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فرص الاستثمار في صوماليالهد
ًطف الخبحر الاكخطاصي "ُ "Kurt Davis Jrب َعُض ػٍاعجه لطىمالُالهض في ملاله " ،" Investing in Somalilandوشاؽ
مشاعَع البىاء وألاعماٌ الخجاعٍت في العاضمت "هغحِؿا"ٌ ،ؿحر على طاث وجحرة وضىعة الىغع في مضًىت "صبي" كبل علضًً
ؿلـ ،و"صبي" الُىم ضاخبت جلً اإلاياهت اإلاغمىكت في كؿاع الخجاعة واإلااٌ العاإلاُحن ،وٍداوٌ هظا الخبحر الاكخطاصي الظي
عمل مع عضص مً اإلااؾؿاث الاكخطاصًت هـ"بىً الخىمُت ؤلاؿغٍلي" ،جىغُذ الـغق بحن الطىعة الىمؿُت خىٌ الطىماٌ،
ّ
وما علُه الىغع في "ضىمالُالهض" بط ّ
ٌشبه وغع "ضىمالُالهض" للمخابعحن ألاحاهب ،بإهه وىغع "هغصؾخان العغاق"
باليؿبت لـ"بؼضاص" ،مً خُث الـاعق في ألامً والاؾخلغاع والخلضم الاكخطاصي اإلاؿخمغ والهاصت.
تعريف بـصوماليالهد:
حمهىعٍت ضىمالُالهض "ؤعع الطىماٌ" ،هُان ؾُاس ي ؤعلً اؾخلالله مً ؾغؾ واخض عً حمهىعٍت الطىماٌ في
 ،1991/05/18بزغ انهُاع الضولت اإلاغهؼٍت ،بعض ؾلىؽ هكام الججراٌ مدمض ؾُاص بغي ،الظي حؿببذ ؾُاؾاجه اإلاؿدبضة
باهدشاع الاغؿغاباث في ول ؤهداء البالص ،لخلىم حمهىعٍت ؤعع الطىماٌ ،باعخباعها الىعٍث الشغعي لجمُع ؤعاض ي
ً
ً
ؤؾاؾُا ؿحها ،لدشىُل حمهىعٍت
اإلادمُت البرًؿاهُت في الطىماٌ ،وحعلً بظلً جغاحعها عً الىخضة التي واهذ ؾغؿا
الطىماٌ في  ،1960/07/01بعض اؾخلاللها عً الخماًت البرًؿاهُت بسمؿت ؤًام..
السكان:
ًلضع عضص ؾيان ضىمالُالهض بما بحن زالزت وهطف وؤعبعت مالًحن وؿمت وجتراوح الىثاؿت الؿياهُت بحن زـُـت في ألاكالُم
الشغكُت والشماٌ الؼغبي ،والعالُت في الؼغب والجىىب الؼغبي ،وٍيىن معض الىثاؿت الؿياهُت ؿُه  25وؿمت للىُلىمتر
اإلاغبع الىاخض.
أهم املدن:
هغحِؿا :عاضمت الجمهىعٍت وؤهبر مضنها.
بىعما :واخضة مً ؤهبر اإلاضن ،ومغهؼ ػعاعي وعلمي مهم.
بغعى :زاوي ؤهبر اإلاضن مغهؼ ججاعي عثِس ي.
بغبغة :اإلاُىاء الغثِس ي للجمهىعٍت.
الؾعاهىص :عاضمت مداؿكت ؾىٌ.
ػٍلع :مُىاء جاعٍخي عاضمت بماعة )عضٌ(
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عحركابى :عاضمت مداؿكت ؾىاج.

كطاعاث الاكتصاد في صوماليالهد:
جدىىع كؿاعاث العمل في الاكخطاص الطىمالي ،وجدىي ً
ً
واؾعا ؤهمها كؿاعا الؼعاعت ـ والثروة الخُىاهُت ــ ،وكؿاع
ؾُـا
الخضماث ،والخىلُب والىلل والخسؼًٍ والخجاعة ،في خحن ًتراحع مىكع الاوشؿت الطىاعُت بلى خض هبحر هدُجت لكغوؾ
ً
اكخطاصًا مهمت
الاؾدثماع والبيُت الخدخُت في البالص ،وعلى الغػم مً طلً ًمىً اعخباع "ضىمالُالهض" هلؿت اؾخلؿاب
ً
هكغا للثلت الىبحرة في اخخـاقها باؾخلغاعها وؤمجها هدُجت لخالت الؿالم الظي حعِشه ألهثر مً عشغًٍ ً
مؿخلبالً ،
عاما،
ّ
ً
وهكغا الحؿاع اللؿاعاث الاكخطاصًت التي ًمىجها ؤن حشيل مجاالث مهمت الحخظا اإلاؿدثمغًٍ الغاػبحن في بِئت آمىت
ومؿخلغة الؾدثماعاتهمً ،ما ًػمً لهم عىاثض مجؼٍت ،هما حؿاهم في عؿع اإلاؿخىي الاكخطاصي وجدؿحن ؤوغاع اإلاىاؾىحن،
ؿةهه مً اإلامىً ؾغح عضص مً اللؿاعاث الاكخطاصًت ألاهم التي ؾُيىن للغواص ؿحها هطِب ألاؾض مً الؿىق الطاعضة
في البالص.

كطاع املصارف والتمويل والتأمين:
زال عً الىجاح الىبحر الظي خلله الطىمالُحن في مجاٌ الخدىٍالث اإلاالُت ،ؿةن الؼُاب شبه الخام لشغواث الخدىٍل
الضولُت ما عضا "وٍدؿغن ًىهُىن "Western Union /التي ًىخـي وهُلها في ؿغعها الىخُض بـ"هغحِؿا" باؾخلباٌ الخدىٍالث
ً
بوعضاما شبه جام لللؿاع اإلاطغفي هما هى مخعاعؾ علُه ً
صولُا،
اإلاالُت مً الخاعج بلى صازل البالص ،ؿةن ضىمالُالهض حشهض
هاهًُ عً الاوعضام شبه الخام ألعماٌ الخمىٍل وؤلاكغاع ؤلاؾالمي والخللُضي.
وٍسػع اللؿاع اإلاطغفي في البالص الخخياعاث على مؿخىٍاث عضةً ،
هكغا لؼُاب صوع البىً اإلاغهؼي الىاقم للعمل اإلاطغفي
مً خُث هلل ألامىاٌ ؤو ؤؾعاع الطغؾ ،بن على مؿخىي وشاؽ الخدىٍالث اإلاالُت ؤو ججاعة العمالث ،لُيىن على كمت
طلً اليشاؽ شغهت خىالاث "صهبشُل" التي اجسظث اؾم "بىً صهبشُل الضولي" ،وشغهت "هغمىص/بغواث" التي اجسظث
اؾم بىً "صاعالؿالم" ،ومً زالٌ عمل شغهتي الاجطاالث "ضىمخُل "Somtel/و"جُلُطىم ،"Telesom/ؿلض صزلى كؿاع
الخدىٍالث الهاجـُت في زضمتي "بي-صهب "E-Dahab/و"ػاص ،"Zaad/التي غمىذ لهما خطت هبحرة في ؾىق ضغؾ العملت
هكغا لخضوي كُمت الشلً الطىمالُالهضي ؤمام الضوالع ،وحؿمذ بالخالعب بإؾعاع الطغؾ بطىعة جازغ ً
الطعبتً ،
ؾلبا على
اإلاؿتهلً الُىمي هاهًُ عً الخجاع واإلاؿدثمغًٍ ،خُث ًتراوح ضغؾ الضوالع ما بحن " "8200-6000شلً للضوالع الىاخض.
وعلى الغػم مً اإلاؿاعي اإلاؿخمغة مىظ ؿترة كطحرة ،بخإهُل البىً اإلاغهؼي وجدضًث الدشغَعاث الىاقمت للؿاع اإلاطاعؾ،
ّ
ؿةن جدغواث شغواث الخىالاث الخللُضًت ،هاشؿت باججاه عغكلت هظا الخؿىع ،عبر ؤؾغاؾ ؾُاؾُت بضعىي "مسالـت
الشغَعت ؤلاؾالمُت" ،وهى ما ًازغ عملُت اؿخخاح بىىن ؿعُلت في البالص ،عضي عً وىنها مجغص شغواث مسجلت في بلضان
ً
مؿخىحبا
ؤحىبُت خاقُت باالعتراؾ الضولي هـ"حُبىحي" ،وهى ما ًغاه اإلاغاكبى علبت خلُلُت في الخؿىع الاكخطاصي في البالص،
جىؿحر اؾدثماعاث هبحرة في كؿاع اإلاطاعؾ الخللُضي ،بدُث ًمىً مىاحهت الخدغواث الاخخياعٍت للشغواث الخللُضًت ،وكض
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ًيىن ػُاب العمل اإلاطغفي الخللُضيً ،
ّ
مػُ ًعا بظلً العىاثض الاكخطاصًت
عاثلا آزغ ؤمام ضىاعتي الخمىٍل والخإمحن،
ِ
الىبحرة اإلاخىكعت مً هظًً اللؿاعحن الاكخطاصًحن الخُىٍحن.
الفرص الاستثماريت:
-

