثل هذه المشاكل فً ع، مشاكل متعلمة بالموانٌن  -2

فضال عن تاخر اصدار بعض الموانٌن ، التشرٌعات وسرعة  تغٌٌرها 

وباالخص بعد  ، واللوائح التفسٌرٌة المهمة والداعمة لالنشطة االلتصادٌة

 تحرٌر االنشطة االلتصادٌة وتخلً الدولة عن دورها االلتصادي .

الً بالسلع المهربة والمغشوشة وبالت المحلٌة التهرٌب واغراق السوق -2

افئة بٌن السلع المهربة وبٌن السلع كخلك منافسة غٌر مشروعة وغٌر مت

والمنتجات المحلٌة نتٌجة خلوها من الرسوم والضرائب الجمركٌة فضال 

عن رخص اسعار الشراء للسلع المهربة حٌث انها فً الغالب اما سلع 

غٌر مطابمة للمواصفات والمماٌٌس او انها سلع منتهٌة الصالحٌة او 

 ٌبة االنتهاء .لر

مشاكل متعلمة بالجمارن والضرائب : مثل فرض الرسوم الجمركٌة على  -10

وعدم استعادة الرسوم الجمركٌة على  الصادرات وتصاعد ، المواد الخام 

 معدالت الضرائب وفرض ضرٌبة المبٌعات وضرائب على المواد الخام

 فتفاع تكالٌاالمر الذي ٌحمل الصناعة الوطنٌة اعباء اضافٌة وبالتالً ار

 انتاجها وارتفاع اسعارها وضعف امكانٌة تسوٌمها فً االسواق الخارجٌة

 فضال عن ضعف ممدرتها التنافسٌة فً السوق المحلٌة .   ،

 ،وباالخص المنتجات الزراعٌة ،مشاكل التسوٌك للمنتجات الوطنٌة -11

ٌر وتتمثل هذه المشاكل فً انعدام البنٌة االساسٌة المتعلمة بعملٌات التصد

االمر الذي ٌساهم ، والتسوٌك مثل التبرٌد والتخزٌن والتعبئة والتغلٌف 

 فً عدم ابراز جودة المنتجات الٌمنٌة وبالتالً ضعف ممدرتها التنافسٌة .

تزٌٌف العالمات التجارٌة والصناعٌة وما ٌمثله من خسائر للمطاع  -12

ن الخاص تتمثل فً نفمات البحث والتطوٌر ومصارٌف الدعاٌة واالعال

بجودة السلع  لتسوٌك المنتج فضال عن اضعاف ثمة المستهلنالالزمه 

جودة السلع المملدة والمزٌفة اضف الى ذلن  نتٌجة انخفاض وردات ،

االثار االخرى المترتبة على تزٌٌف العالمات التجارٌة مثل اضعاف الحافز 

 على االستثمار فً الٌمن .

الساسٌة لمطاع السٌاحة ٌعانً المطاع الخاص من لصور فً البنٌة ا -13

والمتمثلة فً الفنادق السٌاحٌة الرالٌة اضف الى ذلن ارتفاع تكالٌف 

ح ومانتج رج فضال عن عملٌات االختطاف للسٌاالتروٌج السٌاحً فً الخا
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عنها من انخفاض عدد السٌاح بالرغم من جودة وغزارة االمكانات 

 السٌاحٌة فً البلد .

ل فً عدم توفر خطوط مالحٌة منتظمة مشاكل خاصة بمطاع النمل وتتمث -14

 ،سواء البحرٌة او الجوٌة تربط الٌمن بالعالم الخارجً بصورة مرضٌة

فضال عن االحتكار لعملٌات النمل البري من لبل مكاتب الفرز وما تسببه 

 من ارتفاع تكالٌف النمل .

ومما سبك ٌتضح ان المشاكل والمعولات التً ذكرناها فضال عن مشاكل 

الستفادة من اخرى لد تإدي الً ضعف فرص الٌمن فً ا ومعولات

 ،تإدي الً الحاق الضرر بااللتصاد الٌمنًلد بل العولمة وجنً ثمارها،

والتً ومع ذلن هنان مجموعة من المزاٌا التً ٌتمتع بها االلتصاد الٌمنً 

تإهله للمنافسة فً اطار العولمة اذا ما احسن استغاللها واالستفادة لد 

 منها .

 

 -ثانيا :املزايا ًاالمكانيات املتاحة نالـقتصاد انيمني :

هلته لٌلعب دورا ل الٌمن بمزاٌا وامكانٌات كثٌرة ألمد حبى هللا عز وج

فً مسٌرة الحضارة االنسانٌة حٌث استفاد االنسان الٌمنً المدٌم من  مهما  

 –لامة حضارات عرٌمة )معٌن ه الجغرافً وموارده الزراعٌة فً إمولع

 همت فً التطور االنسانً عبر العصور .حمٌر ( أس -سبا

وفً الولت الراهن هنان العدٌد من المزاٌا المتاحة ٌمكن ان تنهض 

بااللتصاد الٌمنً وترفع من مستواه بشرط االستغالل االمثل لهذه الموارد 

 هم المزاٌا فً التالً :،وٌمكن إجمال أوالمزاٌا 

  املٌـقغ اجلغرايف املتميز : -1

ولٌة اذ تشرف على دالاهم طرٌك للتجارة على  لٌمنحٌث تمع ا

مضٌك باب المندب والذي ٌمثل نمطة حٌوٌة مهمه للمالحة الدولٌة 

كما تطل على البحر االحمر والعربً والمحٌط الهندي ومن خالل هذا 

المدٌمة والتً اعتمدت رات ولع استطاعت الٌمن ان تمٌم الحضاالم

هذا الخصوص وفً . ارٌة االجنبٌة على التجارة وحماٌة الموافل التج

لامة ث التكنولوجٌات وإاٌثة والمجهزة باحددالموانىء الح فان إلامة

ما لها المناطك الحرة سٌعزز من ازدهار تجارة الترانزٌت فً الٌمن ب

فضال عن زٌادة االستثمارات  من مردودات التصادٌة كبٌرة،
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من فرص العمل  الصناعٌة والخدمٌة االمر الذي ٌعنً اٌجاد االالف

مستوى الدخول  للمواطنٌن وزٌادة مستوى التشغٌل وبالتالً زٌادة

 االستهالن ورفع معدالت نمو االلتصاد والتنمٌة االلتصادٌة .و

 تؼدد ًتنٌع املٌارد انطبيؼية :-2
لمد حبى هللا عز وجل الٌمن بمجموعة كبٌرة ومتنوعة من الموارد 

