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 خطة العمل المقترحة خالل األسبوع الحالى

 التسجيل

 االفتتاح 
 تقديم المشاركين فى الفعالية والخبير ألنفسهم

 تقديم الخبير للخطوط العريضة لمحتويات البرنامج

 الموقف العالمى واألفريقى لالستزراع السمكى والموقف فى السودان بوجه خاص
 أهمية تطوير االستزراع السمكى فى السودان

إعطاء أهمية خاصة للتحديات التى تواجه االستزراع السمكى فى السودان كما سبق عرضها 

 فى برامج سابقة ومناقشتها مع المشاركين فى البرنامج الحالى

 األحد
 أكتوبر 7

 
 زيارات حقلية لمزارع ومفرخات أسماك صغيرة ومتوسطة 

 زيارة لوحدة تجهيز وتصنيع أسماك
 زيارات ألسواق أسماك بالجملة أو بالقطاعى

 يمكن اقتراح وتنفيذ زيارة غير مدرجة أعاله إذا أمكن الترتيب
 يتولى الخبير إعداد استبيان لكل زيارة يتم توزيعه على المشاركين فى البرنامج: ملحوظة

(تتم بواسطة الخبير)تحديث قائمة التحديات بناء على زيارة اليومين السابقين   

 
 الثالثاء -األثنين 

 أكتوبر 9 - 8



2/الحالىخطة العمل المقترحة خالل األسبوع   

يتولى الخبير عرض ومناقشة المشاكل والتحديات فى مناقشة عامة تنتهى بترتيب المعوقات 

وفى هذه الجلسة يقوم الخبير بالمشاركة بخبرته وعرض . حتى يمكن وضع الحلول لها

 حاالت مماثلة وكيف أمكن التغلب على المشاكل التى تعترض تطوير زراعة األسماك
 

 األربعاء
 أكتوبر 10

استكمال مناقشة التحديات والحلول بناء على آلية يطرحها الخبير ويتفق عليها مع تحقيق 

مشاركة فاعلة من جميع المشاركين على أن تنتهى الفعالية بتوصيات محددة صوب تحقيق 

 النمو المنشود لقطاع االستزراع السمكى فى السودان
 

 الخميس

 أكتوبر 11

 

 

 ختام البرنامج



 جدوى االستزراع السمكى بوجه عام 

 :ثبت نجاح زراعة األسماك فى الكثير من دول العالم من حيث

 تنوع المنتج السمكى من هذا النشاط نوعا وحجما بما يتناسب مع شرائح مجتمعية
 مختلفة

 تعتبر الحل األمثل إلنتاج األسماك فى ظل تذبذب اإلنتاج السمكى من المصايد
 الطبيعية مع تزايد أعداد السكان

يساعد فى تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية لألسماك 

المنتج السمكى بوجه عام يتسم بجودته وفائدته المؤكدة للصحة العامة للمستهلكين 

 يمكن أن يساعد بشكل فعال فى توفير فرص عمل سواء بصورة مباشرة أو غير
 مباشرة فى المجاالت المختلفة للنشاط

 تصدير أسماك وأحجام بعينها إلى الخارج مما يساعد  -بعد دراسة تسويقية –يمكن
 على جلب عمالت أجنبية يحتاجها االقتصاد الوطنى

 

 



 تطور اإلنتاج السمكى من االستزراع فى العالم



 اإلنتاج السمكى فى العالم

على الرغم من أن الصيد الحر لألسماك ال يزال يتسيد اإلنتاج السمكى العالمى، إال 

أن زراعة األسماك تنمو بوتيرة أكبر مما ارتفع معه مساهمتها فى اإلنتاج الكلى 

 .2010فى % 40إلى  1990فى % 13لألسماك من 

وإذا ما وضع فى االعتبار أن جزءا كبيرا من المصيد الحر يتم استخدامه فى أغراض 

صناعية مثل مسحوق السمك فإن مساهمة االستزراع السمكى فى غذاء اإلنسان تزداد 

 (.2010)فى ذات العام % 47لتصبح 

على مستوى العالم تقدم المصايد السمكية واالستزراع السمكى فرصا للدخل والمعيشة 

 لعشرات الماليين من الناس من خالل العمل المباشر وغير المباشر

 

 

 

 



