
 البحرية الثروة بوزارة والمعلومات التوثيق فرع مدير

شبه  الصيد إلى التقليدي الصيد من تسعى لالنتقال البحرية الثروة وزارة" 

 ".الغذائي األمن وتحقيق الوطني االقتصاد تعزيز أجل من الصناعي

 

 التنموية اتاإلنجاز تغطية على األيام  هذه الحديثة إرتريا صحيفة تركيز إطار في

/ السيد حاورنا ، االستقالل من عاما ثالثين خالل القطاعات جميع في تحققت التي

 أجل من وذلك.البحرية الثروة بوزارة والمعلومات التوثيق فرع مدير سليم محمود

 الثروة إلستغالل السنوات هذه طوال الوزارة بها قامت التي األعمال على التعرف

 االقتصاد  وتنمية الغذائي األمن لضمان بأنواعها كاألسما توفير في البحرية

 إيضاحات من  فرع المدير/ افاد به السيد ما لقرائنا نلخص العدد هذا في. الوطني

 .البحرية وأعمال الصيد والصيادين بالثروة الخاصة  الوزارة أنشطة أهم تضمنت

 البحرية الثروة وزارة تنظيم وإعادة إنشاء خلفية عن البدء في محمود/ السيد تحدث

 البحرية الثروة قسم مسمى تحت 2991 عام بداية في الوزارة  إنشاء تم: قائالا 

 قسم تم تغيير إسمها عام مستوى على عامين لمدة عملت أن وبعد. والبحوث

 البحرية الثروة وزارة بإسم ، وزارة مستوى قسم إلى مستوى من وانتقلت 2991

 تلك في تركزت أنشطتها معظم أن وأضاف. وثالبحرية والبح الثروة قسم من بدالا 

 .الصيادين وتنظيمهم أداء وتطوير بالصيد المتعلقة المهام على الفترة



 الثروة وزارة اسم عليها حيث أطلق 2991 اسمها مرة أخرى عام تغيير تم

. السمكية الثروات من استفادة أقصى تحقيق كيفية على التركيز وكان ، السمكية

الذي تم  1009 عام من مارس حتى االسم هذا تحت العمل في الوزارة استمرت

 البحرية الثروة وزارة إلى السمكية الثروة وزارة من أخرى مرة اسمها فيه تغيير

 على اقتصارها من بدالا    في البحر المتوفرة الثروة أنواع جميع بإدارة لتكليفها

 .فقط السمكية الثروة

 المكتب مقدمتها األقاليم وفي في للوزارة وفروع مكاتب أهم وجود إلى أشار كما

 في والتسهيالت االتصاالت ومكتب مصوع في البحرية الثروة لوزارة المركزي

ا فروع  في االقاليم الستة . أسمرا فرع اقليم شمال  وأهمهاوتمتلك الوزارة  ايضا

البحر األحمر وفرع اقليم جنوب البحر األحمر للثروة البحرية حيث توجد معظم 

 .طة صيد السمك في هذين اإلقليمين بفضل وقوعهما على شواطئ البحرانش

 