الاؾدثماع في اؿخخاح بىىن وؾىُت وؿغوع للبىىن ألاحىبُت.

-

الاؾدثماع في كؿاع الخإمحن.

-

الاؾدثماع في كؿاع الخمىٍل.

-

الاؾدثماع في كؿاع الخمىٍل الطؼحر "."micro finance

كطاع الىلل:
جخمحز ضىمالُالهض بمىكعها الجؼغافي ،اإلاؿل على زلُج عضن ،وحىاعها مع حمهىعٍت بزُىبُا الـُضعالُت ،خُث ٌؿمذ لها
ّ
مىكعها اإلامحز طان ،بةمياهُاث هبحرة في مجاالث الىلل البدغي والخجاعة الضولُحن ،زاضت وؤن الجاعة بزُىبُا ؾيانها
ً
ملُىها ،صولت خبِؿت ال جؿل على ؤي مً البداع واإلادُؿاث ،بما ٌؿمذ لطىمالُالهض ؤن جيىن عثت بغاؿُت
الدؿعحن
لالكخطاص ؤلازُىبيً ،مىىه الاعخماص علحها مً خُث كضعتها على جإمحن ممغ آمً ومالثم للبػاجع والؿلع والخضماث.
 الؿغق:
ّ
حعاوي "ضىمالُالهض" حملت مً غعف الاؾدثماع الخيىمي في البيُت الخدخُت ،وكض ًيىن ؤهثر اللؿاعاث جإز ًغا بظلً كؿاع
الؿغق ،بط حعاوي مداؿكاث واملت مً اهلؿاع شبه جام عً الاجطاٌ بالعاضمت "هغحِؿا"ً ،
هكغا لتراحع ضالخُت الؿغق
ّ
اإلاعبضة ؤو اوعضامها ،هما في خاالث "ػٍلع" و"عحركابى" عاضمتي مداؿكتي "ؾغع" و"ؾىاغ" ،ومع البضء بمشغوع الؿغٍم
الىاضل بلى "عحركابى"ّ ،
ؿةن الاؾدثماع في كؿاع الىلل والؿغق خُىي بطىعة ال ًمىً معه الاهخـاء ،باإلاؿاعضاث الضولُت
التي جمغ بؿلؿلت ـ ػظاثُت ـ ػاًت في الخعلُض جبضص الخمىٍل اإلادضص ،هما ال ًمىً الاعخماص على اإلاشاعَع الخيىمُت كلُلت
ّ
الىـاءة ،والخبرعاث الشعبُت التي كض جخعغع لؿىء الاؾخسضام وؤلاصاعة في ؤخاًحن هثحرة ،بال ؤهه والخاٌ هظلً ؿلض ؾاهم
كؿاع الىلل مع كؿاع الخسؼًٍ بما وؿبخه  %1990مً الىاجج اإلادلي بلُمت زماهُت وعشغًٍ ملُىن وحؿعماثت ؤلف صوالعن
ً
ملُىها وؤعبعماثت ؤلف صوالع ؤمغٍيي .
وبلؼذ الاؾدثماعاث في اللؿاعحن مجخمعحن ؤعبعماثت زالزت ؤعبعحن
ً
ؾغَعا بلى زالزت آالؾ هُلىمتر مً الؿغق اإلاعبضة ،والـمئاث مً "عبراث" وكىىاث جطغٍف الؿُىٌ،
وجدخاج البالص
والعشغاث مً"الجؿىع" و"الؿضوص" ،بما ٌؿخلؼم جإمحن اؾدثماعاث ال جلل عً زمؿت ملُاعاث صوالع ؤمغٍييً ،مىً
اؾدُـاء حاهب مهم مجها عبر ما جخم حباًخه مً الخعغؿاث الجمغهُت على العغباث ،وعؾىم اإلاغوع والغؾىم الضوعٍت ،وحملت
الػغاثب والخضماث التي جلضمها كؿاعاث اكخطاصًت معُىت للؿاع الىلل ،هلؿاع ججاعة الىكىص والطُاهت اإلاُياهُىُت
وججاعة كؿع الؼُاع وؤلاغاؿاث.
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 ضىاعت الىلل البري:
ّ
ً
ؾىاءا في كؿاعي هلل البػاجع وهلل الغواب ،ما زلى هلل
بلُذ ضىاعت الىلل في البالص معخمضة على الاؾدثماعاث الـغصًت،
ّ
ّ
مسضع "اللاث" ،بال ؤن صزىٌ شغواث هـ"ؾهل "SAHAL/و"شغق وػغبّ ،"Bari iyo Galbeed/ؤصي بلى اهخكام الىلل بحن
ّ
اهبا" ال اٌ ً
عاثلا ؤمام اإلاؼٍض
اإلاضن وزـؼ ولـتها ،بال ؤن اعخماص جلً الشغواث في الؼالب على باضاث الىلل الطؼحر " 14ع ً ػ
ّ
الخؿىع في هظا اإلاجاٌ الخُىي ،زاضت مع اػصًاص هثاؿت الاهخلاٌ بحن اإلاضن الغثِؿُت ألاعبعت "هغحِؿا" و"بىعما"
مً
و"بغبغة" و"بغعى".
 ضىاعت الىلل البدغي:
ً
جدخىي ضىمالُالهض على عضص هبحر مً مضن اإلاىاوئ الخاعٍسُت ،وجىاحه جلً اإلاضن زال "بغبغة" ،جغ ً
اكخطاصًا هب ًحرا على
احعا
الغػم مً كضعتها على ؤن جطبذ مغاهؼ اؾدثماع عثِؿُت ،جامً عىاثض اكخطاصًت هبحرة للمؿدثمغًٍ وللشعب والضولت،
همضن "الؾلغي" و"مُـ" و"خِـ" و"بلخاع" و"ػٍلع" ،وطلً في خاٌ جىؿغ الاؾدثماعاث الالػمت إلعاصة اؾخؼالٌ اإلاىاوئ
الؿبُعُت ،وجىؾعت كضعتها الاؾدُعابُت بةكامت اإلايشأث الخضًثت اإلاؼوصة باإلاعضاث الالػمت الؾخسضامها همىاوئ لالؾخحراص
والخطضًغ والخسؼًٍ وبعاصة الخطضًغ ،بحن اللاعاث ألاعبع "ؤوؾترالُا" و"آؾُا" و"بؿغٍلُا" وؤوعوبا".
الفرص الاستثماريت:
-

ضُاهت شبياث الؿغق اللضًمت ،وحعبُض ؾغق حضًضة.

