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 امللخص
تزايػد الفوػوة الائاةيػة وعلػر الػر م مػر تػوادر مػوارد اقتصػادية و بيعيػػة تعتػ  تمميػة االاتػاج السػمحي أحػد ااػاور ا ساسػية للتمميػة الزراعيػة الالزمػة دلواج ػػة 

عػدـ الودػاء تحتياجػات االسػت الؾ االػي واطلفػا  اسػبة االكتفػاء الػئا   ماسب مع تلك ادلوارد، شلػا أد  إىم مة يف ليبيا إال أف الطاقة اإلاتاجية ال تت
يػػوف اسػػمة. اسػػت ددا الدراسػػة اليػػع االلػػار العػػاـ لتطػػور بعػػة ادلتشػػرات االقتصػػادية ادلتعل ػػة  اتػػاج مل 6ػػػػػػػر ػػم أف عػػدد السػػحاف يف ليبيػػا ال يتوػػاوز ال

اج وتاطيػػػة واسػػػت الؾ اال ػػػاؾ تإليلػػػادة إت الػػػواردات والصػػػادرات السػػػمحية وقيػػػاس الفوػػػوة الائاةيػػػة واالكتفػػػاء الػػػئا ، ايضػػػا اديػػػد دػػػ ات كفايػػػة االاتػػػ
بيمػػا اتػػاةد الدراسػػة أف جتمػػاؾ الاجتػػا عامػػا متزايػػدا يف  .( م سػػمة إت د تػػٌن2013-1981عتمػػاد علػػر سلسػػلة زمميػػة  الػػواردات لالسػػت الؾ االػػي تال

اتػػاج إلاإلاتػػاج واالسػػت الؾ خػػالؿ دػػ ات الدراسػػة، ولحػػر الطاقػػة االاتاجيػػة مػػر ا  ػػاؾ ال تحفػػي االحتياجػػات السػػموية حيػػ  بلػػ  متوسػػ  دػػ ة كفايػػة ا
االكتفػػاء الحامػػع أو ا يػػ   تزايػػد بلػػحع عػاـ ولحم ػػا ل تصػػع إىيػػـو ور ػم أف معػػدالت االكتفػػاء الػػئا  ت 222مػػدة الدراسػػة  لالسػت الؾ اليػػومي خػػالؿ

اكتفػا الدراسػة احلاليػة  .يػـو 108سموات د ػ   ػوؿ مػدة الدراسػة، كمػا أف متوسػ  دػ ة تاطيػة الػواردات لالسػت الؾ االػي ل تػزد عػر  3داةة إال يف 
(، قد ثبتا معموية العالقة يف ظلوذج االضلدار البسي  وبل  معامع التحديد  X( واالست الؾ كمتاًن مست ع  Yة بٌن اإلاتاج كمتاًن اتبع  بت دير العالق

 الؾ، مبا يعحس استوابة اإلاتاج مبعدؿ م بوؿ للتاًن يف حوػم االسػت ،إلمجات الف ة و الف ة ا وت والثااية علر التوات 0.612و 0.633و 0.562
الفػرو   ىإ وأف االست الؾ يفسر اسبة كبػًنة مػر التاػًن يف حوػم اإلاتػاج، أمػا ديمػا ؼلػل العوامػع ااػددة السػت الؾ ا  ػاؾ، ادػ   البػاحثوف اسػتمادا

د مت استخدام ا يف ت دير قو  ،ا اجملاؿ، ثالث متاًنات مست لة متمثلة يف الواردات والدخع وعدد السحافئوالدراسات الساب ة ومد  تودر البياانت يف جت
قػد مثلػا ظ ػرت ااػاوالت عػدـ وجػود أي صػورة مم ػا أمعادالت االضلدار ادلتعدد يف صورجتا ادلختلفة اخلطية واللو اريتمية ادلزدوجة وال طع الماقل، وقد 

السػحاف والػدخع ا مػر الػئي يػتدي إى ظ ػور ملػحلة  يف صورهتا  ادلتعددة اظرا لوجود ارتباط قػوي اوعػا مػا بػٌن ادلتاػًنات ادلسػت لة  ادلمثلػة لعػددالعالقة 
حيػػ   stepwiseوكػػئلك ملػػحلة االرتبػػاط الػػئا . وقػػد مت زلاولػػة معاتػػة ادللػػاكع مبختلػػق الطػػرؽ وإعػػادة الت ػػدير تسػػتخداـ  ري ػػة  ،االزدواج اخلطػي

ا وى  الفػػ ات إلمجػػات الفػػ ة و 0.298و 0.425و 0.709مجيػػع ادلتاػػًنات ماعػػدا ادلتاػػًن الػػئي ؽلثػػع عػػدد السػػحاف. بلػػ  معامػػع التحديػػد  تاسػػتبعد
سػت الؾ، ًن يف االوالثااية علر التوات مبا يعحس استوابة االست الؾ مبعدؿ م بوؿ للتاًن يف عدد السحاف إلمجات الف ة، وأاػ  يفسػر اسػبة كبػًنة مػر التاػ

 تعتبارر عامال م ما لزايدة الطلب علر ا  اؾ يف السوؽ االي.

 .ليبيا ،موارد  حية، د ات التاطية ،واردات، صادرات ،است الؾ ،اتاجإ ة:الالكلمات الد

Abstract 

Fish production development is the main axes of agricultural development necessary to face the growing food 

gap. Despite the availability of required economic and natural resources in Libya, the fishery productive capacity 
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is not commensurate with those resources, which led to the failure in meeting the needs of local consumption, 

and low self-sufficiency rate despite the population does not exceed 6 million people. This study aimed at 

analyzing the trend of the improvement of some economic indicators related to production and consumption of 

fish, in addition to fish imports and exports and measuring the food gap and self-sufficiency, as well as 

determining periods of production adequacy and import coverage for domestic consumption by relying on a time 

series (1981-2013), which divided into two periods. The results showed an increasing in general trend in 

production and consumption during the study periods, but the production capacity of fish was not sufficient for 

the annual needs, as the average period of the adequacy of production for daily consumption during the study 

period reached 222 days. Despite the rates of self-sufficiency has increased in general, but it did not reach full 

sufficiency or achieving a surplus only in 3 years for the whole study period. The average period of import 

coverage for domestic consumption did not exceed 108 days. The study estimated the relationship between 

production as a dependent variable (Y) and consumption as an independent variable (X), the relationship of 

significance was proven in the simple regression model and the determination coefficient was 0.562, 0.633, and 

0.612 for the total period and the first and second periods, respectively, reflecting that production response at an 

acceptable rate of change in consumption, and that consumption explains a large percentage of the change in the 

production.  Researchers assumed, based on previous assumptions and studies and the availability of data in this 

field, three independent variables represented in imports, income, and population were used in estimating 

multiple regression equations in their various linear, double logarithmic forms.  The attempts have shown that no 

image exists among them in its multiple form has represented the relationship due to the presence of a fairly 

strong correlation between the independent variables representing the population and income which leads to the 

emergence of the problem of linear duplication, as well as the problem of self-correlation. An attempt has been 

made to tackle problems in various ways and to re-estimate using the stepwise method, whereby all variables 

except the one representing the population are excluded. The coefficient of determination was 0.709, 0.425, and 

0.298 for the total of the first and second periods, respectively, reflecting the response of consumption at an 

acceptable rate to the change in the population of the total period, and that it interprets a large proportion of the 

change in consumption, as an important factor in increasing the demand for fish in the local market.  

Keywords: Production, Consumption, Exports, Imports, Coverage period, Fish resources, Libya. 

 قدمة. امل1
حيػ  أاػا مصػدر عػات اتػودة  ،ضلػاء العػالأتعت  ا  اؾ أحد أجتم السلع الائاةية اليت يتزايد حوم الطلب علي ا تستمرار يف كػع 

لل وتٌن احليواين الػئي ػلتاجػ  اإلاسػاف. ويػزداد الطلػب علػر ا  ػاؾ تسػتمرار يف ظػع الػزايدة ادلتسػارعة لعػدد سػحاف العػال وتطػور 
د الطبيعية أصبحا عػاجزة عػر تاطيػة الطلػب علػر ا  ػاؾ خاصػة مػع تطػور يليػات الصػيد، الػيت محمػا ةاجملتمعات. ولحر ادلصا

لصيادير مر اصطياد يالؼ ا  ماف دوف مراعاة لل وااٌن العادلية اليت ويلعا مر أجع احلفاظ علر ادلخزوف السمحي، لئلك زاد ا
اتػاج العػادلي اإلااللار ضلو الزراعة السمحية مر أجع تودًن الحميات ادلطلوبػة مػر ا  ػاؾ دوف اسػتمزاؼ للمخػزوف السػمحي. قػدر 

مليػوف  ػر لػمفس  7..8مليوف  ػر، بيممػا بلػ  إاتػاج ادلػزارع السػمحية ضلػو  9..4حبوات  5102د الطبيعية لعاـ ةلأل اؾ مر ادلصا
. حيػػػ  سػػػاجتم التطػػػور التحمولػػػوجي يف رلػػػاؿ (FAO, 2016aاؾ  ػػػػػػػػػػػػػػاج ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ% مػػػر امجػػػات إات.99.0العػػػاـ أي حػػػوات 

 تلار ادلزارع السمحية حوؿ العال وتلتات زايدة إاتاج ا السمحي.االستزراع السمحي مر زايدة اا

 مشكلة الدراسة. 1.1
 55.08يعاين االاتاج السمحي يف ليبيا قصورا كبًنا يف تاطية احتياجات السوؽ االية حي  بل  متوس  اإلاتاج السمحي ضلو 

 ر مر االستزراع السمحي، وجتئر ادلعدالت تعت   21(، ول يتواوز .510-0470د الطبيعية للف ة  ةألق  ر مر ادلصا
د الطبيعية، تإليلادة إت موارد جتامة تدعم ةممخفض  إذا ما قوراا تلدوؿ اجملاورة. وتدل اراة مع اإلمحاايات السمحية االية للمصا

 ياجات االست الؾ االي.اتاج االي مر الثروة السمحية يعت  يلعيق جدا وال يحفي لسد احتالزراعة السمحية، ولحر اإل
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 أهداف الدراسة  .2.1
هتدؼ الدراسة بلحع عاـ إى استعرا  واقع ادلوارد السمحية وحالة اإلاتاج السمحي يف ليبيا مر مصادرر الطبيعية ومر ادلزارع 

 السمحية. كما تسعر الدراسة إت:
  510-0470دراسة تطور اإلاتاج السمحي اللييب للف ة.. 
  .قياس تطور االست الؾ واالكتفاء الئا  مر حلـو ا  اؾ لمفس الف ة 
 .ت دير  وؿ د   كفاية االاتاج وتاطية الواردات لالست الؾ االي مر ا  اؾ 
  اتاج واست الؾ ا  اؾ. إاديد أتثًن بعة العوامع علر 

 مصادر البياانت وأسلوب البحث. 2

 مر الت اريرالدراسة علر البياانت الثااوية اليت تملرجتا ممظمة الزراعة وا  ئية، وادلمظمة العربية للزراعة والتممية، وعدد  عتمدتا
يئة االية اليت تصدرجتا بعة ادلتسسات احلحومية يف ليبيا مثع رللس التخطي  العاـ، ووزارة الزراعة والثروة احليوااية والبحرية، واذل

ستخدـ البح  ا سلوب الوصفي والحمي تستخداـ معادالت االلار الزمين وظلاذج االضلدار البسي  أالعامة للمعلومات والتوثي . 
 إى أجتداؼ الدراسة. للوصوؿ SPSS و Excel تستخداـ تطبي ات ال امد اإلحصاةية

