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دراسة حولدراسة حول
التجارة الخارجیة السمكیة الیمنیة التجارة الخارجیة السمكیة الیمنیة 

والدول العربیةوالدول العربیة
""التحدیات ومجاالت التطویرالتحدیات ومجاالت التطویرووالفرص الفرص " " 

٢٢

""التحدیات ومجاالت التطویرالتحدیات ومجاالت التطویرووالفرص الفرص " " 

إعدادإعداد
العسليالعسلي  مھیوبمھیوبعلي علي : :   لدكتورلدكتوراا  

    جامعة صنعاءجامعة صنعاء––مساعد مساعد   استاذاستاذ

  إشراف األمانة العامة لإلتحاد العربي لمنتجي األسماكإشراف األمانة العامة لإلتحاد العربي لمنتجي األسماك



٣٣



یعد القطاع السمكي من القطاعات الرئیسة والمھمة في یعد القطاع السمكي من القطاعات الرئیسة والمھمة في 
تكوین الناتج المحلي في الجمھوریة الیمنیة بوصفھ یسھم تكوین الناتج المحلي في الجمھوریة الیمنیة بوصفھ یسھم 

في اإلنتاج المحلي ، ومصدرًا أساسیًا لخلق عوائد في اإلنتاج المحلي ، ومصدرًا أساسیًا لخلق عوائد 
الصادرات ونموھا حیث احتلت الصادرات السمكیة الصادرات ونموھا حیث احتلت الصادرات السمكیة 

سلعة یمنیة مصدرة سلعة یمنیة مصدرة ) ) ٣٠٣٠((المرتبة الثانیة في قائمة أھم المرتبة الثانیة في قائمة أھم 
، ومصدرًا مساھمًا في ، ومصدرًا مساھمًا في   ١٩٩٨١٩٩٨وو  ١٩٩٧١٩٩٧خالل عامي خالل عامي 

توفیر الغذاء لالستھالك المحلي كما انھ مصدر مھمًا توفیر الغذاء لالستھالك المحلي كما انھ مصدر مھمًا 
ألف شخص ألف شخص ) ) ٣٥٠٣٥٠((لخلق الدخل ونموه لما یقارب لخلق الدخل ونموه لما یقارب 

٤٤

توفیر الغذاء لالستھالك المحلي كما انھ مصدر مھمًا توفیر الغذاء لالستھالك المحلي كما انھ مصدر مھمًا 
ألف شخص ألف شخص ) ) ٣٥٠٣٥٠((لخلق الدخل ونموه لما یقارب لخلق الدخل ونموه لما یقارب 

مستفیدین أما من خالل فرص العمل أو تحقیق القیمة مستفیدین أما من خالل فرص العمل أو تحقیق القیمة 
المضافة من خالل األنشطة المرتبطة بالخدمات واإلنتاج المضافة من خالل األنشطة المرتبطة بالخدمات واإلنتاج 
والتسویق والتحضیر وذلك من أجل تخفیف حدة الفقر في والتسویق والتحضیر وذلك من أجل تخفیف حدة الفقر في 

القرى والتجمعات السمكیة حیث تعیش معظم الشرائح القرى والتجمعات السمكیة حیث تعیش معظم الشرائح 
الفقیرة من السكان والمنتشرة على طول السواحل  الفقیرة من السكان والمنتشرة على طول السواحل  

..والجزر الیمنیةوالجزر الیمنیة



تعتبر تنمیة المبادالت التجاریة بین الیمن والدول العربیة تعتبر تنمیة المبادالت التجاریة بین الیمن والدول العربیة 
إحدى المحاور األساسیة التي یقوم علیھا المشروع إحدى المحاور األساسیة التي یقوم علیھا المشروع 

وقد وقد . . االقتصادي الیمني وھو السوق العربیة المشتركةاالقتصادي الیمني وھو السوق العربیة المشتركة
شھدت السنوات األخیرة تطورًا جوھریًا في الجھود التي شھدت السنوات األخیرة تطورًا جوھریًا في الجھود التي 

