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المجففة المجمدة والمثلجة والطازجة و)الحية وأهم المستوردين للمحاريات . 3الجدول 

 2011المقددة( بالعالم سنة  المملحة أوو

 

 قائمة الرسوم المييانية

 األحيوواء البحريووةتربيووة و البحوور  يدالصووموون نمووو ا نتوواج العووالمي . 1الرسووم المبيوواني 

 بماليين ا طنان()

 البيئةحسب حسب النوع و البحرية األحياء. تركيبة انتاج 2 الرسم المبياني

 القاراتحسب  البحرية األحياء. نمو انتاج 3 الرسم المبياني

 علووى مسووتوى العووالم البحريووةلألحيوواء ا وائوو  المنتجووون الثالنووون  . 4 الرسووم المبيوواني

 (2012)سنة

 حسب القارات األحياء البحريةمميزات انتاج . 5 الرسم المبياني

الفتورة الممتودة بوين ) للمنتجوات السومكيةالعالميوة المبواد ت . خريطوة 6 الرسم المبيواني

2008-2012) 
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 األحيوواء البحريووةتربيووة يجية المحفووزة لتطوووير . الميووزات ا سووترات8 الرسووم المبيوواني

 المغربب

علوى المسوتوى  األحيواء البحريوةتربيوة ة لتطوير خصص. المناطق الم9 الرسم المبياني

 والقدرة اإلنتاجية المتوقعةالوطني 

 القواراتمختلو  علوى مسوتوى ( doradeالمرجوان ). نموو واردات 10 الرسم المبياني

 )بماليين الدو رات(

 مختلووووو علوووووى مسوووووتوى   (bar)القوووووارو . نموووووو واردات 11 المبيووووواني الرسوووووم

 القارات)بماليين الدو رات(

)بماليووين  القواراتمختلوو  . نموو واردات بلوول البحور علووى مسوتوى 12 الرسوم المبيوواني
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)بماليوين  القوارات مختلو . نموو واردات المحاريوات علوى مسوتوى 13 الرسم المبياني
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 اإلمووداداتتوودفق وللمرجووان ا وربيووون الرئيسوويون المسووتوردون . 14 لمبيووانيالرسووم ا

 2013سنة 

   اإلمداداتتدفق وللقارو  ا وربيون الرئيسيون المستوردون . 15 الرسم المبياني
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2011 
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 لكي نستمر في استهالك السمك

 فإنه من الضرور  أن تتواجد تربية األحياء البحرية 

 وأن تتطور في سيال تكاملي مع الصيد البحر 

www.rungisinternational.com » 
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 مقدمة
 

، سوريع النموو و و قودرة هائلوة، توم اعتمواد  واعوداطاعوا ق األحيواء البحريوةتربيوة تمث  

ليلعب دورا كبيورا فوي األمون الغو ائي وتووفير فورل الطوغ  وتطووير ا قتصواد علوى الصوعيد 

 العالمي، كما أنه يمث  قطاعا استراتيجيا في المستقب .

 

وعلى عكس العديد من مناطق العوالم، حيوي ينموو هو ا النطواط بطوك  سوريع جودا، فوإن 

طوون فووي  400بووالمغرب يبقووى نطوواطا محوودودا بإنتوواج   يتعوودى حجمووه  األحيوواء البحريووةيووة ترب

 من إنتاج الصيد البحر  الوطني. %0,1السنة، أ  أق  من 

 

فوي تمثلو  عن إرادة قوية لتطووير   يفصلبأهمية ه ا القطاع، فإن المغرب  منه ووعيا

 .أليوتيسمخطط  في إطار ، و لكوير القطاعطإدماج مكونات تم تخصيصها لت

 

للقيوام بمهموة  األحيواء البحريوةتربيوة الوكالة الوطنيوة لتطووير ت أأنط وفي ه ا السيال،

 مخطط أليووتيس . ويهدفاألحياء البحريةتربية ولتعزيز القطاع له ا خاصة إعداد إستراتيجية 

ث  ، موا سويم2020 في أفوق سونة األحياء البحريةتربية أل  طن من منتجات  200للوصول لـ 

 مليار طن. 1,75من إجمالي إنتاج الصيد البحر  أ  ما يقدر بـ  11%

 

علووى  األحيوواء البحريووةتربيووة لمنوواطق الحالووة الراهنووة إلووى إبووراز دراسووة ال وترمووي هوو  

التصوودير المتاحووة علووى  رلالمسووتوى العووالمي وكوو ا المغربووي وتقيوويم القوودرات الموجووودة وفوو

 المستويين الجهو  والعالمي.
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 على المستوى العالمي األحياء البحريةوضعية وتوجهات تربية ـ  1

 

 عالميا األحياء البحريةتطور إنتاج ـ  1.1

 

 والمنتجوات البحريوة)باستثناء النباتات  األحياء البحريةوتربية إجمالي إنتاج الصيد بلغ 

خووالل سوونة مليووون طوون موون األسووماك  158غيوور الموجهووة لالسووتهالك البطوور ( مووا يقووارب 

 .%43بنسبة  األحياء البحريةتربية  فيها ساهم  ،2012

 

منوو  منتصوو   مليووون طوون 90الصوويد علووى الصووعيد العووالمي نابتووا فووي  حجووم فقوود  وو 

 القارية ارتفاعا م هال. األحياء البحريةتربية في حين عرف   التسعينات،

 

بماليين ) األحياء البحريةة نمو ا نتاج العالمي من الصيد البحر  و تربي. 1 الرسم المبياني

 ا طنان(

 

 
 

حيوي توم ، عبور العوالم تعورف تطوورا مسوتمرا األحيواء البحريوةتربية فإن إنتاج  ،وعليه

نمووا نابتوا خوالل   سوجل هاأنأمام نفا  موارد الصيد، كما  كبدي  ناجع من  عدة سنوات هااتخا 

مون إنتواج أقو  مون مليوون طون سونة  يوةاألحيواء البحرتربية   الخمسين سنة الماضية، فقد انتقل

والمنتوجات غيور  البحرية. وإ ا أضفنا النباتات 2012مليون طن سنة  66، ليص  إلى 2004

، فووإن اإلنتوواج األحيوواء البحريووةتربيووة  اسووتغالليات موجهووة لالسووتهالك البطوور  الناتجووة عوونال

 .2012مليون طن سنة  90قد بلغ  يكون تربية األحياء البحريةلالعالمي 

 

القطووريات وسووماك األإجمووالي إنتواج فوي  األحيواء البحريووةتربيووة وفيموا يتعلووق بمسواهمة 

 %26، نوم إلوى 1990سونة  %13إلوى  1950سونة  %3من نسوبة فقط والرخويات فقد انتقل  

 .%42بنسبة  2012لتص  إلى ال روة سنة  2000سنة 

 

  النوع المنتج العالمي حسب البيئة وحسب التربية البحريةبنية إنتاج ـ  2.1

 البحري  الصيد
 تربية 

األحياء 
 البحرية
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 األحيوواء البحريووةتربيووة  موون كبوورالجووزء األ الع بووة فووي إنتوواجالميووا  يووتم اعتموواد ميووا  البحوور و

الميووا  اإلنتوواج فووي  لووم يتعوودفيمووا  (.2012سوونة  %46و %47علووى التوووالي بنسووبة مسوواهمة ب)

 و لك خالل نفس السنة. األحياء البحريةمن اإلنتاج العالمي لتربية  %7 نسبة المالحة

العالمي لسونة  األحياء البحريةتربية وفيما يتعلق بأنواع األسماك المزروعة، فإن إنتاج 

موون  %17وموون  البحريووةموون النباتووات  %26موون األسووماك و %49موون  أساسووا كووونتت 2012

 .القطرياتمن  %7الرخويات ومن 

 

 فويكبور أسوماك تنوتج بطوك  ويوضل توزيع ه   البنية حسوب الوسوط الزراعوي، أن األ

منهوا فوي ميوا  البحور  مون إجموالي الميوا  الع بوة( البحريةتربية المن إنتاج  %92الميا  الع بة )

وعلى عكس  لك فإن الجزء األكبور  من إجمالي ميا  البحر(. البحريةتربية المن إنتاج  10%)

 الميا  المالحة.في  التربية البحريةعبر  يتم إنتاجهاا البحريةمن الرخويات والنباتات 

 