-

جىؾعت وجؿىٍغ مُىاء "بغبغة".

-

جؿىٍغ اإلاىاوئ الخاعٍسُت لخضمت وشاؾي الخجاعة والىلل الضولُحن.

-

الاؾدثماع في بىاء ؾىت خضًض للىلل ما بحن "ػٍلع/بغبغة" والخضوص ؤلازُىبُت.

-

الاؾدثماع في جإؾِـ زؿىؽ ؤهابِب لىلل بهخاج بزُىبُا مً الىــ والؼاػ بلى زلُج عضن.

كطاع البىاء والاستثمار العلاري:
ّ
ً
واخضا مً ؤهم كؿاعاث الاؾدثماع في البالصً ،
هكغا لغؾىر الثلاؿت الشعبُت التي حعخبر الاؾدثماع في
ٌشيل كؿاع العلاعاث
جدضًضا ـ الىؾُلت ألاهثر ً
ً
ؤماها في ّبصزاع ألامىاٌ والخـاف على كُمتها ،في اؾخـاصة مً الاعجـاع
العلاعاث ـ ألاعاض ي
ّ
ً
اإلاؿخمغ ألؾعاع ألاعاض ي والعلاعاث ،وامخضاص ألاعاض ي التي ًخملىها اإلاىاؾىىن ختى مؿاؿاث جؼصاص بعضا عً اإلاغاهؼ
ًىما بعض ًىم ،بما ًؼٍض ؤؾعاع ألا اض ي ألاكغب ّ
الخػغٍت ً
بمعضالث ؾىىٍت ومىؾمُت مخطاعضة ،لم ٌؿبم ؤن واحهذ ؤي
ع
هبىؽ مىظ مىخطف حؿعُيُاث اللغن اإلااض ي ،هما ال ًىحض في ألاؿم ؤي ماشغ إلمياهُت اهسـاغها على اإلاضًحن اللطحر
ّ
واإلاخىؾـ ،وخؿب جلضًغاث عام 2012م ؿلض ؾاهم كؿاع البىاء والاؾدثماع العلاعي بـما وؿبخه  %998مً الضزل
ً
ملُىها وؾبعماثت ؤلف صوالع ،وباؾدثماعاث بالؼت ً
ملُاعا وزمؿماثت
الىؾني ملضعة جلً اإلاؿاهمت بـ ماثت وواخض وزمؿحن
6
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ً
ملُىها وصوالع  ،جبلؽ وؿبت ؾيان اإلاضن في ضىمالُالهض  %5299في خحن جبلؽ وؿبت البضو  %3398وٍبلؽ
وحؿعت وزالزحن
ؾيان الغٍف  ، %1193ومع جىغاع مىاؾم الجـاؾ والطعىباث التي ججلبها للبضو الغخل وؤهل الغٍف جؼصاص الهجغة بلى
اإلاضن بىجاثغ عالُت ،هاهًُ عً مُل ؤزغٍاء البضو بلى هلل حؼء مً عاثالتهم بلى اإلاضًىت بؼغع بجمام الخعلُم وؾىاهً ،ؼصاص
ً
مىؾما بعض مىؾم على اإلاؼٍض مً ألاعاض ي والعلاعاث وؤلاوشاءاث ،بشيل مؿخمغ..
الؿلب
-

الاؾدثماع الؿىني:

وعلى الغػم مً احؿاع هؿاق الاؾدثماع الشعبيي في ألاعاض ي والعلاعاث ،ؿةهه الهضؾ الؼالب علحها الاؾدثماع مً ؤحل
الؿىً ،ؤو عغغها للبُع إلاشترًً بؼغع الؿىً ،وعلُه ّ
ؿةن ؿغصًت الاؾدثماعاث ًاصي ً
ػالبا بلى ضؼغ حجم ألاعاض ي
ّ
اإلامخلىت ،مما ًؼٍض ؤؾعاعها بؿغعت هبحرة ،وٍػمً زباث جلً ألاؾعاع مخازغة بةشاعاث الؿماؾغة الهاصؿحن في اؾخمغاع
عمىالث ومياؾب مالُت ؤهبر مً الطـلاث.
اعجـاع ألاؾعاع بما ًػمً لهم
ٍ
-

اإلاؼتربىن والاؾدثماع العلاعي:

ّ
ٌشيل اإلاؼتربىن وؿبت ال جلل عً  %10مً الؿيان في "ضىمالُالهض" و الخدىٍالث اإلاالُت التي ًلىمىن بةعؾالها لظويهم
ّ
حشيل وؿبت هبحرة مً ألامىاٌ اإلاخضاولت في الؿىق الاؾتهالوي ،هما ّ
ؤن الاؾدثماع في العلاعاث
وؤكغبائهم في الضازل،
ّ
وألاعاض ي حؼء ؤؾاس ي مً زؿـ جلاعضهم وعىصتهم الجهاثُت ألعع الىؾً ،بال ؤن الخغهت ػحر اإلاىخكمت للؿىق العلاعي،
ّ
ّ
الخعغع إلشياالث جخعلم بملىُت ألاعع ،في قل ػُابهم الؿىٍل زاعج البالص ،وػُاب مشاعَع علاعٍت هبري
ومساوؿهم مً
ّ
ومىزىكت ،حشيل علبت هبحرة في وحه الىثحرًً مجهم ،ججعلهم في خالت مً الترصص ،جؼٍض مً كللهم اإلاؿخمغ مً الاػصًاص
ّ
اإلاؿخمغ العجـاع ؤؾعاع العلاعاث بما كض ًجعل امخالههم اإلاؿخلبلي لألعاض ي والعلاعاث ػحر ّ
اإلاخىؾـ!
مخِؿغ على اإلاضي
-

ؤػمت الؿىً اللاصمت:

و ً
هكغا للـترة الؿىٍلت مً الاؾخلغاع ،والىلل اإلاخىاضل إلالىُاث ألاعاض ي اإلاشاع للمىاؾىحن ضىعة ػحر مىكمت ،وبعؼ
الؿلىهُاث ػحر اإلاهىُت مً كبل مؿاولحن عاملحن في طلً اللؿاع الخُىيً ،
ماصًا بلى جطاعض في ؤؾعاع ألاعاض ي وولـت
ً
ً
اؾدثماعٍا في كؿاع ؤلاوشاءاث والخؿىٍغ العلاعي ،ومما ًؼٍض مً آزاع طلً
جباؾاا
بحغاءاث هلل اإلالىُاث ،ؿةن البالص حشهض
الخباؾا اػصًاص وجحرة خغهت الهجغة مً الغٍف للمضن ،ألػغاع العمل والخعلُم ،ؤو جغاحع الضزل في الغٍف واػصًاص الـغص
ّ
ّ
في اإلاضن ،بغاؿت للىمى الؿياوي الىبحر في بلض  %65مً ؾياهه صون الخامؿت والعشغًٍ ،ؿةهىا وشهض بىاهحر ؤػمت ؾىً
هبحرة ،وؤولى ماشغاتها اعجـاع ؤؾعاع ؤلاحاعاث الؿىىُت بمعضالث ججاوػث  %100في بعؼ اإلاىاؾم ،بما ًجعل الؿعي
للخطىٌ على ؾىً مالثمً ،
ؾببا في اؾتهالن حاهب هبحر مً صزل كؿاعاث واؾعت مً اإلاجخمع ،واألؾغ التي ًيىن
معُلىها مً العاملحن في اللؿاع الخيىمي وضؼاع الىؿبت.
الفرص الاستثماريت:
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كض ًبلى كؿاع الخؿىٍغ العلاعي مً ؤهم اللؿاعاث الاكخطاصًت في البالص ،في خاٌ جمذ ملاعبت الاخخُاحاث اإلاتزاًضة
بالطىعة التي جػمً حظب ؤمىاٌ اإلاىاؾىحن اإلاؼتربحن ،وجامً لهم اخخُاحاتهم بدُث ًخدلم لهم هضؿهم لِـ ؿلـ مً
غمان ميان اؾخلغاع لهم في خاٌ عىصتهم اإلااكخت ؤو الجهاثُت في الىؾً ،بل جإمحن مطضع صزل لهم مً زالٌ امخالن
ّ
جضع عىاثض بن مً زالٌ الخإححر ؤو مً زالٌ اؿخخاح مشاعَع ججاعٍت وزضمُت غمً ما ًُخاح لهم امخالهه
وخضاث ومشاعَع ِ
مً زالٌ اإلاشاعَع الىبحرة اإلامىً جىـُظها في البالص.
ّ
وعلى الغػم مً ؤهه لم ٌؿبم في جاعٍش البالص البضء بمشاعَع اؾدثماعٍت واؾعت في كؿاع الخؿىٍغ العلاعي ،ؿةهه مً زالٌ
اؿخخاح جلً اإلاغخلت بمشاعَع عاثضة ،مطممت بضكت لخجاوػ بشياالث البيُت الخدخُت الػعُـت وجإزحر بوعضم هـاءة اللؿاع
ّ
ّ
ماهضة ،بعىاثض اكخطاصًت هبحرة ً
حضا اليؿبت لغؤؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ ،وطلً مً
الخيىمي ،ؿةهه باإلميان جدلُم هجاخاث
زالٌ بوشاء مجمعاث ؾىىُت مىخـُت ً
طاجُا مً خُث الخضماث ألاؾاؾُت ،واإلااء والىهغباء وألاوشؿت الخجاعٍت والترؿحهُت،
بغاؿت بلى جيشُـ كؿاع هلل الغواب ،بـخذ زؿىؽ هلل ما بُجها وبحن مغهؼ اإلاضًىت ،بدُث ًخم زلم خالت اؾدثماعٍت
اؾخثىاثُت بعىاثض ًمىً ؤن جـىق الخىكعاث.

كطاع إلاعالم:
عغؾ الطىمالُىن ؾـغة في كؿاع ؤلاعالم ؤلالىترووي بطىعة ؾابلت لشعىب اإلاىاؾم اإلادُؿت ،اؾخجابت إلاىحاث الهجغاث
التي شهضها الطىماٌ زالٌ بضاًاث للخغب ألاهلُت التي ّؤصث لؿلىؽ الىكام الضهخاجىعي وانهُاع الضولت ،وما جالها مً
اغؿغاباث وضغاعاث صازلُت ،وكض ّؤصي طلً بلى كـؼة بعالمُت مـاحئت مً عطغ الؼعالم اإلاىخىب واإلاؿبىع واإلاخدىم به
مً كبل الضولت اإلاغهؼٍت ،بلى خالت مً الخغٍت الخامت في ؿػاء الشبىت الضولُت "ؤلاهترهذ" ،وكض ًيىن الطىمالُىن خللىا
خالت مً ؤلاشباع مع اؾخمغاع بغوػ اإلاؼٍض مً اإلاىاكع ؤلالىتروهُت الجضًضة لخدل ميان اإلاىاكع ؤلالىتروهُت التي جغاحع
بهخاحها ،خاضلت على اللضع اليافي مً الخمىٍل ،في اؾخـاصة مً خالت الخىاؿـ الؿُاس ي والخجاعي اإلاـخىح والجاعٍت في
اللغن ؤلاؿغٍلي على كضم وؾاق.
-

كؿاع ؤلاعالم اإلاغجي واإلاؿمىع ألاعض ي والـػاجي وؤلالىترووي.

ً
وعلى الغػم مً خكغ عمل ؤلاطاعاث الخاضت في ضىمالُالهضّ ،
ؿةنها حشهض ّ
ملخىقا في كؿاع ؤلاعالم اإلاغجيً ،
هكغا
جؿى ًعا
ّ
ملغا ،ؤو ًمخلىها عضص مً ؤبىائها ،ؤو ُحعخبر ّ
لتزاًض ؤعضاص كىىاث الخلـؼة ألاعغُت والـػاثُت التي جخسظ مجها ً
مىحهت لؿيانها،
ً
ً
وؿػاثُا على خض ؾىاء،
ؤعغُا
هلىاة " "Horn Cableالـػاثُت وكىاة " "Bulshoألاعغُت بغاؿت لللىاة الغؾمُت التي جبث
ً
وشاؾا ً
هما ؤن العضًض مً اإلابضعحن اإلالُمحن في البالص وزاعحهاً ،ماعؾىن
هبحرا في كؿاع ؤلاعالم اإلاغجي مً زالٌ كىىاتهم
ً
بلىتروهُا ،عبر مىاكع البث هـ" "Youtubeو" ،"Ustreamوالبث ؤلاطاعي عبر مىاكع
الخلـؼٍىهُت التي ًخم بثها
هـ" "Soundcloudوؾىاه.
الفرص الاستثماريت:
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وكض ًيىن مً اإلاهم بصعان جإزحر ؤلاعالم على اإلاجخمع وضُاػت الغؤي العام ،وبعاصة بخُاء اللُم الجُضة ،وهلل اإلاعغؿت
وؤؾالُب الخُاة ،وجيىن وحهاث هكغ خىٌ اللػاًا اإلادلُت واإلاىاؾم اإلادُؿت والعالم ،ول هظا ًجعل الاؾدثماع في كؿاع
ً
ً
ؤؾاؾُا في جؿىٍغ اإلاجخمع مً هاخُت ،واهـخاخه على ؤؿياع وجىحهاث
ؤلاعالم وؤلاهخاج ؤلاعالمي والثلافي وؤلابضاعي عامال
حعغغذ للؿمـ ؤو التراحع هدُجت للكغوؾ التي ّ
ؤضُلت ؿُهّ ،
مغث بها البالص ،وعلُه جيىن مجاالث الاؾدثماع اإلاـخىخت
واؾعت ومجؼٍت ومجها:
-

الاؾدثماع في كؿاع ؤلاعالن والتروٍج.

-

الاؾدثماع في جؿىٍغ كؿاع ؤلاهخاج الـني والثلافي وؤلابضاعي.

