
 

والتحديات أمام استغالل  الفرص 

 ال=وة السمكية  6 الصومال 

Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit 
litterarum formas humanitatis per seacula 
quarta decima et quinta decima. 
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يشكل قطاع ال=وة السمكية أهم القطاعات 

الواعدة 6 الصومال. تملك الصومال ثاH أطول 

ساحل  6 أفريقيا يبلغ طوله 3880 كم يمتد من 

خليج عدن 6 الشمال وحتى ما وراء خط االستواء 6 

الجنوب. ويزخر هذا الشاطئ الطويل ب=وة سمكية 

هائلة من مختلف األنواع لم يتم استثمارها بشكل 

قانوH خالل السنوات العjk  الماضية. 

أكدت عدة درسات أجريت 6 عهد حكومة سياد بري 

عام 1984 أن ما 6 الساحل الصوماr من ثروة 

سمكية تكفي إلحداث نقلة نوعية 6 االقتصاد 

الوطني الصوماr، وسد الفجوة الغذائية 6 البالد، 

  .jللمستثمر wكب rتحقيق عائد ما yباإلضافة إ

ولذلك نعّد هذه الدراسة عن قطاع ال=وة السمكية 

 j=6 الصومال لعلها تساهم 6 توجيه المستم

واألجانب إy أهمية ال=وة البحرية 6  المحلي~ 

واالستثمار  الصومال، و�وة تطويرها وتنميتها 

فيها بما يحقق آمال وطموعات الصومالي~ ومالي~ 

من الشعوب 6 العالم العر� نظرا لتفاقم أزمة 

الغذاء 6 العديد من دول العالم وبصفة خاصة 

العالم العر�، إذ تحتل قضية الغذاء أخطر 

التحديات التي تواجه الدول العربية.

 المقدمة 



 

2: مدن ساحلية  فئة (س)، ووفق الدراسة تعت� هذه 

المدن الساحلية الواقعة 6 وسط وجنوب البالد من أعرق 

وأقدم مدن الصومالية الواقعة ع� شاطئ البحر ولكنها 

تعرضت للتخريب نظرا  لهجرة معظم سكانها اr المدن 

الداخلية بسبب الحروب وبعد أن فقدوا العناية 

والمدن االخرى  واالهتمام فاضطروا الهروب إy  العواصم 

واالستفادة  ولهذا ينبغي تعمw تلك المدن  من جديد  

منها. 

ثانيا: األنهار: يمر 6 الصومال نهران هما : نهر شبي� 

الذي يبلغ طوله ١١٠٠، كم ونهر جوبا الذي يبلغ طوله ٥٨٠ ، 

ويقدر نسبة المياه 6 نهر شبي�  ١٧٠٠ مليون ل� مكعب، 

بينما تبلغ النسبة 6 نهر جوبا ٧٠٠ مليون ل� مكعب. 

ويوجد 6 هذj النهرj كميات معقولة من األسماك. 

نتناول هذه الدراسة: 

1-مصادر ال=وة السمكية 6 الصومال 

2-   أنواع األسماك  6 الصومال 

3-واقع قطاع ال=وة السمكية  6 الصومال…المشاكل 

والتحديات  

4- توصيات ومق�حات 

5- مkوع سمكي

مصادر ال=وة السمكية 6 الصومال 

  : rتنقسم مصادر ال=وة السمكية 6 الصومال إ

 أوال: البحار: تبلغ شواطئ الصومال البحرية الصالحة للصيد حواr 1,193 ميل 

 :rمربع. وتنقسم هذه الشواطئ ا

والمواجهة  1- شواطئ تمتد من المناطق الساحلية المطلة ع� خليج عدن 

لمنطقة لوي عدي اr علوال وتقدر مساحتها بـ 473 ميل. 

2- السواحل الوسطى وتمتد من علوال اr هوبيا وتقدر مساحتها بـ450 ميل. 

3- الساحل الذي يبدأ من مركه اr رأس كيامبوH وتبلغ مساحته 270 ميل.  

تم تصنيف هذه السواحل الغنية وفق دراسات سابقة كل أنواع األسماك  

بحسب  أهميتها كاآل�: 

وأشار الخ�اء الذj قاموا  1: مدن ساحلية من الدرجة األوy فئة (ب)  

بدراسة هذه السواحل التي تقع 6 شمال وشمال �قي البالد أنها غنية جدا 

بال=وة السمكية وكان سكانها  يمارسون صيد األسماك منذ قديم الزمان 

ولو أنها كانت بطريق بدائية، ولهذا يجب أن تقدم كل االمكانيات 

والمساعدات لتطويرها.



 

باجروس 1.

سينودوتس 2.

 كولورس  3.

ماركنوبس 4.