 حسب البيئةحسب النوع و األحياء البحريةتركيبة انتاج . 2 لرسم المبيانيا

 
 حسب وسط الزراعةحسب النوع و األحياء البحريةتربية  إنتاجتركيبة  حسب النوع البحريةتربية ال إنتاجتركيبة 

  

 

 على الصعيد العالمي البحريةالمنتجون الرئيسيون لألحياء  ـ 3.1

 

بوودأت  األحيوواء البحريووةتربيووة ن أ  إركووودا  البحوور  الصوويد قطوواع ف، عوور1990منوو  سوونة 

البروتينوات الحيوانيوة.  رتووفيالدور األساسي ال   تلعبوه فوي  من خالل اتتطور وتؤكد ديناميته

إلووى دول علوى الصوعيد العوالمي بالكامو   األحيوواء البحريوةهو ا ا رتفواع المو ه  إلنتواج  يرجوع

خووالل العطوور سوونوات  %91مووا يقووارب  الووي يصوو  اإلنتوواجكووي آسوويا التووي سوواهم  جميعهووا ل

مون  %64األخيرة. وترجع ه   الهيمنوة أساسوا إلوى اإلنتواج الصويني الضوخم الو   يمثو  نحوو 

 إجمالي اإلنتاج العالمي و لك خالل نفس الفترة.

 

، عرفوو  دول أسوويوية أخوورى ارتفاعووا 2000وتجوودر اإلرووارة إلووى أنووه ابتووداء موون سوونة 

 2000سونة  %22إسهامها مون  من رفع تاجها، عززت ب لك موقع آسيا ومكن نملحو ا في إ

 .البحريةللتربية من إجمالي اإلنتاج العالمي  2012سنة  %32إلى 
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 حسب القارات األحيال اليةريةنمو انتاج  :3 الرسم المييان 

 

 
 

 

 
 

، نجود دو  ريوةالبحلألحيواء منوتج  كبرأكوإضافة إلى الصين ال   يحت  المرتبة األولى 

، الهنود، الفيتنوام، الفلبوين، بونغالديو، كوريوا الجنوبيوة، التايالنود، اندونيسوياأسيوية أخرى مثو  

تربيوة اليابان، وميانمار على رأ  التنصي  العالمي، مما يسمل آلسيا بتحقيق إنتاج في مجال 

جمووالي موون إ %90، أ  مووا يفووول 2012مليووون طوون سوونة  82,5يصوو  إلووى  األحيوواء البحريووة

 .الحالية اإلنتاج العالمي خالل السنة

 

على مستوى العالم  اليةريةالمنتجون الثالثون االوائل لألحيال . 4 الرسم المييان 

 (2012)سنة
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 2012المسوج  سونة  األحيواء البحريوةتربيوة وعلى صعيد القارة األمريكية فوإن إنتواج  

موون دول الكوواريبي ودول أمريكووا هووا كوو  تمليووون طوون حقق 2,3مليووون طوون منهووا 3,2قوودر بووـ 

وموون  .مون حجوم إنتوواج القوارة %74,5 بنسووبة دورالطوويلي والبرازيو  واإلكووا خاصوةالجنوبيوة 

 بفضو  2012طن سنة  860.000 األحياء البحريةمن أمريكا الطمالية  بلغ إنتاج جهة أخرى،

 دة األمريكية.سمك المحيط األطلسي السلمون بكندا وبفض  سمك بري  النهر بالو يات المتح

 

مليوون  2,9زهاء  بلغ 2012المسج  سنة  األحياء البحريةإنتاج ان با فووبالنسبة ألور

( والرخويووات. يتواجوود علووى ننائيووة المجووالهووا أسووماك أغلبموون األسووماك ) اطوون، ويتكووون أساسوو

 القووارو او لسوولمونياتااألوربيووة عوودد موون األنووواع القيمووة ) األحيوواء البحريووةرأ  إنتوواج هوو   

والتووي تسووهم إسووهاما كبيوورا فووي التنميووة الطوواملة  (التوور سوومك والملكووي  المرجووانا وروبووي و

 والتكنولوجيات. نق  المعارفبفض   ، و لكتربية األحياء البحريةل

 

تربيووة لمنتجووي  كوو لك القووارة وينتموويمسووتوى هوو    علووي عتبوور النوورويج المنووتج األولي

 يد العالمي من خالل احتالله للرتبة الثامنة.العطرة األوائ  على الصع األحياء البحرية

 

في ه ا المجال موازال  هامعروفة، فإن إنتاجال هااتيإمكان من رغمفب ،بالنسبة إلفريقيا اما

محدودا مقارنة بمناطق أخرى من العالم باستثناء دولة مصر التوي تحتو  المرتبوة الثانيوة عطور 

زراع السومكي علوى صوعيد القوارة اإلفريقيوة على الصعيد العوالمي وتعتبور المنوتج األول لالسوت

محتلوة ( %15اإلفريقوي(، متبوعوة بنيجيريوا ) األحياء البحريوةتربية من إجمالي إنتاج  62%)

 عالميا.  22المرتبة  ب لك

 

إنتاجهوا  فيتكوون أسماك البلطوي وأسوماك البغو ، وأموا نيجيريوا بوفرةيتميز إنتاج مصر 

 .البلطي وأسماك القطسماك أأساسا من 
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 (2011)سنة  حسب القارات األحيال اليةريةمميزات انتاج . 5 الرسم المييان 
 

 
 

 نظرة عامة حول التجارة العالمية للمنتجات السمكية 4.1

 

 المنتجووواتبوووين  تميوووز  ك علوووى الصوووعيد الووودولي اسووومتجوووارة ا ل اإلحصوووائيةالمعطيوووات إن 

 .اء البحريةاألحيتربية  ومنتجات مستغالتة، المستخلصة من الطبيع

 

يودعم  مموا مليار دو ر في السونة، 100الصيد البحر   منتجاتلالتجارة العالمية تفول 

تودفق  كثورة. وعلى الرغم من ه ا، فإن ه   التجارة تتميوز بوتنوعها المنتجات المستهلكةتبادل 

الطلوب  لزيوادةو لوك  مرتفعة الدخ  )أمريكوا الطومالية وأوربوا وآسويا(،الالبلدان  علىالواردات 

علووى السوومك، وموون جهووة أخوورى،  بتزايوود المحلووي لسووكان هوو   البلوودان التووي تعتموود فووي غوو ائها

سوماك األ مخوزونعلوى حفوا  الالتوي تهودف والحد من أنططة الصيد  إجراءات التدبير  عتماد

 وإعادة إنتاجها.

 

مون إجموالي  %40بوا أكبور سوول مسوتورد للمنتجوات البحريوة بنسوبة ورأو تظو  وهك ا

 داخلها.من  أوروبا أو خارج سواء من العالمية رداتالوا

 

 نظوورا لهسووهام القووو تصوون  آسوويا فووي المرتبووة الثانيووة ضوومن المنوواطق المسووتوردة، و

، علووى منتجووات البحوور المتزايوود تلبيووة الطلووب المحلوويلليابووان والصووين فووي عمليووة ا سووتيراد ل

   .ةالغ ائي توعولمة العاداارتفاع مستوى المعيطة  والناتج عن

 

وتعد الصين أول مصدر في العوالم للسومك )والمسوتورد الرابوع( فوي حوين أن الو يوات 

  .لمستوردينيحتالن المرتبة األولى لالمتحدة األمريكية واليابان 

 

الفترة الممتدة خريطة الميادالت العالمية للمنتجات السمكية ). 6 الرسم المييان 

 (2012-2008بين 
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 (2012 -2008بمليارات الدوالرات )خالل   راتية حسب القاالمنتجات اليةرواردات 

 

 
 

 (2012-2008والمنتجات السمكية ) عن الميادالت التجاريةولة ؤالمسالدول الرئيسية 

  

 

 

 على المنتجات السمكيةـ تزايد الطلب العالمي  5.1

المتزايود علوى نظورا للنموو الوديمغرافي والبحور  صويد الال   يعرفه  كودالر  في إطار

موون  أقوووى إمكانيووة إلنتوواج الكميووات الالزمووة األحيوواء البحريووةتربيووة المسووتوى العووالمي، تعوود 

 .عاليةالجودة ال ات  البحرية المواد الغ ائية على المتناميطلب اللتلبية  األسماك
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مريكووا الالتينيووة تنووتج أإ ا كانوو  فوو ،أخوورى إلووىتختلوو  طوورل ا سووتهالك موون منطقووة 