سوحات التً اجرٌت خالل حٌث دلت االكتشافات والم، الطبٌعٌة 

باالضافة الى توافر ، السنوات الماضٌة توافر البترول والغاز الطبٌعً 

خامات معادن الزنن والرصاص والفضة والنحاس والنٌكل والحدٌد 

والذهب فضال عن وجود كمٌات كبٌرة من خامات الصناعات 

هم أ،ومن االنشائٌة والتً تعتبر رافد التصادٌا مهما لعملٌة التنمٌة 

االمر ،هذه المواد الملح والجبس والحجر الجٌري والجرانٌت والرخام 

، لامة الصناعات التً تعتمد على هذه المواد على إالذي ٌشجع 

كمدخالت لها وباالخص ان هنان استٌراد كبٌر للسلع المصنعة التً 

)المطاع الصناعً المعولات وافاق االنطالق تعتمد على هذه المواد،

  (115ص 

اخ الحار نمناحٌة ثانٌة تتمتع الٌمن بتنوع مناخها مابٌن ال منو

االمر الذي ٌإهل الٌمن  ،والمعتدل والبارد وكذلن المناخ الصحراوي

رة ومتنوعة لمٌام نهضة زراعٌة تموم على اساس انتاج كمٌات كبٌ

وفً جمٌع المواسم الزراعٌة واستخدام هذه من المحاصٌل الزراعٌة،

فضال عن لٌام بمتطلبات االكتفاء الذاتً ،الوفاء المحاصٌل فً 

الصناعات الغذائٌة وتصدٌر الفائض من هذه المحاصٌل سواء فً 

 صورة مواد اولٌة او بعد تصنٌعها 

 املٌارد انبشرية : -3
ان كثرة عدد السكان احد المشاكل والمعولات التً تعٌك التنمٌة 

الزٌادة السكانٌة  اال انه وفً اطار العولمة ٌمكن ان تكون،االلتصادٌة 

عامل مهم فً االستفادة من العولمة فزٌادة عدد السكان ٌعنً توافر 

االمر الذي ٌشجع الشركات متعددة الجنسٌات ،سوق استهالكٌة كبٌرة 

على الامة مشارٌع انتاجٌة ،وذات حجم كبٌر من اجل الوفاء بحاجٌات 

والمساهمة ،االستهالن وهذه ٌعنً تدفك االموال االجنبٌة على الٌمن 
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وبالتالً ،فً حل مشكلة التموٌل وانخفاض معدالت االدخار المحلً 

 زٌادة التراكم الراسمالً .

ن تعنً زٌادة عرض االٌدي من ناحٌة ثانٌة فان زٌادة عدد السكا

وفً هذا انخفاض تكالٌف  ،وانخفاض مستوٌات االجورالعاملة، 

فسة سواء فً نتجة محلٌا فً المناماالنتاج وزٌادة فرص السلع ال

االسواق المحلٌة او االجنبٌة .ومما سبك فان تدفك االموال االجنبٌة 

تإدي الى انخفاض معدالت  وزٌادة االستثمارات الصناعٌة

وتحسن مستوى الدخول وبالتالً زٌادة معدالت نمو االلتصاد البطالة،

  الوطنً وتحسن مستوٌات المعٌشة . 

 املـبحــث انـثـانـي  : 

 يف االـقتصاد انٌطني  :اننفط دًر 

يعتبر النفط احد مصادر الطاقة الرئيسية في العالم. والنفط إضافة إلى الغاز يمثالن 
. وتشير التوقعات إلى أن ىذه النسبة  % من موارد الطاقة في العالم 06حاليًا نحو 

% 36م ، حيث يتم حاليًا استخدام حوالي 0606% بنياية عام 06سترتفع إلى 
النفطية في وسائل المواصالت، كما أنو يشكل الرافد االقتصادي  من المشتقات

الرئيسي ألغمب البمدان المنتجة ليذه السمعة وخاصة الدول العربية ومنيا دول 
الخميج العربي الذي يعتبر النفط السمعة الرئيسية لتحقيق الرخاء والتنمية لدييا ، 

ن كانوا % من االحتياطي العالمي ا06حيث يممك العرب حوالي  لمؤكد من النفط ، وا 
)نوزاد عبد الرحمن الييتي ـــ % من اإلنتاج العالمي .62حاليًا ال ينتجون سوى نحو 

 بحث مقدم لمجمس التعاون الخميجي.(

ويشكل النفط أساسًا لصناعات عديدة في مقدمتيا صناعة األسمدة التي تعتبر 
ات العالم من الغذاء عمى إحدى مرتكزات الثورة الخضراء والتي سمحت بتمبية حاج

 الرغم من مضاعفة سكان العالم بأربع مرات خالل القرن العشرين .
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( مميون برميل يوميًا. تمتمك بمدان 20.6ويبمغ االستيالك العالمي من النفط اآلن )
ترول والغاز المعروفة في % من احتياطيات الب66الشرق األوسط أكثر من 
 (00ي ـــ صالعالم.)نوازد عبد الرحمن الييت

م حافزًا لشركات النفط العالمية 0336مايو  00وقد مثل قيام الوحدة اليمنية في 
لتوسيع نطاق استثماراتيا وعممياتيا البترولية في أجزاء واسعة من أراضي 
الجميورية اليمنية. وتشير آخر اإلحصائيات عمى أن إنتاج اليمن من النفط وصل 

ومن أبرز الحقول النفطية  ،م0661نياية العام ( مميون برميل تقريباً 000.01إلى)
م ، 0336( الذي تم اكتشافو في العام 01في اليمن حوض المسيمة قطاع )

وتحرص الحكومة اليمنية عمى تطوير حقوليا النفطية بزيادة اإلنتاج النفطي بيدف 
الد زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية في الب

(% من قيمة الناتج المحمي اإلجمالي 16-66كون النفط يساىم بنسبة تتراوح بين)
كثر % من إجمالي إيرادات الموازنة العامة لمدولة ويشكل أ16ويستحوذ بأكثر من 

 )كتاب االحصاء السنوي مرجع سابق (% من قيمة صادرات الدولة. 36من

 املـبحــث انـثـانــث  : 