-

الاؾدثماع في كؿاعي البث والؿباعت واليشغ والخىػَع.

كطاع السياحت والضيافت:
جمخض ؾىاخل البالص على مضي ؾبعماثت هُلمتر ،مؿلت على زلُج عضن ،هما ؤن البالص جدخىي على جىىع جػاعَس ي ومىاخي،
واؾعا مً جىىع الؿلـ والؼؿاء الىباحي والىؿغة في الثروة الخُىاهُت الـؿغٍت ،هما ّ
ًمىدها ً
ً
ؤن الخاعٍش العغٍم
ؾُـا
وحعاكب الخىاغغ والاجطاٌ الخػاعي بإمم العالم اللضًمت وألاخضر ،خلم لها وؿغة في اإلاىاكع ألازغٍت والخاعٍسُت ،ومع ما
جىعم به البالص مً ؤمً وؾالم هبحرًًّ ،
ؿةن خغهت الؼواع واإلاخىللحن مػمىهت الؿالمت بلى ّ
خض هبحر ،وٍمىً للؿاع
الؿُاخت في البالص ؤن ًلضم زضماجه في اللؿاعاث الؿُاؾُت الخالُت ،وال جسلى مداؿكت ؤو هاخُت في ضىمالُالهض مً مىاقغ
ً
ومىاكع ؾُاخُتً ،
بضءا مً كلعت جلُذ في ؤكص ى الشغق مغو ًعا بـ"عحركابى" و"مُـ" وضىال بلى مداؿكت "جىكؿحر" وههىؾ
"ؾمبلحن" زم حبل "شُش" و"بغبغة" "ومدمُت "ػعً لباح" الؿبُعُت ،و"عُل شُش" و"الؾؼُل" "وهغحِؿا" و"بىعما"
و"بلخاع" و"ػٍلع" وحؼٍغة "ؾعض الضًً".
-

الؿُاخت البُئُت:

مً زالٌ الؿُاخت البُئُت في ضىمالُالهضً ،مىً للؿاثذ كػاء ؤوكاث ال ُجيس ى ،في عخالث جمخض بلى عضة ؤًامً ،
هكغا لىؿغة
ما ًمىىه مشاهضجه ومعاٌشخه مً الخُاة الؿبُعُت التي لم جمض بلحها ًض ؤلاوؿان بىثحر مً الخؼُحر ،ؿُمىىه ػٍاعة الشىاؾئ
ّ
الؿبُعُت الجمُلت ،واللُام بغخالث الؼؿـ في ألاخُاص اإلاغحاهُت والطُض بالغمذ ،هما ًمىىه مماعؾت هىاًت حؿلم الجباٌ
والاؾخمخاع بدماماث اإلاُاه مً الُىاٌع الىبحرًخت الؿازىت ،وٍمىىه هظلً اللُام بغخالث ضُض الؿغاثض والؼؼالن والكباء
والؿُىع وألاعاهب البرًت وؾىاها ،عبر خطىله على جطغٍذ للطُض ،في معكم البىاصي بيل اإلاداؿكاث وكض جيىن مً ؤشهغ
اإلاىاؾم مىؿلت َ"ه ْىص" و"ػعً لباح" و"عُل شُش".
-

الؿُاخت الثلاؿُت:
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ّ
واإلاىزم للبالص مىظ العطغ الدجغيً ،دُذ للؼاثغًٍ بمياهُاث هبحرة في ػٍاعة مىاكع ؤزغٍتً ،
بضءا بالىهىؾ
الخاعٍش اللضًم
ً
ألازغٍت وعؾىماث ألاكضمحن ،وضىال للميشأث طاث اللُمت الخاعٍسُت العاثضة للعطغ الخضًث ،في مىاكع مىدشغة في ؾىٌ
ً
زطىضا على امخضاص اإلاىؿلت الؿاخلُت ،واإلاىاؾم الجبلُت اإلاداطًت لها.
البالص وعغغها،
ّ
وَشيل اإلاىاؾىىن اإلاؼتربىن ؤهبر عجلت للخغهت الؿُاخُت في البالص ،وٍترهؼ خػىعهم في الـترة الطُـُت بمعضالث جتراوح
بحن  65000وماثت ؤلف اثغّ ،بال ّ
ؤن حجم ما ًمىً للبالص جإمُىه مً مىاؾم الجظب الؿُاحي ًمىجها ؤن جيىن مدـ ؤهكاع
ػ
مئاث آلاالؾ مً الؼاثغًٍ ألاحاهب الظًً ال ٌشيلىن ؾىي وؿبت غئُلت مً اللاضضًً بلى البالص ػغع الؿُاخت
ً
ً
اؾدثماعٍا ػاًت في ألاهمُت مً خُث الغبدُت وجدغًٍ عجلت الاكخطاص
كؿاعا
والاؾخجمامً وهى ما ًجعل كؿاع الؿُاخت
وزـؼ وؿب البؿالت في اللىة العاملت في ضىمالُالهض.،
مميزاث كطاع السياحت في صوماليالهد:
-

جىؿغ الىلل الجىي:

بط جخىؿغ عخالث ًىمُت مً وبلى البالص عبر مؿاع "علاٌ الضولي" في مضًىت هغحِؿا العامل ً
خالُا ،بغاؿت بلى ػٍاصة ممىىت في
الغخالث مع بعاصة اؿخخاح مؿاع مضًىت "بغبغة" الضولي ،ومع حعضص شغواث اإلاالخت الجىٍت العاملت في مؿاع "علاٌ الضولي"
هشغهت "صالى-حىبا "Daalo-Juba/مً اللؿاع الخاص الطىمالي ،وشغهت الؿحران ؤلازُىبي " ،"Ethiopian Airlinesوشغهت
الؿحران ؤلاماعاجُت للغخالث الاكخطاصًت "ؿالي صبي ،"Fly Dubai/في عخالث على مضاع ألاؾبىع ،ؿةن البالص على اجطاٌ ّ
حُض
بيل ؤهداء العالم ،بط شهضث مؿاعاث البالص  2694عخلت حىٍت ؾىت  ،2014كبُل صزىٌ زؿىؽ ؿالي صبي في الخضمت،
وٍدُذ مىكع البالص اإلاخىؾـ بحن اللاعجحن آلاؾُىٍت وؤلاؿغٍلُت آؿاق ؤوؾع لخؿىٍغ مىكع البالص على زاعؾت مدؿاث الؿحران
الضولي في اإلاؿخلبل اللغٍب.
الفرص الاستثماريت:
-

كؿاع التروٍج الؿُاحي.

