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 ”األمناء” قسم التقارير:
 

من  سلســلة  يف  »األمنــاء«  تنرش 

الحلقات دراسة ملقرتحات وحلول ملعالجة 

القطاع الســميك يف الجنــوب العريب، 

والتي أعدها وكيل الرثوة السمكية سابقا، 

متقاعد حاليــا، املهندس عيل عبده ناجي 

أحمد، والــذي عمل يف ذلك القطاع ألكرث 

أنه خريج ماجستري  من )38( عاًما، كام 

الســفن  ترميم  مجايل  يف  وبكالريوس 

اململكة  مــن  الســفن  إنتاج  وتكنلوجيا 

املتحدة بريطانيا وروسيا االتحادية حاليا 

واالتحاد السوفيتي سابقا.

الثالثة(  )الحلقة  يف  تحدثنا  أن  وبعد 

عــن الــرثوة الســمكية باعتبارها من 

وتشــمل  البحرية  للبيئة  الحية  املكونات 

عددًا كبــريًا من مجموعــات الحيوانات 

مهام  طبيعــة  وما  املختلفــة،  املائيــة 

وكيف  الســميك،  القطاع  واختصاصات 

ميكن لــوزارة الــرثوة الســمكية إدارة 

وتنظيم املوارد السمكية، نتحدث اليوم يف 

)الحلقة الرابعة( عن مواضيع أخرى.

واملعالجــات  املقرتحــات  ثالًثــا:   

تواجه  التي  الصعاب  األساسية لحل كافة 

القطاع السميك حالًيا

أوال: الصعوبــات واالختــالالت التي 

رافقت سري النشاط العام للقطاع السميك 

خالل الفرتتني املاضية والحالية:

يف هذا االتجاه فإن القطاع السميك 

برمته قد عــاىن الكثري مــن الصعوبات 

واملعوقــات واالختــالالت يف العديد من 

الجوانب ونذكر هنــا بعضها وأهمها كام 

ييل:

البناء  والواضحة  الناجمة  االختالالت 

التنظيمــي واإلداري والهيــكيل للقطاع 

السميك.

الترشيعــات  اإلخفــاق يف نســبه 

والقوانــني واللوائــح املنظمــة للقطاع 

مبكوناته املختلفة.

الظواهر السلبية والخطرة عىل الرثوة 

السمكية وذلك من حيث االستغالل السلبي 

والجائر وغري املرشد.

لهذه  واملســتمر  الدائم  االســتنزاف 

وضعف  العشــوائية  نتيجــة  الــرثوات 

وســوء اإلدارة والنظم والرقابة والرتشيد 

والحامية.

والنظــم  والقوانــني  الترشيعــات 

والقارصة  املغلوطة  واملعلومات  والبيانات 

قد أدى إىل االســتغالل الكبري والســيئ 

والجائر للمخزون السميك والبحري.

بالفعل  جعل  قد  للرثوة  االســتنزاف 

املختصني والعاملني يف هذا املجال حيارى 

أو يف قمــة الحرية من أمرهــم وبالتايل 

املناسبة  الحلول  إليجاد  الحثيث  الســعي 

الســلبيات  دوامة  للخروج من  والناجحة 

التي مير بها القطاع السميك يف بلدنا يف 

الوقت الراهن.

يف  الراهنة  والصعاب  األوضاع  ثانيا: 

ديوان وزارة الرثوة السمكية:

بادئ ذي بــدئ يف البداية نود هنا أن 

نذكر أهم القرارات يف تنظيم وزارة الرثوة 

الســمكية والتي قد تم اتخاذها منذ فرتة 

أضحت  وبالتايل  جدا  وقدمية  جدا  طويلة 

ال تتناسب وال تتواكب مع كافة املتغريات 

واملستجدات التي حدثت يف البلد من جهة 

ومن جهــة أخرى يف القطاع الســميك 

برمتــه.. ويف هذا الصدد فال يســعنا إال 

أن تضــع بني أيديكم هــذه القرارات ليك 

النحو  بأنفسكم عليه، وذلك عىل  تحكموا 

التايل:

)1( القرار الجمهوري رقم )47( لسنة 

لوزارة  التنظيمية  الالئحة  1993م بشــأن 

الرثوة السمكية.

)2( القــرار الجمهوري بالقانون رقم 

)147( لســنة 1995م بشأن إعادة تنظيم 

وزارة الرثوة السمكية.