 املوارد السمكية الليبية . 3

كػػم مػر رأس جػػدير  ػرتأ إى رأس الرملػػة شػػرقا. 0,411تطػع ا رايلػػي الليبيػة علػػر البحػر ا بػػية ادلتوسػػ  بسػاحع يزيػػد  ولػ  عػػر 
ويعت  البحر ادلتوس  مر ا حوا  البحرية شب  ادلال ة، وممخفضة اإلاتاج السمحي، حي  ال يتواوز اإلاتاج السمحي مم  اسبة 

ا مػالح الائاةيػة والبالاحتػوف المبػا  واحليػواين الالزمػة لممػو ا  ػاؾ وتحاثرجتػا،  د ػًنة إىمياجتػ  % مر ادلصػيد البحػري العػادلي، د5
وذلػػك بسػػبب اػػدرة ا اػػار الػػيت للػػب جتػػئر ادلػػواد إت ميػػار البحػػر. يالحػػظ أف الػػدوؿ ادلطلػػة علػػر  ػػاؿ ادلتوسػػ  تصػػطاد حػػوات 

(.  FAO, 2016b%  50.2ؾ، بيمما تصػطاد دوؿ جمػوب ادلتوسػ  % مر إمجات حصيلة إاتاج البحر ادلتوس  مر ا  ا87.2
ومر خالؿ احصاةيات ممظمة الزراعة وا  ئية دإف ليبيا تعت  مر دوؿ حو  ادلتوس  ا قع إاتاجػا، ر ػم أف كثػًن مػر الدراسػات 
أشارت إت أف ميار الساحع اللييب وخاصة ادلمط ة الاربية مر ادلما   ا كثر إاتاجية ومالءمة للصيد تترؼ اظرا لتميزجتػا برصػيق 

مػػػ ،  911مػػػ  ويصػػػع يف بعػػػة ادلمػػػا   إت  511-011، وبعمػػػ  يػػػ اوح مػػػا بػػػٌن 5كػػػم  22,111حت   قػػػاري مسػػػط  تبلػػػ  مسػػػا
وكئلك ذلبوب رايح ال بلي ادلو ية اليت للب مع ا ادلواد العضوية وا مالح ادلائية، وكئلك جتبوب الرايح اللمالية اليت تعمع علر 

ح، وإت قػدرة الضػوء علػر اخػ اؽ جتػئر ا عمػاؽ الضػحلة اسػبيا علػر الاط حركة تيارات يلخ ميػار ا عمػاؽ الاميػة اسػبيا ت مػال
مدار السمة ا مر الئي يعزز ظلو الحاةمات المباتية الػيت تتومػع حوذلػا أاػواع كثػًنة مػر ا  ػاؾ ال ابلػة للتسػوي ، ر ػم كػع ذلػك دػإف 

(. يعػزز جتػئا ال ػوؿ دراسػة 5112، قػوزيلز او ؛ 5117اإلاتاجية السمحية تدل اراة مع الدوؿ اجملاورة تعت  ممخفضة جدا  اخلمسػي، 
 Khalfallah et al., 2015 ل  5101-0421( الػيت تبػٌن أف احصػاةيات ممظمػة الفػاو حػوؿ ادلصػيد البحػري يف ليبيػا للفػ ة

ادلبلػػػ  عمػػػ  صػػػيد احلػػػريف الرةيسػػػية التاليػػػة: الأتخػػػئ يف اعتبارجتػػػا الصػػػيد  ػػػًن ادلسػػػوع، وقػػػد مت اعػػػادة بمػػػاءر ملػػػتمال علػػػر ادلحػػػوانت 
%( 7.7%(، وادلصػػػػيد احلػػػػريف ادلسػػػػ جع  1.2%(، ومصػػػػاةد االكتفػػػػاء الػػػػئا   5.8%(، والصػػػػيد الصػػػػماعي ادلبلػػػػ  عمػػػػ   91.2 
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%(. 02.8%(، وادلصػػيد احلػػريف  ػػًن ادلبلػػ  عمػػ   ..2%(، وادلصػػيد الصػػماعي  ػػًن ادلبلػػ  عمػػ   52.2وادلصػػيد الصػػماعي ادلسػػ جع  
مػػرة مػػر الحميػػات الػػيت أبلاػػا عم ػػا ادلمظمػػة ايابػػة عػػر ليبيػػا، علمػػا  ف جتػػئر  ..5مػػا ر يصػػع إت وكػػاف معػػدؿ ادلصػػيد الػػئي أعيػػد ب

الدراسة ل أتخئ يف اعتبارجتا أ اؾ السط  الحبًنة، أي  ك التواة الزعمفية، والتواة الصاًنة، و ػك أبػو سػيق. ور ػم ذلػك وحػ  
( 0 محاايات ملاهبة لليبيا. اتػدوؿ   رلاورة تتمتعا قورف مع دوؿ عربية مع ايلادة تلك ادلعدالت ال يزاؿ إاتاج ليبيا يلعيفا إذا م

يويلػػ  بعػػة ادلتشػػرات حػػوؿ قطػػاع الثػػروة البحريػػة لػػبعة الدولػػة العربيػػة اجملػػاورة وادلطلػػة علػػر البحػػر ادلتوسػػ  حسػػب االحصػػاةيات 
حػد كبػًن كػاف  إىلد  ليبيا امحاايات جيػدة  (. االحظ مر خالؿ اتدوؿ أف5109الصادرة عر ادلمظمة العربية للتممية الزراعية  

 اتاج السمحي.أاا أت  يف موقع متأخر جدا ديما يتعل  حبوم اإل إىؽلحر أف لعل ا يف موقع ممادس، ولحر واقع احلاؿ يلًن 
 

 2014بعة ادلتشرات حوؿ قطاع الصيد البحري يف بعة الدوؿ العربية لعاـ  .1جدول 

الرصيف القاري  طول الساحل )كم( الدولة
 (2)كم

االعداد الكلية ألسطول 
 الصيد

عدد موانئ الصيد 
 ومرافئ االنزال

 عدد الصيادين

 479,810 207 41,930 872,000 2,665 مصر
 116,826 38 18,481 1,600,000 3,500 املغرب
 54,639 99 12,084 80,000 1,300 تونس
 43,469 77 4,445 95,000 1,280 اجلزائر
 17,920 100 4,538 55,000 1,900 ليبيا

 (.2014ة  دلمظمة العربية للتممية الزراعيمت مجع ا مر كتاب اإلحصاءات السمحية الصادر عر ا املصدر:     

%، بيمما تت اسم مصر وادلارب واتزاةػر 5.51اتاج السمحي لمفس اجملموعة مر الدوؿ مجات اإلإ تتواوز مساعلة ليبيا يف ل
 ..0,025بل  (، مث ادلارب مبتوس  5105-5112ألق  ر للف ة   0,542.7%. تت دم ا مصر مبتوس  48 وتواس ما يزيد عر

ألق  ر، أما ليبيا دبل  متوس  ااتاج ا لػمفس  001.4ألق  ر، مث تواس مبتوس  بل   2..00بل  ألق  ر، مث اتزاةر مبتوس  
 ألق  ر د  .  90.4الف ة 

 

 د الطبيعية لبعة الدوؿ العربية ادلطلة علر البحر ادلتوس   ت لق  ر(ةادلصااإلاتاج السمحي مر . 2 جدول
 املتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدولة
 1,295.8 1,519.1 1,481.7 1,454.4 1,371.9 1,362.1 1,304.7 1,092.8 1,067.6 1,007.9 مصر
 1,162.3 1,369.1 1,369.1 1,264.2 1,137.2 1,137.2 1,137.2 1,161.9 1,007.3 877.9 املغرب
 110.9 131.6 127 122.1 112.5 110.5 98.1 97.85 96.9 101.6 تونس
 113.5 100.12 101.58 104.05 105.56 101.76 93.41 127.94 139.26 148.44 اجلزائر
 41.9 36.88 36.88 36.09 47.35 62.5 48.1 47.8 28.36 33.25 ليبيا

 %1.5 %1.16 %1.1 %1.2 %1.7 %2.2 %1.7 %1.8 %1.2 %1.5 *مسامهة ليبيا
 مت حساهبا بواسطة الباح . *(. أعداد متفرقة  سموي لإلحصاءات الزراعية العربيةالعربية للتممية الزراعية، الحتاب ال ةمظمادل املصدر:
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 ما يلي: إىتم سم ادلوارد االقتصادية السمحية 
 املوارد البشرية .1.3

يعتمد قطاع الثروة البحرية يف ليبيا علر العمالة ا جمبية، د د تسربا العمالة الليبية مر رلاؿ الصيد البحػري ممػئ سػتيميات ال ػرف  
ادلايلػي بعػػد اكتلػػاؼ الػػمف  وظ ػػور رلػػاالت عمػػع جديػػدة أكثػػر دخػال وأقػػع ج ػػدا، وجتػػئا ا مػػر ااطبػػ  علػػر كػػع رلػػاالت ال طػػاع 

 الزراعي.
 (2008-1970تطور ال وي العاملة البلرية يف قطاع الصيد البحري يف ليبيا   .3جدول 

 نسبة القوى العاملة األجنبية إيل احمللية امجايل القوى العاملة قوى عاملة أجنبية قوى عاملة حملية السنة
1970 685 1,392 2,077 67% 
1980 862 1,752 2,614 67% 
1990 869 2,738 3,607 76% 
2000 2,800 5,000 7,800 64% 
2008 4,576 13,344 17,920 74.5% 
 (.2009  اذليئة العامة للثروة البحرية املصدر:

( Allan & Mclachlan, 1976 ودػػ  مػػاذكرر  0425% مػػر ال ػػو  العاملػػة يف 90كػػاف قطػػاع الزراعػػة يسػػت طب حػػوات 
 5109، د ػػػػد بلػػػػ  عػػػػدد العػػػػاملٌن يف قطػػػػاع الصػػػػيد البحػػػػري يف %.جتػػػػئر المسػػػػبة يف االطلفػػػػا  حػػػػ  بلاػػػػا أقػػػػع مػػػػر  واسػػػتمرت

اعة السمحية والباقي يف أالػطة يف الزر  011صياد و 0,211. مم م 5117عامع، أي أا  تماقل عما كاف علي  يف  9,051حوات
قطػاع الثػروة البحريػة  مويسػاجت(. 5102 ادلمظمة العربيػة للتمميػة الزراعيػة،  5109 سمة مدادات والتصميع وال طاعات ادلساعدة يفإلا

وذلك كما ذكرر مجات ال وة العاملة يف ليبيا إمر % 1.1152مجات قوة العمع الزراعية، ويوظق أقع مر إبتلايع المسبة ا قع مر 
 Khalfallah et al., 2015 .) 

