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”األمناء” قسم التقارير:

سلسلة  نرش  »األمناء«  تواصل 
مــن الحلقات دراســة ملقرتحات 
وحلول ملعالجة القطاع السميك يف 
الجنوب العريب، والتي أعدها وكيل 
السمكية ســابقا، متقاعد  الرثوة 
حاليا، املهندس عــي عبده ناجي 
أحمد، والذي عمل يف ذلك القطاع 
ألكرث مــن )38( عاًمــا، كام أنه 
يف  وبكالريوس  ماجستري  خريج 
مجايل ترميم الســفن وتكنلوجيا 
إنتاج الســفن من اململكة املتحدة 
حاليا  االتحادية  وروسيا  بريطانيا 

واالتحاد السوفيتي سابقا.
أن تحدثنــا يف )الحلقة  وبعد 
الخامســة( عــن أهميــة إعادة 
هيكلة وتنظيم ديوان وزارة الرثوة 
العامة  الهيئة  الســمكية، وأهمية 
واملوارد  البحــار  علــوم  ألبحاث 
البحرية، نتحدث اليوم يف )الحلقة 

السادسة( عن مواضيع أخرى.

خامسا: املعهد السميك لتأهيل 
وتدريب الكوادر والقوى العاملة

بناء  من  الرئيــي  الهدف  إن 
وتأســيس املعهد السميك لتأهيل 
وتدريب الكــوادر والقوى العاملة 
لرفد ومد  1970م وذلــك  يف عام 
القطاع الســميك بالكوادر الفنية 
علميا  واملؤهلة  املتوسطة  واملهنية 
وعمليا، من خالل العمل التطبيقي 
لشــتى املجــاالت والتخصصات، 
الفنية  الكــوادر  بحيث يتم تخرج 
يف هذا السياق بعد دراسة الدبلوم 
الفني واملهني ملدة خمس ســنوات 
املعهد  أن  ناهيكم عــن  دراســية 
السميك أيضا يتميز ويحتوي عىل 
تأهيلية  لدورات  التدريبية  الربامج 
للصياديــن والعاملني يف مجاالت 
لحاجتها  نظــرا  وتخصصات عدة 
إىل  السميك خالفا  للقطاع  املاسة 
األساسية  والتخصصات  املجاالت 
للكــوادر الفنية ومن أهمها يكمن 
يف: املالحــة البحرية، الهندســة 

البحرية وامليكانيكا، ترميم السفن، 
هندســة  الكهربائية،  الهندســة 
االصطياد  والتكييــف،  التثليــج 
التقليــدي والتجــاري  البحــري 
)الصناعــي( والصناعات الغذائية 

السمكية وغريها...
الســميك  املعهد  يقــوم  كام 
بالعديد من الــدورات التخصصية 
التأهيلية لرفــع الكفاءات للفنيني 
املنطويني  والعاملــني والصيادين 
تحــث إطار القطاع الســميك أو 
اإلنتاجية  والجمعيات  التعاونيات 

السمكية.
وعليه من هذا املنحى واألهمية 
يف  الســميك  املعهد  لهذا  البالغة 
بجميع  الســميك  القطــاع  رفد 
الكوادر  من  ومتطلباته  احتياجاته 
الفنية املختلفة فإن األمر يف غاية 
الدقة واملوضوعية والحاجة املاسة 
للقطاع السميك للكوادر يف الفرتة 
الحاليــة، فبالتايل فــإن املطالبة 
بعــودة املعهد الســميك الحيوي 
والهام للقطاع السميك إىل سابق 
القطاع  مســؤولية  وتحت  عهده 
أصبح  القطاع  لكون  نظرا  مبارشة 
التخصصات  من  العديد  إىل  يفتقر 
وبالــذات  املتجــددة  واملجــاالت 
البحرية  واملجــاالت  التخصصات 
نظرا  املقدمة وذلك  واالصطياد يف 
للعديد من األسباب والعوامل والتي 

ميكن إيجازها عىل النحو التايل:
ولها  علميا  املؤهلة  الكوادر  أن 
ذراع طويــل يف العمــل وتتمتع 
شــتى  يف  كبرية  عملية  بخــربة 
املجــاالت والتخصصات يف مجال 
الــرثوة الســمكية وعــىل وجه 

الخصــوص يف املالحــة البحرية 
وعمليات االصطياد وغريها، حيث 
أن هــذه الكوادر قــد عملت ولها 
األسطول  عىل  بالعمل  طويل  ذراع 
وبالتايل  غــريه  أو  العام  الوطني 
والعاملة  الكــوادر  أضحت هــذه 
البحرية يف حكم املتقاعدين حاليا 
أو أنهم يف أحــد األجلني وينطبق 
عليهــم النظام التقاعــدي ولهذا 
أصبح القطاع السميك يفتقر لهذه 