جضوي مؿخىي ؤلاعالم اإلاغجي ،وكلت بمياهُاث الشغواث ؤلاعالمُت اإلادلُت ،وهمؿُت حعامل اإلاؿدثمغًٍ اإلادلُحن مع آلاؿاق التي
ًمىدها الاؾدثماع في اإلاجاٌ ،وجغهحز اإلاؿدثمغًٍ ألاحاهب على العمل بالخض ألاكص ى مً الخظع لضي الخعامل مع ؾىق
حضًضة ،ول طلً ًدىٌ بطىعة هبحرة صون التروٍج لإلمياهُاث الؿُاخُت للبالص ،وهدُجت لػعف الاؾدثماع في هظا اإلاجاٌ
حملت ،ؿةهه باإلميان اعخباع كؿاع التروٍجي الؿُاحي لم ًبضؤ ُ
بعض في البالص ،بدُث ًمىً ؤن ّ
مدل وشاؽ هبحر طي عاثض
بؾخثىاجي في الؿىىاث اللاصمت.
-

كؿاع الػُاؿت.
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على وؿغة الـىاصق طاث اإلاؿخىي ّ
الجُض ـ جؼٍض عً العشغة في هغحِؿا ـ في اإلاضن الىبري ،ووحىص زضماث ؿىضكُت عصًـت
الجُضة الخضمت ،وهظلً اإلالاهي واإلالاضفّ ،
ؤكل مؿخىي بمؿمى " ،"albeerkaواػصًاص ؤعضاص اإلاؿاعم ّ
ؿةن كؿاع الػُاؿت
ً
ملخىقا ،جىاؾب ً
في الؿىىاث ألازحرة شهض ً
ؾغصا مع اعجـاع مؿخىي البيُت الخدخُت ،مً خُث جىؿغ الىهغباء واهخكام
جلضما
امضاصاث اإلاُاه واػصًاص الخبرة التي ّ
جيىهذ ،واػصًاص الاؾتهالن ووؿغة مؿخلؼماث عمل اإلاؿاعم مً ؤضىاؾ ػظاثُت ػحر
مدلُا ّ
مإلىؿت ً
ومعضاث.
ّبال ّؤهه مع الىـاءة العالُت للؿاع الػُاؿت بؿخىاه الخاليّ ،
ؿةن اللؿاع ًمىً اعخباعه ؿغضت اؾدثماعٍت مهمت ،في خاٌ
الىجاح في جدىٍل البالص بلى هلؿت حظب ؾُاحي عثِؿُت ،بغؿع مؿخىي العمل الـىضقي واٌ
-

بمياهُت جؿىٍغ كؿاع الىلل البدغي:

جلع ضىمالُالهض على زلُج عضن الىاضل بحن البدغ ألاخمغ واإلادُـ الهىضي ،ومع جغاحع وشاؽ اللغضىت البدغٍت ،التي
واهذ هاصعة الخضور في مُاهها ؤلاكلُمُت ،وخغهت الىلل اليشؿت بحن اإلاُىاء الغثِس ي للبالص "مُىاء بغبغة" ،وبحن مىاوئ
ّ
بكلُمُت "عضن" و"اإلاىال" في الُمً ،والخغهت اإلاؿخمغة في الىلل مع مىاوئ صولُت ،همىاوئ "صبي" و مُىاء "حضة" ،ؿةن جؿىٍغ
ّ
كؿاع الىلل البدغي كض ًمثل عاؿعت مهمت ليشاؽ الؿُاحي للبالص ،بىغعها غمً زاعؾت مدؿاث الؿُاخت البدغٍت
الضولُت.

كطاع التىليب عن الثرواث املعدهيت:
ٌعخبر كؿاع ً
واخضا مً ؤهثر اللؿاعاث كضعة على جىلُض مىاعص اكخطاصًت ػاًت في الطخامت ،خُث جدخىي بامخضاص زغٍؿتها
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مستزها زاماث معضهُت
مسخلـا،
حُىلىحُا
وعطغا
حُىلىحُا مً ؾبعت عشغ خلبت
جغهُبا
على ؤهثر مً ؾبعت عشغ
ً
ّ
اإلاشعت والُىعاهُىم ،بغاؿت بلى مسؼون
جتراوح بحن الخضًض والـدم الدجغي مغو ًعا باللطضًغ والظهب وضىال بلى العىاضغ
هبحر مً الدشىُالث الصخغٍت الخاوٍت على ألاحجاع الىغٍمت والُاكىث والؼمغص وؾىاه.
ً
ً
ؾىىٍا ال ًلل عً 160
وبالعىصة لخلاعٍغ مدلُت ؿةن بهخاحُت اإلاىاحم الخللُضًت "الؿؿدُت" ،بلؽ في خاالث معضال
هُلىحغ ًاما مً الظهب الخام ،هما بلؽ في ؤعماٌ الخىلُب الُضوي عً حجغ الُاكىث الخام هُلىػغ ًاما ً
ًىمُا ،في خحن ججاوػ
ّ
الؼمغص بهخاج الُاكىث ،كض ؾاهم اللؿاع بيؿبت  %1920مً الضزل الىؾني ،بلُمت زماهُت عشغ ملُىن
صوالع،
بهخاج
ٍ
ً
وبمجمىع اؾدثماعاث بلؼذ ماثت وؤعبعت وزالزحن ملُىها وؤعبعماثت ؤلف خؿب جلضًغاث ؾىت 2012م.
ّ
وعلى الغػم مً ػؼاعة ؤلاهخاج ،واػصًاص اهخمام ؾيان اإلاىاؾم الخاوٍت لعغوق الظهب والتراهُب الصخغٍت الخاوٍت على
ّ
ألاحجاع الىغٍمت ،ؿةن اهسـاع اإلاؿخىي الخعلُمي للؿيان ،بغاؿت بلى كلت اإلاىاعص اإلاخىؿغة لالؾدثماع ،وغعف الثلت بحن
اإلاىاؾىحن واإلاؿاولحن ،مع جىغاع خاالث البسـ والاؾخؼالٌ وحشع الىؾؿاء ،ول طلً ّؤصي بلى هضعة كضعة مشؼلي جلً
اإلاىاحم على جطغٍف بهخاحهم ،ومً ّ
زم بغغاعهم لبُع جلً اإلاؿخسغحاث بإؾعاع ػاًت في الاهسـاع.
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كطاع التىليب عن الىفط والغاز
بضؤث ؤعماٌ الاؾخىشاؿاث الىـؿُت في ضىمالُالهض ،مىظ عام الف وحؿعماثت وبزني عشغ للمُالص  ،خحن جم ؤلابالغ عً
ً
هُلىمترا بلى الجىىب
عشح هـؿي ،مدؿغب مً صخىع في مىؿلت ؾغح شبُل  ، Dagah-Shabelعلى بعض زماهُت وزالزحن
ً
الشغقي مً مضًىت بغبغة ،ومىظ طلً الخحن وشؿذ عشغاث شغواث الخىلُب في ؤعماٌ اإلاسح والاؾخىشاؾ بضءا بشغهت
ً
"حؿخاهضعص ؿاهُىم "STANDARD VACUUM/ؾىت 1969م وضىال بلى شغواث "شُـغون "CEVRON/و"ؤمىوى"OMOCO/
و"آي بي س ي"IPC/و"شُل" "SHELL/وىهىوى ،"CONOCO/بال ؤهه ومىظ جطاعض ؤعماٌ الخمغص ،واحؿاع مجاٌ الاشدباواث
بحن الجِش الطىمالي والخغهت الىؾىُت نهاًت الثماهُيُاث ،ومً زم ؾلىؽ الىكام الضهخاجىعي ؾىت 1991م ،جم حعلُم
ؤعماٌ الخىلُب بؿب خالت "اللىة اللاهغة" .وكض هجخذ شغواث الخىلُب في خـغ واخض وعشغًٍ ً 21
بئرا
بئرا بغٍت ،بئرًحن بدغٍخحنّ ،بال ؤهه لم ًخم ؿدظ جلً آلاباع ؾىي ً
اؾخىشاؿُت ،حؿعت عشغ ً
ؾبلُا،وكض عاص مجاٌ الخىلُب
عً البتروٌ في ضىمالُالهض لليشاؽ ً
بضءا مً ؾىت  2003وختى الان ،وحعمل في البالص شغواث "ؤوؿحرللؿاكتOPHIR /
" "ENERGYؤؾاهتي للىــ" "ASANE OIL/بتروؾىما"PERTOSPMA/و "حاوا عَؿىعؾحز"JAKA RESOURCES/
و"عوؿاػىلض "ROVACOLD/و"عان ػاػ "RAK GAS/و"حُيُل "GENEL/و"جِؿال "TESLA/و"