 ٌـقات اماو ـقطاع االســتثمـــــــــــــــار يف اجلميــٌريـــة انيمنيـــة:انتحـــديـــات ًاملؼ

بلد واعد بالخٌرات والموارد االلتصادٌة الطبٌعٌة الهامة،  ٌُنظر إلى الٌمن على أنه

فٌه العدٌد من الثروات والخٌرات التً لم تستغل التصادٌاً حتى اآلن،  حٌث تتوفر

المختلفة)النفط والغاز والمعادن(إضافة إلً الثروة  السٌما فً مجال الثروة المعدنٌة

%( 12-10السمكٌة، وٌصل متوسط معدل النمو السنوي لاللتصاد الٌمنً ما بٌن )

%( 4-2باألسعار الجارٌة، فٌما ٌصل هذه المعدل باحتساب األسعار الثابتة ما بٌن )

، 2002فً عام ( ملٌار دوالر 24.2سنوٌاً، وبلغ الناتج المحلً اإلجمالً للٌمن )

( دوالر 1114كما وصل متوسط نصٌب الفرد من الناتج المومً إلى ما ٌمارب من )
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،و ٌمثل لطاع األسمان أحد المطاعات الهامة فً االلتصاد الٌمنً م2002فً العام 

 ً كم ٌمتد عبر البحر  2000ساحلٌا ٌبلغ طوله أكثر من كون الٌمن ٌملن شرٌطا

ً والمحٌط الهندي كما تتناثر علٌه الجزر األحمر وخلٌج عدن والبحر العرب

ا هٌؤ لوجود بٌئة مالئمة لألسمان واألحٌاء البحرٌة تزٌد عن   350والخلجان ِممَّ

نوعاً وهذا ما ٌعزز من أهمٌة هذا المطاع الواعد مستمبالً باعتباره مصدراً رئٌسٌاً 

الرئٌسٌة لفرص للغذاء ومورداً هاماً للتنمٌة ودعم االلتصاد الوطنً وأحد المصادر 

،وتمثل الصناعة إحدى المكونات الرئٌسٌة لاللتصاد الوطنً وتسهم بنسبة  العمل

)التمرٌرالنهاي للنتائج المسح الصناعً الجهاز المركزي (%15-10تتراوح بٌن )

 (2001لالحصاء صنعاء 

اما بالنسبة للمطاع السٌاحً فمد اشارت البٌانات ، باستثناء الصناعات النفطٌة

عدد  حٌث بلغة عن المطاع السٌاحً إلى وجود توسع فً المنشآت السٌاحٌة المتاح

( فندق تمثل الفنادق نجمة واحدة فمادون 1163م )2002الفنادق فً نهاٌة العام

( لٌالً 2%من إجمالً الفنادق وٌصل متوسط اللٌالً السٌاحٌة إلى )20أكثر من

)دمحم أحمد فً المتوسط. دوالر (140وٌصل متوسط إنفاق السائح فً اللٌلة إلى )

 م(2005الحاوري )دكتور (الرإٌة المستمبلٌة لتنمٌة لطاع السٌاحة

 . ًمـؼــٌـقــاتـو  أًال : تـحـديــات االســـتـثمـــار يف انـقطـاع انـصنــاػــي

ٌمثل المطاع الصناعً مصدرا رئٌسٌا للنمو خالل السنوات المادمة ، اذ ٌتولع ان 

ٌد والبناء والتشٌ 2005-2003% خالل 2,6ة بمتوسط تنمو الصناعة التحوٌلٌ

االعظم من  ء% وتشكل الصناعة التحوٌلٌة شاملة تكرٌر النفط الجز2,5بحوالً 

الصناعه والتً تتصف بالتركٌز الصناعً والجغرافً وبانخفاض المٌمة المضافة 

ت من المطاعاورغم ان المطاع الصناعً ٌسعى الى احتالل المكانة المناسبة له ض

% من الناتج المحلً 3,10االلتصادٌة المختلفة ،فان مساهمته سترتفع الى 

 (2003لنتائج المسح الصناعً لعام  )التمرٌر النهائً، 2005االجمالً فً عام 

وٌمكن لاللتصاد الٌمنً االستفادة من وفرة الٌد العاملة فً العدٌد من الصناعات  

ٌرها من الصناعات المتوسطه مثل النسٌج والمالبس والصناعات الحرفٌة وغ

وقد بمغ نفطٌة . والصغٌرة كما ٌعتبر المطاع مصدرا ووسٌلة لزٌادة الصادرات الغٌر
% ( باألسعار  3.00م )0661معدل نمو قطاع الصناعات التحويمية خالل العام 
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الثابتة كما بمغت مساىمة الصناعات التحويمية باألسعار الثابتة عدا تكرير النفط في 
%(. أما بالنسبة لقطاع الصناعات  6.0م )0661المحمي خالل العام  الناتج

%(، 00.13-سو )االستخراجية فقد بمغ معدل نموه باألسعار الثابتة خالل العام نف
 03.0م )0661وبمغت مساىمتيا في الناتج المحمي باألسعار الثابتة خالل العام

%( وتمثل ىذه المساىمة لمصناعات االستخراجية لمنفط والغاز حيث وأن الصناعات 
)كتب االحصاء االستخراجية الخاصة بالمعادن لم تستغل حتى اآلن االستغالل األمثل.

 .0661،0660السنوي 

شيدت الصناعات التحويمية تطورًا ممموسًا في بداية السبعينات وحتى مطمع وقد 
التسعينات نظرًا لمسياسات الصناعية التي اتبعتيا الدولة والمتمثمة بدعم وحماية 
الصناعة المحمية مما انعكس عمى نمو وتوسع قاعدة اإلنتاج الصناعي وتزايدت 

يين وتزايد عدد المنشآت الصناعية القدرة اإلنتاجية والتصنيعية لممنتجين المحم
وتنامت القوى العاممة في ىذه المنشآت؛ مما حقق معدالت نمو مرتفعو لمقطاع 

 تمك الفترة.  الصناعي خالل

 : املشاكم ًاملؼٌـقات انتي تٌاخو انقطاع انصناػي 
محدودية القدرة ألصحاب األعمال والمنشآت الصغيرة في الحصول عمى  -0

 تاجونيا في أنشطتيم الصناعية.مصادر التمويل التي يح
 المشاكل الفنية والمتمثمة في ندرة العمالة الفنية والمدربة. -0
 المشاكل اإلدارية والتنظيمية والتسويقية. -6
مشكمة الحصول عمى المعمومات الخاصة بغرض االستثمار والتكنولوجيات  -1

 المستخدمة في ىذا المجال.
 قامة المشروعات .مشكمة تعقيد القوانين والتشريعات الخاصة بإ -6
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منافسة السمع األجنبية لممنتجات المحمية وعدم قدرة الصناعة المحمية  -0
 عمى المنافسة في األسواق الخارجية .