 ،السلمونيات في الطيليغدائية، على الخصول لتربية  الغير توزيالو السمك يقدقوتستخدم 

فوي تغو يتها علوى ا سوماك، حيوي يوتم  أساسواتعتمود   فهوي منطقوة  في ا كووادور،  الجمبرو

 .مثلجا داخ  فضاءات على مقربة من موانئ رسو البواخر وأاستهالك السمك طازجا 

 

، سواء عن سماك لالستهالك البطر ، يتم توجيه نلثي األالطماليةمريكا أووروبا أفي و

غلووب أفيووتم اسووتهالك السوومك فووي فريقيووا إوسوويا آفيمووا يخوو  مووا أ .تعبئتهوواو أطريووق تجميوودها 

تقووم وسوماك األتقودد فريقيوة اإلفالطوعوب ، لنودرة معودات الحفو  ، و لك نظوراالحا ت طازجا

 .تدخينهاو أبتجفيفها ساسا أ

 

  بالمغرب األحيال اليةريةية تربية تةليل وضع ـ 2

 

  بالمغرب البحرية إنتاج األحياءـ تطور 1.2

 تربيووة مائيووةموون خووالل  1924بووالمغرب سوونة  األحيوواء البحريووةتربيووة نطوواطات  بوودأت

 بعد  لوكو إنعاش الصيد الرياضي. هدفها. زروأباألسماك ، حيي تم إنطاء محطة لتربية قارية

طبيعيوة  أحووا باسوتخدام األنظموة المكثفوة فوي  ،الغ ائية األسماكة نحو تربيه ا النطاط  وجه

  .اصطناعيةو

 

تربيوة لوحودات  فقود طوورت، بعد التسعينات، عرف ا سوتثمار الخوال تطوورا كبيوراو

المحوار البلطوي وواألنقلويس التوروت القزحيوة وسوماك أفوي تربيوة  حاليواتنطط  األحياء البحرية

 .الطبوطو

 تفقوود تميووز ،بووالمغربالبحريووة  فووي األحوووا  األحيوواء البحريووةبتربيووة  و فيمووا يتعلووق

 : اآلتيةالرئيسية  بالمراح  التاريخية

 

 إلووىصوو  سوونو  ي إنتوواجبتربيووة المحووار فووي بحيوورة الوليديووة  انطووالل :1950 -

 ؛المحار تعم  إلى يومنا ه ا رركاتبعأل    تزال. وطن 200ي حوال

 

المتوسوط  األبويألمك في مواقع مناسبة على بحور تربية مكثفة للس انطالل :1980 -

في بحيرة الناضور و روركة  1حيي توجد منطأتين بحريتين و هما رركة ماروس 

 القووارو ا علووى هوو   الوحوودات إنتوواجالمضوويق فووي مدينووة المضوويق و يرتكووز كوووا أ

 ؛المرجانا وروبي و

 

خدام ا قفال عملية تربية الطونة الحمراء في خليج المضيق باست انطالل :1990 -

 ؛العائمة
                                                 

على تغيير وجهة اختيار  أجبرت. لكن سرعان ما المرجان،األوروبي القارو المحار، البطلينو ، الجمبر ،  إنتاجلتطوير  1985رركة ماروس  سنة  أنطئ 1 

 .هاإنتاجطرل  أقلمةو منتجاتها
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المحوار  إنتواجتنطوط فوي  بمصب ملويوة األحياء البحريةتربية رركة  إنطاء :1992 -

 ؛المرجانو   وروبي األ القارو و الجمبر  و  والبطلينو  

 

بلووول البحووور بخلووويج كووو ا نهايوووة التسوووعينات: انطوووالل تربيوووة صووودفيات سوووان جووواك و -

المحووار فووي بحيوورة وتسوومين تربيووة  نطوواط إنطوواءكمووا تووم كووادير أبخلوويج ايميسووون و

 ؛خنيفيس

 

موع التركيوز ، الصودفيات فوي خلويج الداخلوة تربيوة: توم تطووير 2000بداية سونوات  -

 .)المحار)البطلينو  و األصدافالصدفيات ننائية  على تسمين

 

 بالمغرب األحياء البحريةتطور إنتاج  – 2.2

 

. وفوي البحريوةلألحيواء  الووطنيمون اإلنتواج  %0.1 فوي المغورب البحريةتربية المث  ت

مووون  % 7مووون األسوووماك و % 93 طووون منهوووا 433 البحريوووةتربيوووة الإنتووواج  بلوووغ، 2013سووونة 

هيمنو  عليهوا مرحلتوان  األحيواء البحريوةتربيوة يبين تحلي  تطور ه ا اإلنتواج أن و .الصدفيات

 : أساسيتان وهما

 

نتواج اإلى هو   الفتورة. تميوز علوى مود عرف اإلنتاج في ه ا المجال اضطرابا:  2006قب   -

 انطالقوه، بارتفاع سوريع و لوك بعود المرجانو القارو من اساسا أوال   يتكون  ،السمكي

ومن   لك الحين انخفوأل إلوى حودود سونة  1995،طن سنة  1.200ليص  إلى  1990سنة 

. 2005طن سونة  1300وبلغ حد  األقصى  2005و  2001ستأن  نمو  ما بين لي  2001

 في ك  منالصدفيات والتي تتأل  أساسا من المحار المجوف،  تربيةيتعلق بإنتاج  أما فيما

 ؛طن مند التسعينات 300الداخلة والوليدية ، فقد    تابثا فيما يقارب 

 

نتوواج اإل( فوي مجووال 2006: تميوزت هوو   الفتوورة بانخفوا  ملحووو  )سوونة  2006بعود سوونة  -

وهو ا راجوع لنوزاع )ن مزاولوة نطواطها ع نتيجة لتوق  رركة ما روس  بالنا ور السمكي

طون ،  400اإلنتواج فوي مسوتويات تقو  عون  حصور ومنو   لوك التواريخ،   البنوك( مع  مالي

خوالل فلم يوتم تجواوز  اإلنتاج السمكيوفيما يتعلق ب  الصدفيات.تربية تهيمن عليه نطاطات 

تجووع واحوود من ينتجهووا ،(المرجووانو القووارو طوون موون األسووماك فووي السوونة ) 35هوو   الفتوورة 

 .وهو أكوا مضيق األحياء البحريةلتربية 

 

 

 

 

 بالمغرب )بالطن( األحيال اليةريةانتاج  تطور. 7 الرسم المييان 
 



 
14 

 

 

 بالمغرب  األحياء البحريةتطور تربية  تعيقـ القيود التي  3.2

السنوات األخيرة بانخفوا  مهوم فوي  خاللبالمغرب  األحياء البحريةتربية  تميز قطاع

 . نطاطالالمزاولة له ا  بتقلي  عدد المقاو ت أصال، وك اه الضعي  إنتاج

 

يفسر التراجوع الو   عرفوه هو ا القطواع فوي جزئوه األكبور بالصوعوبات التوي يواجههوا و

  يصونى نحو جاد تطور  و بقاء ، ويمكون تلعلى النطال الوطني وك ا الدولي، والتي تعيق ع

 ه   القيود كما يلي :

 

 ئيــة المشاكل اليي -

يوة فوي لونوات معدنتالتربية مطاك  بيئية. وقد لووح  وجوود  مواقعتسيير  سوء ينتج عن

لموواد بيولوجيوة خنيفيس ، وبحيرة الوليدية وك لك  هور متكورر  عدة بحيرات وبال ات بحيرة

 بخليج المضيق. سامة

 

 قيود التصدير الصةية

 قيووودبسووبب توودابير ال (لينووو والبط )المحووار تربيووة الصوودفياتوقوود تووأنر كثيوورا مجووال 

 ،الصووحية المعتموودة منوو  نهايووة الثمانينووات والتووي كانوو  األصوو  فووي تحديوود الكميووات المنتجووة

إنتاجهوا لتووفير  تطورفي بحيرة الوليدية التي بقي  نسبيا مستقرة في  تربية الصدفياتباستثناء 

يرقووات الملتقطووة طبيعيووا ال . وعلووى الوورغم موون أنهووا تعتموود دائمووا علووىاألغ يووة بالسووول الوطنيووة

