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  ادللخص
دول العةا.. وقةد تناولة  تعترب اؼبوارد السمكية إحدى أىم اؼبصادر الرئيسية للربوتني اغبيواين وىدفا اسرتاتيجيا يف ربقيق التنميةة وتةوفا الاة اء يف كمةا مةن 

 5002ؼباةر  العةرخ لةال ال ةرت  مةن الدراسة حالة الوضع الراىن إلنتاج األظباك يف ليبيا سواء من الصةيد البحةري أو الزراعةة اؼبائيةة مقارنةة ببةاقي دول ا
اك ، ومدى دور ى ا اإلنتاج يف تقليص حجم ال جو  الا ائية وربقيق االكت اء ال ايت وإبراز أىم التحدايت والعقبات اليت تواجو صةناعة األظبة5002 –

% مةن إصبةاا اإلنتةاج السةمكي 2015قطةار ؾبتمعةة نسةبة يف ليبيا. وقد استهدف  الدراسة أربع دول مااربية ابإلضافة إىل ليبيا حيث ديمل إنتاج ى ه األ
 . 5002يف الوطن العرخ لعام 

 72إىل حة   5002ألة  طةن بنهايةة عةام  52ناحظ من لال ىة ه الدراسةة إن اإلنتةاج السةمكي مةن اؼبصةائد الطبيعيةة يف ليبيةا ارت ةع مةن 
% مةةن أصبةةاا 0102بنسةةبة مسةةا ة . تتجةةاوز  5002ألةة  طةةن بنهايةةة  512مث ألةة  اذباىةةاً تنازليةةاً حةةادا ليةةنخ   إىل  5000ألةة  طةةن بنهايةةة عةةام 

كي ابؼبار  العرخ، إن ى ا االخن اض اغبةاد مةرتبط بلةكل رئيسةي بسةوء إدار  قطةاع الصةيد السةمكي علة  عكةا ابقةي دول اؼباةر  العةرخ اإلنتاج السم
أل  طن  000105و 002175و 052100و 577155فقد حافظ  عل  زايد  إنتاجها السمكي من اؼبصايد لال ن ا فرت  الدراسة لتصل إىل 

تباينةة  مسةةتوايت نةو أنتةةاج األظبةةاك مةةن اؼبةزارع السةةمكية يف كةةل بلةةدان  5000إىل  5002ونا واعبزائةر علةة  التةةواا. مةةن عةام يف موريتانيةا واؼباةةر  وتةة
ألة  طةن يف السةنة إىل معةدالت  0152اؼبار  العرخ عدا )موريتانيا(. لال ى ه ال رت  اخن ة  اإلنتةاج الليةن مةن اؼبةزارع السةمكية وبلةكل واضة  مةن 

 كر، ويرجع ذلك بسبب رئيسةي إىل عةدم وجةود ك ةاءات متخصصةة تةدير ىة ا القطةاع ابللةكل اؼبطلةو . ناحةظ إن ليبيةا وتةونا واعبزائةر قد ال تكاد ت
( علةة  التةةواا وط تاطيةةة ىةة ا العجةةز يف 52-( و )220-( و )220-تواجةةو صبيعهةةا عجةةزا يف اإلنتةةاج احلةةي عةةن احتياجةةات االسةةتهاك يقةةدر بنحةةو )

يف ىةة ه الةةدول عةةن طريةةق زايد  حجةةم الةةواردات. بينمةةا اؼباةةةر  وموريتانيةةا قةةد حققتةةا فائضةةا مةةن اإلنتةةاج السةةمكي احلةةي عةةن احتياجةةةات  اإلنتةةاج احلةةي
 ، أدى ذلك إىل فائ  إنتاجها يف التصدير. 5002أل  طن يف عام  252152و 252105االستهاك قدرت بنحو 

mailto:البريد%20الإلكتروني:%20ism@abdalrhman.sebhau.edu.ly
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 .من الا ائياأل ،الصادرات والواردات ،االنتاج ،اؼبار  العرخ، المرو  السمكية الليبية :دالةالكلمات ال

Abstract 

Fish resources are the most important source of animal protein and its rational exploitation is a strategic goal in 

achieving food security in many countries.  This study compared the current situation of fish production, both 

marine fisheries and aquaculture in Libya with the rest of the Maghreb countries during the period from 2005 to 

2015. The study targeted four countries in addition to Libya, namely Tunisia, Algeria, Morocco, and Mauritania, 

where the production of these countries together represented 51.6% of the total fish production in the Arab world 

for the year 2015. The marine fisheries sector is the main contributor to fish production in Libya. It was noted in 

this study that fish production from capture fisheries in Libya increased from 27 thousand tons at the end of 2005 

to 47 thousand tons by the end of 2010, then took a sharp descending trend to decrease to 3.5 thousand tons by 

the end of 2015, with a contribution that did not exceed 0.17% of the total fish production in the Maghreb. This 

sharp decline is mainly related to the mismanagement of the fishing sector, unlike the rest of the Maghreb 

countries, which kept increasing its capture fish production during the same study period to reach 644.33, 

137.00, 117.46 and 100.12 thousand tons in Mauritania, Morocco, Tunisia, and Algeria, respectively. From 2005 

to 2010, the levels of growth of fish production from aquaculture varied in all countries of the Maghreb except 

Mauritania. Between 2010 to 2015, the Libyan aquaculture production clearly decreased from 0.35 thousand tons 

per year to levels that may be negligible, mainly due to the lack of specialized competencies to manage this 

sector as required. Libya, Tunisia, and Algeria are all facing a deficit in local production for consumption needed 

was estimated at -571, -570, and -29 respectively. This deficit in local production in these countries was covered 

by increasing the volume of imports. While Morocco and Mauritania have achieved a surplus of domestic fish 

production, which was estimated at 565.03 and 527.37 thousand tons in 2015. This led to a surplus of their 

production in exports.  