 املوارد الرأمسالية .2.3

اتػػػاج رأس ادلػػػاؿ كػػػاف ؽلحػػػر أف يسػػػاجتم بلػػػحع كبػػػًن يف ظلػػػو وتطػػػور اإلإف تػػػودر ادلػػػوارد الرأ اليػػػة مػػػع تػػػودر عمصػػػر الحفػػػاءة يف إدارة 
السمحي وزايدة معدالت ظلو ال طاع، ولحر اتيوة لايػاب عمصػر الحفػاءة ل ا ػ  سلصصػات التلػايع والتمميػة أي تطػور ملحػوظ 

وعلػػػػػػا  ر مصػػػػػػدرير أساسػػػػػػيٌنعمليػػػػػػة طويػػػػػع قطػػػػػػاع الثػػػػػػروة البحريػػػػػػة أت  مػػػػػػ اتػػػػػػدير تلػػػػػػئكر أفيف قطػػػػػاع الثػػػػػػروة البحريػػػػػػة يف ليبيػػػػػػا. 
 Abuarosha, 2013): 

  حي  خصصا احلحومات ادلتعاقبة ل طاع الثروة البحرية والصػيد البحػري جػزءا مػر  التحول:امليزانية العامة وميزانيات
ميزااياهتػػا مػػر أجػػع تطػػوير وتمميػػة ال طػػاع ومػػر أجػػع تلػػػايل . ولحػػر تلػػك ادلخصصػػات كااػػا جتػػي ا قػػع، تلػػر م مػػػر 

السمحي.  ستزراعاالأو اإلمحاايات الطبيعية الحبًنة اليت كاف ؽلحر استثمارجتا بلحع أك  سواء يف رلاؿ الصيد البحري 
مر إمجات % 1.99أي ما اسبت   ،5117 إى 0481للف ة مر لييب مليوف ديمار  207.4حي  خصل د   ما قيمت  
 سلصصات ميزااية التحوؿ. 
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  : حيػػ  اعتمػػدت الدولػػة يف زلاولػػة تطػػوير قطػػاع الثػػروة البحريػػة وتلػػويع ال طػػاع اخلػػا  علػػر ت ػػدًن ال ػػرو  القرررو
اسػػتخدامات ال ػػرو  وأجتػػم مصػػادر احلصػػوؿ علي ػػا، والػػيت تتمثػػع يف ادلصػػرؼ  أدانر أجتػػم( 9اتػػدوؿ   اإلاتاجيػػة. يويلػػ 

 .مصرؼ التممية إىالزراعي وادلصرؼ الريفي وصمدوؽ التحوؿ لإلاتاج تإليلادة 
 5117إمجات ال رو  ادلمموحة ل طاع الصيد البحري والثروة السمحية ح  ااية  .4جدول 

 (.2009  اذليئة العامة للثروة البحرية املصدر:     

 ةاملوارد الطبيعي .3.3
تتمتػع ليبيػا بسػاحع  ويػع اسػبيا م اراػة مػع تقػي الػدوؿ ادلطلػة علػر البحػر ادلتوسػ ، ومصػايدجتا الطبيعيػة د الطبيعية: ئاملصا/ أوالً 

تعت  ا قع استاالال دلخزوانهتػا السػمحية. جتمػاؾ ممػا   كثػًنة خاصػة يف ادليػار العمي ػة يف أعػات البحػر ل تسػتاع، ومعظػم عمليػات 
حع، والػيت اق بػا مػر معػدالت االسػتاالؿ الحامػع، وأف ممػا   الصػيد السػاحلي الصيد تػتم يف ادليػار السػطحية تل ػرب مػر السػوا

( أف اسػبة .510وخاصة يف ادلمط ػة الاربيػة ال اتمػع مزيػدا مػر اترادػات وال ػوارب، وذكػر ت ريػر  االاػاد العػرا دلمتوػي ا  ػاؾ، 
د ػ . وقػد أوصػا اللومػة ادلحلفػة مػر قبػع رللػس التخطػي  يف  %91يف ليبيػا بلاػا حػوات  5100استاالؿ ادلخزوف السػمحي يف

 ف أي ايلػػادة ت ػػود الصػػيد غلػػب أف تحػػوف يف الػػار الصػػيد مػػر ادليػػار العمي ػػة الػػيت ل تسػػتاع بعػػد والاميػػة  ـ.511سػػمة  ت ريرجتػػا
محي علر الاط الصيد وليس علر ت  اؾ البيضاء وأ اؾ التواة، وا  اؾ ال اعية والرخوايت. بلحع عاـ يعتمد إاتاج ليبيا الس

( يويلػ  أجتػم 5. وتتموع ا  اؾ الػيت يػتم اصػطيادجتا يف قيمت ػا السػوقية والائاةيػة علػر ادلسػتويٌن االػي والػدوت. ادللحػ   ستزراعالا
لبحري يف ليبيػا للفػ ة ( يويل  تطور أسطوؿ الصيد ا2ا سواؽ االية ويف ادليار االقليمية الليبية. اتدوؿ   ادلعرودة يفأاواع ا  اؾ 

 .5117وح   0481مر 
 (2009 ،اذليئة العامة للثروة البحرية  2008-1970تطور أسطوؿ الصيد البحري يف ليبيا للف ة  .5جدول 

 سفن جرافات قوارب السنة
1970 418 3 - 
1980 520 10 - 
1990 898 24 - 
2000 2,500 96 54 
2008 3,056 261 54 

 
 اجلهة املاحنة

 استخدامات القرو 
عدد 
 القرو 

 قيمة القرو 
 جرافة

قوارب 
 صيد

مزارع 
 مائية

وحدات تربيد 
 ومصانع ثلج

وسائل 
 نقل

تصنيع 
 وحدات صيد

مصانع 
 تعليب

تحول الصندوق 
 15,533,462 197 2 2 145 11 4 32 1 لإلنتاج

 13,095,000 159 - - - - 7 128 24 مصرف التنمية
 83,717,000 1026 - - - 4 2 990 28 املصرف الزراعي
 612,200 73 - - - - - 73 - املصرف الريفي
 112,957,662 1,455 2 2 145 15 13 1,223 53 اإلمجايل
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، محػدمعظم عمليات صيد ا  ػاؾ يف ليبيػا تػتم عػ  قػوارب الصػيد احلػريف الػيت تسػتخدـ اللػباؾ والسػمار وقػوارب اللمبػارا،  
مػر % 22ميمػاء ت كػز معظم ػا يف ادلمط ػة الاربيػة للسػاحع الليػيب بمسػبة حػوات  0.2تتػوزع علػر  0448(، واليت كااػا يف 5118

يف ادلمط ػة اللػرقية ادلمتػدة مػر  تمتلػر% 55ت كز يف ممط ة خليد سرت وحوات % .5، امجات أسا يع الصيد علر مستو  ليبيا
(، تماقل 5118ا طة دتعت  مرادئ صيد مو ية  لعًنج،  24مر جتئر الم اط تعت  مرادئ صيد داةمة أما  82بماازي ح    ؽ. 

كما بل  عدد وحدات الصػيد   مردأ  مواقع اازاؿ(. 28ميماء صيد داةم، و .9ميماء، مم ا  011ليصب  د    5109جتئا العدد يف 
وحػػدة صػيد  ػػًن عاملػة، تطػػور جتػػئا  722 إىوحػدة صػػيد مػا بػػٌن قػػوارب وجرادػات وسػػفر كبػًنة، تإليلػػادة  80.,.العاملػة حػػوات 
 (. 5102 ادلمظمة العربية للتممية الزراعية،  5109يف  9,2.7العدد ليصب  

بػدأ ممػئ سػبعيميات ال ػرف ادلايلػي يعتػ  حوػم جتػئا الملػاط يف ليبيػا صػاًن جػدا وال يحػاد يػئكر، ر ػم أاػ  املرزارع السرمكية:  /اثنيراً 
السدود مثع عٌن كعاـ وسد كعاـ وسد وادي اجمليمٌن  العئبة وميارتستزراع بعة أصماؼ أ اؾ ادليار العئبة يف بعة ميار العيوف 

أاار وحبًنات وميار جودية مت العمع علر ادلػزارع ادلتوسػطة الحثادػة لعػدد مػر أاػواع و ًنجتا، ولحر اظرا ل لة مصادر ادليار العئبة مر 
مت دخوؿ اوع البلطي الميلي لالستزراع يف  0441يف بداية عاـ  .أيضاأ  وعدد مر أاواع ال رامي  وؾ ادلستوردة مر الصٌن، أ اؾ ادل

ليبيا، مع أف السمك مستساغ الطعم ولحر اإلقباؿ االر علػر اسػت الك  كػاف قلػيال اسػبياأ م اراػة تسػت الؾ أ ػاؾ ادليػار البحريػة. 
بماػازي وعػٌن الازالػة تل ػرب االئا زلطات للتفريخ وال بية   اؾ ادليار البحرية ادلاحلة يف عدة مما   مثع عٌن زاياة تل رب مر 

لػبعة أاػواع البػوري والبلطػي، ومزرعػة عػٌن  (1 مر   ؽ، وكاف العمػع يف عػٌن كعػاـ يعتمػد علػر االسػتزراع يف اقفػا  ميػار شػروب
مت  0444اسػػػتزراع بعػػػة ااػػػػواع ااػػػارايت. يف عػػػػاـ  إىوثعبػػػػاف البحػػػر تإليلػػػػادة وري والبػػػ ا ورااتزالػػػة تسػػػتزرع أاػػػػواع ال ػػػارو  و الا

يف ممط ػة  5119استحداث مزرعة راس اذلالؿ بمظاـ ا قفػا  العاةمػة والاا سػة ل بيػة ال ػارو ، مت االػاء مزرعػة  حيػة يف عػاـ 
تل ػػػرب مػػػر احلػػػدود التواسػػػية. دخػػػع ال طػػػاع اخلػػػا  علػػػر ملػػػاريع زراعػػػة ا  ػػػاؾ ممػػػئ  دػػػرور ل بيػػػة والسػػػتزراع ال ػػػارو  وا وراات

حاليػػا معظػػم جتػػئر ادلػػزارع متوقفػػة عػػر العمػػع، ر ػػم وجػػود زلػػاوالت  التسػػعيميات، وظ ػػرت بعػػة ادلػػزارع الصػػاًنة يف ممػػا   متعػػددة.
 (.5108بوعروشة والصالي، أالبحرية   سواء مر ال طاعات احلحومية أو ال طاع اخلا  لالستثمار يف ادلزارع السمحية

تعت  ادلعلومات ح  اآلف  ًن دقي ة حوؿ عدد ادلزارع السمحية والحميات ادلمتوة مم ا، واالحصاةيات ختتلػق مػر مصػدر 
، مث تطػور بعػد 0441 ػر معظم ػا ال ػارو  وا وراات حػيت اايػة  91-1.بػٌن  ( أف االاتاج بل  مػاFAO, 2006آلخر. ذكرت  

 ر. جتماؾ أاواع كثًنة مر ا  اؾ يف ادليار اإلقليمية الليبية، بعة جتػئر  5.1االاء مزرعيت دروة وراس اذلالؿ ليصع االاتاج حلوات 
 اػػواع ال ػػارو ، البػػوري، ااػػواعبلطػػي و حػػر اسػػتزراع . بلػػحع عػػاـ الؽل ا  ػػاؾ قابػػع لل بيػػة واالسػػتزراع يف البيئػػة االيػػة وبعضػػ ا ال

راعػة اتم ي الياتين جتي أجتم ا اواع ال ابلػة للز  إىاالوراات، التواة زرقاء الزعمفة، ثعباف البحر، ال رموط، أاواع مر ادل وؾ تإليلادة 
 (. بلحع عاـ تتودر يف ليبيا امحاايات كبًنة للزراعة السمحية مم ا: 5119، 5112، 5112، وال بية يف ليبيا  ال بلي

 تتػودر يف ليبيػػا بعػة الظػروؼ البيئيػة ادللػػوعة ل يػاـ ملػروعات مػزارع  حيػػة انجحػة، وخاصػة يف رلػػاؿ ئيرة: اإلمكانيرات البي
الزراعػة البحريػة. أعل ػا ارتفػاع درجػة ا ػاء ادليػار الليبيػة واطلفػا  درجػة التلػوث تدل اراػة مػع كثػًن مػر الػدوؿ ادلطلػة علػر البحػر 