تھدف إلى تنمیة التجارة العربیة البینیة أملتھ اعتبارات تھدف إلى تنمیة التجارة العربیة البینیة أملتھ اعتبارات 
وتعتبر األسماك ومنتجاتھا وتعتبر األسماك ومنتجاتھا . . ومعطیات محلیة وخارجیةومعطیات محلیة وخارجیة

إحدى عناصر التجارة الخارجیة الیمنیة التي تحاول إحدى عناصر التجارة الخارجیة الیمنیة التي تحاول 
الدولة تعظیم االستفادة منھا، ووضعھا ضمن قائم الدولة تعظیم االستفادة منھا، ووضعھا ضمن قائم 

٥٥

إحدى عناصر التجارة الخارجیة الیمنیة التي تحاول إحدى عناصر التجارة الخارجیة الیمنیة التي تحاول 
الدولة تعظیم االستفادة منھا، ووضعھا ضمن قائم الدولة تعظیم االستفادة منھا، ووضعھا ضمن قائم 

معامالتھا التجاریة مع األسواق األخرى على المستویین معامالتھا التجاریة مع األسواق األخرى على المستویین 
..الثنائي والدوليالثنائي والدولي



::الدراسةالدراسة  اھدافاھداف  --٢٢
- - ::  الىالىتھدف ھذه الدراسة تھدف ھذه الدراسة 

و و - - البینیةالبینیة((التعرف على الواقع الحالي لإلنتاج والتجارة السمكیة الیمنیةالتعرف على الواقع الحالي لإلنتاج والتجارة السمكیة الیمنیة))١١((
).).الخارجیة الخارجیة 

..التعرف على الفائض السمكي  المتاح للتصدیرالتعرف على الفائض السمكي  المتاح للتصدیر) ) ٢٢((

٦٦

..التعرف على الفائض السمكي  المتاح للتصدیرالتعرف على الفائض السمكي  المتاح للتصدیر) ) ٢٢((

--الصادراتالصادرات--االستھالكاالستھالك- - التعرف على معدالت النمو السنویة لإلنتاجالتعرف على معدالت النمو السنویة لإلنتاج) ) ٣٣((
..الواردات العربیةالواردات العربیة

..معرفة المیزة النسبیة للصادرات الیمنیةمعرفة المیزة النسبیة للصادرات الیمنیة))٤٤((

..التعرف على أھم المشاكل والمعوقات للصادرات السمكیة الیمنیةالتعرف على أھم المشاكل والمعوقات للصادرات السمكیة الیمنیة



أھم نتائج الدراسةأھم نتائج الدراسة  --٣٣

إن ما یصطاد من األسماك سنویا إن ما یصطاد من األسماك سنویا   --  ١١
من المخزون من المخزون % % ٢٣٢٣یشكل بحدود یشكل بحدود 

٧٧

من المخزون من المخزون % % ٢٣٢٣یشكل بحدود یشكل بحدود 
اإلنتاج إذا ما تحسنت  اإلنتاج إذا ما تحسنت      وباإلمكان زیادةوباإلمكان زیادة

..الظروف الالزمة لذلكالظروف الالزمة لذلك



مخزونھا ، كمیات الصید الممكن والفعلي ،المجموعات السمكیةیبین جدول 

نسبة الكمیات  
المصطادة إلى أجمالي 

المخزون

كمیة االصطیاد 
السمكي سنویًا 

)ألف طن(

ألف (المخزون 
)طن

اسم مجموعة األسماك

 Scompa japonicaأسماك ٤.١٤٢٣.٥٦٧

)  البطابط( ١.٠٤٥.٩٢٦.٨

Horse macerelأسماك الجذب ٣.١٦١٧.٩٥١.٣

٨٨

Horse macerelأسماك الجذب ٣.١٦١٧.٩٥١.٣

األسماك الدھنیة٤.١٥١٢.٢٩٩.٨

) المرغوبة محلیًا(األسماك التجاریة الثمینة ٧.٢١٤٠.٩١٤٦.٧

األسماك ذات القیمة التجاریة المتدنیة ٥.٢٩٣٠١١٧.٦
) غیر المرغوبة محلیًا( 

األسماك غیر القابلة لالستھالك البشري١٥.٦٥٨

االجمالي٢٣.٩٢١٣٥.٧٥٦٧.٢



والمتاح لالستھالك والفائض والمتاح لالستھالك والفائض اإلنتاج اإلنتاج 
الیمنیةالیمنیةك ك ااسمسماألاألالمتاح لتصدیرالمتاح لتصدیر