 اتساع ظاىرتي التيريب واإلغراق . -1
 االفتقاد إلى إستراتيجية واضحة لمتنمية الصناعية . -2
 االفتقار إلى بنية تحتية صناعية مالئمة . -3

اعات التي تمثل لبنة أساسية لتطوير القطاع عدم االىتمام بالقط -06
 الصناعي مثل: قطاع الزراعة واألسماك والتعدين. 

 عدم االىتمام بمراكز األبحاث والتطوير الصناعي . -00
وبالرغم ان عدد المنشات الصناعية في الجميورية اليمنية في عام 

حوالي  0336منشاة بعد ان كانت في عام  026م ىوحوالي 0336
%(تقريبا اال ان حجم 1-منشاة أي ان العدد قد انخفض بنسبة ) 033

االنتاج الصناعي في الجميورية اليمنية متواضع جدا اذا استثنينا تكرير 
ممين في القطاع الصناعي االنفط وتوليد الكيرباء ،اذ ان حجم جميع الع

في ظل تواضع مستوى  فرد 66م لم يزيد عن حوالي 0336في عام 
 (0661)كتاب االحصاء السنوي لمعام يمن .التقنية في ال

وتفيد بيانات الحسابات القومية بانو عمى الرغم من ارتفاع القيمة المضافة 
مميار  3,001لمقطاع الصناعي مقدرة باالسعار الجارية من 

م الى نحو  0336"لمصناعات التحويمية الغير نفطية ، في عام 60,01"
ناعات الغير نفطية لعام مميار لمص 03,01"مميار ريال 0,066"

)أقتصاديات المالية العامة )دكتور( جميل العريقي الطبعة 0666
 م. 8002،8002االولى
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 فانو يالحع مايمي :
ان االىمية النسبية لقطاع الصناعات التحويمية قد ىبطت من نحو  -0

% من مجمل الناتج المحمي االجمالي فيما 6,1% الى نحو 6,01
الغير نفطية انخفاضا اكثر جالء من نحو  سجمت الصناعات التحويمية

% من مجمل النناتج االجمالي المحمي بين 3,1% الى مجرد 0,00
 )جميل العريقي مرجع سابق(العامين المذكورين عمى التوالي .

% في السنو 1,0ان معدل النمو الحقيقي لم يتجاوز ما يقدر بنحو  -0
% في 0,6ة و في المتوسط بالنسبة لمجمل قطاع الصناعات التحويمي

السنو في المتوسط بالنسبة لمصناعات غير النفطية خالل الفترة 
المذكورة  أي فترة الخطة الخمسية االولى التي استيدفت تحقيق 

%لكل منيما عمى التوالي 0,3% و2معدل نمو سنوي حقيقي مقداره 
ومن جية اخرى تجدر االشارة الى ان عدد المشتغمين في قطاع  –

الف مشتغل الى  002يمية كان قد ازداد من نحو الصناعات التحو 
عمى التوالي ،بيد  0666و 0336الف مشتغل بين عامي  066نحو 

ان حصة القطاع من اجمالي قوة العمل المشتغمة قد انخفضت من 
% بين العامين المذكورين االمر الذي يدل عمى 1,6% الى 1نحو 

لنيائي لمنتائج )التقرير اعجز القطاع عن تحقيق اىداف التشغيل .
 مرجع سابق( المسح الصناعي

 تـحـديــات االســـتـثمـــار يف انـقطـاع انـسـيـاحـي ًمـؼــٌـقــاتـو  .ا : ــانيـث

في القرن  التسعيناتاالىتمام الرسمي بالسياحة البيئية منذ منتصف  بدأ
المكون الخامس " من برنامج  إنشاءم 0331المنصرم ودخل حيز التنفيذ عام 
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، وكان  اإلنمائيالمتحدة  األممالبيئة المستدامة " الممول من برنامج  دارةاإل
قناعة راسخة بان اليمن تمثل فضاء مالئما الزدىار  إلىىذا االىتمام يستند 

 والعتبارات عدة أىميا : السياحة البيئة 

كون جيولوجي في يد يجمع بين المرتفعات الشاىقة تتمتع بم أنيا – 0
طح البحر ( والسيول ، والقيعان والصحاري ، ونحو متر فوق س 6006)
كم ، ويوصف 066من  ألكثر( جزيرة ، وىناك شاطي كبير يمتد 000)

فريدة  أنواعالبحار توجد  أعماقالعالم ، وفي  الشواطئبين  األنظفبأنة 
نوعا منيا  020يزيد عن  ومتميز في الشعاب المرجانية رصد العمماء ما

  أحمد الحاوري مرجع سابق()دمحم. األحمرفي البحر 

( نوع بينيا نباتات 0166) يزيد عن بتنوع نباتي أيضاوتتمتع اليمن  – 0
يزيد عن مائتين  توجد في سواىا . أحصى العمماء ما مستوطنة ونادرة وال

( موقع 61" سقطرى " ومنيا نحو ) ارضيلوسبعين نوعا معظميا في 
( نوعا مستوطنا 06نيا )( نوع من ىذه الطيور بي16لتجمع الطيور نحو )

الحاوري مرجع  أحمد)دمحم، فضال عن العديد من النظم البيئية المتميزة .
 سابق(

ت التاريخ واالثرى كانت امنظومة ثقافة من المورد أيضاوفي اليمن  – 6
اليامة لمسياحة واىم المكونات  السياحةالنقاط الجذب  أىموالزالت من 

حيائية .اليمن من مه البيئة لجانب ما تكتنز   قومات طبيعة وا 

ولفترة قادمة ، سيظل قطاع  واآلنخالل السنوات القميمة الماضية  – 1
السياحة في اليمن بمنتجة الرائع والمتميزة ىنا بالتطورات الداخمية 
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 وأفقدتفرص نموه والترويج لو عبر العالم  أجيضتالسمبية التي الخارجية 
 البالد عائدا اقتصاديا مجديا .