التخصصات والكوادر البحرية.
النقص والضعف الشــديد يف 
التخصصات  ونوعيــة  الكــوادر 
وبالــذات الكــوادر املتخصصــة 
املؤهلني  كاملهندســني  هندســيا 
والفننني  عاليــا  وتأهيال  علميــا 
املتوسطة،  املؤهالت  ذو  واملهنيني 
والذين فعليــا يفتقر لهام القطاع 
حاليا  العامة  والهيئات  الســميك 
الرشيحة  بهذه  القطاع  تزويد  فإن 
من الكــوادر الهندســية والفنية 
حد  وإىل  يســاعد  سوف  واملهنية 
كبــري القطــاع برمته مــن إدارة 
وتشــغيل أنشــطته العامة ويف 

مختلف األصعدة.
عــدم وجود الرفــد والتطعيم 
املســتمر والدائم للقطاع بالكوادر 
املؤهلة علميا وذات خربة واســعة 
يف كافة املجــاالت والتخصصات 
املعهد  لعدم وجود  برا وبحرا وذلك 
الســميك الرافد الحقيقي للقطاع 
برمتــه ناهيكم إىل عــدم وجود 
رفد ودعم قوي مــن الكوادر ذات 
الخارجية نظرا  العاليــة  املؤهالت 
القطاع  إرسال  الكامل يف  للتوقف 

للطلبة للدراسة خارجيا.

ويف هذا الســياق نود التنويه 
بأنه قد وصل إىل مســامعنا  هنا 
بأن قيادة الوزارة الســابقة وقبل 
قد  حاليا  القامئــة  الظاملة  الحرب 
بعودة  الشــديدة  حاجتها  طرحت 
املعهد السميك إىل أحضان القطاع 
الســميك كام كان ســابقا نظرا 
للشــحة والنقص الحاد والواضح 
يف  الفني  الــكادر  يف  والجــي 
والتخصصات  املجــاالت  مختلف 
حتى يكون املعهد كســابق عهده 
قويا  ورافــدا  متخصصا  معهــدا 
العامة  والهيئات  السميك  للقطاع 

واملرافق األخرى يف القطاع.
وعليه ومــن أجل الوصول إىل 
الغايــة الهامة فال بــد من قيادة 
إثــارة موضوع  الحالية  الــوزارة 
السميك  املعهد  نشــاط  استعادة 
القطاع  نطاق  كان سابقا يف  كام 
املاســة  للحاجة  نظرا  الســميك 
مد  يف  الســميك  للمعهد  وامللحة 
القطــاع بالــكادر الفنــي املاهر 
للقطاع  يتســنى  حتى  واملؤهــل 
وتشغيل  إدارة  من  برمته  السميك 

كافة األنشطة العامة بكل نجاح.

سادسا: أهمية اإلحصاء السميك 
لدى القطاع السميك

ال غرو أن اإلحصاء الســميك 
له أهميتــه البالغة لــدى القطاع 
الســميك وذلك من حيث رضورة 
واملعلومات  البيانــات  كافة  توفر 
الســمكية أو غريهــا والتي عىل 
والربامج  الخطط  بناء  يتم  ضوئها 
واملشــاريع التنموية واالقتصادية 
توجــد  ال  أن  حيــث  الســمكية 

بدون  تنموية  مشــاريع  أو  خطة 
معلومــات إحصائيــة ولذلك فأن 
الســميك بشــكل عام  اإلحصاء 
غايــة يف األهميــة لكونه يعترب 
املرآة الحقيقية التي نســتطيع من 
خاللها أن نكتشــف الدور الفاعل 
لعملية البناء االقتصادي والتنموي 
وعالقتهام بالنشاط السميك عامة 
من ناحية ومــن ناحية أخرى فأن 
محتوياتها وحجمها ميكن تحديده 
للدولة  االقتصادي  النمو  بواسطة 

وتطور النظام اإلحصايئ بها.
ويف هــذا الجانــب واألهمية 
يحتلهــا اإلحصاء  التــي  البالغة 
العــام  النشــاط  يف  الســميك 
وليك  املنطلق  هذا  ومن  السميك، 
نعطــي خلفية وصــورة حقيقية 
مبــؤرشات وبيانــات ومعلومات 
التقرير  واقع  من  فعلية  إحصائية 
اإلحصايئ الســميك لعام 1998م 
والذي يتطرق إىل كميات املنتجات 
الســمكية للجهــات املعنية التي 
الســمكية  بإنزال منتجاتها  تقوم 
الحراج  اإلنزال وساحات  مركز  يف 
يف منطقة الدوكيارد / املعال حيث 
يتضح لنــا جليا كميــات اإلنتاج 
الســميك واملبيعــات الداخليــة 
لتكون  )الصــادرات(  والخارجية 
مبثابة مــؤرشات فعلية وحقيقية 
نهتدي وتهتدي بها قياديت الوزارة 
السمكية  للمصائد  العامة  والهيئة 
يف خليج عدن عنــد الرشوع يف 
يف  الدخول  مقــرتح  يف  التفكري 
أعامل تجارية مشــرتكة مع الغري 
ومــن أهمهــا: جمهورية الصني 

الشعبية وروسيا االتحادية.

م� الهدف من بن�ء وت�أ�سي�س املعهد ال�سمكي؟
“األمناء” تنشر دراسة فيها مقترحات وحلول ملعاجلة القطاع السمكي يف اجلنوب )6(
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