  % ٥.١لالنتاج بلغ معدل النمو السنوي المركب

٩٩

  % ٥.١لالنتاج بلغ معدل النمو السنوي المركب
% ٢.٣١ لالستھالكو 



السنةاإلنتاج الكليالوارداتإجماليالصادراتالمتاح لالستھالكالمتاح للتصدیر

2767835781990

3835882861991

4766822801992

2805853821993

87410842821994

11971311021081995

32733410721051996

32843311711161997

211062212811271998

١٠١٠

161081712511241999

16982011841142000

411014414531422001

641166718331802002

591696423352282003

731837726042562004

المجموع38415244241948401908

المتوسط25.6102281303127

26.872.3116.591.48-5.1
معدل النمو السنوي 

%المركب



التجارة لخارجیة لألسماك
 
%  ١٦.٥٩للصادرات بلغ معدل النمو السنوي المركب 
).سالب( %- ١.٤٨ لوارداتلو

ألف طن ،قیمتھا  ) ٨١(بلغ حجم التجارة السمكیة الیمنیة حوالي  
، وھي تمثل حوالي   ٢٠٠٤ملیون دوالر أمریكي في عام  ٢٩٦

١١١١

، وھي تمثل حوالي   ٢٠٠٤ملیون دوالر أمریكي في عام  ٢٩٦
من حجم التجارة الخارجیة السمكیة العربیة،وتأتي في  % ١٢.٢١

المرتبة الثالثة بعد المغرب وموریتانیا، إذ بلغت حجم التجارة 
ملیون دوالر  ٢٤٢٤الف طن بقیمة ١٧٦٧الخارجیة العربیة 

.لنفس العام



كمیة الصادراتقیمة الصادراتكمیة الوارداتقیمة الواردات
البیانات
السنة

251571990

421051991

421061992

431151993

4213101994

4221131995

0027341996

0040331997

0025221998

١٢١٢

0025221998

0036171999

0040202000

13369442001

12341672002

745181642003

834213772004

المجموع20431752424

المتوسط13.62.0750.1328

%معدل النمو  السنوي المركب27.991.48-19.3516.59



٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١اإلجمالي

الدولة حصة  
التصدیر

الكمیة
حصة  
التصد

یر
الكمیة

حصة  
التصدیر

الكمیة
حصة  
التصد

یر
الكمیة

حصة  
التصدیر

الكمیة

٨١٨٦٦٣%٣٤%
٢٩٠٠
٠

٢٣٧٧٧٣٤%٣٧%
١٨٠٥
٦

٢٣%
١١٠
٣٣

المملكة  
العربیة  
السعودیة

الدول المستوردة لألسماك
تتصدر السعودیة ومصر الدول المستردة الرئیسیة لألسماك الیمنیة 

١٣١٣

السعودیة

١٠٧٩٨٣١%٨٩٨١١٧%٥٥١٧٤١٢%٢٣%
١٦٢٤
٩

٤٠%
١٩١
٤٦

الصین

٥٩٩٥٩%٩٨٩١١١%٦٥٣٠١٦%٢٦٩٠٣٩%١١%
٤٤٨
٧

جمھوریة  
مصر العربیة  

٧٤٥٥٧٤٠%٣٢%
٧٤٥٥
٧

١٩١٣٣٢٤%٣٠%
١٢٤٥
٩

٢٨%
١٢٨
٥٦

الدول األخرى 

١٠٠%
٢٣٨٥٠
٠

١٠٠
%

٢٣٨٥
٠٠

٦٣٥٩٩%١٠٠
١٠٠
%

٥٢٧٥
٩

١٠٠%
٤٧٥
٢٢

اإلجمالي  



المزایا النسبیة والتنافسیة والمطلقة 
لتجارة األسماك  الیمنیة

١٤١٤



ألف طن ) ٨١(یقدر حجم التجارة السمكیة الیمنیة حوالي   
، وھي تمثل   ٢٠٠٤ملیون دوالر أمریكي في عام  ٢٩٦،قیمتھا 
من حجم التجارة الخارجیة السمكیة  % ١٢.٢١حوالي 