2/اإلنتاج السمكى فى العالم  

خاصة فى قارتى آسيا وأفريقيا  -الكثير منهم نساء–هناك الماليين من سكان الريف 

ممن يفتقدون البدائل لمصادر الدخل أوالعمل فإنهم يعملون فى مجال صيد األسماك 

 سواء كان ذلك بصورة موسمية أو عرضية

وألن معدل نمو االستزراع السمكى على مستوى العالم يفوق معدل نمو السكان فإن 

تصل فى الوقت الحالى إلى حوالى  -طبقا لتقديرات الفاو–العاملين فى هذا القطاع 

 الربع من كافة العاملين فى قطاع األسماك بأكمله 

 

 

 

 



تطور اإلنتاج العالمى لألسماك من المصايد واالستزراع خالل الفترة 

   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة :المصدر –( بالطن) 2016 – 1970
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 المصايد

 االستزراع



من البيئات المائية المختلفة   تطور االستزراع السمكى فى العالم

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة : المصدر – (2016 – 2012)

2016 2015 2014 2013 2012 

 المياه العذبة 41161449 43921355 45989881 47604740 50268927

 المياه الشروب 5725500 6056775 6587567 6761362 7369127

 المياه المالحة 19556074 20176356 21088985 21687599 22392808

 اإلجمالى 66443023 70154486 73666433 76053701 80030862

:  المياه العذبة 61.95 62.61 62.43 62.59 62.81
 )%(اإلجمالى 



  2016األنواع الرئيسية لكائنات االستزراع فى العالم فى 
 (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر)

 النوع اإلنتاج بالطن النوع اإلنتاج بالطن

 ذى األرجل البيضاء الجمبرى 4155827
Penaeus vannamei 

 مبروك الحشائش 6068015
Ctenopharyngodon idellus 

 المبروك كبير الرأس 3526812
Hypophthalmichthys 
nobilis 

 المبروك الفضى 5300736
Hypophthalmichthys molitrix 

 

 الهندى كاتال المبروك 2960554
Catla catla 

 المبروك العادى 4556622
Cyprinus carpio 

 

 األطلنطى السالمون 2247759
Salmo salar 

 المحار الملزمي 4228594
Ruditapes philippinarum 

 المبروك الهندى روهو 1843496
Labeo rohita 

 البلطى النيلى 4199567
Oreochromis niloticus 
 

من إجمالى % 49األنواع العشرة الرئيسية تنتج حوالى 

 (2016)إنتاج االستزراع السمكى فى العالم 



 التوقعات المستقبلة لالستزراع السمكى العالمى 

حتى وإن استمر نمو االستزراع السمكى فى العالم، إال أن معدل الزياده آخذ فى •

 (الفاو) 2009فى % 4فى منتصف التسعيات إلى حوالى %  10التناقص من 

طبقا لمنظمة األغذية والزرعة لألمم المتحدة فإن اإلنتاج من االستزراع السمكى •

 مليون طن  123مليون طن و  95يتوقع  وصوله 

أما بالنسبة لإلنتاج من المصايد السمكية فإنه ليس بمتوقع أن ينالها تغيير سواء •
 2030أو فى  2020كان ذلك فى 



 تطور اإلنتاج من االستزراع السمكى فى أفريقيا



Africa fish production – Source: FAO 

2016 2015 2010 2000 1990 

 المصايد 5072241 6770808 7795149 8767151 9279133

 االستزراع 81015 399628 1285692 1771661 1981897

 اإلجمالى 5153256 7170436 9080841 10538812 11261030

اإلجمالى     : االستزراع 1.57 5.57 14.15 16.81 17.60

 (% أفريقيا)

اإلجمالى : االستزراع 13.38 25.73 40.19 45.10 46.83
 % (العالم )



البيئات المائية المختلفة فى أفريقيا من تطور االستزراع السمكى 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة : المصدر –( 2016 – 2010)

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 العذبة المياه 527081 576771 580651 733941 780459 760581 858802

 المياه الشروب 750271 809828 894444 871757 921908 1002046 1112379

 المياه المالحة 8340 8934 8949 10335 10115 9034 10716

 اإلجمالى 1285692 1395533 1484044 1616033 1712482 1771661 1981897

:  الشروب 58.35 58.03 60.27 53.94 53.83 56.56 56.13
 %اإلجمالى 

:  المالحة 0.65 0.64 0.60 0.64 0.59 0.51 0.54
 اإلجمالى



فى خالل ( استزراع –مصايد )فى أفريقيا ( طن)تطور اإلنتاج السمكى 

منظمة األغذية : المصدر. 2016 – 1970أعوم مختارة خالل الفترة من 

 والزراعة لألمم المتحدة
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الناتج السمكى من االستزراع فى مختلف البيئات المائية فى 
2016أفريقيا مقارنة بمثيالتها فى العالم فى   

