
 

 

 8: انذرس رلى 

 حصص 3: انًذة انزيُيت 

        ىىىىتىتةة 

   : مقدمة

يعتبر انًغرب بهذا فالحيا و يىطُا نهثرواث انبحريت انًتُىعت، إال أٌ اإلَتاج ال يكفي نسذ 

 .حاخياث انسكاٌ

 فما هً الصعوبات التً تواجه الفالحة و الصٌد البحري بالمغرب ؟ و كٌف تنعكس على اإلنتاج ؟
I اإلكراهات الطبٌعٌة:  

 الصٌد البحريالفالحة 

  ؛فقر التربة و هشاشتها 

و  (%13 )الفالحٌة الصالحة للزراعةضٌق األراضً  

بسبب اتساع نطاق المناخ الجاف ، (%29,5 )المراعً

 فً أغلب المناطق اتساع المجال الجبلًو  بالمغرب
 .الممطرة

 

و هو  ،ٌتجاوز الموارد السمكٌة المتوفرة الصٌد المكثف 
 ةالبٌولوجًٌفرض ضرورة احترام فترة الراحة  ما

 .للتوالد و التكاثر الالزمة
 

II المشاكل التنظٌمٌة و التقنٌة:  

 انعكاسها على اإلنتاج المشاكل القطاع

التً  )زراعة و تربٌة الماشٌة  (االنتشار الواسع للفالحة التقلٌدٌة المعٌشٌة  

 - األمطاراالعتماد على - منجل - محراث  ( التقلٌدٌة اإلنتاجتعتمد على وسائل 

 .(...ةملكٌات صغٌر
- السقً  (الكبٌرة التً تعتمد على الفالحة العصرٌة المستغالت  من قلٌلةنسبة  

 ..(..األسمدة - المكننة
أما بقٌة أنواع  ،(%75,8 ) المغربٌة ضمن الملك الخاصاألراضً معظمتندرج  

 ال بتنظٌماتفتتمٌز  ) حباساأل و الكٌش، الجماعة، الدولة :أراضً  ) األراضً

. مستغلٌها على تحدٌث الفالحة بهاتشجع

ضعف المردودٌة  
 .الفالحٌة

عدم تغطٌة اإلنتاج  
الفالحً للحاجٌات 
الغذائٌة األساسٌة 

.للمغرب

 
 

  
  
 

استنزاف الثروة  
.السمكٌة

III مشاكل التسوٌق الخارجً لمنتجات الفالحة و الصٌد البحري:  

  األوروبيت، األسىاق انخضر و انفىاكه داخم إَتاج و انبرتغانيت في اإلسباَيتيعاَي انًغرب يٍ يشكم انًُافست 

 و هى يا فرض عهى انًغرب تغيير . 1986األوروبيت سُت  انًدًىعت االلتصاديت إنىخاصت بعذ اَضًايها 

 . فصم انشتاء بىاسطت انزراعت انًغطاةإنىانفترة انتي يُتح فيها يٍ فصم انربيع 

 انىسطاء انذونيىٌ عهى َسبت استحىار فاٌ انًصذروٌ انًغاربت يعاَىٌ يٍ األسًاك في يدال تسىيك اأو 

  (.%30)األرباذ كبيرة يٍ 

 : خاتًت

ٌساهم قطاع الصٌد البحري إلى جانب القطاع الفالحً فً تنمٌة صادرات المغرب من 

 .األسماك و المواد الفالحٌة، و فً تطوٌر بعض فروع الصناعة المغربٌة
 

 ث اإلياو عهي اإلعذاديت: انًؤسست 

 رشيذ نعتيك: األستار 

 

 :تنظيم اجملال الفالحي و الصيد البحري باملغرب 
  

 إرغامات الطبيعة و مشاكل التنظيم و  التسويق
 

: يفاهيى و يصطهحاث 
 . المجموعة االقتصادٌة األوربٌة– أراضً األحباس –ٌش گلـ أراضً ا– األراضً الجماعٌة –السهول الفٌضٌة  -

 