                                                           
 عػر يمػتد قػد. البحػر ميػار ب ػدر لػيس ولحػر ، العئبػة ادليػار مػر أكثػر ملوحػة علػر اتػوي اليت ادليار وجتي ادللوحة قليلة : ادليارwater  Brackishادليار اللروب (1 

 .ادلاحلة االحفورية اخلزاانت يف ػلدث قد أو ا اار، مصبات يف احلاؿ جتو كما معأا، العئبة ادليار مع البحر ميار خل 
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التموع احليػوي، وتضػاريس السػواحع ادلتموعػة الػيت  إىادلتوس ، ودرجة احلرارة ادلماسبة للعديد مر ا اواع االقتصادية تإليلادة 
تسػػم  بتمػػوع اظػػم االسػػتزراع. كمػػا يوجػػد العديػػد مػػر السػػبخات والبحػػًنات واخللوػػاف البحريػػة وا رايلػػي الر بػػة واللػػػوا ئ 

جتحتػار، حيػ  ؽلحػر إقامػة جسػور  2111 – 211ات ادلاةية ادلمحر استاالذلا ما بٌن الصخرية. كما ت اوح مساحة ادلسطح
بٌن ادلستم عات وحوؿ ادلمخفضات ا ريلية ال ريبة مر البحر واليت تتميز  محااية تايًن ادليار داخع ادلسط  ادلاةي عر  ري  

ادلػ ، ولحػر ؽلحػر التالػب علػر ذلػك بواسػطة اسػتخداـ  ادلد واتػزر، وتلػًن الت ػارير أف ظػاجترة ادلػد واتػزر يف ليبيػا ال تتوػاوز
عدد مر العيوف العئبة ادلمتلرة جموب ليبيا، واآلتر واليت ؽلحر  إىمضخات لضخ ادليار داخع ادلسط  ادلاةي. جتئا تإليلادة 

عػة السػمحية يف البحػر ادلفتػوح جتػو استاالذلا يف استزراع أاواع أ اؾ ادليػار العئبػة. ومػر ادلػزااي الطبيعيػة اذلامػة ديمػا يتعلػ  تلزرا
وجود مما   ذات أعماؽ كبًنة وقريبة مػر المطػاؽ السػاحلي، مثػع ادلمط ػة ادلمتػدة مػر  لميثػة إت رأس التػٌن تصػع ا عمػاؽ 

أميػػاؿ حبريػػة مػػر خػػ  السػػاحع تل ػػرب مػػر رأس احلمامػػة ورأس عػػامر يف اإلقلػػيم  9مػػ  ومبسػػادة ال تزيػػد عػػر  511 دي ػػا إى
أميػػاؿ حبريػػة مػػر خػػ  السػػاحع ادلمتػػد أمػػاـ  01مػػ  ومبسػػادة ال تزيػػد عػػر  51 إىليبيػػا. كػػئلك تصػػع ا عمػػاؽ اللػػرقي مػػر 

سواحع س ع اتفارة و رب خليد سرت يف اإلقليم الارا مر ليبيا. جتئر ا عماؽ ال ريبة مػر السػاحع تعطػي ادليػزة الطبيعيػة 
 ويخػروف،حػدود ؛ 5112ال عػود، قامػة قواعػد للمػزارع علػر اللػا ئ  إلقامة مزارع  حية بػمظم ا قفػا  يف البحػر ادلفتػوح وإ

 (.0479الل روين، ؛ 5112

 عالقػات ليبيػا  إىالسوؽ يف ليبيا يتمتع ب ػوة شػراةية عاليػة وحركػة ظلػو اقتصػادي متزايػدة، تإليلػادة مكانيات االقتصادية: اإل
االقليميػػة والدوليػػة الػػيت تسػػاعدجتا علػػر توسػػيع أسػػواق ا يف ادلسػػت بع، أيضػػا ادلوقػػع اتاػػرايف ادلميػػز، الػػئي يتوسػػ   ػػاؿ ادري يػػا 
مطال علر البحر ا بية ادلتوس ، كما أف جتماؾ ستة دوؿ ادري ية اد ليبيا، وال يفصل ا عر أوروت سو  البحر ادلتوس  شلا 

رهبا مر شوا ئ جموب أوروت واليت تعت  مر أجتم ا سواؽ العادلية دلمتوات ادلزارع السمحية. أيضا تودر ا يدي يعطي ا ميزة ق
العاملة ممخفضػة التحػاليق م اراػة مػع تحلفػة العمػاؿ يف دوؿ أوروت، وكػئلك سػ ولة احلصػوؿ علػر العمالػة ا جمبيػة، حيػ  

لػة ادلػاجترة الالزمػػة لتلػايع ادللػروعات، وجتػئا يتػي  احلصػوؿ علػر العمالػة مػػر تسػم  ال ػوااٌن ادلعمػوؿ هبػا يف ليبيػا للػب العما
مصػػادرجتا الرخيصػػة دػػيخفة مػػر تحػػاليق اإلاتػػاج. تػػودر مصػػادر الطاقػػة الرخيصػػة، حيػػ  أف ليبيػػا تعتػػ  مػػر الػػدوؿ الب وليػػة 

 (.2015بوعروشة، أاتاج  ادلمتوة للطاقة وتلتات تعت  تحلفة الطاقة ادللالة عمصرا جتامليا يف بمود تحاليق اإل

 التحليل الوصفي لبعض املؤشرات االقتصادية املتعلقة ابألمساك يف ليبيا . 4

أشارت العديد مر الدراسات االقتصادية إت يلعق اإلاتاج السمحي يف ليبيا وتزايد حوم الفووة الائاةية وتماقل معدالت 
(. بلحع عاـ معظم ا  اؾ  ,2007Abuarosha, 2013لعًنج، ، 2007محد ئا  مر ا  اؾ مم ا دراسة  االكتفاء ال

اليت يتم صيدجتا تست لك زلليا يف ا سواؽ ادلمتلرة يف ادلما   احلضرية الساحلية خاصة يف  رابلس واخلمس ومصرات  وبماازي 
تعليب ا  اؾ، كااا ودراة و  ؽ. وبعة ا صماؼ تئجتب للتعليب، حي  مت إالاء حوات سبع مصااع اتبعة لل طاع العاـ ل

تعمع بحفاءة يف د ة الثماايميات وح  بداية التسعيميات، ولحر معظم جتئر ادلصااع توقق عر العمع ممئ سموات أو تعمع اا 
ملاكع  إىااتاجية اآلالت وعدـ تطوير ادلصااع، تإليلادة  ادلصااع واطلفا ظروؼ صعبة، وذلك اتيوة لضعق االدارة، وت ادـ 

( أف 2003تحاليق االاتاج م اراة تستًناد اال اؾ اافوظة. يئكر ت رير أصدرر رللس التخطي    ا ولية وارتفاعواد تتعل  تدل
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عدد العمالة الداةمة ر م أف جتئر  وارتفاعأجتم العوامع اليت ساعلا يف ارتفاع التحاليق االاتاجية جتي اطلفا  ااتاجية العاملٌن 
 ة، كئلك تئبئب االاتاج االي مر ا  اؾ.ادلصااع تعت  ذات  بيعة مو ي

 
  ت لق  ر( (.510-0470 إاتاج واست الؾ ا  اؾ والواردات والصادرات السمحية  .1 الشكل

 (.1مت اعدادر بماء علر البياانت الواردة يف ادللح    املصدر:

اللحػػـو والػػيت تلػػمع حلػػـو ا ب ػػار وا  مػػاـ ( يويلػػ  اطلفػػا  مسػػتو  إاتػػاج ا  ػػاؾ تدل اراػػة مػػع إاتػػاج امجػػات 1اللػػحع  
أف  إىشػارة جتمػا وادلاعز واإلبع والدواجر رلتمعة. كما يبٌن اطلفا  مستو  الصادرات السمحية م اراة حبوم الواردات، ولػدر اإل

اؾ ادلسػتوردة يف حالت ػا الصادرات ت تصر يف معظم ا علر أ اؾ التواة زرقاء الزعمفة، بيمما تتموع الواردات السػمحية يف اػوع ا  ػ
مر كواا  ازجة أو رلمدة أو زلفوظة. مر خالؿ اإلحصاةيات السمحية تبٌن أف تصدير ا  ػاؾ يعتػ  متوايلػع جػدا دلػم تػزد عػر 

 ألق  ر. 0.2بل   .510-0470، ومبتوس  عاـ للف ة مر 0441ألق  ر ح  

وبت ػػػدير  ،(.510-0470 ػػػاؾ يف ليبيػػا خػػػالؿ الفػػ ة  ( يويلػػػ  بعػػة ادلتشػػػرات ادلتعل ػػة  اتػػػاج واسػػت الؾ ا 2اتػػدوؿ  
معادالت االلار الزمين د د تبٌن عدـ معمويػة معػامالت الػدواؿ ادل ػدرة   لبيػة ادلتشػرات مويلػع الدراسػة وبمػاء علػر ذلػك وكػئلك 

وبدراسػػة تطػػور  ،(2 (.510-5111( والفػػ ة الثاايػػة  0444-0471لطػػوؿ دػػ ة الدراسػػة مت ت سػػيم الفػػ ة ات د تػػٌن، الفػػ ة ا وى  
ألػػق  ػػر، وأقػػع قيمػػة حبػػوات  97.0بمحػػو 5101 الطاقػػة اإلاتاجيػػة إلمجػػات الفػػ ة تبػػٌن أف االاتػػاج السػػمحي بلػػ  أعلػػر قيمػػة لػػ  يف

مر % .0. كما بل  متوس  االعلية المسبية إلاتاج حلـو اال اؾ مر امجات اللحـو خالؿ د ة الدراسة 0472ألق  ر يف  1.84
ألػق  ػر وتضلػراؼ معيػاري  52.9ضلػو  .510-0470كمػا بلػ  متوسػ  ااتػاج ا  ػاؾ للفػ ة مػر   ،امجات الطاقة االاتاجيػة للحػـو

 ألق  ر. 02.75عر ادلتوس  بل  

                                                           
 .1999عاـ  قتصادياالتايًن سعر الصرؼ وردع احلصار  مت ت سيم الف ة الزممية استمادا علي بعة التايًنات يف االقتصاد اللييب مثع (2 
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 مجلة اللحوم إنتاج االمساك  واردات األمساك صادرات االمساك   السنوات
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 (  ت لق  ر(2013-1981بعة ادلتشرات ادلتعل ة  اتاج ا  اؾ يف ليبيا للف ة   .6جدول 

 السنوات
إنتاج 
األمساك 
(1) 

استهالك 
  األمساك
(2) 

 ستهالكاال
 لألمساك ياليوم
 (3) 

الفجوة 
 الغذائية 
(4) 

 كتفاءاال 
 الذايت 
(5) 

الواردات 
 السمكية
 (6) 

فرتة كفاية اإلنتاج 
لالستهالك 
 اليومي 
(7) 

فرتة تغطية الواردات 
 لالستهالك اليومي

 (8) 