 أفريقيـــا

 مياه بحرية مياه شروب مياه عذبة

 العـــــــالم

 مياه بحرية مياه شروب مياه عذبة



 تطور االستزراع السمكى فى أفريقيا بالنسبة للعالم خالل سنوات 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر -  2016 – 1970مختارة من 
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 االستزراع السمكى فى العالم

 االستزراع السمكى فى أفريقيا



مجموعات األسماك الرئيسية التى تساهم فى االستزراع السمكى فى أفريقيا 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر. 2016 – 2010خالل الفترة من   

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

أسماك المياه  1110126 1217465 1296141 1436925 1521819  1547356 1729250
 العذبة

األسماك  1808 2212 2690 3190 3544 3525 3727
 المهاجرة

 قشريات 5705 6977 6382 11572 12329 3732 4607

 أسماك بحرية 165018 166136 175568 160495 170320 212131 238571

 رخويات 3034 2741 3262 3894 4458 4892 5705

متنوعة أسماك 1 1 1 1 1 25 37  

(طن)إجمالى  1285692 1395505 1484044 1616077 1712471 1771661 1981897  



تطور االستزراع السمكى من األسماك المهاجرة والبحرية 
 (2016 -2010)والقشريات والرخويات فى أفريقيا 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 األسماك المهاجرة  1808 2212 2690 3190 3544 3525 3727
diadromous 

 القشريات 5705 6977 6382 11572 12329 3732 4607

 أسماك بحرية 165018 166136 175568 160495 170320 212131 238571

 رخويات 3034 2741 3262 3894 4458 4892 5705

سمكية  منتجات 1 1 1 1 1 25 37
 متنوعة

 اإلجمالى 175566 178067 187903 179152 190652 224305 252647



التركيب المحصولى بالطن ألسماك االستزراع من المياه العذبة فى 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر – (2016-2010)أفريقيا 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

وأسماك  البلطى 644403 718953 917595 804141 949119 1079662 1177262
cichlids 

 (الكارب)المبروك  210129 226344 95275 324388 323090 128532 236527
  cyprindsوأسماك 

 متنوعة

مياه عذبة  أسماك 255594 272167 283271 308395 339611 339161 315461

 متنوعة

إجمالى أسماك المياه  1110126 1217464 1296141 1436924 1611820 1547355 1729250

 العذبة



توقع مستقبلى –االستزراع السمكى فى أفريقيا   

 يكون أن المتوقع من فإنه المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة لبيانات طبقا

  وحتى 2007 من الفترة خالل أفريقيا فى السمكى لالستزراع السنوى النمو معدل

 العالمى بالمعدل مقارنة %7.2 ب مقدرا العالم مستوى على األعلى هو 2030

 %4.1 المعدل ذات يكون أن يتوقع حين على ذلك ،%4 حول تراوحه يتوقع الذى

 فى %0.4 إلى متناقصا الالتينية أمريكا فى %4.4 أوربا، فى %3.1 آسيا، فى

 .أستراليا فى %2.6 ثم الشمالية أمريكا

 

 

 

 



 موقف االستزراع السمكى فى جمهورية السودان



 
 سمات االستزراع السمكى فى السودان 

 تعود بدايات زراعة األسماك فى السودان إلى الخمسينات من القرن

 1953الماضى فى تزامن مع إنشاء مزرعة الشجرة التجريبية فى عام 

 على الرغم من قدم المحاولة إال أن مساهمة قطاع األسماك كامال فى

 إجمالى الدخل القومى الزراعى ال تزال هامشية

 اإلنتاج الحالى من االستزراع السمكى فى األساس على يعتمد

أما األقفاص فإن معظمها يقع فى . األحواض الترابية أو األسمنتية

 والية نهر النيل  

 ( الحفاير)تم تجريب زراعة األسماك فى خزانات مياه األمطار 

 والقراميط وهما هناك عدد من المفرخات التى تنتج زريعة البلطى

 النوعان الوحيدان فى زراعة األسماك فى السودان حتى اآلن

 

 

 

 

Credit: Mamoun Ahmed (in 
Fouja village) 



اإلنتاج السمكى من المصايد واالستزراع السمكى فى السودان خالل 
   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر. 2016 – 2010الفترة 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 المصايد 71700 71000 34000 33700 33500 33000 33000

