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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يدعم مجتمعات صيد

األسماك المحلية في اليمن

إلعادة بناء سبل العيش

واالقتصاد المحلي

حضرموت، اليمن – سلّم اليوم برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي (UNDP) وشريكه المحلي مؤسسة تنمية

القيادات الشابة (YLDF) قوارب صيد ومحركات

للصيادين في المكال، اليمن. يأتي هذا الدعم بفضل

التمويل السخي المقدم من حكومة اليابان كجزء أول

من خطة أكبر لتقديم 100 قارب صيد، و100 محرك

للقوارب، و500 شبكة صيد و500 جهاز لتحديد



المواقع سيتم توزيعها بالتساوي بين عدن والمكال. من

المتوقع أن يتم التسليم الثاني للقوارب في وقت

الحق من هذا الشهر في عدن.

أثر الصراع ع� أكثر من 70 في المائة من صغار

الصيادين – وهم العمود الفقري لقطاع صيد

األسماك. من خالل مشروع إنعاش سبل كسب

العيش وبناء قدرات صيادي األسماك من أرباب

األسر في محافظتي عدن وحضرموت، يتم دعم

وإنعاش اإلنتاج السمكي في عدن والمكال. ستساعد

القوارب والمحركات وشباك الصيد وأجهزة تحديد

المواقع (GPS) صغار الصيادين ع� تلبية طلبات

السوق من األسماك من خالل تحسين معدالت

ونسبة اإلنتاج. تم تجهيز القوارب بمساحات تبريد

للحفاظ ع� األسماك طازجة، لذلك فهي ستساعد

في حل مسألة التخزين البارد ع� مستوى اإلنتاج.

في ديسمبر 2021، قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ومؤسسة تنمية القيادات الشابة بتوزيع 500 منحة

مالية تبلغ قيمتها 950 دوالراً أمريكياً لكل شخص –

حيث ستقسم 250 منحة ع� الصيادين في كٍل من

عدن والمكال - لمساعدة مجتمعات صيد األسماك

المحلية ع� إنشاء مشاريعها. سبق توزيع هذه المنح

مشروع اهتم بتدريب 1,000 شخص ع� إصالح

أصول الصيد مثل القوارب، ومحركات القوارب



وشباك الصيد، وكذلك بناء مهاراتهم في تنظيم

المشاريع لمساعدتهم ع� تحسين فرص سبل

عيشهم والحفاظ عليها.

تقول حنان (30 عاماً) مشاركة من حضرموت: "عندما

رأيت اإلعالن عن هذا المشروع، أدركت أني سأستطيع

مساعدة جدي في صنع سنانير الصيد". وأضافت:

"مكنني التدريب والمنحة من صنع أنواع مختلفة من

السنانير لبيعها الحقاً للصيادين".

شجع المشروع أيضاً مشاركة المرأة في مجال مصائد

األسماك، وهو المجال حيث يكون معدل عمل النساء

فيه يكاد ال يُذكر. مع مشاركة النساء بنسبة 30 في

المائة، ركزت أعمال الصيد المحلية ع� تحويل

مخلفات األسماك إ� األسمدة، وإنتاج الملح وتعبئته

وتغليفه، واالستزراع السمكي، وبيع األسماك الجافة،

ومحالت معدات الصيد، وصيانة معدات الصيد.

تعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة تنمية

القيادات الشابة مع الهيئة العامة للمصائد السمكية

ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن

وحضرموت بدعم كامل لتنفيذ مشروع إنعاش سبل

كسب العيش وبناء قدرات صيادي األسماك من

أرباب األسر في محافظتي عدن وحضرموت. ساعدت

الشراكة مع الهيئة العامة للمصائد السمكية أيضاً ع�

بناء الشراكات واستدامة التدخالت الُمنفذة.



يقول مدير المشروع، أرفيند كومار: "لقد أثرت الحرب

بشدة ع� قطاع مصائد األسماك، وبالتالي صغار

الصيادين وسبل عيشهم ودخلهم وأمنهم الغذائي ع�

نطاق واسع". وأضاف: "من المتوقع أن يحسن هذا

المشروع من مرونة مجتمعات صيد األسماك المحلية

من خالل خلق فرص لدر الدخل بشكل مستدام".

للتواصل الصحفي

ليان رايوس، رئيس فريق المناصرة واإلعالم، برنامج

األمم المتحدة اإلنمائي اليمن

Leanne.rios@undp.org :بريد إلكتروني

حول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقود جهود منظمة

األمم المتحدة إلنهاء الظلم الناجم عن الفقر وانعدام

المساواة وتغّير المناخ. ونحن نعمل مع شبكة واسعة

من الخبراء والشركاء في 170 بلداً لمساعدة األمم

ع� بناء حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس

والكوكب.

http://www.undp.orgاعرف المزيد ع� الموقع

mailto:Leanne.rios@undp.org
http://www.undp.org/


حول المشروع

بتمويل من حكومة اليابان، فإن مشروع انعاش سبل

كسب العيش وبناء قدرات صيادي األسماك من

أرباب األسر في محافظتي عدن وحضرموت

(RELACC) يركز ع� صغار الصيادين في محافظتي

عدن والمكال في اليمن. يهدف المشروع إ� تعزيز

االستقرار وبناء السالم مع توفير فرص لسبل العيش

للجماعات المستضعفة وتعزيز البنية التحتية

االجتماعية واالقتصادية. من المتوقع أن ينتج عن

ذلك تعزيز مرونة المجتمعات من أجل الحد من

النزاعات. يستهدف المشروع المناطق الغربية من

حضرموت (المكال، بروم، ميفع، شحير) والمناطق

الشرقية: (الشحر، الحامي، الديس الشرقية، الريدة

وقصيعر)، بينما يستهدف في عدن مديريات البريقة،

المعال، كريتر، التواهي، وخور مكسر.

التنمية المستدامةبيانات صحفيةاليمنمصنف تحت:

اليابانفرص العمل وسبل العيش
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