 يترت ف نسبة
 التغطية:الكفاية

 الفرتة االوىل
1981 6.41 26.21 .0720 -19.80 24.46 7.67 89.27 106.81 1.20 
1982 7.42 31.96 .0880 -24.54 23.22 8.17 84.74 93.31 1.10 
1983 6.30 14.66 .0400 -8.36 42.97 8.57 156.86 213.37 1.36 
1984 3.96 15.43 .0420 -11.47 25.66 1.99 93.67 47.07 0.50 
1985 2.17 18.59 .0510 -16.42 11.67 1.63 42.61 32.00 0.75 
1986 0.79 19.28 .0530 -18.49 4.10 5.15 14.96 97.50 6.52 
1987 1.76 20.31 .0560 -18.55 8.67 3.73 31.63 67.03 2.12 
1988 5.15 24.45 .0670 -19.30 21.06 2.84 76.88 42.40 0.55 
1989 10.20 29.30 .0800 -19.10 34.81 15.50 127.06 193.09 1.52 
1990 12.77 28.65 .0780 -15.88 44.57 28.38 162.69 361.56 2.22 
1991 19.21 36.71 .1010 -17.50 52.33 8.03 191.00 79.84 0.42 
1992 23.70 38.81 .1060 -15.11 61.07 5.55 222.89 52.20 0.23 
1993 26.61 40.33 .1100 -13.72 65.98 5.97 240.83 54.03 0.22 
1994 33.50 34.34 .0940 -.84 97.55 7.15 356.07 76.00 0.21 
1995 25.81 33.82 .0930 -8.01 76.32 9.74 278.55 105.12 0.38 
1996 30.20 33.84 .0930 -3.64 89.24 8.28 325.74 89.31 0.27 
1997 36.85 30.58 .0840 6.27 120.50 2.67 439.84 31.87 0.07 
1998 37.00 30.92 .0850 6.08 119.66 12.74 436.77 150.39 0.34 
1999 38.00 32.54 .0890 5.46 116.78 6.26 426.24 70.22 0.16 
 1.060 103.322 199.911 7.896 54.770 11.206- 0.087 28.459 17.25 املتوسط

 0.07 31.87 14.96 1.63 4.10 24.54- 0.04 14.66 0.79 ال يمة الدايا
 6.52 361.56 439.84 28.38 120.50 6.27 0.11 40.33 38.00 ال يمة العليا
 1.476 80.014 141.68 6.098 38.816 9.608 0.021 7.739 13.56 االضلراؼ ادلعياري

 الفرتة الثانية
2000 19.65 33.31 .0910 -13.66 58.99 3.58 215.32 39.23 0.18 
2001 25.56 38.57 .1060 -13.01 66.27 22.00 241.88 207.54 0.86 
2002 19.83 38.57 .1060 -18.74 51.41 6.59 187.66 62.36 0.33 
2003 22.37 38.55 .1060 -16.18 58.03 4.43 211.80 41.94 0.20 
2004 38.51 38.57 .1060 -0.06 99.84 11.90 364.43 112.61 0.31 
2005 27.15 65.02 .1780 -37.87 41.76 22.27 152.41 125.02 0.82 
2006 39.21 60.84 .1670 -21.63 64.45 15.54 235.23 93.23 0.40 
2007 33.35 48.10 .1320 -14.75 69.33 13.19 253.07 100.09 0.40 
2008 47.40 60.02 .1640 -12.62 78.97 16.55 288.25 100.65 0.35 
2009 47.80 62.20 .1700 -14.40 76.85 32.31 280.50 189.60 0.68 
2010 48.10 62.20 .1700 -14.10 77.33 46.72 282.26 274.16 0.97 
2011 47.35 62.20 .1700 -14.85 76.13 15.61 277.86 91.60 0.33 
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2012 47.35 62.20 .1700 -14.85 76.13 16.20 277.86 95.06 0.34 
2013 47.35 62.20 .1700 -14.85 76.13 16.80 277.86 98.59 0.35 
 0.466 116.549 253.314 17.406 69.401 15.826- 0.1433 52.325 36.49 املتوسط

 0.18 39.23 12.41 3.58 41.46 37.87- 0.09 33.31 19.65 ال يمة الدايا
 0.97 274.16 364.43 46.72 99.84 0.060- 0.18 65.02 48.10 ال يمة العليا
 0.255 65.339 51.938 11.300 14.229 7.887 0.033 12.144 11.51 االضلراؼ ادلعياري

 امجايل الفرتة
 - 108.9333 222.5667 11.9306 60.9772 -13.16 105710. 38.5842 25.41 املتوسط

 - 31.87 14.96 1.63 4.10 37.87- 0400. 14.66 0.79 ال يمة الدايا
 - 361.56 439.84 46.72 120.50 6.27 1780. 65.02 48.10 ال يمة العليا
 - 73.34615 114.4803 9.7765 31.3645 9.0873 042180. 15.3971 15.82 االضلراؼ ادلعياري

 املصادر:  
 ( 6و  2و  1األعمرردة)،  ادلمظمػػة العربيػػة للتمميػػػة الزراعيػػة، الحتػػاب السػػموي لإلحصػػاءات الزراعيػػة العربيػػة، أعػػداد متفرقػػػة. (1  سلتلفػػة:مجعػػا مػػر مصػػادر 

( صػمدوؽ الم ػد العػرا، الت ريػر االقتصػادي 3 ( ادلمظمة العربية للتممية الزراعية ، الحتاب السػموي لإلحصػاءات السػمحية يف الػو ر العػرا، اعػداد متفرقػة. 2 
. 2005البحري، ت رير  ًن مملور،  ( ات از الو ين لالستثمار5 . 2009 مملور،( اذليئة العامة للثروة البحرية، ت رير  ًن 4 العرا ادلوحد، أعداد متفرقة. 

 ليبيا. ، رابلس ،، درع حبوث ادلمط ة الاربية2010-2000( الرة احصاةية للواردات والصادرات الزراعية 2017( مركز البحوث الزراعية  6 
  يـو 365= االست الؾ السموي/( االست الؾ اليومي3 العمود 
 اإلاتاج االي. –= االست الؾ ( الفووة الائاةية4  العمود 
 100×االست الؾ(كتفاء الئا = اإلاتاج االي/( اال 5  العمود 
 االست الؾ االي اليومي.اإلاتاج لالست الؾ االي اليومي= اإلاتاج االي/( د ة كفاية 7  العمود 
 االست الؾ االي اليومي.تاطية الواردات لالست الؾ اليومي= الواردات/( د ة 8  العمود 

كمػا بلػ    .047ألػق  ػر يف  09.2ألق  ر وأقػع قيمػة لػ   22بمحو 5112بل  است الؾ ا  اؾ أعلر قيمة ل  يف كما 
. أمػػا الػػواردات السػػمحية د ػػد 4..02ألػػق  ػػر وتضلػػراؼ معيػػاري عػػر ادلتوسػػ  بلػػ   7.2.متوسػػ  االسػػت الؾ لػػمفس الفػػ ة ضلػػو 

ومبتوسػ  عػاـ إلمجػات الفػ ة  0472ألػق  ػر يف  0.2 ألق  ر، وأدىن قيمة ذلا ضلػو 98.8بمحو  5101بلاا أعلر قيمة ذلا يف 
 5112 ػػر كمػػا بلاػػا الفوػػوة الائاةيػػة أكػػ  قيمػػة ذلػػا عػػاـ  ألػػق 4.88ألػػق  ػػر وتضلػػراؼ معيػػاري عػػر ادلتوسػػ  بلػػ   00.4 ضلػػو

راؼ معيػػاري عػػػر ادلتوسػػ  بلػػػ  ألػػق  ػػػر وتضلػػ 1.2بمحػػػو  5119ألػػػق  ػػر، بيممػػا أقػػػع حوػػم ذلػػػا كػػاف عػػاـ  8.78.بعوػػز بلػػ  
 ػػر. ومػػر ادلالحػػظ أف الفوػػوة الائاةيػػة مػػر ا  ػػاؾ ل تسػػد يف معظػػم سػػموات الدراسػػة، ول يتح ػػ  الفػػاةة إال يف  ألػػق 4.178

حي  بلاا لتلك السموات %، 011(، حي  لاوزت دي ا اسبة االكتفاء الئا  اسبة 0444 ،0447 ،0448سموات معدودة  
% 9.0ػػػػػػ(. أما تقي السموات د د تئبئبا دي ا اسبة االكتفاء الئا  ما بٌن أدىن قيمة ب%002 %،004 %،051علر التوات  

خػػػػالؿ دػػػػ ة الدراسػػػػة وتضلػػػػراؼ معيػػػػاري بلػػػػ  % 21ومبتوسػػػػ  بلػػػػ  حػػػػوات  5119عػػػػاـ  %44.7 ػػػػػػػػػػػػػ، وأعلػػػػر قيمػػػػة ب0472 عػػػػاـ
باب التئبػػػػئب يف قػػػػدرة قطػػػػاع الثػػػروة البحريػػػػة يف ليبيػػػػا علػػػػر تاطيػػػػة إف ال ػػػارذ ذلػػػػئر المتػػػػاةد سػػػػوؼ يتسػػػػاءؿ عػػػر أسػػػػ. 2%..0.

ولحػػػر مػػػر ادلالحػػػظ زايدة اسػػػبة االكتفػػػاء الػػػئا  مػػػر ممتصػػػق االحتياجػػػات االيػػػة، حيػػػ  أف االاتػػػاج يتئبػػػئب مػػػر دػػػ ة  خػػػر  
كب الصيد وتزايد عدد العاملٌن يف وذلك دلواكبة االاتاج االي لزايدة االست الؾ، وقد يحوف ذلك راجعا لتزايد عدد مرا  التسعيمات

 رلاؿ الصيد البحري.
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كمػا مت ت ػدير كػع مػر دػ   كفايػة االاتػاج وتاطيػة الػػواردات لالسػت الؾ االػي، حيػ  تػدؿ دػ ة كفايػة اإلاتػاج لالسػػت الؾ 
ؿ دػػ ة تاطيػػة الػػواردات االػر علػػر مػػدي قػػدرة اإلاتػػاج االػػر علػػر الودػػاء تحتياجػػات االسػت الؾ خػػالؿ دػػ ة زمميػػة معيمػػة. كمػػا تػػد

قدرة الواردات علر الوداء تحتياجػات االسػت الؾ خػالؿ دػ ة زمميػة معيمػة. كلمػا زادت جتػئر الفػ ات   علر مد لالست الؾ االي 
كلما اطلفة حوم الواردات واطلفة العوز يف ادليزاف التواري لتلك السلعة. وقد تبٌن أف د ة كفاية االاتاج لالست الؾ تئبئبا 

، أي أف ااتاج ا  اؾ  طػر  9.4.7حوات  0448وؿ د ة كفاية يف عاـ بٌن الزايدة والم صاف خالؿ د ة الدراسة، وبلاا أ  يـو
(، وأقع د ة كفاية عاـ  22.أكثر مر أايـ السمة   يـو أف إاتاج ا  اؾ يف تلك السمة  طر د    09.4وبلاا حوات  0472يـو

، أي  009.9يػاري عػر ادلتوسػ  بلػ  يـو وتضلػراؼ مع 555.2أقع مر اصق ش ر يف تلك السمة، ومبتوس  د ة كفاية حوات  يػـو
أف ادلتوسػػ  العػػاـ لفػػ ة الدراسػػة يبػػٌن أف االاتػػاج السػػمحي ال ياطػػي كػػع أايـ السػػمة. كمػػا تبػػٌن مػػر افػػس اتػػدوؿ أف دػػ ة تاطيػػة 

يػػـو  20.2.، وحػػد أقصػر بلػػ  حػوات 0448يػػـو عػاـ  0.7.الػواردات لالسػت الؾ االػػر مػر ا  ػػاؾ تراوحػا بػػٌن حػد أدىن بلػ  
، أي أف ادلتوسػ   ...8يـو خالؿ د ة الدراسة وتضلراؼ معياري عر ادلتوس  بلػ   017.4قدر حبوات  ومبتوس ، 0441عاـ  يػـو