 االستزراع 2200 2200 1600 2500 2000 4500 4500

 اإلجمالى 73900 73200 35600 36200 35500 37500 37500

 (طن)

 :االستزراع 2.99 3.00 4.49 6.91 5.63 12.0 12.0

 اإلجمالى
% 

على الرغم من أن االستزراع  السمكى فى السودان يتطور بصورة نسبية إال أن الناتج الكمى 
 فإنه أبعد ما يكون عن المأمول



المساهمة النسبية لقطاعات مختارة فى الدخل القومى الزراعى فى 
  (2010-2008) السودان 

2010 2009 2008 

 الزراعة 35.48 36.94 37.05

 اإلنتاج الحيوانى 63.03 61.4 61.39

 الغابات 0.11 0.1 0.1

 األسماك 1.38 1.47 1.47

 اإلجمالى 100 100 100

References: Roy Behnke and Hala Osman, 2015. IGAD Livestock Policy Initiative . The 
Contribution of Livestock to the Sudanese Economy    



 االستزراع السمكى البحرى

لطالما اعتبراالستزراع السمكى البحرى محورا واعدا يمكنه اإلضافة إلى 

االستزراع السمكى الكلى فى السودان إال أن التطبيق التجارى لم يتحقق نتيجة 

 أسباب عديدة 

 :تشمل هذه المحاوالت

والتى تعتبر من أقدم المبادرات والتى  mother of pearlزراعة أم اللؤلؤ 

تعرضت للعديد من المعوقات أهمها األمراض األمر الذى أدى إلى التوقف 

 نتيجة عدم جدواها االقتصادية

(  الروبيان)نفس النتيجة السابقة تقريبا تعرضت لها محاوالت زراعة الجمبرى 
 salt pansالسمك اللبنى وكذلك زراعة األرتيميا فى المالحات  –البحرى 

 حيث لم يصل أيا مما سبق إلى مستوى اإلنتاج التجارى

 

 

 

 



 2012التركيب المحصولى لالستزراع السمكى فى السودان خالل الفترة 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر.  2016 –  

2016 2015 2014 2013 2012 

 البلطى 600 1000 1000 2000 2000

 األفريقى القرموط 1000 1500 1000 2500 2500

 اإلجمالى 1600 2500 2000 4500 4500

 % البلطى 37.5 40 50 44.4 44.4

 %  القراميط 62.5 60 50 55.6 55.6

 البيانات بعاليه تؤكد المحدودية الشديدة لسلة اإلنتاج من زراعة األسماك والتى تنحصر فقط فى القراميط والبلطى



 والعالم بأفريقيا مقارنة السودان فى األسماك استهالك مؤشرات

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة :المصدر    2013 فى

 نسبة

االستهالك 

اليومى من 

بروتين 

األسماك إلى 

البروتين 

 الحيوانى الكلى
 )%(   

 نسبة

االستهالك 

اليومى من 

بروتين 

األسماك إلى 

البروتين الكلى 

)%( 

 
 

االستهالك 

للفرد  اليومى

من البروتين 

الكلى  

 (يوم/جرام)
 

االستهالك 

للفرد  اليومى

من البروتين 

الحيوانى 

 (يوم/جرام)

االستهالك 

اليومى للفرد 

من بروتين 

 األسماك

 (يوم/جرام)
 

معدل االستهالك 

من األسماك 

 (عام/كيلوجرام)

 السودان 1.1 0.3 29.2 70.7 0.4 1.1

 أفريقيا 10.1 2.9 16.0 66.6 4.4 18.4

 العالم 19.8 5.4 32.1 80.8 6.7 16.9

استهالك الفرد من البروتين الكلى وكذا من البروتين الحيوانى قى السودان يتجاوز المستوى األفريقى ويقترب 

.كثيرا من المتوسط العالمى على الرغم من تواضع االستهالك من األسماك  

 يشير ذلك إلى المصادر األخرى للبروتين



االستهالك اليومى للفرد من البروتين فى السودان من المصادر غير 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر –( يوم/فرد/جرام)الحيوانية 