العربیة،وتأتي في المرتبة الثالثة بعد المغرب وموریتانیا، إذ بلغت  
  ٢٤٢٤الف طن بقیمة ١٧٦٧حجم التجارة الخارجیة العربیة 

.ملیون دوالر لنفس العام

١٥١٥

.ملیون دوالر لنفس العام
ارتفعت نسبة الزیادة في كمیة قیمة الصادرات السمكیة الیمنیة في  

على التوالي مقارنة بعام   ١٣٢٠و١٤٤٠بحوالي  ٢٠٠٤عام 
تصدر السعودیة ومصر الدول المستردة الرئیسیة .  ١٩٩٠

.لألسماك الیمنیة



ترتبط الیمن بعالقات  اإلخوة وقرب األسواق العربیة عن غیرھا    
ویمكن إبراز مزایا .من األسواق كان من بین مزایا السوق العربیة

:األسواق العربیة باالتي
السرعة في عملیة التوصیل واالتصال والمواصالت وبالتالي  - ١  

عامل اللغة  -  ٣. المناسبة  االسعار- ٢قلة فترات التخزین   
.  العالقــــات العربیــة الطیبــة-٤.  والثقافة والحضارة المتشابھــة

١٦١٦

.  العالقــــات العربیــة الطیبــة-٤.  والثقافة والحضارة المتشابھــة
ارتــفاع معــدل  -  ٦وفـــرة األسماك وقبــول المنتج -  ٥

وفـرة -  ٨. التشجیع الستخدام المنتجــات العربیة -  ٧.االستھـالك
-١٠.  بالممارسات التجاریـــة المحلیة  االلمام- ٩. المعلومـات 

 .شـروط الدفـــع القابلــــة للتفاوض



على سبیل المثال  إن طول الساحل   اخرىممیزات  الىإضافة   
كم وكذا وقوع الیمن على بحرین ھما ٢٥٠٠الیمني الذي یتجاوز 

البحر األحمر والبحر العربي وخلیج عدن یعطیھا میزة اإلنتاجیة  
الكلفة المنخفضة عن اإلنتاج السمكي الیمني حیث یوجد  والعالیة 

وفي .نوع من األسماك واألحیاء البحریة األخرى)  ٦٠٠(أكثر من 
إطار التوجھ االقتصادي العالمي الجدید، نحو فتح األسواق تسعى 

١٧١٧

الیمن إلى إیجاد مزایا نسبیة وتنافسیة لمنتجاتھا السمكیة ، مما یعني  
وجوب إیجاد طریقة جدیدة في اإلنتاج والتسویق وتقدیم الخدمات،  

.وترشید اإلنفاق واالستیعاب التقني
تعتبر األسماك الیمنیة اسماك مرغوبة  لالستھالك المحلي  

إن تشجیع االستزراع السمكي التي أثبتت التجارب  . واألجنبي
نجاحھا، وعلیھ یفترض اعتماد برامج إعالنیة وتسویقیة خاصة 

.بھا



تتمیز الیمن بأولویة على مستوى الوطن العربي في اصطیاد بعض 
أنواع األسماك واألحیاء البحریة ذات القیمة التجاریة في األسواق  

الخارجیة مثل اسماك التونة ،الشروخ 
تحتل الیمن المرتبة األولى بین الدول  .،الجمبريالحبارالصخري،

العربیة المنتجة والمصدرة للشروخ الصخري وتعتبر اإلمارات  
العربیة المتحدة ھي الدولة الرئیسیة للصادرات الیمنیة من الشروخ 

