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تكلفة اإلنتاج يف 
اليمن األعلى 

عالميا..  وهذا 
سبب إفالس 

مئات الشركات 
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يزخر  ساحليا  رشيطا  اليمن  تمتلك   *
بالرثوة السمكية واألحياء املائية املتجددة 
والرشوخ  كالحبار  الجودة  وعالية 
التخطيط  وزارة  وبحسب  الجمربي. 
والتعاون الدويل تقدر القدرة اإلنتاجية 
ألف   350-400 بحوايل  السواحل  لهذه 
طن سنوياً، يف حني ال يتجاوز االستغالل 
وبالتايل   ، طن  ألف   200 حوايل  الفعيل 
يوفر فرصاً استثمارية متعددة سواء يف 
اصطياد األسماك فهنالك إمكانية لزيادة 
االصطياد بحوايل 110-60 ألف طن، أو يف 
الصناعات  يف  أو  وتصديرها  تسويقها 
يف  استثمارات  من  والخلفية  األمامية 
والتعليب  والتربيد  التخزين  مجال 
وصناعة السفن والقوارب وشباك الصيد. 
ويرجع تواضع معدل النمو أساسا إىل 
السطح واألحياء البحرية األخرى بنحو النمو السلبي لإلنتاج يف كل من اسماك 

%0.4، و%3.1 عىل التوايل، يف حني نمى 

إنتاج اسماك األعماق بمعدل  مرتفع 
جدا يقدر بنحو %80 تقريبا . عىل أن 
انخفاض كمية اإلنتاج السمكي قد يعود 
يف جانب منه إىل اقرتان تدفق البيانات  
تحصيل  بآلية  وشموليتها   ودقتها 
إيرادات الدولة من املنتجات السمكية 
األمر الذي يدفع الجهات املصدرية  إىل 
تخفيض أرقام اإلنتاج السمكي املفصح 

عنها.
ومع ذلك فإن مساهمة قطاع األسماك يف 
الناتج املحيل اإلجمايل ما تزال متدنية, 
إذ لم تتجاوز %1.3. األمر الذي يطرح 
قدرة  مدى  حول  التساؤالت  من  كثرياً 
هذا القطاع عىل لعب دور رئييس يف حفز 
النمو االقتصادي واملساهمة يف التشغيل 
السنوات  خالل  الفقر  من  والتخفيف 

املقبلة. 

مشروع قانون إلنشاء املجلس األعلى للشراكة أمام الحكومة
سيدشن مهامه بإعداد ونشر موازنة المواطن األوىل يف اليمن

القطاع 
السمكي يف 

دائرة الخطر!!
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كشف الجهاز التنفيذي الستيعاب التمويالت 
وإصالح السياسات عن تقديم مرشوع قانون 
إنشاء املجلس األعىل للرشاكة بني الحكومة 
ومنظمات املجتمع املدني اىل مجلس الوزراء 
والذي  عليه  للمصادقة  القادمة  الجلسة  يف 
سيفتح املجال أمام ارشاك منظمات املجتمع 

املدني يف التنمية .
وأكد الجهاز التنفيذي انه سيقوم بدعم الرشاكة 
املجتمع  ومنظمات  اليمنية  الحكومة  بني 
املدني والرتويج لها من خالل أنشطة مختلفة 
لألطراف املعنية ذات الصلة مثل إعداد ونرش 
موازنة املواطن األوىل يف اليمن بالتعاون مع وزارة 
املالية ومرشوع تحديث املالية العامة ، باإلضافة 
اىل دعم الرشاكات يف تحديد وتصميم وإعداد 

وتنفيذ مشاريع التنمية.
وكان من املتوقع اإلعالن رسميا عن املجلس 
األعىل يف بداية مايو 2014م، إال أنه وبالنظر إىل 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تم االتفاق عىل 
أن يتم إنشاء املجلس األعىل بقانون وليس بقرار 

جمهوري كما كان مُخططاً يف البداية .
ونتيجة لذلك تم تأخري إنشاء املجلس األعىل 
ألنه سيتطلب وقتاً أطول للمصادقة عليه من 

قبل مجلس الوزراء وإقرار الربملان للقانون.

وتمت صياغة اإلطار القانوني للمجلس األعىل 
بحسب تأكيدات مسؤولني يف الجهاز التنفيذي 
" بالتشاور مع ما يقارب من 300 منظمة غري 
حكومية من مُختلف أنحاء اليمن وقد تم عقد 
أربع فعاليات للتشاور مع منظمات مجتمع 
مدني من إحدى عرش محافظة تحت رعاية 
املتحدة  األمم  وبرنامج  التنفيذي  الجهاز 

اإلنمائي ، وقد تم تضمني نتائج هذه املشاورات 
وزارة  ومراجعة  القانوني  اإلطار  تعديل  وتم 

الشؤون القانونية.
وتستهدف عملية إنشاء مجلس أعىل للرشاكة 
املدني  املجتمع  ومنظمات  الحكومة  بني 
لتأسيس إطار عميل ملشاركة منظمات املجتمع 

املدني بالتنمية يف اليمن.