ر العوامل التي تتربص بيذا القطاع تتمثل في الثقافة التقميدية اخط أنغير 
سمبية لمسياحة باعتبارىا نشاط منفمتا من العقال  نظرهالتي الزالت تكرس 

في  ألنياقاصرة وغير منصفة  نظرهلألمم والشعوب ... أنيا  األخالقي
 إلنسانيةااالقتصادية الثقافية ولمعرفة  بأوجيياالواقع تغفل الفائدة الكبيرة 

الوسائل فاعمية التامين التواصل  أكثرالتي تكفميا السياحة باعتبارىا من 
 . اإلنساني

يتغمغل في عمق الوعي االجتماعي سيظل عامل تثبيط  الذيوىذا التحدي 
فعال لكل الجيود التي تستيدف السياحة وتنويع اتجاىاتيا مع المستويين 

دعائية كتمك التي  آليةتكار اب إلىيتم التوصل  أن إلىالرسمي والخاص 
تستقر في  أنثقافية  أواجتماعية  سياسةيتم اعتمادىا عندما يراد لفكرة 

 الوعي االجتماعي باعتبارىا فكرة مناسبة وذات جدوى .

يبذل  الذيالجيد الرسمي  إلىفي ضوء ىذا المناخ االجتماعي يمكن النظر 
يجادحاليا لتنشيط السياحة  التي لحقت بيذا  بدائل تعوض الخسائر وا 

جيدا منفصال  باعتباره. الحادي عشر من سبتمبر  أحداث بتأثيرالقطاع 
تضمن  أنالكاريزمية الخاصة التي يمكن  وال يمتمكاالجتماعي  سياقوعن 
لمتفاعل الخالف مع ىذا الجيد غالبا في  أرضيةوشعبيا وتوفر  نخبوياقبوال 
 خطوط عامة . إطار
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 إلىاالسياسة الكامنة لالقتصاد اليمني استنادا  تمثل السياحة إحدى الموارد -
ماتمتمكة البالد من مقومات طبيعية وتنوع تضاريسي ومناخي وتراث ثقافي 

المرتبطة بيا لم تتمكن  واألنشطةوتاريخي ، ورغم ذلك ، فان السياحة  
مما يعكس  اإلجمالي% من الناتج المحمي 0من المساىمة سوى بحوالي 

  )دمحم الحاوري مرجع سابق(ر المستغمة لمقطاع .القدرة الكامنة وغي

  انسياحة  تٌاخونظره ػن انتحديات ًاملؼٌـقات انتي  إػطاءًحناًل بشكم مٌخز
 يف انيمن : 

الحادي  أحداثقطاع السياحة الزال منحسرا نتيجة  أنيظير وبصورة جمية 
توقف حركة  إلى أدتوحروب  إرىابية أعمالعشر من سبتمبر وما تالىا من 

وتأجيل  إلغاء إلى أدتالطيران المدني وتوقيف بعض الرحالت التي بدورىا 
العديد من االجتماعات والمعارض والمؤتمرات التي تعمل عمى جذب السياحة 

 فييية واالعمالية بصورة عامة .التر 

يومنا ىذا عمى قطاع السفر والسياحة  إلىكما ترك الحدث بصمات واضحة 
 واالنتقال جوا . وزداد في التخوف من السفر

قيمة  أسعارانحسارا ممحوظا بسبب ارتفاع والسياحة وحركة السفر شيدت 
التامين والتغطيات التي باتت تطمبيا  وأقساطالنفط  أسعارالتذاكر نتيجة ارتفاع 

 اثر عمى حركة السفر . الذيالركود االقتصادي  إلى إضافةمعظم البمدان ، 

السياحة في المنطقة  إضعافعمييا من  وما ترتب األخيرة األحداثرغم لكن 
ينمو القطاع خالل السنوات الثالث القادمة وان يزداد عدد  أنككل ، يتوقع 
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 األوضاعاستجابة لتحسن  اإلعماليتعاضد مع زيادة زيارات رجال  والذيالسياح 
، فضال عن نمو  األجنبيةمارات ثاالقتصادية ونمو المنطقة الحرة وتشجيع االست

 . اإلجماليلداخمية وزيادة نصيبيا في الناتج المحمي السياحة ا

 بنقاط كالتالي :  إجمالوويمكن 

ىشاشة البنية التحتية الضرورية لمقطاع السياحة وعدم تشجيع إقامة   -0
 المشروعات السياحية .

السياحة عدم توسع مجاالت التعميم التدريب التخصصي في مجاالت   -0
 والفندقة .

 يعد متطمبا رئيسيا في ىذه الجانب . ذيال األمنيغياب الجانب   -6

 اإلعالم أجيزةندرة االىتمام بالثقافة السياحة بين الموطنين من خالل   -1
 والمناىج الدراسية .

 ودرسوعدم االىتمام بتطوير المواني واستكمال المنطقة الحرة في عدن   -6
 . أخرى  حرةمناطق  إنشاء

 دىور قطاع السياحة . بالبمد وساىمت في ت أضرتاالختطاف التي  أعمال  -0

 مارات الموجة في ىذا المجال .ثاض حجم االستفانخ  -1

عدم االىتمام بتطوير بنية الزمة لمسياحة من فنادق ومتنزىات ومطاعم   -2
      ........ الخ .   
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 ًمـؼــٌـقــاتـو  .سـمـكــي ثـانثــا : تـحـديــات االســـتـثمـــار يف انـقطـاع انـ

تنضب إذا ما  ة من الثروات الطبيعية المتجددة التي التعتبر الثروة السمكي -0
 بشكل عقالني منظم وىادف يحافع عمى تجددىا . تم استغالليا

ويعتبر القطاع السمكي احد القطاعات االقتصادية اليامة والحيوية  -0
لالقتصاد اليمني من حيث القابمية عمى التوسع والتطور وجذب 

لقطاع بقدر اليستيان بة في توفير ويساىم ىذا ا األجنبيةمارات ثاالست
يمثل احد الروافد  أنة إضافةالغذائي وتطوير التنمية االقتصادية  األمن

 األسماكم بمغت كمية 0660الدولة ، ففي العام  بخزينة األساسية. 
بحوالي  إجماليةتقدر  إجماليةطنا بقيمة  066606المنتجة 

م 0660مميون ووصمت حجم الصادرات لمعالم  6.60.30.0
)كتاب مميون دوالر . 063قدرىا  إجماليةبقيمة  أطنان 23.006