المحافظوة علوى إنتاجهوا فوي الوليديوة  تربيوة الصودفياتمن فرنسا، فقود اسوتطاع   ةالمستوردو

 طن خالل سنوات عديدة. 300إلى  200يقارب  السنو  ال  

 

  المنافسة الخارجيــة

بتنافسوية ضوعيفة أموام المنافسوة القويوة بوالمغرب  األحيواء البحريوةتربيوة تتسم منتجوات 

المنافسوين الو ين اسوتفادوا مون المسواعدات العاموة وخاصوة فوي  أقوى بين ى السول العالميعل

الوو   يووتم توجيهووه  المرجووانو الوو ئب لسوومك المغربيووة التربيووة البحريووةإنتوواج كمووا أن  .أوربووا

، عورف صوعوبات فوي علوى السوول العالميوة نحو التصودير والو   يعتمود بطوك  كبيور حصريا



 
15 

السووول وكوو لك أمووام التنافسووية   هوو وروبيووة إنوور انخفووا  األنمنووة فووي إلووى السووول األ الولوووج

توروم عوامو  أخورى  ، هنواكاإلمودادات. زيوادة علوى األحياء البحريوةتربية جنبية في مجال األ

التوي تتركوز  اإلنتاجيوات التي تستفيد منهوا حجمالتطديد رهانات المنافسة، وتتجلى في وفورات 

دابير التووأطير تووتتعلووق بووالتنظيم المؤسسوواتي والتنظيمووي وكوو ا ببطوودة فووي هوو   البلوودان، ومزايووا 

 ، الخ...(.لنطاط )التأمين والتسويق والتكوينلالجماعي 

 

 قيود على االستثمار        -

نطواطا  ا رأ  موال مهوم يتطلوب إعوداد وحودات اإلنتواج  األحياء البحريوةالتربية تعتبر 

تكوالي  باهضوة فوي  ينجم عنه مهمة، مما تى معداأرغال التهيئة وإعداد المواقع باإلضافة إلو

 نظوراويضاف إلوى هو ا دورة إنتواج هو   النطواطات التوي تكوون نسوبيا طويلوة  ،بداية ا ستثمار

. كموا ن تسويق اإلنتاج   يتم إلى بعد مورور سونتين أو نوالو سونوات مون انطوالل المطوروعأل

 األراضي والمجال العام البحر .   متالك لالوصوصعوبة المغرب ب البحريةتربية اليعيق 

 

الصووودف  يرقووواتصوووغار السووومك ويتطلوووب اسوووتغالل المواقوووع تووووفر الموووواد األوليوووة )

، ألخ...( التي يتم استيراد جزء كبير منها وغالبا ما تخضع لقووانين الجموارك لتودخ  فاعلواأل

 األجانب. نر على التنافسية بين المنتجين المحليين مقارنة بالمنافسينؤللبلد مما ي

 

فوإن قوانون الماليوة لسونة  تربية األحياء البحريوةلالموجهة  ف عاألولهرارة، وعالقة ب

وفوي حودود  2015سونة  %25بود  مون  2.5، يتوقع انخفاضا في رسوم ا ستيراد إلى 2016

هوو ا اإلجووراء المحفووز سووار  المفعووول لموودة سوونتين  سوويكونو  .ألوو  طوون سوونويا 25اسووتيرا د 

 .2017جنبر وسينتهي في د

 

موور فووي البدايووة ي البحريووةتربيووة الكوو  هوو   العواموو  تجعوو  نجووا  ا سووتثمار فووي عمليووة 

 التجهيووزالمووال، الووديون البنيويووة...( ومهووم لتمويوو  تكووالي   رأ مووال متووداول ) رأ بتوووافر 

 .البحرية لتربيةاواحتياجات استغالل عملية 

 

  غياب رؤية شاملة حول تطور هذه الشعية   -

، كان غياب رؤية لتطور القطاع الجديدة التي دخل  حيز التنفي  ا ستراتيجيةني بقب  ت

 بسبب : التربية البحريةفط  مطاريع  عن رقه األـكبر المسؤول في

 ؛البحريةتربية الغياب سياسة الدعم ومتابعة مطاريع         -

  ؛او تالمق و لك لصغر لتموي  المالئم وإمكانات التأمينغياب ا        -

 ؛تعدد المتدخلين اإلداريين        -

تدني مستوى انضمام المقاو ت الموجودة والمختصة فوي هو   الطوعبة وغيواب         -

 ؛(1الطيء ال   يسبب التبعية ألوروبا )ملحق وصغار السمك ،الصدف يرقات  إنتاج

 ؛التغير المرحلي بين البحي والتطور         -

 ؛حدات المنتجة لغ اء األسماكندرة عدد الو        -

 ؛األحياء البحريةتربية  سمكية ومنتجاتال المنتجاتتواص  حول ضع  ال        -
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 .نالمستهلكي وخياراتالسول الداخلي  عدم معرفة        -

 

 بالمغرب  األحياء البحريةـ الميزات المحفزة لتنمية تربية  4.2

تربيوة المنواطق المالئموة لمزاولوة أنطوطة اإلمكانوات الطبيعيوة بطوأن تنووع ال إضافة إلى

، البحوور أو المنوواطق المنخفضووة علووى جوانووب البحوور( والموووارد الخلجووان)البحيوورات،  البحريووة

تربيووة اللتطوووير قطوواع  اسووتراتيجيةالبطوورية المتوووفرة والمؤهلووة، فووإن المغوورب يمتلووك ميووزات 

 .البحرية

 

إلووى المتميووز المغربيووة بالوصووول  ولوو ا فووإن ا تفاقيووات التجاريووة التووي تسوومل للمنتجووات

تعتبر عوام  توفر جوا مناسبا للعمو   ،األسوالوك ا قرب ه    طلبيكثر فيها ال التي األسوال

  على تطوير ه ا النطاط.

 

 أن ا ستهالك الوطني لمنتجوات الصويد البحور  فوي تطوور مسوتمر.فعالوة على  لك، 

تطووور طوورل ا سووتهالك،     يتجلووى فوويالنمو الووديمغرافي المهووم الوو   عرفووه المغوورب والووفوو

والتطور الهام للسياحة وانتطار التوزيع الكبير على مجموع األقاليم المغربية وتطووير البنيوات 

 .األحياء البحريةتربية التحتية للصيد البحر ، يترك مجا  للتنبؤ بمستقب  مبطر في قطاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحيال اليةريةيجية المةفزة لتطوير تربية الميزات االسترات. 8 الرسم المييان 

 بالمغرب
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Upwelling  ريا  بحرية قوية تدفع بالميا  إلى السطل تنتج عن  )ارتفاع مياا  القاع إلى سطل البحر بكثرة( مصطلل إنجليز  يعني  اهرة محيطية

 المغ ياتكمية هائلة من تاركة فراغا تتصاعد إلية الميا  الجوفية مع 

 

 األحيووواء البحريوووةالرئيسوووة لالسوووتراتيجية الجديووودة لتطووووير قطووواع تربيوووة  اإلسوووهامات ـ 5.2

 بالمغرب

 

األحيوواء تربيووة فآليوووتيس،  اسووتراتيجيةالكبوورى  السووتة عطوورنجوود موون بووين المطوواريع 

ق فورل تتمركز على مستوى محور ا ستدامة كقطاع  و أولوية وكمحرك للنمو لخلو البحرية

أنطووأ المغوورب سوونة  ،األحيوواء البحريووةتربيووة . ولتنميووة قطوواع سووماكالطووغ  فووي قطوواع صوويد األ

)أنوودا( وتنوواط بالوكالووة مهمووة النهووو  بتنميووة  لتربيووة األحيوواء البحريووةالوكالووة الوطنيووة  2009

 بالمغرب و لك من خالل : تربية األحياء البحرية

 

 ؛تربية األحياء البحريةمحددة ل استراتيجيةوضع         -

تربيووة األحيوواء يوود إطووار قضووائي يووتالءم مووع سياسووة الحكومووة بخصووول تحد        -

 ؛البحرية

 ؛السواح  لتربية األحياء البحريةتجهيز تهييئ مخططات ل -

 ؛(الصدفياتتربية والمطاريع الرئيسية )أحوا  زراعة الطحالب  انطالل        -

 ؛في ه ا القطاع ا ستثمارإنطاء "رباك وحيد" لتتبع         -
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سووواء علووى  هووامنتجاتوأنطووطة تجووارة  األحيوواء البحريووةتربيووة  أنطووطة إنعوواش        -

، نوم وضوع نالنوة مطواريع وفوي هو ا السويالمستوى التصدير أو على مستوى السول الوطني. 