 ثالثين خالل البحرية الثروة وأوضاع الوزارة إلى الموكلة بالمهام يتعلق وفيما

 الحرية فجر منذ عملت  الوزارة أن محمود/  السيد أوضح  االستقالل من عاما

 بتشكيل الدولة قامت كما. البحرية للثروة واإلدارية التنموية البرامج على تعزيز

 الثروة دور تفعيل وهي االستراتيجية األهداف لتحقيق البحرية الثروة وزارة

 األمن وتوفير ضمان في والمساهمة ، جهة من الوطني االقتصاد تنمية في البحرية

ا موضوع كان. أخرى جهة من الغذائي  لسكان االقتصادية األوضاع تحسين ايضا

كلفت  التي األهداف بين من دخلهم زيادة على والعمل ريةاإلرت والجزر الشواطئ

 وحماية سالمة لتأكيد العمل مسؤولية الوزارة تلقى على عاتق  كما. الوزارة بها



 ضمان على والعمل  البحرية والحياة البيئة على والحفاظ  البحرية الثروة

 .القادمة لألجيال استمراريتها

 تركزت الماضية عاما الثالثين خالل ارةالوز نفذتها التي األنشطة أن وأوضح

 الخلفية إلى أشار حيث. بالصيد المتعلقة التنموية البرامج في تفعيل أساسي بشكل

 نشطة كانت انها" وقال والستينيات الخمسينيات فترة في الصيد لنشاط التاريخية

ددها ع الفترة كان يبلغ تلك خالل متوفرة كانت التي الصيد قوارب وقال إن. للغاية

كما . صياد ألف 12 من إلى أكثر كان يصل الصيادين وعدد قارب 000 حوالي

وكانت .طن سنوياا الف 12 انذاك حوالي صيدها تم التي األسماك يبلغ  إجمالي كان

من جملة العدد  %80بالوزف والبلم   تشكل نسبة  األسماك الصغيرة المعروفة

هذا اإلنتاج من األسماك بعد ان تم كان يصدر . الف طن 12المذكور اعاله والبالغ 

 . تجفيفها أو طحنها إلى اسواق الشرق األوسط وأوروبا

 