 (0662االحصاء السنوي لمعام 

 إال األنتاجزيادة متنامية في  0331لقد شيد القطاع السمكي منذ العام  -6
كان عمى حساب الثروة الطبيعة ومخزونيا وقدرتيا عمى التجدد  أنة

رير الرسمية كشف بجالء من خالل التقا الذي األمرالمستمر 
السمبية الكبيرة لمتعامل مع شركات  واآلثارالمختمفة المخاطر الجسيمة 

االصطياد العالمية بنظام " االيتاوات " المقطوعة وىذه الشركات التي 
استغمت ضعف التشريعات والرقابة والمحاسبة عممت عمى تجاوز كل 

مية االصطياد القوانين واالتفاقيات الدولية والثنائية الخاصة بتنظيم عم
فقط في تجاوز المواقع والمسافات  ليستاليمنية ،  اإلقميمية المياهفي 
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المسموح ليا باالصطياد ولكن في عممية االصطياد الجائر واستخدام 
فييا التقيد بسالمة البيئة البحرية التي تعيش وتكاثر المتفجرات وعدم 

عمميات  وحمايتيا من التموث ، كما مارست ىذه الشركات األسماك
االصطياد المكثف في مواسم التكاثر الممنوعة وفي مناطق محددة 
واستخدام مكثف لشبكات ذات فتحات صغيرة وشبكات الجر القاعية 

، ىذه وغيرىا من الوسائل  األسماكتكاثر  وأعشاشالمدمرة لممزارع 
غير المشروعة لمصيد التي استخدمتيا  واألساليبالحديثة والمتطورة 

ت لتدمير ثرواتنا البحرية ، في ظل شيوع الفساد بين ىذه الشركا
الجيات المختصة وقوى نافدة داخل المجتمع وفرت  أصحاببعض 

)كتاب الالحصاء السنوي مرجع ليذه الشركات سبل الحماية المختمفة 
 (.سابق

كم ومسطحات مائية تقدر 0666فاليمن تمتمك سواحل طوليا حوالي  -1
 .جزيرة  066من  وأكثر 0الف كم166بحوالي 

طن  ألف 266-166ويقدر الخبراء المخزون السمكي اليمني مابين 
يستغل  نوع ال 666 إلىالمائية التي قد تصل  واإلحياء األسماكمن 

نوعا فقط وعبر الصيد التقميدي ، فيما تصل  06حوالي  أالمنيا 
كم وبمساحة جرف قاري  ألف 06نحو  إلىالسواحل العربية مجتمعة 

 1.2، وبمخزون سمكي يقدر بحوالي  0كم ألف 061يزيد عن 
 % 66يزيد عن  مميون طن ..... المستغل منو حاليا ال
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 أكثرالمائية  واإلحياء األسماكمن  اإلجماليالعربي  اإلنتاجوقد بمغ 
 األسماك% وتربية 11ماليين طن يمثل الصيد البحري نحو  6من 
 نسبتوما العربي  اإلنتاجويشكل % 00الداخمية  والمياه% 00
مميون طن 000السمكي العالمي المقدر بحوالي  اإلنتاج% من 0.0

 )كتاب االحصاء مرجع سابق(

في  إجماليابعض التحديات لمقطاع السمكي نستطيع  أيضاوىناك 
 النقاط التالية : 

ىتمام في القوانين والموائح التي تنظم االصطياد بما عدم اال  -0
م االصطياد التجاري يضمن تشجيع االصطياد التقميدي وتنظ

مية مع المحافظة عمى الثروة حورفع القيمة المضافة الم ومراقبتو
 السمكية .

مشاريع تعاونية سمكية لتقديم التمويل الالزم  إقامةعدم   -0
 . إنتاجيملمصيادين الفقراء وتسويق 

مارات المحمية والخارجية في ىذا ثندرة الحوافز لجذب االست  -6
 واإلحياء األسماك مزارع بإنشاءمق القطاع ، وخاصة فيما يتع
موقعا طبيعيا عمى طول  006من  أكثرالبحرية والتي يتوفر ليا 

 السواحل اليمنية .

 األسواق إلىعدم االىتمام المتزايد بعممية التسويق والتصدير  -1
 الخارجية وفق المواصفات المعتمدة .
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 املـبحــث انـرابــغ   :      

 -انسياحي –ات حلم املشكالت انتي تٌاخييا انقطاػات)انصناػي املــؼــانـــدـات ًاملقرتح
 (: انسمكي

 :انـصنــاػــي االستثمار يف انقطاعأًال : ســــبـم مـؼــانــدـة تـحـديــات 

 البد ان ترتكز هذه السبل على االتً :

 االنشطةالتركٌز على الصناعات ذات المدخالت المحلٌة وذلن لتنشٌط  -1

سواء الزراعٌة او االستخراجٌة او السمكٌة ......الخ  االلتصادٌة االخرى

وبالتالً زٌادة مستوٌات التشغٌل فً االلتصاد الوطنً والحد من معدالت 

 لتصادي .البطالة وزٌادة النمو اال

االتجاه نحو المشارٌع االلتصادٌة الكبٌرة نظرا لما تمثله هذه المشارٌع من  -2

 وفورات انتاجٌة كبٌرة .

صناعات الصغٌرة وباالخص الصناعات التملٌدٌة والحرفٌة االهتمام بال -3

نظرا لما تمثلة هذه الصناعات من توفٌر فرص العمل وتمثل احد اهم 

 عوامل الجذب السٌاحً فضال عن اعتمادها على التكنولوجٌات المحلٌة 

التركٌز على مفهوم الجودة والتمٌٌز نظرا لما تمثلة المرحلة الممبلة من  -4

فً العولمة والتكتالت االلتصادٌة والتكامل االنتاجً االمر تحدٌات تتمثل 

 الذي ادى الى احالل شعار الممدرة على المنافسة بدال من المٌزة النسبٌة .

محاربة ظاهرة التهرٌب والغش التجاري نظرا لما تلحك بااللتصاد الوطنً  -5

من اضرار اهمها وجود منافسة غٌر مشروعة وغٌر متكافئة بٌن السلع 

هربة والمغشوشة وبٌن السلع المحلٌة والمستوردة بطرق رسمٌة الم

،انخفاض مستوٌات الطلب على السلع المحلٌة وتدهور مستوٌات االنتاج 

واغالق المصانع الوطنٌة ،تشوة هٌكل االسعار وبالتالً عكس خرٌطة 

 استثمارٌة غٌر مالئمة وخلك بٌئة طاردة لالستثمار .