العاـ لف ة الدراسة يبٌن أف الواردات السمحية ال تاطػي أيضػا كػع أايـ السػمة. كمػا تراوحػا المسػبة بػٌن  ػوؿ دػ ة تاطيػة الػواردات 
 .0472( عاـ 2.25: 0، وحد أقصر  0448عاـ  (0:1.18 ج لالست الؾ االي اليومي كحد أدىن  وؿ د ة كفاية االاتا  إى

 االجتاه العام لتطور بعض املؤشرات املتعلقة إبنتاج األمساك يف ليبيا خالل فرتة الدراسة. 1.4
الػػزمر  ػػًن خطيػػة وجتػػي تتػػوزع ، مػػع (3 (.510-070عالقػػة ادلتشػػرات مويلػػع الدراسػػة للفػػ ة   أف SPSS تبػػٌن مػػر خػػالؿ بػػرانمد

توزيعػػا  بيعيػػا، ومت تبػػين الممػػوذج ا سػػي لالضلػػدار البسػػي  لت ػػدير معػػادالت االلػػار العػػاـ حيػػ  تبػػٌن أاػػ  أدضػػع الممػػاذج ادلمثلػػة. 
وقػد %، 7.4أف اإلاتاج السمحي قد اختئ الاجتا عاما متزايدا خالؿ د ة الدراسة مبعدؿ ظلػو  إى( تلًن 8يف اتدوؿ   (0ادلعادلة  

Rأشػار معامػع التحديػد  
العوامػػع االقتصػادية والتحمولوجيػة ادلرتبطػة تلػػزمر.   إىمػػر التاػًنات يف اإلاتػاج تعػز  % ...2أف  إى( 2

(، كمػا أشػار 5 معادلػة  1.10وذلك عمد مستو  معمويػة % 7..كما أف االست الؾ أيضا قد أخئ الاجتاأ عاماأ متزايدا مبعدؿ ظلو 
 R

 التاًنات يف كمية االست الؾ مر حلـو ا  اؾ يف ليبيا تعود لعوامع يعحس أثرجتا الزمر.  مر% 88.8أف  إى( 2

 (2013-1981 ا  اؾ اللار الزمين العاـ لتطور بعة متشرات ااتاج واست الؾ ا .7جدول 

 معدل النمو R2 F املعادلة بند املعادلة عادلةاملر. 
 Y= 3.913e0.089X (7.320)* 0.633 53.577 8.9% إنتاج األمساك 1
 Y= 18.586e0.038X استهالك األمساك 2

(10.407)* 0.777 108.31 3.8% 
 Y= 3.871 e0.049X الواردات السمكية 3

(4.001)* 0.341 16.011 4.9% 
 Y= 21.054 e0.050X االكتفاء الذايت 4

(4.517)* 0.397 20.402 5% 
 (.6حسبا ومجعا مر بياانت اتدوؿ   ملصدر:ا .%1مستو  معموية   *(               

 ، ولحػر1.10( أاػا أخػئت الاجتػاأ عامػا متزايػداأ معمػوي إحصػاةياأ عمػد مسػتو  .بدراسة تطور الػواردات تبػٌن مػر ادلعادلػة  
 R

شلػػا يعحػس يلػػعق االرتبػاط بػػٌن الػزمر وظلػػو الػواردات وجتػػو مػا يعػػين أف جتمػاؾ عوامػػع أخػر  ل يلػػمل ا  %9.0. ( كااػا د ػ 2
المموذج ادد ظلو الواردات. أما ديما ؼلل االكتفاء الػئا  دػر م أف ليبيػا خػالؿ دػ ة الدراسػة ل تحتفػي ذاتيػا مػر حلػـو ا  ػاؾ إال 

                                                           
 الواردات السمحية ول تثبا معموية تقي ادلتشرات.و  االكتفاء الئا  مر ا  اؾو  ؾاست الؾ ا  او  ثبتا معموية كع مر إاتاج ا  اؾ (3 



علوم البحبر والتقنيبت البيئية                          مجلة 

 (0202-( )يونيو1(، العدد )6المجلد )

 ........... ليبيا يف السمكية ابملوارد املتعلقة االقتصادية املؤشرات بعض تطور قياس
 

 -13A   .ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،املوارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

كمػا بلػ  معامػع %، 2قػد اختػئت الاجتػا عامػا متزايػدا ومبعػدؿ ظلػو بلػ   يالحظ أف اسبة االكتفػاء ولحر 0444-0448بٌن عامي 
يتضػمم ا الممػوذج. أمػا خػالؿ الفػ ة  أخػر  لأي أف معظم التاًنات ال ترجع لتأثًن الزمر، ولحر جتمػاؾ عوامػع %، 4.8.التحديد 
إاتػػاج واسػػت الؾ واسػػبة االكتفػػاء  ( د ػػد تبػػٌن معمويػػة الػػدواؿ ادل ػػدرة لحػػع مػػر7(، وكمػػا مويلػػ  تتػػدوؿ  0444-0470 ا وى 

 % علر التوات..0و %9و %02ت ريبا  الئا  مر ا  اؾ، حي  أخئت ادلتاًنات الثالثة الاجتا متزايدا مبعدؿ ظلو بل 

 (1999-1981 ا  اؾ االلار الزمين العاـ لتطور بعة متشرات ااتاج واست الؾ  .8جدول 

 معدل النمو R2 F املعادلة بند املعادلة ر. املعادلة
Y= 2.116e0.163X (5.22) إاتاج ا  اؾ 1

**
 0.62 27.120** 16.3% 

 Y= 19.22e0.035X است الؾ ا  اؾ 2
(3.50)

**
 0.42 **12.27 3.5% 

Y= 11.012e0.127X االكتفاء الئا  3
 (4.77)

**
 0.57 **22.76 12.7% 

 (.6حسبا ومجعا مر بياانت اتدوؿ   ملصدر:ا .%1معموية   مستو  *(*  .%5مستو  معموية   *(

 ا  اؾ،( د د تبٌن معموية الدواؿ ادل درة لحع مر إاتاج واست الؾ والواردات مر 2013-1999أما خالؿ الف ة الثااية  
 (.9  % علر التوات كما جتو مويل  تتدوؿ10و %5و %8ت ريباأ  حي  أخئت ادلتاًنات الثالثة الاجتا متزايدا مبعدؿ ظلو بل 

 (2013-1999 ا  اؾ االلار الزمين العاـ لتطور بعة متشرات إاتاج واست الؾ  .9جدول 

 معدل النمو R2 F املعادلة بند املعادلة ر. املعادلة
Y= 19.756e0.075X (6.73) إنتاج األمساك 1

**
 0.79 45.33** 7.5% 

 Y= 34.874e0.050X استهالك األمساك 2
(5.46)

**
 0.72 **29.82 5.0% 

 Y= 6.761e0.099X الواردات السمكية 3
(2.51) * 0.34 *6.28 9.9% 

 (.6 حسبا ومجعا مر بياانت اتدوؿ  :املصدر .%1معموية  مستو  *(*  . %5مستو  معموية   *(
 

 يبياالتحليل الكمي لبعض املؤشرات االقتصادية املتعلقة ابألمساك يف ل. 5

ا اتزء مر الدراسة علر زلاولة قياس أثر بعة العوامع ااددة إلاتاج واست الؾ ا  اؾ يف ليبيا ود ػا للبيػاانت ادلتاحػة. ئيمطوي جت
جتمػػاؾ عوامػػع متعػػددة تػػتثر علػػر إاتػػاج ا  ػػاؾ مم ػػا علػػر سػػبيع ادلثػػاؿ االافػػاؽ االسػػتثماري علػػر قطػػاع الثػػروة البحريػػة، ال ػػرو  

العمالػػػة، و ًنجتػػػا، ولحػػػر البػػػاحثٌن ل يتمحمػػػوا مػػػر احلصػػػوؿ علػػػر سلسػػػلة زمميػػػة عػػػر تلػػػك البيػػػاانت خػػػالؿ دػػػ ة الدراسػػػة  ادلمموحػػػة،
، قػػد ثبتػػا (X( واالسػػت الؾ كمتاػػًن مسػػت ع  Yبت ػػدير العالقػػة بػػٌن اإلاتػػاج كمتاػػًن اتبػػع  ادلسػػت ددة. اكتفػػا الدراسػػة احلاليػػة 

%، وقد مت استخداـ الصورة ا سية حي  تبػٌن أاػا أدضػع الصػي  1عمد مستو  معموية معموية العالقة يف ظلوذج االضلدار البسي  
الفػػ ة  إلمجػػات 0.612و 0.633و 0.562التحديػد مػر المػػاحتٌن االقتصػػادية واإلحصػاةية للفػػ ات الػػثالث. حيػ  بلػػ  معامػػع 

لتاًن يف حوم االست الؾ، وأف االست الؾ يفسر اسبة  يعحس استوابة اإلاتاج مبعدؿ م بوؿ ل التوات مباا وت والثااية علر  والف ة
كبًنة مر التاًن يف حوم اإلاتاج، تعتبارر متشػرا لػزايدة الطلػب علػر ا  ػاؾ يف السػوؽ االػي، حيػ  ح  ػا الفػ ة ا وى أعلػر 

التوات كما جتو مويل   % علر2.3و %5.2حٌن بل  معدؿ الممو إلمجات الف ة والف ة الثااية  يف ،%12معدؿ ظلو بل  حوات 
 (.11  تتدوؿ
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 بعة العوامع ادلتثرة علر إاتاج واست الؾ ا  اؾ .10جدول 

 الدخل عدد السكان الناتج احمللي اإلمجايل استهالك األمساك إنتاج األمساك السنوات
 الفرتة األوىل

1981 6.41 26.21 8,798.8 3.2 2,749.62 
1982 7.42 31.96 8,932.4 3.3 2,706.79 
1983 6.30 14.66 8,511.7 3.5 2,431.91 
1984 3.96 15.43 7,804.7 3.6 2,167.97 
1985 2.17 18.59 7,852.1 3.6 2,181.14 
1986 .79 19.28 6,960.7 3.7 1,881.27 
1987 1.76 20.31 6,011.6 3.8 1,582.00 
1988 5.15 24.45 6,186.0 3.9 1,586.15 
1989 10.20 29.30 7,191.0 3.9 1,843.85 
1990 12.77 28.65 8,246.0 4.4 1,874.09 
1991 19.21 36.71 8,757.3 4.5 1,946.07 
1992 23.70 38.81 9,231.9 4.6 2,006.93 
1993 26.61 40.33 9,137.7 4.7 1,944.19 
1994 33.50 34.34 9,670.8 4.8 2,014.75 
1995 25.81 33.82 10,672.3 4.9 2,178.02 
1996 30.20 33.84 12,327.3 4.9 2,515.78 
1997 36.85 30.58 13,800.5 5.1 2,705.98 
1998 37.00 30.92 12,610.6 5.3 2,379.36 
1999 38.00 32.54 14,075.2 5.5 2,559.13 

 الفرتة الثانية
2000 19.65 33.31 17,620.2 5.6 31,46.46 
2001 25.56 38.57 21,560.8 5.7 3,782.60 
2002 19.83 38.57 30,273.9 5.9 5,131.17 
2003 22.37 38.55 37,221.6 5.9 6,308.75 
2004 38.51 38.57 47,825.7 5.9 8,106.05 
2005 27.15 65.02 66,140.1 5.8 11,403.47 
2006 39.21 60.84 80,414.6 5.7 14,107.82 
2007 33.35 48.10 85,829.0 5.8 14,798.10 
2008 47.40 60.02 107,268.0 5.9 18,181.02 
2009 47.80 62.20 79,712.0 5.9 13,510.51 
2010 48.10 62.20 93,196.0 6.1 15,278.03 
2011 47.35 62.20 47,549.5 6.3 7,547.54 
2012 47.35 62.20 113,491.0 6.3 18,014.44 
2013 47.35 62.20 63,191.3 6.3 10,030.37 
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 اإلحصاةي  ثر االست الؾ علر إاتاج ا  اؾالت دير  .11 جدول
 معدل النمو R2 F املعادلة بند املعادلة ر. املعادلة