 في طور اإلنجاز.

 

مون اإلنتواج  11% إلوى تحقيوق 2020، يطمول فوي أفوق الرقميوةوفيما يخو  األهوداف 

طوون )عوضووا عوون  200.000 أ مليوون طوون(،  1.75)مووا يقووارب الوووطني بووالمغرب  السومكي

مليوار درهوم، وإلوى إنطواء  25يصو  إلوى  در رقوم معوامالتإلوى كما يطمول (، حالياطن  400

 منصب رغ  إضافي . 400.000

 

الصودفيات تربيوة ( مون %55أكثر من النصو  )ون اإلنتاج أما بخصول البنية، فسيك

، السومك المورقطمن تربيوة األحيواء البحريوة ) 45%( والمحار وبلل البحر خاصة المحاريات)

 وسمك موسى على المدى المتوسط(.سمك التر ،  ،المرجانو القارو 

 

 المزمع تربيتها بالمغرب األحياء البحرية. أنواع 1الجدول 

 
   النشاط األنواع المتأقلمة

السمك . المرجان، سمك ال ئب

 سمك موسى ،المرقط

  .سماكتربية ا  األسماكربية ت

، بلل البحر ،، المحا

 البطلينو 

 تربية الصدفيات       تربية القواقع   

من فصيلة  الجمبر 

pénéides 

  الجمبر تربية   القطرياتتربية 

                           الطحالب زراعة  الطحالب البحرية زراعة     طحالب كبيرة وصغيرة

 

 ربية األحياء البحريةالمرجع : الوكالة الوطنية لتنمية ت

 

ويتوقووع ضوومان اإلنتوواج موون خووالل اربعووة أقطوواب لهنتوواج وهووي : المضوويق، أكووادير 

 طن(. 20.000طن في ك  موقع( وك ا الوليدية  60.000والداخلة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  األحيال اليةريةالمناط  المخصصة لتطوير تربية . 9 الرسم المييان 

 ة المتوقعةالمستوى الوطن  والقدرة اإلنتاجي
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 . تحديد المواقع على مستوى األقطاب األربعة المحددة2الجدول 
Pôles Sites abrités offshore Terre basse 

1  Baie de M’diq 

 Lagune de Nador 

 

 Rass el kebdana 

 Al hoceima 

 Jebha 

 Oued laou 

 Tahaddart 

 Loukkous 

2  Complexe Oualidia –

Sidi Moussa 

 Souirialkdima  Oualidia–

SidielAbed 

3 -  Baie d’Immessouan 

 Baie d’Agadir 

- 

4  Lagune de khnifiss 

 Baie de dakhla 

- - 

 

 

 من : تربية األحياء البحريةعلى مستوى البحي العلمي، استفادت 
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لعلوم أمورا  الحيوانوات وضع ربكة مراقبة الحدائق الصحية يديرها المختبر الووطني  -

 ؛البحرية

أغديوة رنامج البحي والتنمية فيما يخ  عملية التنويوع وبرنوامج دراسوة نووع ب انطالل -

وعوزل تحديود  وكو ا للسومك المورقط، موع تطووير أغ يوة محوددة أنوواع األحيواء البحريوة

 ؛األنواع التي تقتات على النباتات البالنكتونية

 األحيووواء البحريوووةتربيوووة ة فوووي تخصصووومورروووات إلنطووواء مختبووورات جديووودة  انطوووالل -

 تطوان...(.بأمسا و نطاء مزارع تجريبية على الصعيد الجهو  )الداخلةألو

 

 المغربية على الصعيد العالم  األحيال اليةريةتةليل إمكانية تسوي  منتوجات تربية ـ  3

 

فوي التجوارة العالميوة حيوي ساسوية األمن بين المواد الغ ائيوة  السمكيةتعتبر المنتوجات 

، أ  2013مليوار دو ر سونة  136ب ، زراعة لألموم المتحودةمنظمة األغدية وال، حسب تقدر

 سومكية، فإن اسوتهالك المنتوجوات الإلى جانب  لك .مقارنة بالسنة الماضية %5بارتفاع يفول 

فووي متنووامي تسووهم بطووك   تربيووة األحيوواء البحريووةوتجوودر اإلرووارة إلووى أن  فووي ارتفوواع مسووتمر

، القوارو بحيي تنوتج أنوواع مثو  أسوماك السولمون،  ،األحياء المائيةالتجارة العالمية لمنتجات 

رخويووات أخوورى، كمووا أنهووا تنووتج وننائيووة األصووداف سووماك األ، القريوود ،  ، الجمبوورالمرجووان

 .الطبوطو السلورأنواع أخرى  ات قيمة متدنية مث  أسماك البلطي وأسماك 

 

 8تفوع بنسوبة ير السومكيةوعلى المستوى الوطني، فإن ا سوتهالك الوداخلي للمنتوجوات 

بفض  تحسن مستوى المعيطة وبفض  التحضر المتزايد للسوكان  لك و ،متوسطكفي السنة  %

 المغاربة.

 

 األحيواء البحريوةـ دينامية الطلب العالمي علوى منتوجوات األساسوية المسوتهدفة فوي تربيوة  1.3

 بالمغرب.

أنواع مون بوين دينامية الطلب العالمي على أربعة تمحي  على ه   الدراسة  اقتصرت

بووالمغرب وهووي : بلوول البحوور،  تربيووة األحيوواء البحريووةتلووك التووي يمكوون تطويرهووا موون خووالل 

 .المرجانو القارو  المحاريات،

 

  المرجان
فمنو  سونة  يظهور أنوه فوي تزايود مسوتمر، المرجوانإن تطور الطلب العالمي على سومك 

 1992مليون دو ر سونة  23ن وارداتها م انتقل التي وعلى مستوى القارة األوروبية  1994

 .2011سنة  مليون دو ر كحد أقصى في 457نم إلى  2004مليون دو ر سنة  222إلى 

وعلى مستوى القارات األخرى، تبقى وارداتها مون هو ا المنتووج جود مهمطوة بحيوي   

 قيا.يأل  دو ر في إفر 100مليون دو ر في آسيا وحوالي  13تتعدى سوى 

 

 مختلفعلى مستوى  (daurade) المرجاننمو واردات . 10 الرسم المييان 

 )بماليين الدوالرات( القارات
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 القاروسسمك 

 

تبقووى أقوو  أهميووة مقارنووة بووواردات سوومك  القووارو موون فيمووا يخوو  الووواردات العالميووة 

لتبلوغ الو روة  2005تبين ديناميتهوا توجهوا إيجابيوا نحوو القوارة األوروبيوة منو  سونة . والمرجان

حجووم فووي  بانخفووا  فووي حووين أن أمريكووا تميووزت 2011مليووون دو ر سوونة  4تمثوو  فووي التووي ت

 .2009و  2006وارداتها في الفترة الممتدة ما بين 

 

 مختلفعلى مستوى   (bar)نمو واردات القاروس. 11 الرسم المييان 

 القارات)بماليين الدوالرات(

 
 

 بلح اليةـــر

الطلووب  لوبووة بكثورة عبوور العوالم. كمووا يعورفالبحوور مون بووين الرخويوات المط يعتبور بلول

 وهوا األكثور قووةمإيقواع نقود لووح  منو  منتصو  التسوعينات. و اارتفاعالعالمي على بلل البحر 

إلووى  1994مليووون دو ر سوونة  207البحوور موون  أساسووا فووي أوربووا حيووي ارتفعوو  واردات بلوول

مليوون دو ر  115يمته ما ق 2011سنة الواردات  ه   بلغ و. 2011مليون دو ر سنة  614
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مليووون دو ر علووى  12مليووون دو ر و  21 و ر فووي آسوويا، مقابوو مليووون د 67فووي أمريكووا و 

 .1994التوالي سنة 

 

 

 

 نمو واردات بلح اليةر على مستوى مختلف القارات. 12 الرسم المييان 

 )بماليين الدوالرات(
 

 
 

  المةاريـــات
ت ارتفاعا جيدا خالل العطور سونوات األخيورة، الواردات العالمية من المحاريا عرف  