كطاع إلاهتاج الحيواوي والسراعت والثروة الحراحيت:
ملُىها وؤعبعت ماثت وزماهُت وؤعبعحن ؤلف ؤؽ ّ ،
ً
جىػعذ على
بلؽ عضص عئوؽ اللؿعان في ضىمالُالهض ؾىت 2014م عشغًٍ
ع
ً
ً
ً
كؿعان البلغ "ً 419
"ملُىها وؾبعماثت وحؿعت وزالزحن ؤلـا" واإلااعؼ "حؿعت مالًحن ووزماهُت وزماهحن ؤلـا"
ؤلـا" وؤلابل
والخغاؾ "حؿعت مالًحن وماثتي ؤلف وؤلـحن" وكضع كؿاع الغعي وجطضًغ اإلااشُت وؤوشؿت ؤلاهخاج الخُىاوي بما كُمخه بإعبعت
ً
ملُىها وؤعبعماثت ؤلف صوالع ؤمغٍيي ،وؾاهم في الضزل الىؾني بيؿبت  %28940مً الضزل الىؾني
ملُاعاث وؾخت وعشغًٍ
بما مجمىعه ؤعبعماثت وزالزت ؤعبعحن ملُىن صوالع ،وٍبلؽ عضص مؼاعع ألالبان ؾخت وؤعبعحن مؼععت ،في خحن جغاحع ؤعضاص
اإلاضاحً مً  43ؾىت  2013بلى  30مضحىت ؿلـ ؾىت  ،2014في خحن ؤن مؼاعع حؿمحن اإلاىاش ي جبلؽ ؤعبع مؼاعع خؿب
بخطاء طاث الؿىت.
في خحن ؾاهم اللؿاع ػعاعت الخبىب والثروة الخغاحُت خؿب جلضًغاث ؾىت 2012م بيؿبت  %11940مً الضزل الىؾني
ً
ملُىها وزالزماثت ؤلف صوالع ؤمغٍيي ،ملضعة كُمخه ؤلاحمالُت بـملُاع وؤعبعماثت وؤعبعت
بما كُمخه ماثت وواخض وزماهحن
وزمؿحن ملُىن وؤعبعماثت صوالع ؤمغٍيي ،وحعخمض الؼعاعت على ألامؿاع ،وحشؼل خلىٌ "الظعة البُػاء  "Sorghum/ؾبعحن
باإلااثت مً خلىٌ الؼعاعت البعلُت للخبىب ،في خحن حشؼل الظعة زمؿت وعشغًٍ باإلااثت ،ؤما بلُت الخلىٌ ؿُلدؿمها
الشعحر والـىٌ الؿىصاوي والبلىلُاث و ُّ
"الضزً ،"Millet/وكض بلؼذ مؿاخت ألاعع اإلاؼعوعت زماهُت وؤعبعحن ؤلف وماثتي
ّ
هىخاع وؤهخجذ مً الخبىب ؤ بعت وزمؿحن ً
ؤلـا وماثخحن وؾبعت ؤؾىان ،حشيل الظعة البُػاء مجها وؿبت  ،%8097في خحن
ع
شيلذ الظعة مجها  ،%1993وكض اعجـع بهخاج الهىخاع مً الخبىب عػم اعخماصه في اإلاجمل على ألامؿاع ؾىت 2014م وبلؽ
ؾىا/هىخاع للظعة ،وً 12910
باإلاخىؾـ ً 5920
ّ
ؾىا/هىخاع للظعة البُػاء.
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الفرص الاستثماريت:
-

الاستثمار في إهتاج ألاعالف ومسارع التسمين:

على الغػم مً ضخامت الثروة الخُىاهُت في ضىمالُالهض ،ؿةهه ًخم جغبُتها ً
ػالبا بالؿغق الخللُضًت اإلاعخمضة على الخىلل
باللؿعان زلف الىأل واإلااء ،مما ّ
ٌعغع اإلاىاش ي لإلنهان وكلت ؤلاهخاحُت ،هاهًُ عً بلاء جلً الثروة عغغت لػغباث
ً
ؤخُاها ،بما يهضص همىها وٍبضص اؾدثماعاث اإلاغبحن ؿحها ،ولخجاوػ طلً ًخىحب الاؾدثماع
مىاؾم الجـاؾ اإلاـاحئت والؿىٍلت
في كؿاع بهخاج ألاعالؾ الخػغاء والجاؿت والعلف اإلاغهؼ والعلُلاث واإلاىمالث ،بدُث ًخم بوشاء مؼاعع مىؾمُت ؤو صاثمت
للدؿمحن ،بهضؾ ػٍاصة بهخاج اللؿعان مً اللخىم والخلُب ،وغبـ مظاق لخىم جلً اللؿعان بدُث جطبذ على مؿخىي
مخجاوـ ًغض ي طاثلت اإلاؿتهلىحن في البلضان اإلاؿخىعصة.
وعلى حجم الؿىق اإلاخىؿغ وبىحىص ؤهثر مً زمؿت وعشغًٍ ملُىن عؤؽ مً اإلااشُت ،ؿةن مشاعَع مً طلً الىىع بعض
ؿترة ػمىُت معلىلت كض جىاحه جؼ ً
اًضا في الؿلب بدُث جخىؾع ؾغَ ًعا لخؼؿُت الؿلب الظي ؾُدىامى مع اػصًاص وعي اإلاغبحن
بإهمُت جلً اإلاىخجاث لؿالمت كؿعانهم وػٍاصة بهخاحُتها.
-

الاستثمار في كطاع ألالبان:

على الغػم مً غعف بهخاحُت الؿالالث اإلادلُت مً خُث الخلُبّ ،
ؿةن مغحع معكم طلً ألاؾالُب الخللُضًت في العىاًت
باللؿعان ،وكض ًيىن الاؾدثماع في مجاٌ خلُب "الىىق" ،زاضت ؤن ؤلابل الطىمالُت جخؼظي مً مغاعي ؾبُعُت مؿخـُضة
مً الخىىع الىباحي الؿبُعي في البالص ،بما ًجعل ؤلبانها جـىق في ؿىاثضها ؤلبان بعؼ البلضان التي ًخم ؿحها جغبُت ؤلابل في
خكاثغ بإعالؾ ػعاعُت مدػت ،هما ؤن الخلاعٍغ العلمُت التي حشحر للـىاثض الؿبُت لخلُب ؤلابل واعجـاع الؿلب علُه في
زطىضا لىحىص ماشغاث على وىهه ً
ً
عالحا لخاالث
الؼغب بدُث ًبلؽ ؾعغ لتر خلُب الىىق "عشغة صوالعاث ؤمغٍىُت"،
ّ
ّ
الخىخض " ،"autismؿةن الاؾدثماع في بهخاج الخلُب الؿاػج ،واإلاعالج ،ومسخىق خلُب الىىق ،كض ًيىن
معُىت مً مغع
ً
مـخاخا للغٍاصة في طلً اللؿاع الظي الػاٌ ٌعاوي الخعامل الخللُضي في معكم بلاع العالم التي جىحض بها كؿعان ؤلابل في
اللاعجحن بؿغٍلُا وآؾُا.
-

