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يعمل القراصنة الصوماليون اآلن خارج المياه اإلقليمية الصومالية وفي المحيط الهندي والبحر األحمر 
وخليج عدن. وقد تم اإلبالغ عن هجمات القراصنة الصوماليين على مدى الثمان سنوات الماضية 

ويقدر حجم الخسائر المادية بحوالي 385 مليون دوالر والخسائر في األرواح بحوالي 97 شخصاً.

القرصنة في الصومال

ظهرت ألول مرة في عام

2005

315-385 مليون 
دوالر أمريكي

من الخسائر المادية

149 سفينة
تم دفع فدية عنها

97-82
 عدد الخسائر في األرواح 

التي تم اإلبالغ عنها

الصومال

4,000,000
كيلومتر مربع من العمليات
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القراصنة الصوماليون لديهم القدرة على كسب تأييد الكثير من األطراف المحلية، بما في ذلك 

المسؤولون الحكوميون، ورجال األعمال، وشيوخ العشائر وأفرادها، وقادة الميليشيات ورجال 

الدين، وأعضاء المجتمعات المحلية. وتكبد القرصنة في الصومال االقتصاد العالمي خسائر كبيرة، 

بينما ال يكاد الدخل المحقق من القرصنة يكون مربحاً بما يقترب من قدر الخسائر الناتجة عنها.

القرصنة الصومالية متفردة في حجمها ونطاقها الجغرافي والعنف الذي تسبب في إحداث القلق 

العام. وستتطلب اإلجراءات التدخلية الفعالة والمستدامة على المدى الطويل تحويل التركيز من 

الجناة إلى من يجعلونها ممكنة.

http://www.worldbank.org/africa

@WorldBankAfrica

صناعة صيد األسماك

100
عملية اختطاف للسفن في مناطق صيد األسماك

44
سفينة صيد بعضها مازال محتجزاً

234
 صياداً كانوا على متن السفن التي غرقت أو تم 

احتجازها، وبعضهم ال يزال في األسر

%26.8
من صيد التونة السنوي تأثر بالقرصنة

صناعة السياحة

%6.5
انخفاض في عدد الزيارات إلى البلدان الساحلية الواقعة 

شرق أفريقيا مقارنة بعدد الزيارات إلى بلدان أخرى

%25
أقل من أي بلد أفريقي في جنوب الصحراء

%86-70
 من عائدات القرصنة 

 يتم تقسيمها بين 
المحرضين والقادة

3741
 من أفراد أطقم 

البحارة من

125
جنسية مختلفة

تم احتجازهم لمدد

تصل إلى 3
سنوات

التأثير في العالم

18 مليار دوالر أمريكي
خسارة القتصاد التجارة العالمية

53 مليون دوالر أمريكي
تم تلقيها سنوياً لدفع الفدية

هذا يعني فرض ضريبة إضافية على القيمة 
اإلجمالية لجميع الشحنات التي تتم عبر 

المنطقة التي يعمل فيها القراصنة

 تحديث عن 
الضرائب

زيادة

%1.1
 في ضريبة 

القيمة

 بالمقارنة ببلدان تقوم بتمرير تجارتها 
من خالل طرق بحرية أخرى

فقدان

%7.4
من التجارة 

السنوية

%25
من الواردات/الصادرات في 

البلدان منخفضة الدخل مصنفة 
على أنها متأثرة بالقرصنة

 البلدان منخفضة الدخل 
تأثرت بشكل متفاوت

يمكن لموردي األغذية والقات، والميليشيات، 
ومقدمي الخدمات الذين يمكنهم نقل وغسل 
عائدات فدية القرصنة تغيير العالمات الرئيسية 

التي تحملها سلعهم وخدماتهم.

التأثير في أفريقيا 
والصومال

THE WORLD BANK
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