ملة راسٌا وافمٌا وزٌادة العاللات التشابكٌة ارٌع المتكاشالتركٌز على الم -6

 داخل المطاع الصناعً وبٌنه وبٌن بالً المطاعات االلتصادٌة .

مراجعة الموانٌن والتشرٌعات ذات العاللة بمجال االستثمار الصناعً  -2

 وموائمتها مع متطلبات العصر .
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تطوٌر االحصاءات الصناعٌة من خالل وضع نظام احصائً متكامل شامل  -2

 صناعات المختلفة .لل

  رفع مستوى الثمة بٌن ارادات الدولة والمستثمرٌن .  -2

االهتمام بالدراسات والبحوثات العلمٌة الخاصة بتطوٌر المطاعات ــ 10

 الصناعٌة .

 انـقطـاعيف  ثـانيــا : ســــبـم مـؼــانــدـة تـحـديــات االســـتـثمـــار  
 ــيـاحــي .ـسانـ

 ة : ـالٌـوات التـً الخطـعالجة فـثل المـوتتم

تطوٌر النشاط السٌاحً : تحسٌن ورفع كفاءة العاملٌن فً المطاع  -1

العالً والتروٌج للسٌاحة فً الخارج  والتؤهٌلالسٌاحً ،من خالل التدرٌب 

المجتمعات لالستفادة من النشاط السٌاحً  وإشرانوللسٌاحة الداخلٌة ، 

 زر .والج الشواطئووضع اطر تنظٌمٌة للسٌاحة فً 

والسبل  والسماسرالحفاظ على المدن التارٌخٌة : ترمٌم المنازل   -2

والمساجد وكافة المعالم والمبانً التارٌخٌة الهامة واستكمال البنٌة 

المتاحف والمراكز البحثٌة والفنٌة  وإنشاءالتحتٌة للمدن التارٌخٌة ، 

 للدراسات وتطوٌر الحرف الٌدوٌة والصناعات التملٌدٌة .

الهاتفٌة : توسعة السنتراالت المائمة وإنشاء سنتراالت تصاالت شبكة اال  -3

جدٌدة وتحدٌث الشبكة ، من خالل استبدال عدد من السنتراالت الرئٌسٌة 

المدٌمة ، واستكمال حلمات الربط الرئٌسٌة بٌن المحافظات عن طرٌك 

 وأنظمةاالتصاالت الالسلكٌة  أنظمةالضوئٌة ، وإدخال  األلٌافكابالت 

 التجمعات السكنٌة الرٌفٌة . إلىالخدمات الهاتفٌة  إلٌصالالل الشاملة النو

المنطمة الحرة : تعزٌز دور المنطمة الحرة فً عدن وتحسٌن الجاذبٌة   -4

، من خالل تطوٌر دولٌا و  إللٌمٌاوالمدرة التنافسٌة لها  االستثمارٌة

 الكوادر المادرة على التعامل مع ظروف وخصوصٌات وتؤهٌل اإلدارة

استكمال مشارٌع البنٌة التحتٌة والمرافك  إلى باإلضافةالمناطك الحرة ، 

 الخدمٌة لها .

 السٌاحة . أنواعنظام للمعلومات عن مختلف  تؤسٌس  -5
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تنمٌة الوعً السٌاحً لدى الموطنٌن العاملٌن ذوي العاللة بالسٌاحة من  -6

 . الحفاظ على الموارد السٌاحة  ألهمٌة لتؤكٌد اإلعالمخالل وسائل 

اخراج المنتج السٌاحً وتمدٌمه للسٌاح فً ثوب اخاللً شٌك ونظٌف  -2

  ة .وانتهاء بخروجه منها بطرٌمة رالٌ ابتداء من دخول السائح الى الٌمن

 انـقطـاع انـســمـكـي . ثـانثــا :ســــبـم مـؼــانــدـة تـحـديــات االســـتـثمـــار يف

 ي اآلتــي :ـتمثـل فتو 

 بأجيزةمزود  أبحاثي : يتكون المشروع من قارب دعم المجال البحث  -0
قياس المموحة والحرارة  وأجيزةجمع النماذج وتحميميا  وأنظمةقياس 

وشباك لمعوالق ، بيدف توفير المعطيات البحثية ودراسة العوامل البيئية 
 . اإلقميمية المياهالبحرية في  واإلحياء األسماكالمرتبطة بتكاثر 

لمثروة السمكية  األمثل: تحقيق االستغالل ي تقييم المخزون السمك  -0
دراسة بيولوجية  إجراءوالمحافظة عمى البيئة البحرية ، من خالل 

وتحديد فترة  البحرية بغرض تنظيم مصائد األسماك واإلحياء لألسماك
 .  اإلنتاجاالصطياد والكميات المسموح باصطيادىا ووسائل 

نظام متكامل  إنشاءلبحري : نظام متكامل لمرقابة والتفتيش ا إنشاء   -6
العامة لمرقابة والتفتيش في  اإلدارةلمرقابة والتفتيش البحري وتعزيز قدرة 

وزارة الثروة السمكية لالضطالع بمياميا ،ومنع االنتياكات لممياه 
لمثروة  األمثل، والحفاظ عمى البيئة البحرية ، واالستغالل  اإلقميمية

 السمكية .
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لنظام المراقبة  أسسة الجودة : تحديد ووضع مختبرات مراقب إنشاء   -1
ومطابقتيا لممواصفات والمعايير الدولية بما يساعد عمى تحسين 

 المنتجات السمكية وتعزيز صادراتيا . 

 :تحسين نوعية األسماك األحمرتطوير االصطياد التقميدي في البحر    -6
الخدمات  التوزيع، وتقديم وأثناء اإلنزالوخفض الفاقد قبل وبعد عمميات 

 جديدة . أسواقالمختمفة لمصياديين لدخول 

 األسماكاالستزراع السمكي : تخفيف الضغط عمى المخزون من    -0
الصناعي ، وخاصة لمجمبري ،  غالبحرية من خالل التفري واإلحياء

 وحماية المخزون الطبيعي من الصيد والتموث .