 المصدر جرام المصدر جرام

 القمح 6.18 طماطم 0.43

 دخن -ذره  –أرز  2.94 بصل 1.11

 ذرة رفيعة 16.79 خضروات أخرى 1.29

 محاصيل حبوب أخرى 0.28 موز 0.55

 yams  -بطاطا  –بطاطس  – كسافا 0.61 جريب فروت –ليمون  –يوسفى  – برتقال 0.27

 قصب السكر 0.05 (بلح)تمور  0.47

 بقوليات أخرى –بازالء  – فاصوليا 7.05 أخرى فواكه 0.33

 فول سودانى بقشره 1.35 شاى -قهوة  0.30

 سمسم ومحاصيل زيتية أخرى يذور 0.61 حبوب الكاكاو 0.01

 مشروبات مخمرة 0.27 توابل أخرى –فلفل حار  – فلفل 0.13

 متنوعات 1.47 اإلجمالى 42.49



السودان الحيوانى شامال األسماك فى االستهالك اليومى للفرد من البروتين 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر – 2013فى ( يوم/فرد/جرام)    

 المصدر جرام

 Bovine meatلحم بقرى   4.46

  Mutton & goat meatوالماعز   لحم الضأن 3.85

   Poultry meatلحم الدواجن   0.45

  Other meatلحوم أخرى    1.94

   Edible offalsفضالت صالحة لألكل    2.15

   Butter – ghee - fatsدهون   –سمن  –زبدة  0.03

 Eggsبيض   0.29

    Milk (excluding butter)   ألبان  باستثناء الزبدة 15.75

   Freshwater fishأسماك مياه عذبة    0.24

  Marine fishأسماك بحرية    0.04

 إجمالى االستهالك من البروتين الحيوانى   29.2

كيلوجرام 150تعتبر األلبان مصدرا رئيسيا للبروتين حيث يتجاوز االستهالك السنوى للفرد   



اإلنتاج من المحاصيل الزراعية ذات الصلة باالستزراع 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المصدر.   (طن)السمكى 

2016 2015 2014 2013 2012 

 milletالدخن   378000 1090000 1245000 486000 1449000

177940 170515 165000 160000 150000 Yams 

 Sorghumالذرة الرفيعة   2249000 4524000 6281000 2744000 6466000

 Cotton seedبذرة القطن   116000 52000 60000

   Sesame seedبذرة السمسم   187000 562000 721000 329000 525000

     Horse beans (Dry) فول جاف   156590 156700 115630 106380 121412

  Maizeذره   51000 43000 48000 48000 50000

 Sunflower seedبذور عباد الشمس   92000 86000 51000 70000 87000

       Riceأرز   24000 25000 16900 32000 28000

 Wheatقمح   324000 265000 473000 778600 516000

 Dates(  تمور)بلح  433500 437835 439000 439100 439120



 منطقية تطويرزراعة األسماك فى السودان

 الحاجة إلى االرتقاء باستهالك األسماك بوجه عام وذلك من المستوى
عام مقارنة بمستوى االستهالك فى أفريقيا /فرد/كيلوجرام  1.1الحالى 

كيلوجرام للفرد فى العام وللعالم والذى يقترب  10الذى يقدر بحوالى 

 كيلوجرام للفرد فى العام 20معدل االستهالك فيه من 

 على الرغم من أن االستهالك اليومى للفرد من البروتين الكلى والمقدر
إال أن ( جرام 66.6)جرام يتجاوز ذات المعدل فى أفريقيا  70.7ب 

مقارنة بذات %( 0.4)نسبة المكون السمكى فيه متواضع للغاية 

من % 4.4المعدل فى أفريقيا حيث تصل نسبة المكون السمكى  إلى 

 فى العالم% 6.7متزايدة إلى   البروتين الكلى



 منطقية تطويرزراعة األسماك فى السودان

 على الرغم من تواضع االستهالك من األسماك على مستوى الفرد إال

أنه يتم استيراد كميات من األسماك للوفاء بهذا المعدل حيث بلغ 

طن فى العام خالل الفترة من  6500متوسط االستيراد حوالى 

 2016حتى  2013

 على الجانب اآلخر فإنه يتم تصدير كميات قليلة من األسماك بمتوسط
   2016حتى  2013طن فى العام خالل الفترة من  950حوالى 



كمية األسماك المستوردة للسودان وألفريقيا بالطن خالل الفترة 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة :المصدر. 2016 – 2012  

2016 2015 2014 2013 2012 
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مصنفة إلى المجموعات المستوردة إلى السودان األسماك 
 FAOSTAT: المصدر(. بالطن)الرئيسية 