یتمیز الجمبري الیمني  .الحي وندعو بقیة الدول أن تحذو حذوھا 

١٨١٨

یتمیز الجمبري الیمني  .الحي وندعو بقیة الدول أن تحذو حذوھا 
بمذاق وطعم ولون خاص یجذب المستھلك الشرقي  والغربي على  

السواء بسبب طبیعة مكونات البیئة البحریة والمصائد الطبیعیة  
.التي یعیش فیھا 



اإلجراءات المتخذة في الجمھوریة 
الیمنیة لتشجیع الصادرات

اآلن إتباع سیاسة إصالحیة ألسالیب الصید لتواكب التحول  یتم  

١٩١٩

اآلن إتباع سیاسة إصالحیة ألسالیب الصید لتواكب التحول  یتم  
الجدید والتطور الكبیر ابتداًء من توفیر التسھیالت والخدمات 
وصوًال إلى امتیاز نوعیة األسماك المرغوبة خارجیًا إضافة 

إلى االھتمام بالعملیة التسویقیة والتصدیریة من الناحیة الفنیة 
:وذلك باتخاذ اإلجراءات اآلتیة 



.  دراسة ووضع القوانین والتشریعات التي تنظم استعمال أدوات  الصید . ١
أسالیب حدیثة في عملیات الفرز والتعبئة  اتباعـ یتم توجیھ الصیادین والتجار نحو    .٢

.  والتغلیف والنقل السلیم  والتوضیب
ـ إعطاء تسھیالت لعملیة التصدیر من خالل تحدیث وتطویر التشریعات       .٣

.  والتعلیمات الناظمة لھذه العملیة
لقد اتخذت الوزارة  أیضا مجموعة من اإلجراءات العملیة عبر السنوات األخیرة        

:  لتشجیع التصدیر أھمھا
تسھیل إجراءات منح رخص التصدیر والقیام بفحص وضبط جودة المنتجات . ٤

٢٠٢٠

تسھیل إجراءات منح رخص التصدیر والقیام بفحص وضبط جودة المنتجات . ٤
.السمكیة   وإصدار الشھادات الصحیة لتصدیرھا ،ومراقبتھا وتداولھا،وتسجیلھا 

% . ١إلى  لالسماكتخفیض العمولة على المصدرین .  ٥
إعفاء العبوات المستوردة والخاصة بعملیات تعبئة المنتجات المعدة للتصدیر من .   ٦

.  كافة الرسوم والضرائب
.  إعطاء تسھیالت بالنقل الجوي وأسعار مشجعة للتصدیر .   ٧
.  تشجیع إقامة جمعیات تعاونیة تسویقیة متخصصة.   ٨
.المشاركة  في المعارض الدولیة المختصة باألسماك. ٩



معوقات ومحددات التجارة البینیة  
العربیة

٢١٢١

  



فما ھي یا ترى أسباب عدم تطور تكتل اقتصادي عربي ، وزیادة 
التجارة العربیة البینیة إلى مستوى أعلى مما كان خالل فترة التحلیل  

، رغم كون البلدان العربیة أعضاء في الجامعة العربیة وملتزمة 
بمیثاقھا الذي یدعو إلى التضامن العربي في مختلف المجاالت ،  

ورغم انتمائھا إلى ھویة عربیة أسالمیة مشتركة ، وبالرغم من قیام  
تكتالت اقتصادیة بین بلدان أخرى ال تجمعھا نفس الروابط التي تربط  

الطبیعي توقع قیام مثل ھذه  البلدان العربیة ؟ وبناء على ذلك فمن

٢٢٢٢

الطبیعي توقع قیام مثل ھذه  البلدان العربیة ؟ وبناء على ذلك فمن
التكتالت االقتصادیة منذ مدة ، ومن الطبیعي كذلك حدوث خیبة أمل  

.  في عدم تحقیق ذلك 
العقبات التي یحتمل   ھیةوعلى ھذا یتبادر إلى الذھن السؤال عن ما 

أن تكون قد حالت دون التطور المطلوب ، وكان تأثیرھا السلبي  
أقوى من الروابط المشتركة المتوقع تشجیعھا بل دفعھا بقیام  