 لبيب 5.

دور يوس 6.

تليبة 7.

جروب 8.

كوالراتس 9.

ليون �فيس 10.

السمك المكهرب 11.

سيوت 12.

 أيرفنس الkق 13.

مورجاموس 14.

أسماك البحار 

.1  jتايد

سيسومي 2.

فرش 3.

مكاريل  4.

شwون 5.

 السمك األبيض  6.

سمك القرش  7.

تراقد  8.

الجم�ي 9.

اليومبي  10.

الجيدار 11.

شwانكه 12.

وسا6  13.

القشار14.

أسماك األنهار

 مدن ساحلية  فئة

(س)

مدن ساحلية من 

الدرجة األوy فئة (ب)

وأن سواحلها  وأقدم المدن الصومالية  ع� البحر    وتعت� هذه  المدن الساحلية من أعرق 

غنية جدا بال=وة السمكية   وكان يمارس أهلها بمهنة صيد األسماك منذ قديم الزمان

 تصنيفات المدن السواحلية الصومالية 



   

واقع قطاع ال=وة السمكية 6 الصومال 

والتدمw خالل  تعرض أك= من 50  مرفقا من مرافق قطاع ال=وة السمكية 6 الصومال  للنهب 

األعوام الماضية ، وعاد الصيادون الصوماليون إr ممارسة مهنتهم بطرق ووسائل بدائية لصيد 

والزوارق البسيطة  االسماك تتشابه 6 صفاتها  العامة 6 جميع أنجاء البالد، مثل الشباك 

كوسيلت~ أساسيت~ لالنتاج، وهذا أثر  بشكل كبw  ع� االنتاج البحري 6 الصومال، كما ازادت 

الحالية األمنية أوضاع الصيادj سوء، بحيث يواجه الصياديون عقبات كبwة تعيق عملهم، أبرزها 

والكوادر المؤهلة.  عقبة التمويل، وقلة اإلمكانيات 

والkقية تعت� النقظة المkقة  لكن ظهور بعض المصانع لتعليب االسماك 6 المناطق الشمالية 

6 الواقع الحاr لقطاع الصيد الصوماr، حيث توجد 6 البالد حاليا مصانع لتعليب األسماك 

يستثمارها رجال أعمال صوماليون. 

والتحديات التي تعرقل 6 الوقت الحاr عمل االنتاج البحري بالصومال، ¥:  ومن أبرز المشاكل 

واالستغالل منها بشكل أمثل 1. غياب خطة وطنية شاملة إلعادة بناء قطاع ال=وة السمكية 

ضعف االمكانيات االقتصادية المراد توظيفها 6 رفع االنتاج البحري. 2.

انعدام الورشات إلصالح وسائل الصيد، ال توجد ورشات إلصالح زوارق الصيد أو المعدات الالزمة 3.

لصيانتها ليتمكن الصياديون من الحصول ع� مراكب صيد عاملة طوال العام. 

.4  .jعدم توفر امدادات الوقود ووسائل التخز

نقص المهارات بحيث يستخدم الصياديزن طرق صيد تقليدية عتيقة ومعظمهم لم يحظوا أبدا بأي تدريب يساعدهم ع� 5.

والقوارب  واستخدام وسائل التخزj وتجه© معدات الصيد  االرتقاء بالمهارات المتصلة بنشاطات الصيد كطرق الصيد 

والصيانة ومعالجة االسماك.  

عدم توفر وسائل لحفظ وتعليب األسماك  6.

صعوبة المواصالت 7.

الحصول ع� السمك صعب 6 بعض الف�ات وذلك الرتباطه بالتغwات المناخية8.

 أبرز  المشاكل



 

 توصيات ومق�حات 

 مkع لحفظ وتعليب األسماك  1.

والدول االجنبية ع� استثمار مشاريع تنمية ال=وة 2. تشجيع الرأسمالية الوطنية 

السمكية. 

واالستفاد 3. وأوقات معينة  استغالل فرصة وجود األسماك بأسعار رخيصة 6 أماكن 

منها 6 غw مواسم تكاثره. 

العمل ع� تعليب األسماك وحفظها لالستهالك المح� 4.

إنشاء معهد لل=وة السمكية. 5.

خلق مصالح اقتصادية مش�كة سواء ع� المستوى الثنا» أو ع� مستوى مجموعة من 6.

الدول العربية مما يؤدي إy دعم العالقات السياسية 

بورصة األسماك: انشاء مركز لتجمع منتجي األسماك 6 مقديشو . 7.

تشجيع رجال األعمال الصومالي~ ع� اقامة مشاريع استثمارية 6 قطاع ال=وة 8.