سوونة  البلوودان حيووي سووجل  هوو   وبووا وأمريكووا،سوويا، أورآل الجووزء األكبوور موون هوو ا النمووو يعووودو

 عرفوووو  مليووووون دو ر علووووى التوووووالي. كمووووا 100و  129، 134 قوووويم واردات بلغوووو  2011

األخيورة، علوى الورغم  بدورها ارتفاعا في وارداتها من المحاريوات خوالل السونواتوقيانوسيا أ

 .2011مليون دو ر في حدود سنة  12من أنها لم تتجاوز 

 

 القارات نمو واردات المةاريات على مستوى مختلف. 13 الرسم المييان 

 )بماليين الدوالرات(
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ـ األسوال الرئيسوية المحتملوة للتصودير ولتودفق المبواد ت لوبعأل األنوواع المسوتهدفة فوي  2.3

 ة المغربية.عة السمكياالزر

 

  القاروسو المرجان

 المرجووانتعتبور أوربووا علووى المسوتوى العووالمي السووول األكثور أهميووة فووي طلوب أسووماك 

 .القارو و

، 2013طون سونة  43000المستورد األساسي بنسوبة  إيطالياتعد ، المرجانفيما يخ  

 روبوواألدول الطوومال الغربووي  وتعوود. طوون( 8500) إسووبانياطوون( نووم  8800متبوعووة بفرنسووا )

مون  اأساسوهو   الوواردات  توأتيوجد ضئيلة. من المستوردين للمرجان لكن بكميات والبرتغال 

 أخوورىأوربيوة  لدوأيضوا  المرجوانصوودر تو .طون( 19000طون( وتركيوا ) 53000اليونوان )

القووارة إ  أنهووا  ...( ودول موون جنوووب البحوور المتوسووط علووى مسووتوى إسووبانيا، إيطاليووا)فرنسووا، 

 نسبيا. طيةهامرتب تحت  
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تدف  وربيون الرئيسيون للمرجان والمستوردون األ. 14 الرسم المييان 

 2013سنة  اإلمدادات
 

Italie

Import  43.000t

Export    1.000tEspagne

Import  8.500t

Export  4.000t

Grèce 

Import      100t

Export 53.000t

Turquie

Import         0t

Export  19.000t

France

Import  8.800t

Export  1.000t

Nord est Europe

(GB, Allemagne…)

Import       20.500t

Export               0t

Sud méditerranée

Import    1.300t

Export    3.000t

Portugal

Import  1.500t

Export  1.000t

 
 

علووى رأ  الوودول األوربيووة المسووتوردة بمووا حجمووه  إيطاليووا، توجوود للقووارو بالنسووبة 

وتعوود تركيووا  ،طوون( 5100طوون( وفرنسووا ) 9000) إسووبانياأمووام  2013طوون سوونة  27.900

علووى  2013بتصوودير وصوو  سوونة  القووارو اليونووان اليوووم كبووار المنتجووين األوربيووين لسوومك و

 طن(. 4000سبانيا )إأل  طن، أمام  19,5و  29الى التوالي 
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 تدف المستوردون االوربيون الرئيسيون للقاروس و. 15 الرسم المييان 

   اإلمدادات
 

Espagne

Import  9.000t

Export  5.650t

Grèce 

Import      60t

Export 29.500t

Turquie

Import         0t

Export  19.500t

France

Import  5.100t

Export  2.000t

Nord est Europe

(GB, Allemagne…)

Import       15.380t

Export               0t

Sud méditerranée

Import    1.300t

Export    1.500t

Portugal

Import  1.800t

Export  160t

 
 

  وروبيةاأل تربية األحيال اليةريةلمةة حول 

 

مليووون طوون. إن هيمنووة الوودول  1,3يقووارب  األوروبووي مووا اإلنتوواج السوومكييصوو  حاليووا 

لرخويووات واألسووماك إنتاجهووا لبكميووات  ، اليونووان( أنبتوو إيطاليووا، فرنسووا، إسووبانياالمتوسووطية )

...( أموام هيمنوة الودول الطومالية سومك التور و السومك المورقط،، المرجان، القارو البحرية )

 أنكموا  .طن من السالمون أنتجها النرويج( 780.000السلمونيات البحرية ) تربيةلى القوية ع

 منتجاتهووا لتتجووه إلنتوواج  ا قيمووة أكبوور وتقوووم بتنويووع الطووبوط تربيووة حضووور فووي دول الطوورللوو

 السلمون وسمك الحفو.بسمك  ويتعلق ا مر

 

موون تركيووا كوو   فووي جعوو خووالل العقوودين األخيوورين  تربيووة األحيوواء البحريووة سوواهم 

التوي  إيطاليواو إسوبانيا، أمام فرنسوا والمرجانو لقارو ل منتجينأكبر بلدين يصبحان واليونان 

 "خالل الثمانينات". تربية األحياء البحريةفي  انطلق تعتبر أولى البلدان المتوسطية التي 

 

 الصوويدالمتعلقووة بالمصووايد لهوو   الوودول  زال يتجوواوز  األحيوواء البحريووةتربيووة إن إنتوواج 

هوو ا  تقويووة منظمووة األغديووة والزراعووة لألمووم المتحوودة ترتقووبو ،الكميووةوالقيمووة علووى مسووتويي 

عد تكانر موزارع تجدر اإلرارة إلى أنه ب ،المقبلة. وبناء على ه ا السنوات العطرالتوجه خالل 

 قواو تبوأن عودد الم يمكون المالحظوة، 1990في اليونان خالل سنوات  األحياء البحريةتربية 
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وتوؤمن انودماجها  في السواح  ضحمةاستثمارات  خوأصبح  تضانخفأل بينما ازداد حجمها 

 على مستوى اإلنتاج وعلى مستوى األسوال. العمود 

 

 المةاريــات وبلـح اليةـر

 الواضول للووارداتالنموو  ل البحور بعودليعد السول األوربي أول المستوردين عالميا لوب

 ألخيرة. خالل السنوات ا المنتجاتفي ه   

 

 ،بواد تمبا يبين ك  من تحلي  استيراد بلل البحور والتودفق الكبيور للوعلى مستوى أور

 إمووداداتلوول البحوور داخوو  ا تحوواد األوربووي قوود تطووورت بطووك  جيوود. وتووأتي معظووم بأن تجووارة 

التوودفقات التجاريووة نحووو غلووب أ. وتتجووه إسووبانياويرلنوودا إنوودا، بووا موون بلوول البحوور موون هولوأور

المرتبوة األولوى كمصودر لوبلل  في آن واحدوألمانيا. إ  أن هولندا تحت   إيطاليافرنسا، بلجيكا، 

 اإلموداداتإضوافة إلوى أن  .على مستوى أوربوا له   المنتجاتالبحر والمرتبة الثانية كمستورد 

 .نيوزيلنداعلى الخصول  الخارجية األوربية تؤمنها

 

تدف  رئيسيون ليلح اليةر ووربيون الالمستوردون األ. 16 الرسم المييان 

 2011سنة  اإلمدادات
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العالم،  سيما في المطواعم، وقود سوج  تطوور  فطيئيا عبرار يكتسب قيمة ريئا حبدأ الم

با وآسيا وأمريكوا. ومون بوين و: أور ترااقيجابيا على مستوى نالو إالواردات العالمية منحى 

تاللهوا الرتبوة األولوى الصوين هونوغ كونوغ  حنجد  2011أكبر الدول استيرادا للمحاريات سنة 

المتحودة  الو يوات إيطالياباليابان،  مليون دو ر، متبوعة 60إلى حوالي  ص بمعدل واردات ي

 مليون دو ر(. 40و 30)بين األمريكية 

 

المجففة المجمدة والمثلجة والطازجة و. أهم المستوردين للمحاريات )الحية و3الجدول 

 2011المقددة( بالعالم سنة  والمملحة أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سووويين للمحاريوووات بالعوووالم، فقووود لوووو حووو  أن المسوووتوردين الرئي إموووداداتوبخصوووول 

جمهوريووة كوريووا الجنوبيووة تعتبوور المنووتج األول واألساسووي علووى مسووتوى القووارتين األسوويوية 

الو يوووات  فوووي %43ا كنووود فوووي %62اليابوووان،  فوووي %92تصووو  إلوووى  بحصووو مريكيوووة واأل