ويف هــذا االتجاه فليــس هناك من 

شــك بأن القطاع السميك قد عاىن والزال 

يعاين الكثري من الصعوبات واملشاكل عىل 

مختلف األصعدة واملجــاالت وبالتايل البد 

من املعالجة الدقيقة والشفافة والعقالنية 

يف وضع الحلــول واملقرتحات واملعالجات 

األساسية لكافة االختالالت والصعاب التي 

العام  واإلداري  التنظيمــي  البنيان  تواجه 

للوزارة نظرا ملا ميثله هذا البنيان من أهمية 

واملرافق  العامة  والهيئــات  اإلدارات  بالغة 

جميعها  والــرشكات  واملراكز  والفــروع 

ناهيك  والخاص  واملختلط  العام  وبطورها 

اإلنتاجية  والجمعيــات  التعاونيــات  إىل 

اقتصادية  أشــكال  من  وغريها  السمكية 

وإنتاجية وخدمية أخرى.

وبناء عليه ينبغــي بتدارس األوضاع 

بكل شــفافية ودقة متناهية وبأســلوب 

علمــي وعقــالين للخــروج باملعالجات 

أن  الناجعة والتي من شــأنها  والحلــول 

تســاعد واىل حد كبري بتحسني مستوى 

أداء الوزارة وتطوير أوجه نشــاطها العام 

واألنشــطة العامة األخرى للمشتغلني يف 

القطاع الســميك بجوانبــه وتخصصاته 

ومجاالته املختلفة.

ويف هــذا اإلطــار فــإن القضايــا 

املطروحة أدناه ما هي إال بعض املالمسات 

القريبة جدا من الواقع الذي يعيشه القطاع 

السميك حاليا فأن األمر والظروف الصعبة 

وغري السوية تحتم علينا جميعا من إعادة 

النظــر يف هيكلة وتنظيم الــوزارة وفقًا 

هذه  بطي  واملرفقة  املقدمــة  للمقرتحات 

الوثيقــة املتواضعة أو أي مقرتحات أخرى 

تراها قيادة الوزارة إنها أنسب وتتمىش مع 

املتغريات الجارية يف القطاع السميك.

النظــر يف هيكلة  كــام أن إعــادة 

وتنظيم ديوان الوزارة يعترب من األولويات 

الهامة والرضوريــة وذلك من خالل وضع 

البناء الهيــكيل واإلداري الجديد والالئحة 

التنظيميــة العامة لديوان الــوزارة وفقًا 

للهيــكل التنظيمــي واإلداري العام وكذا 

تنشــيًا مع كافة املتغريات واملســتجدات 

الواقع  فعليــًا يف  وامللموســة  املتواجدة 

الراهن مع األخذ بعــني االعتبار واألهمية 

التطور الالحق للقطاع السميك.

ويأيت هذا املقــرتح نظرًا لعدة عوامل 

إعادة  وأســباب جوهرية تحتم علينا من 

الوزارة  ديوان  النظر يف هيكلة وتنظيــم 

والعوامل يكمن  األســباب  أهم هذه  ومن 

بالتايل:

العامة  الهيئــات  من  العديد  إنشــاء 

املحافظــات  يف  الســمكية  للمصائــد 

الســاحلية ومل يأخذها الهيكل التنظيمي 

واإلداري العــام بعني االعتبــار ملا لها من 

وأهمية بالغة يف إطار الوزارة.

إلغاء مكاتب الــوزارة يف املحافظات 

الساحلية يف إعطاء صالحياتها ومهامها 

واختصاصاتها للهيئــات العامة للمصائد 

السمكية.

للقطاع  والدستوري  القانوين  الشكل 

هذا  يف  الناجمــة  واملتغريات  الســميك 

الصدد.

للقطاع  العامة  والخصائص  السامت 

الجديدة  واملستجدات  واملتغريات  السميك 

حول كافة األنشــطة التي متارسها كافة 

القطاعــات ومنطها وشــكلها القانوين 

والتخصيص.

واملهام  األهداف  وخصوصية  طبيعة 

طبقًا  اآلنيــة  وآفاقها  واالختصاصــات 

للمتغريات واملستجدات الحاصلة حاليًا يف 

القطاع مع آفاقها املستقبلية.