 فترة في اصطيادها تم التي األسماك من الكبيرة الكميات هذه أن وأضاف

 خاصة ، السبعينيات بداية في مسبوق غير تراجعا شهدت والستينيات الخمسينيات

 الجوار دول إلى الصيادين معظم اجره كما. االستقالل فجر حتى 2912 عام منذ

 الصيد نشاط وتركوا  السعودية العربية والمملكة والسودان واليمن جيبوتي مثل

 خالل اإلرترية الشواطئ في الصيادين على الدرق نظام مارسه الذي القمع نتيجة

 .النصف إلى القوارب وعدد الصيد نسبة انخفاض ذلك إلى أدى مما. الفترة  تلك



 ثم  والبحوث البحرية الثروة إدارة في ممثلة اإلرترية الحكومة أن ىإل وأشار

بإعادة تنظيم عملية الصيد في  قامت  في بداية التحرير البحرية الثروة وزارة

حيث اقامت الوزارة .مصوع وضواحيها والتي كانت معدومة حينها على اإلطالق

مثل الوقود  مشروع سمهر للصيادين ووفرت بعض االدوات الضرورية للصيد

أقيم هذا .بإمكانات وبدعم من قبل الدولة و من شركاء التنمية والثلج وغيرها

في  في مديرية دنكالياالمشروع  ليشرف على مصوع  وجزر دهلك ومنطقة إنقل 

ا الوزارة في تلك الفترة بتنظيم الصيادين على جمعيات . تلك الفترة كما قامت ايضا

 .لى شكل سلفياتتعاونية ومنحتهم ادوات الصيد ع

ا  الزيادة في استمر الصيد نشاط إن وقال  الدعم نتيجة الفترة تلك منذ تدريجيا

 العدد بلغ حيث ، االزدياد في الصيادين عدد وبدأ  اإلرترية الحكومة من المستمر

 البحر شمال اقليم  في 1002 عام جمعية حتى 11 الصيادين لتعاونيات اإلجمالي

 .األحمر البحر وبجن أقليم في 22 و األحمر

 ثالثة إلى ينقسم إرتريا في األسماك صيد أن أوضح  الصيد أنواع عن حديثه وفي

 أن إلى كما أشار.  والصناعي الصناعي وشبه التقليدي الصيد منها  أجزاء

ما  وهما  الصيد عملية في القوارب من نوعين يستخدمون التقليديين الصيادين

. الزجاجية األلياف و األلواح وعة منالمصن "وسنبوك  هوري"يطلق عليه 

 الصيادين قوارب من تطوراا  أكثر قوارب الصناعيين شبه الصيادون يستخدم

 الصناعيون الصيادون أما. متراا  20 إلى 22 إذ يبلغ طول الواحد مابين  التقليدية

 أن وأضاف. عالية تقنية إمكانيات وذات وكبيرة تطوراا  أكثر قوارب فيستخدمون

 من صناعية قوارب تأجير في اآلن حتى يستخدم بالدنا في صناعيال الصيد

 .الخارج

 الصيد من االنتقال إلى تهدف البحرية الثروة لوزارة الرئيسية المهام إن أيضا قال

 من تطورا األكثر الصناعي الصيد إلى ثم ومن  الصناعي شبه الصيد إلى التقليدي

حيث .  الصيد ألدوات السليم االستخدام عبر الصيادين وعي مستوى رفع خالل

بذلت الحكومة االرترية  مجهوداا كبيراا عبر وزارة الثروة البحرية لدعم وتطوير 

ا من اإلستقالل إستثمرت اكثر من .اداء الصيادين التقليدين خالل الثالثين عاما

مليون نقفة  لدعم الصيادين بمستلزمات الصيد من قوارب،ومحركات  151

كما عملت على تأهيلهم في مجاالت الصيد من خالل .وشباك الصيد وغيرها



تنظيمهم  في جمعيات تعاونية ومنحتهم القروض لرفع مستوى إنتاجهم من 

المجهود الذي قامت به ارتريا لتطوير الصيادين التقليديين مشرف .السمك

ويستحق الثناء مقارنة بإمكاناتها المتواضعة ومقارنة  بعمر إستقاللها الوليد الذي 

ا فقط لم ولكن يحتاج األمر إلى بذل  المزيد من .يمضي عليه  سوى ثالثون عاما

مجال الصيد التقليدي ليلعب دوره  في دعم اإلقتصاد الوطني  العطاء لتطوير

ألى ان نشاط الصيد التقليدي هو السائد في البالد  وأشار .وتوفير االمن الغذائي

صيد شبه  الصناعي تقوم به اما ال.حيث يتولى ممارسته الصيادين  التقليديين

 .شركة بيلول للصيد شبه الصناعي والتي توجد تحت مؤسسة األسماك الوطنية

 

 الثروة الستغالل التحتية البنية بناء مجال في الوزارة حققتها التي اإلنجازات وحول

 البحر ساحل على المناسبة التحتية بالبنية الوزارة اهتمت: "أوضح قائالا  البحرية

 الصيد ألدوات ومخازن األسماك لتفريغ موانئ أنشأت حيث . االستقالل بداية منذ

 صيانة إلى باإلضافة. وصناعة القوارب للصيانة وورش األسماك لبيع ومراكز

ا الوزارة حددت ، كما الصيد وشباك القوارب محركات لبيع   ومحالت مراكز أيضا

 .الست األقاليم مدن في األسماك

 إن" محمود/ السيد قال  السمكي اإلنتاج زيادة في التحتية البنية بناء مساهمة وحول

 وغيرها الوقود خاصة اإلمدادات دعم إلى تحتاج حيث ، سهلة ليست الصيد عملية

 عائدات الصيد نفقات تجاوزت  األساس هذا وعلى. الضرورية االحتياجات من

 إلى رفعها ناآل حتى يتم لم الصيد عملية بأن القول ذلك إلى يؤدي مما  الواردات



.  البالد أنحاء جميع في للمواطنين األسماك من مناسبة حصص توفير مستوى

حيث لم تتجاوز كمية األسماك التي تم  صيدها عبر الصيد التقليدي وشبه 

كما بلغت جملة االسماك التي تم .الف طن خالل اعوام اإلستقالل 03الصناعي ال

  .الف طن 55جمعها عبر الصيد الصناعي 

 إلى ، وأدت السنوات هذه خالل الوزارة واجهت التي النواقص التحديات وحول

 تمثلت أوجه"  محمود/ السيد قال  البحرية الثروة استغالل عملية على سلبي تأثير

 األسواق عدم توفر في البحرية الثروة أنشطة واجهت التي والتحديات القصور

يام موانئ صيد األسماك أسماكهم وعدم ق لبيع الصيادين يرضي الذي بالمستوى

في  نقص بينها من قصور أوجه هناك أن كما. بالعمل المطلوب منها بالشكل السليم

 .الصيد في النوعية النقلة أمام عقبة يشكل  للقوارب حيث ظل الغيار وقطع الوقود

 يتركز" :قائال للوزارة المستقبلية البرامج عن محمود/ السيد تحدث الختام وفي

 وتطوير اإلداري والعمل البحرية التنمية هي جوانب ثالثة على ادةع الوزارة عمل

البحرية والقيام بالبحوث الالزمة حتى يتم  الثروة مجاالت في العاملة القوى

ستركز خطة العمل   لذلك. المحافظة على الثروة البحرية لألجيال القادمة

الثروة البحرية   المستقبلية للوزارة  في تطوير هذه  الجوانب المرتبطة بأنشطة

.نحو االفضل  