 .التطورات االقتصادیة والمؤسسیة المأمولة



ة    ة البینی یمكن تقسیم العوامل التي یحتمل أنھا أعاقت التجارة العربی
ى   ة حت ة العربی ام الجامع ذ قی رة من الل الفت ادي خ ل االقتص والتكام

وعتین  ى مجم ب : اآلن، إل ق بالجوان ى تتعل ة األول المجموع
وعیة  دة   والموض عف القاع ادیة، ض ة االقتص ارض األنظم ي تع ھ

ة  ا  واإلنتاجی ور معظمھ ة تط دیریة، وحداث دیل . التص عب تع ویص
ة  . ھذه العوامل والمجموعة الثانیة تتعلق بمیثاق وصالحیات الجامع

ات    ة والخالف ادیة العربی ات االقتص ات والمؤسس ة ، بالسیاس العربی

٢٣٢٣

ات    ة والخالف ادیة العربی ات االقتص ات والمؤسس ة ، بالسیاس العربی
زم     لحة والع وفرت المص السیاسیة ، ویمكن تعدیل ھذه العوامل إذا ت

ب   . الوئام وعلى التطور  ار وبترتی وسنناقش ھذه المواضیع باختص
. یبدو أكثر منطقیة ، ولیس كل مجموعة على حدة 



الت تطویر الصادرات السمكیة مجا
العربیة

الواقع ھو تدني االستثمارات العربیة في   الیھما یشیر  ان
یتطلب تكاتف  االمرلذلك فان . مجاالت الصناعات السمكیة

٢٤٢٤

یتطلب تكاتف  االمرلذلك فان . مجاالت الصناعات السمكیة
لتطویر العمل العربي في ھذا المجال   استراتجیةالجھود لوضع 

لذلك فان تطویر التجارة في ھذا المجال وغیرھا من  .الحیوي
:المجاالت یمكن تلخیص عناصرھا في التالي

  



.تطــویــر نوعیـــة وجــودة المنتجات السمكیة- ١
ورش  واقامةالمعارض وتبادل المعلومات والبرامج  اقامة-  ٢

العمـل والندوات  
عقــــد االجتماعــــات الدوریــــة للمتابعــة والتطویر –٥
مسانــدة الحكومــات ودعـم المنتجــات العربیـــــة  -  ٦
تسھیـــــل إجـــراءات التصدیـــــر واالستیـــراد -  ٧
تشجیـع الشركــات العربیة للمشاركة في المناقصـــات  -  ٨

٢٥٢٥

تشجیـع الشركــات العربیة للمشاركة في المناقصـــات  -  ٨
العمــــل على زیــــادة ودعــم التجارة العربیة بشكل عام  -  ٩

تسھیـل عملیــــات تسجیـــل المنتجــات العربیــة  -١٠
الترویــج واإلعالن عن الشركـــات العربــیة  -١١
تكـویــــــن شركة  تجــــاریة عربـــیة  -١٢
اعتمــاد قنـوات اتصـال بین المصدرین والمستوردین  -١٣



الت تطویر الصادرات السمكیة مجا
العربیة

الواقع ھو تدني االستثمارات العربیة في   الیھما یشیر  ان
یتطلب تكاتف  االمرلذلك فان . مجاالت الصناعات السمكیة

٢٦٢٦

یتطلب تكاتف  االمرلذلك فان . مجاالت الصناعات السمكیة
لتطویر العمل العربي في ھذا المجال   استراتجیةالجھود لوضع 

لذلك فان تطویر التجارة في ھذا المجال وغیرھا من  .الحیوي
:المجاالت یمكن تلخیص عناصرھا في التالي

  



ضرورة قیام الدول العربیة بتسریع عملیات التعدیل في قواعدھا   ١
التشریعیة وخاصة تلك المتعلقة باألنشطة التجاریة واالقتصادیة العامة 

والسمكیة وذلك لما لھذه التعدیالت من آثار إیجابیة في زیادة قدرة 
القطاعات االقتصادیة والزراعیة على االستجابة والتكیف مع التغیرات 