والصعاب  واملســتجدات  املتغــريات 

الحالية قــد أفرزت ومبا ال يــدع مجااًل 

للشك بأن قيادة الوزارة آنذاك مل تكن عىل 

خلفية ورؤية واضحة وحقيقية وواقعية 

كام يعمــل ويدور حولها مــن تطورات 

ونهضــة كبــرية يف مجال االســتثامر 

للرثوة الســمكية أكان تقليديًا أو تجاريًا 

)صناعيًا( من ناحيــة ومن ناحية أخرى 

الســمكية  األشــكال واملجاالت  مختلف 

واملتزايدة  القامئة  العامة  األنشطة  نتيجة 

بشــكل غري مألوف مــام أدى إىل إعاقة 

الربامج والخطط العامة للقطاع السميك 

مبراحله املختلفة ويف ضوء االسرتاتيجية 

بعيدة املدى.

العام  واإلداري  التنظيمــي  البناء  إن 

كبريًا  عائقــًا  شــكل  قد  للوزارة  الحايل 

للغاية يف تطوير وتعزيز النشــاط العام 

للقطاع السميك ويعزى ذلك إىل الجوانب 

الرئيسية التالية:

للغاية  والشديدة  الضعيفة  املامرسة 

واالختالل الواضــح والجيل يف التنظيم 

واإلدارة والبناء الهيكيل.

العالقــات والتعامــالت والتكامــل 

التنظيمــي واإلداري والفنــي والخدمي 

واملــايل واالقتصادي من حيث ســلطة 

اإلرشاف والتوجيــه واملتابعــة واملراقبة 

واملسئولية يف اتخاذ القرارات.

القــرارات يف حينها  اتخــاذ  غياب 

ملعالجــة الصعوبات القامئــة وكذا عدم 

وخطوط  للمعلومــات  انســياب  وجود 

للتنظيــم وعىل  والتنفيذيــة  اإلداريــة 

والتخصصات واألصعدة  املجــاالت  كافة 

واملناحي.

كام أن هنــاك العديد من االختالالت 

والضعــف والقصــور قد كان لــه األثر 

الســلبي املبارش والبالــغ عىل مجريات 

النشــاط العام للقطاع الســميك برمته 

وبشكل عام.

كام ينبغي التنويه هنا بأن عدم تنفيذ 

األهــداف واملهام طبقًا لآلليــة املعتمدة 

املستمر  التصنيف  من  وتكامليا  تجانسيا 

والفعال تخطيطــًا وتنفيذًا يف العالقات 

الداخلية مع القطاعات السمكية املختلفة 

أو يف العالقات التكاملية مع الغري محليًا 

وخارجيًا بهــدف خلق فعاًل آلية تنظيمية 

العامة  األنشــطة  تطوير  عىل  تســاعد 

العمل  والعالقات ووسائل وطرق أساليب 

وغريها.

وليــس هناك من شــك وبكل صدق 

وأمانة وبتجرد كامل فأن البناء التنظيمي 

واإلداري العــام الحايل لديــوان الوزارة 

الســلطات  توزيع  مطلقــًا  يراعــي  مل 

ومتوازنة  تجانسيه  بصورة  واملسئوليات 

القطاعات  خصوصيــات  مع  ومتوافقة 

ومن  املختلفة  ومجاالتهــا  وأنشــطتها 

والتابعة  الســمكية  القطاعــات  أهمها 

أو غري مبارشة للقطاع السميك  مبارشة 

أو الغري.

العوامل واألسباب  العديد من  وهناك 

ولكن أكتفــي بهذا أن إعــادة النظر يف 

هيكلــة وتنظيــم الوزارة ســوف يحدد 

الشكل املؤســي الالزم لتنفيذ األهداف 

واملهام املناطة بها من خالل ديوان الوزارة 

والهيئات العامة للمصائد الســمكية يف 

املحافظات الساحلية إضافة إىل مرافقها 

البحثيــة واإلنتاجيــة والخدمية األخرى 

الرثوة  وزارة  إلرشاف  مبــارشة  والتابعة 

السمكية.

قبلنا  املقدمة من  للمقرتحات  وطبقًا 

العام  واإلداري  التنظيمــي  الهيكل  حول 

للوزارة فأننا نجد أن تركيبة ديوان الوزارة 

العام  النشاط  أوجه  العام قد غطت كافة 

للقطاع السميك برمته مبا فيها الوحدات 

العامة ومصنع  الهيئات  االقتصادية )يف 

التعليب( والتي ميكن أن يخضع نشاطها 

العام للزيادة أو النقصان وطبقًا ملستوى 

أدائها وتطورها يف كافة أوجه النشــاط 

العام إيجابًا كان أم سلبًا. أما الهيئة العامة 

للتطور  العلمية فهــي خاضعة  لألبحاث 

اآليت والالحــق لعمليــة التنمية الدامئة 

والشاملة الستغالل الرثوة السمكية.