2011 2010 2009 

 Cephalopodsرأسقدميات   0 70 0

  crustaceansقشريات   77 177 67

 demersalأسماك القاع   48 163 344

 freshwater fishأسماك مياه عذبة   74 102 67

 marine fishأسماك بحرية   692 550 597

 mollusksرخويات   27 330 463

 pelagic fish  أسماك السطح 3329 3508 4864



 األسماك المستوردة إلى السودان مصنفة إلى 

 2011المجموعات الرئيسية فى 

 قشريات

 أسماك القاع

 أسماك مياه عذبة

 أسماك بحرية

 رخويات

 أسماك السطح



بالطن خالل المصدرة من السودان ومن أفريقيا كمية األسماك 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة :المصدر. 2016 – 2013الفترة   

2016 2015 2014 2013 2012 

 

991 

 

1434 

 

1379 

 

1302 
 

 

725 

 

977 

 

705 

 

1043 

 
195 

 
248 

 السودان

 الكمية المصدرة بالطن

 

 القيمة باأللف دوالر أمريكى

 

2567034 

 

6335492 

 

2344017 

 

5942900 

 

2185104 

 

6341303 

 

2040521 

 

6001287 

 
2002287 

 
5773359 

 أفريقيا

 الكمية المصدرة  بالطن

 

 القيمة باأللف دوالر أمريكى



األسماك المصدرة من السودان مصنفة إلى المجموعات 
 FAOSTAT: المصدر(. بالطن)الرئيسية 

2011 2010 2009 

 Cephalopodsرأسقدميات   2 11 0

  crustaceansقشريات   9 0 2

 demersalأسماك القاع   15 0 0

 freshwater fishأسماك مياه عذبة   1 0 1

 marine fishأسماك بحرية   580 23 229

 mollusksرخويات   0 0 0

 pelagic fish  أسماك السطح 0 1 0



  الموارد البشرية فى مجال االستزراع السمكى فى السودان

من المؤكد أن المراكز البحثية والجامعات بالسودان لها برامجها التدريبية الخاصة بها 

 والتى تستهدف االرتقاء بالمستوى التقنى للكوادر البشرية العاملة بها

إذا ما تم اعتبار من تم تدريبهم من األخصائيين السودانيين فى مركزين فى مصر 

خالل الفترة  52مؤشرا على المستوى التقنى فى مجال زرعة األسماك فقد بلغ العدد 

 (متدربة 20متدرب و  32)حتى اآلن  1989من 

من المؤكد أن هناك من الكوادر السودانية من شارك فى برامج تدريبية فى دول 

 أخرى سواء تم ذلك فى برامج عامة أو متخصصة أو فى برامج أكاديمية

من الطبيعى أن تزداد البرامج التدريبية فى المجاالت العامة لزراعة األسماك على 

 حين قد تندر فى المجاالت المتخصصة مثل الوراثة واألمراض

 



 التحديات التى تواجه تطور زراعة األسماك فى السودان

  مصادر المعلومات

 التقارير القطرية التى تم تقديمها بواسطة األخصائيين من السودان فى البرامج

 التدريبية فى حضور الخبير

المناقشات التى دارت حول هذا األمر والتى أدارها الخبير 

 (منها ما تم نشره عن وزارة الثروةالحيوانية)األوراق المنشورة حول هذا األمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التحديات التى تواجه تطور االستزراع السمكى فى السودان

 عدم توفر الكوادر البشرية المدربة بالقدر الكافى•

 عدم اكتمال المعلومات االقتصادية والفنية التى يحتاجها منتجوا األسماك•

 عدم توفر االحصاءات السمكية الدقيقة التى يمكن االعتماد عليها•

نقص مستلزمات اإلنتاج وارتفاع تكلفتها خصوصا أصباعيات األسماك •

 وكذا أعالف األسماك 

 قصور دور اإلرشاد فى مجال االستزراع السمكى•

النظر إلى نشاط االستزراع السمكى على كونه قليل العائد ومرتفع •

 المخاطرة

 ضعف التواصل بين المعاهد البحثية والمنتجين•

 صعوبة التمويل الميسر الذى يحتاجه اإلنتاج التجارى•

 

 

 

 



 نهاية هذا الجزء



 وماذا بعد؟

تنفيذ عدد من الزيارات الخقلية المختارة 

  تنفيذ جلسة عصف ذهنىBrain storming 

 مناقشة التحديات التى تواجه تطور االستزراع السمكى فى

السودان ووضع األساليب التى يمكن اتباعها للتعامل مع 

 التحديات

 مناقشة واالتفاق على مستهدف إنتاجى على مستوى السودان

 يمكن تحقيقه 

تدعيم الفعالية الحالية بمحاضرة أو أكثر تخدم أهدافها 