التعدیل  الىالتشریعات التي تحتاج  اھماالقتصادیة والتجاریة ، ومن 
التشریعات المتعلقة بمراقبة األداء السوقي ومكافحة الغش ، وكذلك 

التشریعات المنظمة للتجارة الخارجیة والتشریعات المتعلقة بجمع وتحلیل 
 .ونشر المعلومات والتشریعات الضریبیة والجمركیة

٢٧٢٧

 .ونشر المعلومات والتشریعات الضریبیة والجمركیة
تطویر البناء المؤسسي للقطاع الخاص،والعمل على تھیئة البیئة المناسبة   ٢

لنموه وتطوره  من تشریعات وأنظمة وتعلیمات ،وخاصة في مجاالت 
الضرائب والرسوم الجمركیة وقوانین مكافحة الغش والتدلیس ،  وقوانین 

مكافحة االحتكار واإلغراق وقوانین تنظیم األسواق وذلك لتمكینھ من 
مواكبة المتغیرات المحلیة والدولیة وإعطاءه  دورا اكبر في قیادة 

العملیات التجاریة، وكذلك لتمكینھ من القیام بالدور المطلوب منھ في 
 .التنمیة االقتصادیة العربیة



تشجیع إنشاء شركات اإلنتاج والتسویق والتصنیع العربیة المشتركة . ٣
التطورات والمتخصصة على المستویین القطري واإلقلیمي، خاصة وان

التجاریة واالقتصادیة العالمیة واإلقلیمیة وما ترتب علیھا من انفتاح 
مثل ھذه الشركات أمر  انشاءلألسواق وازدیاد المنافسة قد جعلت من 

حتمي وذلك لما لھا من مقدرة على استغالل اقتصادیات الحجم في 
العملیات اإلنتاجیة والتسویقیة والتصنیعیة مما یقلل التكالیف ویسھم في 

العربیة والعالمیة من  االسواقزیادة تنافسیة المنتجات السمكیة العربیة في 
 .حیث الكم والنوع

٢٨٢٨

 .حیث الكم والنوع

العمل على تكییف االصطیاد السمكي العربي بما یتماشى مع استغالل . ٤
كل قطر من األقطار العربیة ومتطلبات   بھاالمیز النسبیة التي یتمتع 

األسواق المحلیة والعربیة والدولیة من جھة وااللتزامات التجاریة العربیة 
 .االقتصادیة العربیةالدولیة من جھة أخرى



ضرورة تبني الدول العربیة لبرامج وخطط تھدف إلى رفع جودة . ٥
والتأكد من مطابقتھا للمواصفات القیاسیة والشروط  االسمكیةالمنتجات 

الفنیة المعتمدة عربیا ودولیا وذلك لتمكین المنتجات السمكیة العربیة من 
المنافسة عربیا وعالمیا في ضل االنفتاح االقتصادي والتجاري العالمي 

ولتحقیق ذلك ال بد من قیام الدول العربیة بالعمل . وازدیاد حدة التنافس
على إیجاد أجھزة مركزیة للرقابة النوعیة وضرورة توحید المواصفات 

ومنتجاتھا العربیة وذلك للوصول إلى تكامل مرحلي  لالسماكوالمقاییس 
تعنى ھذه األجھزة بقضایا   انفي نظم الجودة والمواصفات مع ضرورة 

٢٩٢٩

تعنى ھذه األجھزة بقضایا   انفي نظم الجودة والمواصفات مع ضرورة 
 .الجودة للمنتجات المعدة لالستھالك المحلي والتصدیر

العمل على استغالل المزایا واالستثناءات التي تمنحھا االتفاقیات الدولیة . ٦
واإلقلیمیة والثنائیة في دعم وتطویر األنظمة اإلنتاجیة والتسویقیة 

 االسواق الىللمنتجات السمكیة العربیة وبالتالي في زیادة الصادرات 
ضرورة استغالل مثل تلك المزایا في فتح  الى اضافة. العربیة والعالمیة