غري  املنظمات  مع  الرشاكة  إطار  ويتضمن 
تم  للرشاكة  رسمية  وثيقة  إعداد  الحكومية 
إقرارها من قبل مجلس الوزراء، باإلضافة اىل 
التحضريات  الستكمال  فنية  لجنة  تشكيل 
األعىل  املجلس  وإنشاء  بالخطة  الخاصة 

للرشاكة. 
ويتم حاليا وفقا ملصادر رسمية إجراء مشاورات 

تتعلق  املدني  املجتمع  منظمات  مع  واسعة 
بمهام املجلس وطريقة انتخاب اعضاءه ومهامه 

وأهدافه.
 كما تم رفع مسودة قانون الرشاكة الحكومية-

الخاصة إىل مجلس النواب ، االمر الذي سيمهد 
والخربات  الخاص  التمويل  أمام  الطريق 
للمساهمة يف تلبية احتياجات البنية التحتية 
الهائلة يف اليمن، وسيتم استكمال إطار جديد 
لتحديد األولويات يف املشاريع العامة والتنمية 

الشاملة.
     بنود

يأتي ذلك يف سياق تنفيذ بنود ومخرجات اإلطار 
املشرتك للمسئوليات املتبادلة ، والذي يتضمن 
ست ركائز أساسية تشمل املواءمة بني أولويات 
لالستقرار  املرحيل  والربنامج  العامة  املوازنة 
والتنمية وبرنامجه االستثماري ،و توفري فرص 
الرشيد  والحكم  للشباب،  وخصوصاً  عمل 
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، باإلضافة اىل 
تفعيل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، 
وتقديم الخدمات األساسية للمواطنني، وتعزيز 

الرشاكة مع املجتمع املدني.
وتشهد اليمن انتشارا كبريا ملنظمات املجتمع 
املدني ، حيث يتجاوز عددها وفقا إلحصائية 
رسمية تقديرية اىل ما يقرب من 12 الف منظمة 
وموازنات  وهبات  ومنح  مخصصات  تستلم 

مساهمتها  لكن   ، باملاليني  وخارجية  محلية 
ضعيفة للغاية يف التنمية مع تحولها اىل عقبة 
تواجه  ما  اىل  يضاف  مجتمعي  وعبء  كبرية 
اليمن من تحديات معقدة يرى كثريون رضورة 
الحكومية  املؤسسات  قبل  من  معالجتها 

ومنظمات املجتمع املدني .

إطار
تأكيداً اللتزامها تجاه إرشاك منظمات املجتمع 
العملية  يف  نشطني  وكالعبني  كرشكاء  املدني 
االنتقالية ويف أجندة التنمية قصرية ومتوسطة 
املدى قامت الحكومة اليمنية بإعداد واعتماد 
املدني  املجتمع  منظمات  بني  للرشاكة  إطار 

والحكومة اليمنية يف سبتمرب 2013 م. 
إنشاء  ينبغي  اإلطار  هذا  تفعيل  أجل  ومن 
مجلس أعىل للرشاكة وذلك من أجل اإلرشاف 
عىل تنفيذ خطة عمل الرشاكة وسوف يتم إنشاء 
هذا املجلس كهيئة مستقلة وُيمثل املجتمع 

املدني بنسبة %60 يف مجلس
إدارته وُتمثل الحكومة بنسبة %40 يف مجلس 

اإلدارة. 
وقامت وزارة التخطيط مؤخرا بإنشاء لجنة 
الوزارات  عن  ممثلني  تضم  فنية  تحضريية 
املعنية ومنظمات املجتمع املدني إلعداد الهيكل 

واألنظمة اإلدارية للمجلس األعىل للرشاكة.

دعم املشتقات النفطية يكلف الدولة أكرث من 24مليار دوالر
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الزالت قضية دعم املشتقات النفطية 
مثار جدل يف أوساط املجتمع اليمني 
الناحية  من  لكن  رشائحه  بمختلف 
استنزافاً  الدعم  يمثل  االقتصادية 
عن  عجزت  للدولة  العامة  للموازنة 
االستمرار يف مواجهته حيث تجاوزت 
قيمة فاتورة الدعم الفعيل للمشتقات 
دوالر  مليار   24.3 حوايل  النفطية 
خالل الفرتة 2013-2000م،. وبالتايل 
كبرية  فرصاً  الدعم  سياسة  أضاعت 
يف  تتمثل  اليمني  االقتصاد  عىل 
تكلفة الفرصة البديلة لتوجيه املوارد 
املالية املخصصة للدعم نحو التنمية 