التوسع في السراعت املرويت:

خؿب زغٍؿت ؤضضعتها هُئت اإلاسح الجُىلىجي البرًؿاهُت بالخعاون مع  ،University College Londonؿلض ّ
جبحن وحىص
خىع ماجي حىفي ػاًت في الؼؼاعة غمً مثلث اإلاضن "هغحِؿا-بغبغة-بغعى"ٌ ،ؿمذ بسلم مىؿلت ػعاعُت ال جلل عً
زمؿماثت ؤلف هىخاع ،إلوشاء مؼاعع مغوٍت ،جيخج واؿت مداضل اإلاىاؾم اإلاعخضلت واإلاضاعٍت ،بيلـت جلضعٍت ال جخجاوػ
زالزماثت ملُىن صوالع!
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كطاع الصيد البحري:
على امخضاص ؾاخل زلُج عضن الظي جؿل علُه ضىمالُالهض مً "لىٍاعضي" ً
ػغبا بلى ""عُالًى" وكض ؤجاح ؾىٌ الؿاخل
ً
هبحرا في ألاخُاء البدغٍت التي غمً ؤهثر مً ً 195
ً
جىىعا ً
ضىـا،
اإلالضع بـ 740هم مخطال باإلادُـ الهىضي والبدغي ألاخمغ
ّ
وؤهمها ؤؾمان الىـاع واإلادؿً واليىشغ والىساع والجغم البُاع والشعىع والباعاوىصا والؿلؿان ببغاهُم والخغٍذ
والاؾلمغي الاؾباوي والاؾلمغي الخطان والشبىؽ والبىعي بغاؿت بلى ؤخُاء بدغٍت ؤزغي مخىىعت هـ"زُاع البدغ"
والغبُان وحغاص البدغ واليابىعٍا.
وكض شهضث ضىاعت الطُض البدغي جغ ً
احعا ً
هبحرا مخإزغة بالخغب ألاهلُت التي صمغث البالص في نهاًت الثماهُيُاث وبضاًت
الدؿعُيُاث ،بدُث جغاحع الاهخاج اإلادلي بلى ؤكل مً عشغة في اإلااثت مما وان علُه ،بدُث ال ًخجاوػ ؤلاهخاج  500ؾً في
ّ
الؿىت ،واللؿاع الػٌ ًداوٌ ؤن ًخعافى بال ؤهه ًىاحه ضعىباث في جإمحن الاؾدثماعاث الالػمت ،بغاؿت بلى مدضوصًت البيُت
ّ
الخدخُت ،وضعىبت هلل ؤلاهخاج بلى ألاؾىاق الضازلُت وؤؾىاق الاؾخحراص ،وعلى طلً ؿةهه ًامً .
وكض كضع الخبراء البُئُىن اإلاسؼون الخُىي للمُاه ؤلاكلُمُت اإلاسؼون الخُىي للغضُف اللاعي لطىمالُالهض بما ال كُل عً
 200ؤلف ؾً مً ؤهىاع ألاؾمان الخجاعٍت ،بدُث

إلاشكاالث املعيلت لالستثمار:
ضعف ألاداء الحكومي:
ّ
ٌشيل غعف ألاصاء الخيىمي ً
ً
خلُلُا ؤمام الاؾدثماع في "ضىمالُالهض" ،بدُث ٌؿاهم في ػٍاصة ألاعباء على
عاثلا
ً
ً
ً
ؾىاءا اإلاىاؾىحن اإلاؼتربحن
مىؾىا لظهغٍاث ؾِئت لضي مً خاولىا الاؾدثماع ؿُه،
مؿببا في حعل البلض
اإلاؿدثمغًٍ،
ّ
ً
خطاها ع ً
ابدا في
العاثضًً لالؾخلغاع الجهاجي ،ؤو اإلاؿدثمغ العغبي ؤو ألاحىبي اإلاؿلع على اإلامحزاث التي جمخلىها البالص وججعلها
مجاالث اؾدثماعٍت هثحرة ،وكض ًيىن ُّ
مغص غعف ألاصاء الخيىمي هدُجت لعىامل مجها:
-

اؾخسضام الخؼب الخاهم لعملُت الخىقُف وىعكت ؾُاؾُت.

-

اإلادؿىبُت وبكدام الـ"وىجا" اللبلُت ػحر ّ
اإلاضوهت في ول مجاالث العمل الخيىمي.

-

غعف الخضعٍب والخإهُل الىقُـي.

-

غعف الغواجب وعضم هـاًتها الخخُاحاث مىقـي الضولت.

-

عضم العضالت في جىػَع العالواث واإلاياؿأث لطالح اإلاؿاولحن على خؿاب اإلاىقـحن.

 ما ًترصص مً ؿغع مؿاولحن هباع عمىالث على ول مً ًغػب في الاؾدثماع في اللؿاعاث التي ٌشغؿىنعلحها ،جدذ ؾاثلت العغكلت الخامت.
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 جمغٍغ مشاعَع مسالـت بمؿدىضاث وؤوعاق ػحر كاهىهُت ،للاء عمىالث وعش ى ،صوهما خؿاب لألغغاعالجؿُمت لها على البلض.
 ػُاب آلُاث اإلاداؾبت والعلابً ،هكغا العجباؽ حؼء هبحر مً العاملحن في اللؿاع الخيىمي بدؿاباث كبلُت
ومىاؾلُت ومطالخُت كض جازغ في الخالت الؿُاؾُت.
ّ
مػغة باالؾدثماع بدُث جاصي بلى جىغاع
وجاصي جلً ألاوغاع جـص ي وجغؾُش قىاهغ ؾلبُت في مجاٌ العمل العخيىمي،
ؿغاع اإلاؿدثمغًٍ بلى صولتي بزُىبُا وحُبىحي ؤو جطـُت ؤعمالهم ومؼاصعة البالص صوهما عحعت ومجها:
-

حهل اإلاىقـحن بمهامهم الىقُـُت الىاحب اللُام بها.

 ػُاب الىعي بإبؿـ ؤشياٌ خؿً الخعامل ،وؤؾاؾُاث زضمت العمالء ،واؿخعاٌ اإلاىقـحن مشىالثشخطُت مـاحئت وػحر مبرعة بدُث جػع اإلاغاحعحن جدذ غؼىؽ هـؿُت هبحرة.
-

بزـاء اإلاعلىماث والىزاثم عً اإلاغاحعحن بهضؾ جػُِع ؤوكاتهم وحهىصهم البتزاػهم.

-

بحباع اإلاغاحعحن على صؿع عمىالث وعش ى بهضؾ بهجاػ اإلاعامالث بؿغعت وهما ًجب.

 بغوػ قاهغة بنهاء اإلاعامالث زاعج مباوي الضواثغ الخيىمُت وزاعج ؤوكاث العمل الغؾمي ،للاء مبالؽ ًخماؾخالمها صون وحه خم.
-

بنهاء معامالث صون وحىص ما هى مؿلىب مً وزاثم واشتراؾاث.

طرق التغلب على إلاشكاالث:
-

الاؾدثماع في كؿاع الخؿىٍغ الخيىمي.

-

الاؾدثماع في كؿاع الخعلُم.

-

الاؾدثماع في كؿاع الصخت.

-

الاؾدثماع في الاكخطاص الاحخماعي.
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