وهولنوودا لنوودا يرإأوربووا نجوود أن فرنسووا  فوويسوونغافورة. بيوود أنووه  فووي %45و  األمريكيووة المتحوودة

 الرئيسية المستوردة للمحاريات. األوروبية األسوال إمدادعلى  انتهيمن

 

للمةاريات ف  العالم  نيالمستوردألكيرالموردون الرئيسيون . 17 الرسم المييان 

 2011سنة 

 الواردات بماليين الدوالرات الدول

 57,08 هونغ كونغ-صينال

 39,9 يابانال

 31,7  إيطاليا

 31,05 األمريكية المتحدةو يات ال

 24,4 فرنسا

 19,45 إسبانيا

 16 بلجيكا

 13,99 ورةسنغا ف

 13,86 كندا
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  استنتاجات وتوصيات
 

لطلووب قطاعووا ضووخما فووي اإلنتوواج الغوو ائي العووالمي لتلبيووة ا البحريووةأصووبح  الزراعووة 

كما أنها أتاح  اليوم إمكانيوة توأمين قرابوة نصو  اإلنتواج مون  متزايد على المنتجات السمكيةال

، فووإن ني الموووارد السوومكيةدتوووفووي سوويال عووالمي يتسووم ب ،لم. وعليووهالسوومك المسووتهلك فووي العووا

تربيووة بفضوو  التطووور الهائوو  فووي مجووال  أساسوواالعووالمي قوود تووم تأمينووه  سوومكيال اإلنتوواجارتفوواع 

فوي هو ا اإلنتواج  هوالودول آسويا التوي سواهم  جميع أساساه ا التطور ويرجع . حياء البحريةاأل

حيوووي نجوود الصوووين علووى رأ  هووو   الووودول  ،ةاألخيوور العطووور سوونواتالخوووالل  % 91بنسووبة 

، الطويلي ومصور مون بوين منتجوي و  مث  النرويجقي القارات، نجد أن دوبالنسبة لبا. (64%)

 ألوائ  في العالم.ا األحياء البحريةتربية 

 

موون %  0.1مثوو  سوووى ي   هفووي المغوورب فإنوو األحيوواء البحريووةتربيووة أمووا فيمووا يخوو  

فقوود  .طوون 400الوووطني وبسووعة إنتوواج سوونوية متوسووطة   تتعوودى  مجموووع اإلنتوواج السوومكي
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األسووال الووطني أو فيموا يخو   ، سوواء علوى المسوتوىاصطدم ه ا اإلنتاج بصعوبات كبيورة

تربيووة األحيوواء تتمحووور اهن، روفووي الوفوو  الوو .عرقلوو  فعليووا تطووور  وبقوواء  التووي الخارجيووة،

فووي التووي توتم تربيتهووا  وروبووياألالبطلينوو  و المسووطل المغربيووة أساسووا حوول المحووار البحريوة

التوي    وروبوياأل القوارو و المرجوان حوولتتمحوور أيضوا و ،خليج الداخلة وبحيورة الوليديوة

والتي تمار  نطاطاتها على طوول سواح  البحور  األحياء البحرية لتربيةتزال تنتجها مقاولتين 

 المتوسط )المضيق(.

 

 رئيسوويالجديوودة لقطوواع الصوويد البحوور  بووالمغرب حووول محووور  ا سووتراتيجية ترتكووز

مون طورف أجيووال  دائومورد يسوتغ  بطوك  مويتجلوى فوي ا سوتمرارية ويتجلوى هدفوه فوي تووأمين 

مموا يسومل  ،البحريوةتربيوة األحيواء إ  بتطووير حقيقوي لو  يمكن بلوو  هو ا الهودف  .المستقب 

تربيوة ، تطوك  الجديودة ا سوتراتيجيةكبيورا للتنميوة. وحسوب هو      محركوا   بجع  ه ا القطواع

تربيوة :  رئيسويينبالمغرب أداة تناوب قوية في نمو القطاع باعتمادها نطاطين  األحياء البحرية

 أساسية وهي : منتجاتعلى المدى المتوسط س   تهموتربية الصدفيات، والتي  األسماك،

وتجدر اإلرارة إلوى  .والسمك المرقط القارو  ،المرجان ،، البطلينو المحاريات، بلل البحر

تربيوة طبيعية، بنيات تحتية...( وجيودة لتطووير  ب يتوفر على ميزات هامة )إمكانياتأن المغر

 .األحياء البحرية

 

فوورل المتوواجرة علووى الصووعيد  دراسووة، فووإن يجيةا سووتراتهوو    أهوودافانطالقووا موون 

مون خوالل المغربيوة  األحياء البحريةتربية  استراتيجيةالمستهدفة من طرف  للمنتجاتالعالمي 

، والتي تم التوصو  إليهوا فوي إطوار هو   مباد تهاتحلي  ديناميتها على مستوى القارة ومداخي  

 : ما يلي استنتج الدراسة قد 

منووو  نهايوووة التسووووعينات،  نمووووا قويووووا المرجوووانو القووووارو هالك اسوووت يعووورف        -

 ؛للواردات اآلتية من اليونان وتركيا لالرتفاع القو  نظراوخصوصا في أوروبا، 

 للقوووارو  األساسووويهوووي المسوووتورد  إيطاليووواأن  2013سووونة  إحصووواءاتتبوووين         -

. وتووأتي هوو   الووواردات اإسووبانيبفرنسووا و متبوعووةعلووى مسووتوى القووارة األوروبيووة،  المرجووانو

المغورب...( فهووي ووبخصووول دول الجنووب المتوسوطية )مصوور . أساسوا مون اليونووان وتركيوا

 ؛إ  أنها تحت  مواقع مهمطة نسبيا المرجانو القارو تصدر على مستوى ه   القارة، 

د فوي البحور مون بوين الرخويوات المطلوبوة بطوك  متزايوبلول تعتبر المحاريوات و        -

علووى  العطوور األخيوورة،سوونوات الات ارتفاعووا مهمووا خووالل يووالمحار . وقوود عوورف اسووتيرادمالعووال

 عليووه يأخوو  مسووارا الطلووبف يمووا يخوو  بلوول البحوورفآسوويا، أوروبووا وأمريكووا. و نمسووتوى كوو  موو

 ؛خاصة في أوربا ةجد قوي وتيرة نمو ت وقد لوح  أن من  منتص  التسعينا اإيجابي

 طواللعلوى ا ل البحر لكأول مستورد عالمي لب ةوروبياعتبار السول األ يمكن        -

 ؛وألمانيا إيطاليالتتوجه نحو بلجيكا وفرنسا و إسبانياو إيرلنداأساسا من هولندا  وتأتي وارداته

تعتبوور جمهوريووة كوريووا الجنوبيووة المنووتج األول واألساسووي للمحاريووات علووى         -

 وإيرلنوودا، فووإن كوو  موون فرنسووا مسووتوى أوربووامسووتوى قووارتي آسوويا وأمريكووا. رغووم هوو ا، فعلووى 

 األسوال الرئيسية األوربية المستوردة للمحاريات.  تهيمن بتزويدوهولندا 
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 األحيوواء البحريووةتربيووة  اسووتراتيجيةلكووي يووتم انتهوواز الفوورل وضوومان رووروط نجووا  

بيئوي المطبقة فوي بلودنا، نموة عودة تحوديات تثيور اهتماموات متعوددة تهوم الجانوب ا قتصواد  وال

 فوإن، وبنواء علوى  لوك .وا جتماعي وتدعو إلى التنسيق بين مختل  المتدخلين في ه ا القطواع

 بعين ا عتبار المقترحات اآلتية : األخ من ستستفيد  ستراتيجيةا 

 

 من أج  استغالل معقلن للموارد  ألراضي القاريةإعداد السواح  و او صيانة  دعم

 

في الوسوط البحور  علوى  األحياء البحريةتربية لنطاط  تدامةالتنمية المس ترتكز        -

فوإن  ولهو ا، .سواحليةالمالئمة من خوالل نظوام التودبير المنودمج للمنواطق الالمنطقة  اختيارنظام 

تربيوة األحيواء خاصوة فوي أقطواب تنميوة  ،سواحليةالمنواطق المندمجة للمخططات التهيئة عداد إ

م. ولضوومان اسووتغالل مسووتدامكانووات له  تقيوويم أفضوول، و لووك بحوودة نفسووها ، تفوور البحريووة