 Y= 2.337e0.052X (6.302 )** 0.562 39.712** 5.2% إمجايل الفرتة 1
Y= 0.355e0.120X (5.42 ) الفرتة األوىل 2

** 0.633 29.289** 12% 
 Y= 10.579e0.023X (4.35 )** 0.612 18.934** 2.3% الفرتة الثانية 3

 (.10 حسبا ومجعا مر بياانت اتدوؿ  ملصدر:ا. %1مستو  معموية   **( .%5مستو  معموية   *(         

وللتعرؼ علر أتثًن أجتم العوامع االقتصػادية ااػددة السػت الؾ ا  ػاؾ، ادػ   البػاحثوف اسػتمادا ات الفػرو  والدراسػات السػاب ة 
ومد  تودر البياانت يف جتدا اجملاؿ، ثالث متاًنات مست لة متمثلة يف الواردات والدخع وعدد السحاف قد مت استخدام ا يف ت دير 

تعدد يف صورجتا ادلختلفة اخلطية واللو اريتمية ادلزدوجة وال طع الماقل، وقد اظ رت ااػاوالت عػدـ وجػود أي معادالت االضلدار ادل
مثلػػة لعػػدد السػػحاف ادل صػػورة مم ػػا يف صػػورهتا  ادلتعػػددة قػػد مثلػػا العالقػػة اظػػرا لوجػػود ارتبػػاط قػػوي اوعػػا مػػا بػػٌن ادلتاػػًنات ادلسػػت لة 

لة االزدواج اخلطػػي، وكػػئلك ملػػحلة االرتبػػاط الػػئا . وقػػد مت زلاولػػة معاتػػة ادللػػاكع ا مػػر الػػئي يػػتدي إى ظ ػػور ملػػح ،والػػدخع
حي  استبعد مجيع ادلتاًنات ماعدا ادلتاًن الػئي ؽلثػع عػدد السػحاف،  stepwiseمبختلق الطرؽ وإعادة الت دير تستخداـ  ري ة 

 (. 12موذج اآلسي كما جتو مويل  تتدوؿ  شلا در  استخداـ ظلوذج االضلدار البسي  وقد مثع الف ات الثالثة الم

 الت دير اإلحصاةي  ثر بعة العوامع ااددة الست الؾ ا  اؾ .12 جدول
 معدل النمو R2 F املعادلة بند املعادلة ر. املعادلة

 Y= 6.157e0.352X (8.69)** 0.709 75.484** 35% إمجايل الفرتة 1
Y= 8.248e0.280X (8.42) الفرتة األوىل 2

** 0.425 12.559** 28% 
 Y= 1.527e0.591X (2.27)* 0.298 5.090* 59% الفرتة الثانية 3

 (.10حسبا ومجعا مر بياانت اتدوؿ   ملصدر:ا .%1مستو  معموية   **( .%5مستو  معموية   *(             

إلمجات الف ة وا وى والثااية علر التوات مبػا يعحػس اسػتوابة االسػت الؾ  1.547و  1.952و 1.814حي  بل  معامع التحديد 
مبعدؿ م بوؿ للتاًن يف عدد السػحاف إلمجػات الفػ ة، وأاػ  يفسػر اسػبة كبػًنة مػر التاػًن يف االسػت الؾ، تعتبػارر عػامال م مػا لػزايدة 

يف حػػٌن بلػػ  معػػدؿ الممػػو  %24معػػدؿ ظلػػو بلػػ  حػػوات  الطلػػب علػػر ا  ػػاؾ يف السػػوؽ االػػي، حيػػ  ح  ػػا الفػػ ة الثاايػػة أعلػػر
  (.12علر التوات كما جتو مويل  تتدوؿ رقم  % 28و %2.إلمجات الف ة والف ة ا وى 

  اخلالصة وتوصيات الدراسة. 6

ارد تعت  تممية اإلاتاج السمحي أحد اااور ا ساسية للتممية الزراعية الالزمة دلواج ة تزايد الفووة الائاةية، وعلر الر م مر تودر مو 
اقتصادية و بيعية م مة يف ليبيا إال أف الطاقة اإلاتاجية ال تتماسب مع تلك ادلوارد، شلا أد  إى عدـ الوداء تحتياجات االست الؾ 

مليػوف اسػمة. اسػت ددا الدراسػة  6ػػػػػػػػاللر مر ا  اؾ واطلفا  اسبة االكتفاء الئا  ر م أف عدد السحاف يف ليبيا ال يتوػاوز اا
د الطبيعيػة والزراعػة السػمحية(، كمػا اسػت ددا اليػع االلػار العػاـ لتطػػور ةإبػراز السػمات الرةيسػية للمػوارد السػمحية يف ليبيػا  ادلصػا

الػواردات والصػادرات السػمحية وقيػاس الفوػوة الائاةيػة  إىبعة ادلتشرات االقتصادية ادلتعل ة تست الؾ وإاتػاج ا  ػاؾ تإليلػادة 
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-1981ت الؾ االػػي تالعتمػػاد علػػر سلسػػلة زمميػػة  واالكتفػػاء الػػئا ، أيضػػا اديػػد دػػ ات كفايػػة االاتػػاج وتاطيػػة الػػواردات لالسػػ
(. بيما اتاةد الدراسػة أف جتمػاؾ الاجتا عاما متزايػدا يف اإلاتػػاج واالسػػت الؾ خػالؿ دػ ة الدراسػػة، وبتحليػع العالقػة بيم مػا 2013

اج السمحي مر أجع سد احتياجػات تبٌن أف االاتاج يزداد بزايدة االست الؾ، شلا يعىن أف جتماؾ ج وداأ تبئؿ للم و  ب طاع اإلات
السوؽ االي ادلتزايػدة. ولحػر يف ادل ابػع دػإف الطاقػة االاتاجيػة مػر ا  ػاؾ ال تحفػي االحتياجػات السػموية حيػ  بلػ  متوسػ  دػ ة  

لػحع يـو د   مػر السػمة. ور ػم أف معػدالت االكتفػاء الػئا  تتزايػد ب 222كفاية االاتاج لالست الؾ اليومي خالؿ مدة الدراسة 
مجات مدة الدراسة، وجتو ما يعحس إسموات د   مر  3معدالت االكتفاء الحامع أو ا ي  داةة إال يف  إىعاـ ولحم ا ل تصع 

وجػود دوػػوة  ئاةيػػة قػػد ال تػػتمحر الػواردات مػػر تاطيت ػػا، خاصػػة يف  يػػاب سياسػػة وايلػحة للػػواردات السػػمحية ممبث ػػة مػػر مف ػػـو 
ة حيػػ  بيمػػا المتػػاةد اطلفػػا  االرتبػػاط بػػٌن الػػزمر وكميػػة الػػواردات خػػالؿ دػػ ة الدراسػػة، كمػػا أف ا مػػر الاػػئاةي أو الفوػػوة الائاةيػػ

 خالؿ د ة الدراسة. 108متوس  د ة تاطية الواردات لالست الؾ االي ل تزد عر 
حتيػة ادلرتبطػة تلصػيد البحػري، توصي الدراسة  تباع يليات متطورة لزيػػػادة الطاقػػػة اإلاتاجيػػػة مػػػر ا  ػاؾ، وتطػوير البميػة الت

أيضا تطوير ودعم ال طاعات ادلحملة وادلساادة ل طاع الصيد البحري يف رلاالت الم ع والتسوي  والتصميع، ودعم وتلويع الزراعػة 
يف  د الطبيعيػة عػر سػدجتا. تلػويع ال طػاع اخلػا  والتوسػعةالسمحية مر أجع تاطية الفووة الائاةية مر ا  اؾ اليت تعوز ادلصػا

اإلقػػػرا  وسياسػػػات الػػػدعم للصػػػيادير واحلػػػرديٌن وادلسػػػتثمرير مػػػر أجػػػع زايدة كفػػػاءة قطػػػاع الصػػػيد البحػػػري ومػػػر مث زايدة اإلاتػػػاج 
السمحي. كما توصي تالجتتماـ مبواؿ البح  العملي وتودًن قاعدة بياانت عر ال طاع مبا يساعد ادلخططٌن ومتخئي ال رار علر 

ة بعيدا عر العلواةية. كما توصي تل كيػز علػر بمػاء مػوارد بلػرية زلليػة ذات كفػاءات دميػة ويلع خط  التممية علر أسس صحيح
عاليػػػة يف رلػػػاؿ اإلاتػػػاج السػػػمحي مػػػر خػػػالؿ إالػػػاء ادلعاجتػػػد ومراكػػػز التػػػدريب ادلتخصصػػػة يف ت ميػػػات الصػػػيد البحػػػري واالسػػػتزراع 

 السمحي. 

 املراجع

 :ابللغة العربيةقائمة املراجع 

(. إمحاايػػات ودػػر  االسػتثمار يف الزراعػػة السػػمحية يف ليبيػا. ت ريػػر  ػػًن مملػور م ػػدـ لل يئػػة العامػػة 2015عبػػد الػرحيم  بوعروشػة، مسػػعودة أ
 البيضاء، ليبيا.، راعة والثروة احليوااية والبحريةللز 

علػر سػواحع اتبػع ا خضػر (. دراسػة اسػتطالعية لواقػع االسػتثمار يف الزراعػة السػمحية 2017الصالي، عبػد السػالـ   ؛بوعروشة، مسعودةأ
 . البيضاء. ليبيا.، اودم 16-15يف ليبيا. ادلتطر ا وؿ لالقتصاد الزراعي، اتمعية الليبية لالقتصاديٌن الزراعية، جامعة عمر ادلختار 

 .  لالااد، باداد، العراؽ، مملورات ا مااة العامة دليع ممتوي الثروة السمحية يف الو ر العرا(. 2013االااد العرا دلمتوي ا  اؾ  

، للبحػػػ  العلمػػػي ة، اذليئػػػة الو ميػػػا وىط ، الزراعػػػة السػػػمحية يف ليبيػػػا ودورجتػػػا يف زايدة االاتػػػاج السػػػمحي(. 2008اخلمسػػػي، ج رجػػػب  
  رابلس، ليبيا.

، اتجػوراء، االحياء البحريػةمملورات مركز حبوث ، (2004-2002حالة ادلصاةد والصيد البحري يف ليبيا  (. 2006، سال وايس  قوزيالز 
 .ليبيا



علوم البحبر والتقنيبت البيئية                          مجلة 

 (0202-( )يونيو1(، العدد )6المجلد )

 ........... ليبيا يف السمكية ابملوارد املتعلقة االقتصادية املؤشرات بعض تطور قياس
 

 -17A   .ليبيا، اجلامعة األمسرية اإلسالمية ،املوارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

 .،  رابلس، ليبياوزارة االقتصاد ،جتيئة الثروة البحرية ،ت رير  ًن مملور ،ملروع ادلزارع السمحية يف ليبيا(. 1984ج  ، الل روين

   .10-8 (:7 3، رللة يداؽ البحار .التموع يف الزراعات ادلاةية ويثرر يف صلاح االستثمار .(2004ال بلي، حسر  

 .10-8 (:32 4 ،رللة يداؽ البحارمر مزارع تربية ا حياء ادلاةية   حة اللولة(.  .(2005ال بلي، حسر  

 .10-8 (:55 5، رللة يداؽ البحار .مر مزارع تربية ا حياء البحرية  ثعباف البحر( .(2006ال بلي، حسر  

 12-10للفػػػ ة  ،ورشػػػة عمػػػع حػػػوؿ الػػػمظم ادلطػػػورة لػػػزايدة إاتػػػاج ادلػػػزارع السػػػمحية .(. الزراعػػػة ادلاةيػػػة يف ليبيػػػا2006ال عػػػود، أمحػػػد اذلػػػادي  
 سبتم . ال اجترة، مصر.