كــام أن انعــدام اللوائــح املنظمة 

للعالقات البنية بــني اإلدارات العامة يف 

الديوان وكذا بني الهيئات العامة للمصائد 

املحافظات  يف  املصانــع  أو  الســمكية 

البحرية  للعلوم  العامة  والهيئة  الساحلية 

والبحثية ومراكزهــا املختلفة األمر الذي 

يجعل هذه الوحدات االقتصادية واملصانع 

واملراكــز األخــرى ضعيفــة الصلة مع 

البعد عام يجرى  الوزارة وبعيد كل  ديوان 

من تطورات ســلبيًا أو إيجابيًا وانسياب 

املعلومات أول بــأول مام بالفعل يفقدها 

القدرة الحقيقيــة عىل اإلرشاف واملتابعة 

واملراقبة العامة والتخصصية عليها.

ومام ال شــك فيــه بــأن اإلجراءات 

البريوقراطيــة واملعقدة وكافة اإلجراءات 

مســتويات  وتعدد  والهيكلة  التنفيذيــة 

القرارات وتداخلها أحيانا كثرية تجعل من 

أداء اإلدارات العامة بشكل عام بطيئًا جدًا 

القرارات واألنظمة  لتنفيذ بعض  ومعرقاًل 

واللوائح ولذلك فأنه ينبغي أو من الرضورة 

مبكان يف اختصار هذه اإلجراءات ومبا ال 

النافذة واملنظمة  يتعارض مع القوانــني 

تســاعد  أن  وبحيث  ونشــاطها  لعملها 

ويساهم األمر إىل تحسني مستوى األداء 

والترسيع يف وتريته.

ومام ال ريب فيه أن شــحة وضعف 

اإلمكانات املاديــة والبرشية والتجهيزات 

أثر ثأثريا مبارشا عىل  الفنية والتقنية قد 

مســتوى األداء لكافة اإلدارات العامة يف 

الديــوان ويعكس نفســه أيضا وبصورة 

ملموســة عــىل الوحــدات االقتصادية 

والبحثيــة واملراكــز األخــرى واملصانع 

العاملة عــىل طول الرشيط الســاحيل 

للمحافظات.

ويف هذا الســياق نســتطيع القول 

بأنه وبالرغم مــن العديد من الصعوبات 

والعراقيل الذي يواجهها القطاع السميك 

العلمية  والبحثية  االقتصاديــة  ووحداته 

واملصانع واملراكز وغريها من األنشــطة 

العامة األخــرى وبالرغم من كرثة وجدية 

هذه الصعــاب إال أننا نســتطيع التغلب 

عليها ولكن لألســف الشديد فأن القطاع 

السميك محمال بأضعاف هذه الصعوبات 

عند قيام الحــرب يف عام 2015م وحتى 

اآلن األمر الذي يتطلب منا جميعًا التغلب 

عليها مهــام كانت األســباب والعوامل 

السلبية.

مســتحياًل  ليس  الصعاب  هــذه  إن 

التغلب عليها ولكن بعضها ســوف يؤخر 

الوقت املناسب واملحدد ملعالجتها فيام إذا 

أعطت وبذلت الجهــود والوقت الكافيني 

نظرًا لطبيعة نشــاط هذه الوحدة أو تلك 

والرضر الذي لحق بها حيث أن املعالجات 

الوزارة ميكن  واإلصالحات من قبل قيادة 

أن يكــون داخليًا وخارجيــًا وكل وحدة 

نشاط عىل حده أو كل صعوبة عىل حده 

وحلها جذريًا مع الجهات املعنية مبارشة 

داخليًا وإذا أســتدعى األمر خارجيًا وعرب 

املنظامت  أو  والشــقيقة  الصديقة  الدول 

الدولية.

مقرتحات ومعاجلات اأ�سا�سية حلل كافة ال�سعاب التي تواجه القطاع ال�سمكي
ما الأو�ساع وال�سعاب الراهنة يف وزارة الرثوة ال�سمكية؟

“الأمناء” تن�سر درا�سة فيها مقرتحات وحلول ملعاجلة القطاع ال�سمكي يف اجلنوب )4(