والتخفيف من الفقر.
املرصد  عن  صادرة  لدراسة  وطبقا 
االقتصادي للدراسات واالستشارات 
الدعم  (رفع  بعنوان  واملوسومة 
الخيارات  النفطية  املشتقات  عن 
االقتصادي  للخبري  واملعالجات)  
عبداملجيد البطيل  فإن الفئات الفقرية 
تستفيد بحدود %23 من قيمة الدعم، 
ويذهب الباقي نحو الفئات غري الفقرية 
يف املجتمع، إضافة إىل أن الدعم يقود 
لرتكز الرثوة لدى فئة املهربني، ويحفز 
عىل االستخدام غري الرشيد للموارد. 
كما يزاحم الدعم أولويات اإلنفاق عىل 
التحتية،  والبنية  والصحة  التعليم 
ويعد سبباً رئيسياً لضعف االستدامة 

املالية وتفاقم عجز املوازنة الذي ُيشعل 
عىل  سلباً  يؤثر  وبالتايل  التضخم، 

معيشة املواطنني.
منتج صغري

يعد  اليمن  أن  إىل  الدراسة  وأشارت 
منتجاً صغرياً للنفط الخام، ومع ذلك، 
يلعب القطاع النفطي أهمية بالغة يف 
النشاط االقتصادي وتمويل التنمية 

 20-30% بـ  يقدر  حيث  اليمن،  يف 
وتمثل  اإلجمايل.  املحيل  الناتج  من 
الصادرات النفطية أكرث من %80 من 
أن  كما  السلعية،  الصادرات  إجمايل 
من  أكرث  تشكل  النفطية  اإليرادات 
%60 من اإليرادات العامة، وهذا يعني 
اعتماد أكرث من نصف النفقات العامة 
للدولة عىل اإليرادات املحققة يف قطاع 
الكبري  التحسن  ساعد  وقد  النفط. 

الذي حصل يف األسعار العاملية للنفط 
يف إطالة أمد أهمية القطاع النفطي يف 
هذا  فإن  ذلك،  ومع  التنمية.  تمويل 
املورد يواجه حالياً تحديات أساسية، 
كميات  يف  املستمر  الرتاجع  منها: 
إنتاج النفط وحصة الحكومة منه منذ 
عام 2001، وارتفاع حجم االستهالك 
املحيل للمشتقات النفطية بمعدالت 
عالية خالل السنوات املاضية. وتزايد 

حصص استرياد املشتقات النفطية.
تحرير

املتعاقبة  اليمنية  الحكومات  قامت 
القرن  من  التسعينيات  عقد  منذ 
املايض بتحرير أسعار مختلف السلع 
األساسية باستثناء املشتقات النفطية 
وذلك يف إطار تنفيذ برنامج اإلصالح 
االقتصادي واملايل واإلداري الذي تم 

تبنيه بالتعاون مع كل من صندوق النقد 
والبنك الدوليني. وقد ظل دعم املشتقات 
اإلصالحات  قضايا  إحدى  النفطية 
معها  التعامل  يتم  والتي  املؤجلة 
مما  وأخرى،  فرتة  بني  جزئية  بصورة 
أدى إىل تصاعد فاتورة الدعم بصورة 
املوازنة  عىل  كبرياً  عبئاً  لتمثل  كبرية 
العامة للدولة يقدر بحوايل %30-20 من 
النفقات العامة وحوايل نصف اإليرادات 

النفطية خالل السنوات األخرية.
تناقص

ونظراً لتناقص حصة الحكومة من إنتاج 
النفط الخام يف مقابل تزايد االستهالك 
الدعم  املحيل من املشتقات، فإن فاتورة 
مرشحة لالستئثار بجل اإليرادات النفطية 
استمرار  حال  يف  القادمة  السنوات  يف 
سياسة  تعترب  وبالتايل،  الدعم.  سياسة 
الدعم غري قابلة لالستمرار إىل ما ال نهاية.

  وقد جعل من الصعوبة رفع الدعم عوامل 
عديدة أهمها اتساع دائرة الفقر وضعف ثقة 
الفارق  ستستخدم  الحكومة  بأن  املواطن 
من رفع الدعم بطريقة رشيدة، فضًال عن 
املزايدات السياسية يف موضوع الدعم. وقد 
وغري  النفطية  الدول  من  العديد  نجحت 
النفطية يف التخلص من عبء دعم املشتقات 
النماذج  تلك  أصبحت  وبالتايل  النفطية، 
قابلة للتنفيذ إذا تم تبنيها وفق اسرتاتيجية 
شاملة تراعي كل الجوانب. ويف هذا االتجاه، 
يف  جريئاً  قراراً  اليمنية  الحكومة  اتخذت 

يوليو 2014م برفع الدعم عن االستهالك.

1.3 % مساهمة القطاع السمكي يف الناتج املحلي االجمايل 
خالل العام 2013م
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