. متػػػػػػػػػػػودر علػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػراب  السػػػػػػػػػػوداف(، اخلر ػػػػػػػػػػػـو 7اجمللػػػػػػػػػػد   ،اإلحصػػػػػػػػػػػاءات السػػػػػػػػػػمحية .(2010دلمظمػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة للتمميػػػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػػة  ا
[http://www.aoad.org/Statistical_Fish%20book%20v4.pdf]. 

، السػػػػػػػػػػوداف. 9، اجمللػػػػػػػػػػد  اإلحصػػػػػػػػػػاءات السػػػػػػػػػػمحية .(2015دلمظمػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة للتمميػػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػػة  ا متػػػػػػػػػػودر علػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػراب  (. اخلر ػػػػػػػػػػـو
[http://www.aoad.org/Fish_Book_Vol9.pdf.] 

، السػودافاالس اتيوية العربية ل بية ا حياء ادلاةية(. 2016ادلمظمة العربية للتممية الزراعية    . متػودر علػر الػراب . اصدارات ادلمظمة، اخلر ـو
[http://www.aoad.org/FishStratgy.asp] 

ورشػػة عمػػع حػػوؿ الػػمظم ادلطػػورة لػػزايدة  .(. ادلتشػػرات العامػػة لواقػػع الزراعػػة السػػمحية يف الػػو ر العػػرا2006ادلمظمػػة العربيػػة للتمميػػة الزراعيػػة  
 ال اجترة، مصر.  ،سبتم  12-10للف ة  إاتاج ادلزارع السمحية

 العامػػة للثػػروة البحريػػة، . مملػػورات اذليئػػةحالػػة ادلصػػاةد البحريػػة والصػػيد واالسػػتزراع السػػمحي يف ليبيػػا(. 2009اذليئػػة العامػػة للثػػروة البحريػػة  
  رابلس، ليبيا. 

 .، ليبيا رابلس ،سمويال الت رير. (2002-1985 ت ييم ال طاعات االقتصادية للف ة (. 2003اذليئة العامة للتخطي   

دراسػػة  .ت ريػػر ا مػػاكر الر بػػة والسػػبخات تدلمط ػػة اللػػرقية(. 2005عبػػدالباري، رمضػػاف  و  حػػدود، يلػػو؛ المعػػاس، أيػػوب؛ ادل صػػودي، ج؛
 م دمة إى اللومة اللعبية للعبية ال بة إعداد ا وزوف للدراسات البيئية. 

، رسػػالة ماجسػػتًن .وتسػػوي  واسػػت الؾ اال ػػاؾ يف اتماجتًنيػػة الليبيػػةدراسػػة اقتصػػادية للعوامػػع ادلػػتثرة علػػر إاتػػاج . (2007  محػػد، دا مػػة ج
 ليبيا.   ، سم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عمر ادلختارم دمة ب

 االقتصػػادي الت ريػػر .(2009واالجتمػػاعي   قتصػػاديإلظلػػاء االمااػػة العامػػة تامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، الصػػمدوؽ العػػرا ل ا العػػرا، الم ػػد صػػمدوؽ
 ادلتحدة. العربية ماراترات صمدوؽ الم د العرا، دا، اإلمملو  .ادلوحد العرا

 االقتصػػادي الت ريػػر .(2011ظلػػاء االقتصػػادي واالجتمػػاعي  إلاالمااػػة العامػػة تامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، الصػػمدوؽ العػػرا ل العػػرا، الم ػػد صػػمدوؽ
 .اإلمارات العربية ادلتحدةمملورات صمدوؽ الم د العرا، دا،  .ادلوحد العرا

 االقتصػػادي الت ريػػر .(2013ظلػػاء االقتصػػادي واالجتمػػاعي  إلاالمااػػة العامػػة تامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، الصػػمدوؽ العػػرا ل العػػرا، الم ػػد صػػمدوؽ
 .ادلتحدةاإلمارات العربية مملورات صمدوؽ الم د العرا، دا،  .ادلوحد العرا

http://www.aoad.org/Statistical_Fish%20book%20v4.pdf
http://www.aoad.org/Fish_Book_Vol9.pdf
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، االسػػحمدرية جامعػػة الزراعػػة، كليػػة دكتػػورار، إ روحػػة .ليبيػػا يف  ػػاؾ ا واسػػت الؾ ااتػػاج اقتصػػادية راسػػةد .(2007  تل اسػػم عػػو  لعػػًنج،
 مصر.

 ، ػػرابلس ،الاربيػػة ادلمط ػػة حبػػوث دػػرع .(2010-2000  الزراعيػػة والصػػادرات للػػواردات احصػػاةية الػػرة .(2017  الزراعيػػة البحػػوث مركػػز
 .ليبيا
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 املالحق
 بعة ادلتشرات االقتصادية ادلتعل ة تإلاتاج السمحي يف ليبيا. .1ملحق 

 انتاج امجايل اللحوم االنتاج السمكي الواردات السمكية الصادرات السنوات
1981 0 7.67 6.41 49.22 
1982 0 8.17 7.42 99 
1983 0 8.57 6.3 108 
1984 0 1.99 3.96 146 
1985 0 1.63 2.17 149.17 
1986 0 5.15 0.79 155.56 
1987 0.11 3.73 1.76 156.06 
1988 0.2 2.84 5.15 173.95 
1989 0.2 15.5 10.2 185.1 
1990 0.4 28.38 12.77 191.67 
1991 2.06 8.03 19.21 212.2 
1992 7.82 5.55 23.7 194.79 
1993 4.64 5.97 26.61 200.18 
1994 2.63 7.15 33.5 173.9 
1995 1.73 9.74 25.81 190.61 
1996 1.65 8.28 30.2 204.2 
1997 3.85 2.67 36.85 211.85 
1998 4.13 12.74 37 229.8 
1999 2.72 6.26 38 229.7 
2000 1.88 3.58 19.65 205.27 
2001 0.66 2,27 25.56 239.7 
2002 3.45 6.59 19.83 242.9 
2003 2.32 4.43 22.37 247.07 
2004 3.95 11.9 38.51 253 
2005 3.15 22.27 27.15 302.26 
2006 0.78 15.54 39.21 300.47 
2007 0.43 13.19 33.35 327.07 
2008 1.16 16.55 47.4 334.67 
2009 2.62 32.31 47.8 334 
2010 0.8 46.72 48.1 335.05 
2011 0.8 15.61 47.35 338.61 
2012 0.8 16.2 47.35 332.21 
2013 0.8 16.8 47.35 335.1 
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 أجتم أاواع ا  اؾ ادلعرودة يف ادليار البحرية الليبية .2امللحق 
 االسم العلمي االسم الالتيين  االسم احمللي

              أبوسيق
           أبوخضًن
              أبوشوية
  أوراات
 بال 
  تقرو

  ؽلاين بالمي  
  برؽل 

 بطا ا
  بوق 
  حبر ب رة
  بوري

  كاالمار
 كوات

  دادشي
  دوث
 دروج
  مج ي
  قراقوز
 قراي 

 قارو 
  قزلة

   راب
 قرا و

  حلوؼ
  محراية
  جاات
 كحل 
 كلب
  خمزيرر
 الالج 
 دلبوير
 مارس
 زلراث

 ممکوس
 ماتسييت
 .ماتسوال
 مماين
  سلط 
  مرجاف

Swordfish                                                                                      
Brown wrasse                                                                                                                                 
Piked dogfish                                                          
Gilthead seabream                               
Shi drum                                              
Common seabream                             
Narrow barred spanish mackerel        
Greater amberjack                              
Dusky spinefoot                               
Bogue       
Blue stingray         
Mulet                                                
European squid                              
Chub mackerel                                    
Common dentex                                  
Golden grouper  
Duskt grouper                                     
Caramote prawn                              
White seabream    
Common octopus                             
European seabass  
Parrotfish                                             
Brown meagre  
European conger                                
Grey Triggerfish                                   
Homrayah Common                            
Pink dentex  
Saddled seabream                               
Shark                                                    
Haifa grouper   
Pilot fish                                               
Common dolphinfish                            
Blue fish                                        
Common guitarfish  
Striped seabream  
Butllet tuna                                          
Smoothhound                                      
White grouper  
Atlantic bonito                               
Common pandora                        

Xiphyas gladius 
Labrus merula 
Squalus acanthias 
Sparus aurata 
Umbrina cirrosa 
Pagrus pagrus pagrus 
Scomberomorus commerson 
Seriola dumerili 
Siganus luridus 
Boops boops 
Dasyatis pastinaca 

Fam. Mugilidae 
Loligo vulgaris 
Scomber japonicus 
Dentex dentex 
Epinephelus costae 
Epinephelus guaza 
Penaeus keraturus 
Diplodus sargus 
Octopus vulgaris 
Dicentrarchus labrax 
Sparisoma cretense 
Sciena umbra 
Conger conger 
Balistes carolinensis 
Dentex dentex 
Dentex gibbosus 
Oblada melanura 
Fam. Carcharhinidae 
Epinephelus haifensis 
Naucrates ductor 
Coryphaena hippurus 
Pomatomus saltatrix 
Rhinobathos sp 
Lithognathus mormyrus 
Auxis rochei 
Mustellus mustellus. 
Epinephelus aeneus 
Sarda sarda 
Pagellus erythrinus 
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 مازؿ
 رزاـ

  سرديم 
 صاورو
  صبار 
 سيبي 
  سبت 
  سراف
  سفر

  أسفمد
  أشحاال
  شحوردو
 شفل 
  شلب 
  شول 
  إس ليا
  تموت
  تمتوف

  راجم 
 محرر تريليا
 زمريم 
  زري  
 زرقاية

Barracuda                                            
little tuny                                              
Round sardine  
asfar False scad                  
Annular seabream                               
Cuttlefish                                             
Silver scabbardfish                               
Comber                                                
Angle shark                                         
Sponge                                               
Mediterranean locust lobster              
Scorpionfish                                       
Dusky spinefoot                                
Salema                                               
Greater amberjack                            
Leerfish                                             
Black seabream                               
Comon dentex                                 
Weever  
Striped red mullet                           
Mediterranean moray                      
Picarel                                             
Mak                                           

Sphyraena sp 
Euthynus alleteratus 
Sardinella aurita 
Caranx rhoncus 
Diplodus annularis 
Sepia offIcinalis 
Lepidopus caudatus 
Serranus cabrilla 
Squatina squatina 
Hippospongia communis 
Scylliarides latus 
Scorpaena sp 
Siganus luridus 
Sarpa salpa 
Seriola dumerili 
Lichia amia 
Spondyliosoma cantharus 
Dentex dentex 
Trachinus sp 
Mullus surmuletus 
Murena helena 
Spicara spp 
Fam. Lamnidae 

  FAO, COPEMED, and MBRC (2000) :املصدر              
 