. العربیة. جدیدة للمنتجات العربیة اسواق



ضرورة تطویر أنظمة جمع وتحلیل وتوزیع البیانات والمعلومات الدقیقة  . ٧
والمحدثة  ذات العالقة بتسویق وتجارة المنتجات السمكیة وخاصة 

المعلومات المتعلقة باألسواق الخارجیة ومتطلباتھا الكمیة والنوعیة بشكل 
یضمن توصیل المعلومة الدقیقة إلى المعنیین في الوقت والشكل المناسب  

  .ةوبما یعزز من ثقة المستفیدین بالمعلومات المتوفر

البحوث التسویقیة واإلرشاد التسویقي اھتماما خاصا من  یالءاضرورة . ٨ 
قبل الحكومات العربیة والعمل على تطویع األبحاث المختلفة بطریقة 

٣٠٣٠

قبل الحكومات العربیة والعمل على تطویع األبحاث المختلفة بطریقة 
تمكنھا من خدمة العملیات اإلنتاجیة والتسویقیة وبخاصة بحوث تقلیل 

وفي ھذا المجال فانھ یقترح على الدول العربیة العمل على تأسیس  . الفاقد
مركز تدریبي عربي لإلرشاد التسویقي یعمل على تدریب العاملین في 

قطاع الثروة السمكیة في الدول العربیة على كافة األمور المتعلقة 
.   .باإلرشاد التسویقي



ضرورة تضمین االتفاقیات التجاریة العربیة ببنود ومواد تھدف إلى . ٩
تحقیق التكامل في الجوانب اإلنتاجیة والتسویقیة والتصنیعیة ، وتمكین 

الدول العربیة من توفیر المنتجات الالزمة للتبادل التجاري السمكي 
 .البیني

قیام الدول العربیة بتبني مجموعة من السیاسات واإلجراءات الھادفة . ١٠
تنمیة التبادل التجاري السمكي وتدعیم التكامل االقتصادي العربي،  الى

زیادة فاعلیة المؤسسات التمویلیة العربیة في مجال  اھمھاوالتي من 
االتفاقیات القطاعیة في  ابرامتمویل التجارة البینیة السمكیة،  تشجیع 

٣١٣١

االتفاقیات القطاعیة في  ابرامتمویل التجارة البینیة السمكیة،  تشجیع 
على النحو الذي یفتح آفاقًا أوسع للتخصص في الصید   االسماكمجال 

حاجة للتبادل  ایجادحسب المیزات النسبیة والتنافسیة مما سیسھم في 
حفز   الىوكذلك تبني سیاسات تھدف . التجاري السمكي بین الدول العربیة

في مجال  إلستثمارھاوتشجیع عملیات جذب الفوائض المالیة العربیة 
 والمناخات، وتھیئة أفضل الظروف لالسماك االمثلاالستغالل 

.  االستثماریة لھا



التسویقیة النوعیة على المستوى القطري  اإلتحاداتتشجیع قیام . ١١
والقومي، وضرورة دعم وتشجیع االتحادات النوعیة القومیة  مثل إتحاد 

الغرف التجاریة والزراعیة  وإتحادات انفوسمكمنتجي األسماك 
والصناعیة العربیة، وذلك لتمكینھا من القیام باألدوار المطلوبة منھا 

وخاصة في ضل التحوالت التجاریة واالقتصادیة التي أبرزت الحاجة 
إلى ضرورة إعطاء دورا اكبر للقطاع الخاص في إدارة وتطویر 
.  العملیات اإلنتاجیة والتسویقیة وفي التنمیة االقتصادیة والزراعیة

٣٢٣٢

.  العملیات اإلنتاجیة والتسویقیة وفي التنمیة االقتصادیة والزراعیة

تطویر وتحدیث ودعم المرافق والخدمات التسویقیة المساندة وخاصة  . ١٢
في الدول العربیة المنتجة الرئیسیة للسلع والمنتجات السمكیة وذلك لما 

لھذه المرافق من أھمیة في تطویر النظام التسویقي بشكل عام وفي تطویر 
العالمیة  االسواق الىومقدرتھا على الوصول  تنافسیتھاالصادرات وزیادة 

.بشكل خاص