 األعباء الزراعي والسمكي :تخفيف اإلنتاجصندوق لتشجيع  إنشاء   -1
السمكي ،بما  اإلنتاج ومدخالتالمستمزمات  أسعارالناتجة عن ارتفاع 

، ورفع الكفاءة من خالل  أنشطتيميمكن المستفيدين من االستمرار في 
 اإلنتاجيبالمجال السمكي  المرتبطة واألنشطةتمويل عدد من المشاريع 

 والتسويقي ، بالمشاركة مع الجيود الشعبية . 

مات لتسويق االسماك في اماكن مجمعات االسماك توفير مراكز خد -2
 وتعميميا في مناطق االنتاج .

قيام شرطة البيئة والمسطحات بدورىا المكمفة بو لمتامين وحماية الثروة  -3
السمكية مع تدعيميا باالمكانيات الالزمة واحداث وسائل لمسيطرة 

 . المكان القيام بعمميا عمى اكمل وجو في تنفيذ وتطبيق القوانين
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 انــنتـائــح :      

بالنسبة لالقتصاد حيث يساىم  ىامة يحتل قطاع النفط في اليمن مكانة .1
(% من قيمة الناتج المحمي اإلجمالي 16-66بنسبة تتراوح بين)

% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة لمدولة 16ويستحوذ بأكثر من 
 % من قيمة الصادرات اليمنية .36ويشكل أكثر من

لتحديات ولعل اتصاد اليمني في الوقت لحاضر يعاني من العديد من ان االق .0
معدل النمو السكاني لكبير وندرة الموارد لطبيعية ومعدل البطالة  أىميامن 

الكبير وتواضع مستوى لبنية التحتية وانخفاض مستوى دخمة وعدم قدرة 
وغيرىا العامة  مديونيتونظامة المالي والنقدي عمى االستمرار وارتفاع حجم 

 .األخرى لتحديات امن 

في  )الصناعي والسياحي والسمكي( مجاالتوبمختمف  قطاع االستثمار ان .6
تعوق  والتي عويصةال والمعوقات مشاكلال العديد من اليمن يعاني من

تدفقو وتطوره وتقدمة ومما الشك فيو ان قطاعًا ىامًا كقطاع االستثمار ال 
في  مية التنمية في الوقت الراىنيمكن ان يكون مؤىاًل الن يساىم في عم

 .ظل الظروف المعقدة التي يمر بيا في الوقت الراىن

الرغم من تراكم كمٌات هائلة مدرة التموٌلٌة لاللتصاد الٌمنً فعلى تدنً ال .1

للتموٌل  تفتمر المإسسات الخاصة  ان االمن االموال فً البنون التجارٌة 

اإلصالحات القائمة او المخطط  ل عمى اندمما يباعمالها  للمٌام  الالزم 
 ليا ال تكفي لتطوير قطاع التمويل في اليمن .

 انــتـٌصــــــيات : 
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ان تحمٌك انطاللة كبٌرة فً االلتصاد الٌمنً امر ممكن فً ظل التركٌز  .1

على تنوٌع لاعدة الموارد االلتصادٌة وعدم االعتماد على النفط فً رفد 

 .معدالت النمو المستهدفة لتحمٌك الالزمةااللتصاد بالعوائد 

تحسٌن البٌئة االستثمارٌة من خالل تطوٌر البنٌة التحتٌة واستكمال عملٌة  .2

النظر  إعادة كلهالربط الشبكً بٌن المحافظات والمدٌرٌات واالهم من ذلن 

لتجارب افً الموانٌن ذات العاللة بمطاع االستثمار من خالل االستفادة من 

 .األخرىول والممارسات الناجحة فً الد

التعامل فً لطاع االستثمار بٌن المإسسات التجارٌة  أسستوحٌد  .3

والمإسسات العامة بما ٌضمن وجود منافسة شرٌفة بٌن الجهتٌن وبما 

 ٌضمن رفع كفاءة المإسسات الحكومٌة .

لوزارات اتنظٌم الجهات ذات العاللة بمطاع االستثمار من خالل دمج  إعادة .4

 الس والجهات المتعددة .البعض وكذلن المج ٌبعضها

زٌادة االستثمارات المحلٌة  أنالحكومٌة ذلن  اإلدارةتحسٌن كفاءة  .5

ولتملٌلها تكالٌف االستثمار ٌتطلب تملٌل تكالٌف االستثمار  واألجنبٌة

 اإلدارةوتحسٌن الكفاءة فً المشارٌع االستثمارٌة  بإلامةالمرتبطة 

بٌك الموانٌن بنزاهة ذلن من خالل تط إلىٌإدي  أن شانهلحكومٌة من 

 ذلن . باالستثمار وغٌروعدل وتعدٌل الموانٌن المخلة 

 ـقائمة املراخغ

 – م6778-6776ة لتعماه قهات السااحه  االرؤاة المستقبل  (توردمحم احمد الحاور  )دك -1

 م.6770مجلة دراسات اقتصاداة 

 –المشاكع  –اقا دمحم علي قحهات )دكتور ( القهات الصعاعي في الجماوراة الامعاه )الو  -2

 سبع المعالجة (.

    عبد الواحد الع ور  )دكتور ( :"اللوغاراتمات في الصعاعات والمعتجات الوهعاة ." -3

 م.6770 -6557كتاا االحصاء السعو  لالعوام  –الجااأ المركأ  لالحصاء  -4

 م.6776    5االقتصاد الامعي "رؤاة مستقبلاة "العدد –مجلة شئوت العصر  -5
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 -6775موارد هاقة "كلاة العلوم االداراة  اجي)دكتور (:"اقتصاداات عبد المللك ع -6

 م.6767

   67065الجماوراة "افتتاا العدوت الوهعاة االولن لتعماة الصادرات "العدد  صحا ة   -2

 م.6555

  تحت ععوات مصادر الدحعاحمد عبد المععم المأات  مقاع معشور في العت : -2

 

 :منشٌر يف املٌـقغ انكرتًني االتي

http:/www.alwatanye.net                                            

 م.6776التقرار العاائي لعتائج المسح الصعاعي    صععاء حصاءالمركأ  لالالجااأ -5

 م.6776لتقرار العاائي لعتائج المسح الصعاعي   صععاءالجااأ المركأ  لالحصاء ا -67

حع القومي وتعماة القهاعات الواعدت " مت دراسة بععوات " الدعوت الن تعواا مصادر الد -66

 االعترعت :

http:/www.hodaidah.com/hod/showthread.php?t=3664 

        