واقامة �اكة  السمكية وذلك من خالل دعمهم 6 الحصول ع� أسواق خارجية 

تجارية مع المستمرj األجانب. 

وايجاد كادر مدرب بالوسائل الحديثة لصيد 9.  ،jوانتاج الصياد زيادة ومضاعفة جهود 

االسماط وصيانتها  وتسويق األسماك محليا وخارجيا. 

وإعداد طاقم مدرب ع� الطرق العلمية الستغالل 10. �اء قوارب حديثة وسفن كبwة 

ال=وة السمكية. 



 

المkوعات السمكية  الواعدة: 

1- مخازن كبwة لحفظ األسماك  

يعت� السمك من أك= المواد الغذائية تعرضا للتلف؛ ألن أك= من 60% من السمك ما هو اال عبارة عن ماء، 

والتي  ولذلك ال بد من توفر وسائل لحفظ االسماك ومنعها من التلف أثناء ف�ة الصيد ومن ثم مخازن للحفظ 

تصل درجة ت�يدها اr 20 درجة. 

والمناطق الساحلية األخرى من مشكلة تعرض االسماك  يعاH الصياديون الصوماليون 6 العاصمة مقديشو 

للتلف أثناء ف�ة الصيد التي تستغرق بعض المرات وخاصة ف�ة الصيف أك= من ثالثة أيام، وكذلك إذا لم يتم 

�اء االسماك 6 هذا اليوم يتم اتالف الكميات األخرى بسبب غياب  مخازن لحفظ األسماك. 

فكرة المkوع: 

تعتمد فكرة المkوع ع� انشاء �كة تملك أسطوال بريا وبحريا مجهزة بأحدث أنواع الثالجات لحفظ االسماك 

اثناء ف�ة الصيد وخالل نقله إr األسواق، ومخازن كبwة 6 كل من العاصمة مقديشو، ومدن اخرى، مثل بربرة، 

وبوصاصو، وكسمايو  لتجميع األسماك التي يتم نقلها من الصيادj المحلي~ 6 المناطق األخرى. 

أهمية المkوع: 

واآلستفادة  والخارجية،  تتلخص أهمية المkوع 6 توفw منتجات أسماك جديدة ومتنوعة 6 األسوق المحلية 

من األسماك الطازجة الغw المستغلة وحل المشاكل التسويقية التي تقابلها بتحويلها إr منتجات أسماك 

عالية الجودة يقبل عليها المستهلك  

هدف المkوع: 

تطوير وتنمية القطاع السمكي 6 الصومال 1.

.2 rأسواق خارجية لالنتاج البحري الصوما wتوف

والشتاء 3.  زيادة كميات األسماك التي يصطادها الصياديون سواء 6 ف�ات الصيف 

  ضمان عدد كبw من االسماك لالستهالك المح� وللتصدير الخارجي 4.

خلق فرص عمل للعدد كبw من المواطني~ 5.

قيام صناعات جديدة تقوم ع� منتجات األسماك6.



 متطلبات المkوع: 

والتخزj ويقام 6 حي 1. والموقع : يتطلب المkوع إr مساحة قدرها  100 م� مربع للورشة  المساحة 

حمرويني �ق العاصمة مقديشو و6 مدن كسمايو وبربرة وبوصاصو. ويبنى ع� المساحة مبنى 

يضم: 

  مخازن لتجميع وحفظ االسماك تتسع آلالف األطنان من االسماك  

ورشات لصيانة وترميم السفن  

مخازن للوقود  

مكتبات إدارية   

والمعدات:  2. اآلالت 

 : rوع إkيحتاج الم

سفن مزودة بأحدث أنواع أجهزة الت�يد تضمن للصيادj حفظ أسماكهم أثثاء الصيد. 

والحفظ.   شاحنات مجهزة بثالجات كبwة تقوم بنقل األسماك من مناطق الصيد إr مراكز التجميع 

والمعدات  التي تستعمل 6 خدمة الصيد  واآلالت   أجهزة لصيانة السفن 

العمالة: 3.

 سيعمل 6 الkكة: 

 عدد محدود من اإلداري~  

والذj سيعملون 6 المخازن ومراكز تجميع االسماك وورشات الصيانة.  عدد من الموظف~ العادي~ 

 وتتعاون الkكة مع الصيادj 6 مختلف المناطق الصومالية  

التسويق 

وانتاج  نظرا للطلبات الم±ايدة ع� المنتجات البحرية سواء محليا وعالميا  يهدف المkوع إr تصنيع 

 rوع إkوالخارجي. ويستهدف الم منتجات بحرية عالية الجودة  قادرة ع� سد العجز 6 االستهالك  المح� 

الفئات التالية : 

واألسواق المحلية  •  الفنادق 

االسواق العربية •

•