ه   المخططوات الميوزات ا جتماعيوة وا قتصوادية والبيئيوة لمنطقوة تنميوة أن تضم  ستوجبيو

 ؛همحيط أفض  مع ته بطك مطابقبحيي يتم  ،النطاطه ا 

 

وفووي صووياغة  لوسووطانم جووة  يسوواعد اسووتعمال نظووم المعلومووات الجغرافيووة فووي        -

القووار  الوسووط لنطوواط علووى هوو ا ا تووأنيرنطقووة علووى حوودة، بحيووي يووتم التنبووؤ بئووم كوو  متهيئووة تال

 بعيدالمتوسط والقصير ولي المدى ال والبحر  و لك

 

األراضوي الفالحيوة  تثمويناعد علوى أن تسو تربيوة األحيواء البحريوةيمكن لتنميوة         -

 ؛ي منطقة سو ف على الخصولالتي تم التخلي عن استغاللها ألسباب الملوحة 

 

مقاربووة نظووام بيئووي يهوودف إلووى تحسووين مة امسووتدتتطلووب تنميووة زراعووة سوومكية         -

صووغار  يووا ،مثوو  جووودة الم السوومكينتوواج اإلاإلنتوواج و لووك بضوومان دوام خوودمات متنقلووة لفائوودة 

 الصدف.....، يرقات، السمك

 

تعزيووز وتحسووين  ةتربيووة األحيوواء البحريوو إلنعوواشإنطوواء سوويال مالئووم  يسووتوجب        -

 متيازهوا بقودرات  المحوددةالطرقات بالمناطق  إصال ون كر بالتحديد  ،البنيات التحتية العامة

 .تربية األحياء البحريةل مهمة

 

  تعزيز وسائل التمويل

 

اسوتغالليون  يعتبر الدعم الموالي المبارور لفواعلي القطواع الخوال سوواء كوونهم        -

دعموا حيويوا للمضوي قودما  ،األحيواء البحريوة غديوةأل ونمنتجو كونهم أ األحياء البحريةتربية ل

هوو ا الوودعم  يطووتم وموون الضوورور  أن  .تربيووة األحيوواء البحريووة مطوواريع انطوواللفووي عمليووة 

 ؛لتموي  الصغير للفاعلين الصغار وك ا تمويالت بمعد ت فائدة معقولةل ابرنامج
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بوووين المسوووتثمرين األجانوووب  لتعووواونواتطوووجيع ا سوووتثمارات األجنبيوووة  يهووودف        -

نق  الخبرة التقنية وتلك الخاصة و التربية البحريةتعزيز تموي  نطاط  إلىوالمقاولين المحليين 

 ؛بالتسيير

 ،لتمويوو  )الجهووات الراعيووةالموووردين المحتملووين لالمسوواعدة علووى تحديوود  تقووديم        -

والقادرين على ا سوتثمار فوي   لخ...(.التنمية، والمستثمرون ا بنوك ،األموالرؤو   أصحاب

 الخ.. القرو  واإلعانات،القطاع الخال من خالل 

 

 تربية األحيال اليةرية استدامةتنويع األسواق لضمان 

 

موع التركيوز  األسووال مراقبوةاسوتراتيجيات  علوىيجب أن يسوتند تنويوع المنافو          -

 ترويجه؛و على دراسة إمكاناته

 

 أولويوةتبقوى  تربية األحيواء البحريوةلة وإرساء مبادئ  ات جودة نوعية إن تنمي        -

إ  أن القيود الصحية تبقى جد صارمة وتقضي بعر  منتجوات ، هامنتجات أسوال نظرا لوفرة

 ؛عالية الجودة وبأسعار تنافسية

 

مودى تكيفوه موع ببطوك  قوو   تربيوة األحيواء البحريوة منتجوات أحدتتعلق التنافسية على 

على الخصوول بوالطراوة الواضوحة، والسوعر وتتعلق  ،تيارات المفضلة لدى المستهلكينا خ

التجاريووة التووي تسووتهدف األسوووال  ا سووتغالليات، فووإن كبوورى وموون هنووا وكيفيووة عوور  النوووع.

المنتجوووات الطازجوووة الخارجيوووة يمكنهوووا الفووووز فوووي المنافسوووة لتوفرهوووا علوووى تركيبوووة لتخوووزين 

 خصوصا بالمطارات.والمجمدة 

 

 مناقب أخرى لليةث

. الخاصوة و روفهوا هوامواردموع المغربيوة  تربيوة البحريوةالنمو ج تنميوة  مالئمةيجب 

واألسوووال تختلوو  مقارنووة مووع الوودول  األسووعاروتكووالي  اإلنتوواج وبنيووة  البحريووةإن الموووارد 

 لهو ا يجوب. و(، الفيتنوام، النورويج، الطويلي، اليونوان، تركيوا ومصورالمنافسة األخورى )الصوين

علووى المغوورب أن يحوودد موقعووه الخووال مووع مراعوواة إمكاناتووه وطموحووه علووى الموودى المتوسووط 

 ؛والبعيد

 

تربيوة األسوماك زارع لمو العمو  علوى ا سوتقاللية وا نودماج العموود ومن الضرور  

والمووواد الغ ائيووة الضوورورية لتنميووة الصوودف  يرقوواتصووغار السوومك ول مغربووي داخلوويبإنتوواج 

 ؛البحريةاألحياء تربية نطاط 

 

مقارنوة موع غيرهوا  ،الو     يوزال ضوئيال ،تربية األحياء البحريةسول منتجات طك  ت

، فإن المعرفة الجيدة لموا يفضوله من البلدان األخرى، مجا  هاما لالستكطاف وفي ه ا المنحى

، غودت أمورا المستهلكون المحليون من ه   المنتجات والتي تتجلى في القيام بحمالت تواصلية

 ؛اسياأس
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 علوىالمختصوة  المطواعم فويفمع تقدم السياحة الوطنية ومع الطلب المتزايد باسوتمرار 

 األحيوواء البحريووةتربيووة فووإن السووول الووداخلي يطووك  منفوو ا هامووا لمنتجووات  المنتجووات السوومكية،

مسواحات كبورى خاصة وأن دورات المتاجرة الداخلية بودأت تونظم موع إنطواء أسووال الجملوة و

تنظويم روبكة التوزيوع والتواصو  للهنتواج، و وعليوه فوإن مجهوودا هاموا يتطلوب يع.بوالتوزللقيام 

 .للجمهور األحياء البحريةمنتجات بلتعري  واوالتسويق 

  

 الصدف يرقاتملة : اإلمداد الةال  بصغار األسماك و

 

جووود، بوووالمغرب ن دون انطوووالل تربيوووة األسوووماكحاليوووا مووون أهوووم العوائوووق التوووي تحوووول 

الرئيسووية علووى المسووتوى المحلووي )صووغار السوومك واألغديووة وفر الموودخالت ولألسوو ، عوودم توو

عملية اإلنتاج. وتجدر اإلرارة في ه ا السويال إلوى أن هو ين لتربيتها(، والتي   غنى عنها في 

وموون هنووا، فووإن التكووالي   موون كلفووة اإلنتوواج. %70الموودخلين يمووثالن بصووفة عامووة أزيوود موون 

فوي  رركاتنا ستعتر  استدامةمركية وك ا تكالي  النق  ضافية على مستوى الضرائب الجاإل

 سيال اقتصاد  جد تنافسي.

 

المعهد الوطني للبحي في الصويد البحور  للمضويق هوو المنوتج الوحيود لصوغار  يعتبرو

التووي تسوتعملها رووركة وطنيوة خاصووة. وتبلووغ  األسوماك )القووارو ، المرجوان، السوومك المورقط(

صغار القارو  والمرجوان سونويا، بإنتواج  من 500 000ب القدرة ا نتاجية لمحطة المضيق 

 من صغار األسماك سنويا. 130 000إلى  120فعلي   يتعدى 

 

يرقات المحوار على المستوى الوطني، فإن  المفاقسومع نق  ، فيما يخ  الصدفيات

 جمع اليرقات الطبيعية. تستورد كليا من فرنسا. أما بلل البحر فيتم توفير  من خالل 

 

يرقوات تتجوه نحوو ب ور الجمبر ،   توجد مفواقس إلوى يومنوا هو ا تنوتج  النسبة إلنتاجب

  ة القطريات.تربي

 