Keywords: Libyan fisheries, The Maghreb, Production, Exports and imports, Food security. 

 ادلقدمة. 1

أىدافا لتنظيم ومسا ة مصايد األظباك وتربية األحيةاء اؼبائيةة يف ربقيةق األمةن الاة ائي ؼبةا  5050تتي  لطة التنمية اؼبستدامة لعام 
، مملة  تربيةة 5005مليةون طةن عةام  020مليارات نسمة. ولقةد بلةا اإلنتةاج العةاؼبي مةن األظبةاك ذروتةو عنةد حةواا  2يزيد عن 

جةةم عةةام ك  210هاك األظبةةاك الا ائيةةة مةةن % مةةن اومةةوع، ولقةةد ارت ةةع نصةةيب ال ةةرد الواحةةد مةةن اسةةت72حةةواا  األحيةةاء اؼبائيةةة
 (.FAO, 2018) 5002عام  جمك  5015إىل  0250

ولقد أصبح  فكر  االعتماد عل  ال ات شعارا أساسةيا يف لةل جائحةة كةورود وىةدفا اسةرتاتيجيا يف ربقيةق التنميةة وتةوفا 
كما من دول العا. وال ي يعين يف األساس إتباع سياسات تقوم عل  مبدأ ضرور  االست اد  الكاملة من كل اؼبوارد احلية الا اء يف  

وبناء قاعد  زراعية وصناعية هتدف إىل تقليص التبعية السياسية واالقتصادية للسوق العاؼبية وحصر االعتماد عل  اػبةارج يف أضةيق 
 وابللروط اليت تتاءم مع اؼبصلحة العامة.اغبدود للضرورايت القصوى 

% 20ونظرا لأل ية االقتصادية لألظباك كمصدر مهم للربوتني اغبيواين فقةد بينة  الدراسةات إن الربوتةني السةمكي يلةكل حةواا 
ظباك (، ومن اؼباحظ أن نسبة الربوتني يف غبوم األTacon and Metian, 2013من الربوتني الكلي اؼبستهلك يف الا اء )

% مةةن الةةوزن اعبةةاف وىةةةي أعلةة  مةةن نسةةبة الربوتةةني يف اللحةةةوم اغبمةةراء األلةةرى والبةةي  واؼبنتجةةات اللبنيةةةة 20-50تلةةكل مةةن 
(Arvanitoyannis and Kassaveti, 2008كة لك يتميةز الربوتةني السةمكي بقيمتةو )  الا ائيةة العاليةة مةن األضبةاض
سةتوايت مرت عةة مةن ال يتامينةات ممةل فيتةامني أ ود واؼبعةادن ممةل الكالسةيوم % وم52مينية ونسبة مرت عة من الدىون تصل إىل األ
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واليود واغبديد. بناء عل  تكالي  اإلنتاج فمن اؼبعروف أن تكالي  اغبصول عل  الربوتةني مةن األظبةاك اقةل بكمةا مقارنةة ابللحةوم 
 (.Vladau et al., 2008ابغبمراء والدواجن )

الرئيسةيني الصةيد واالسةتزراع يف الةوطن العةرخ أحةد أىةم ؾبةاالت التنميةة اؽبامةة والةيت ال يقةل دورىةا يف  تعترب اؼبوارد السمكية بلقيها
مليةون طةن  714االقتصاد العرخ عةن دور البةرتول فيمةا لةو اسةتال  اسةتااال علميةا. ولقةد بلةا اإلنتةاج السةمكي يف الةوطن العةرخ 

 من اإلنتاج العاؼبي لألظباك. %514(، بنسبة قدرىا 5002 ،)منصور 5007عام 
صبةةاا مسةةاحتها حةةواا يضةةم اؼباةةر  العةةرخ طبةةا دول عربيةةة، ىةةي: ليبيةةا، وتةةونا، واعبزائةةر، واؼباةةر ، وموريتانيةةا وتبلةةا إ

% مةةن مسةةاحة الةةوطن العةةرخ، وىةةي تقةةع يف ممةةال أفريقيةةا فبتةةد  علةة  شةةاط  البحةةر 75وتلةةكل مةةا نسةةبتو  5مكةة  212451070
م كمةا ىةو مبةني ابعبةدول كة  5,202 احيط األطلسي، ويبلا طول اللةريط السةاحلي لاربةاد اؼباةرخ حةواا األبي  اؼبتوسط وح 

حةواا  5002% من سواحل الوطن العرخ أبكملو. ولقد بلا إنتاج صبيع دول الوطن العرخ من األظباك لعةام 54(، أي 0رقم )
% مةةن أصبةةاا اإلنتةةاج وتعتةةرب موريتانيةةا واؼباةةر  أىةةم الةةدول 2015ألةة  طةةن سبمةةل دول اؼباةةر  العةةرخ ؾبتمعةةة نسةةبة  7,550102

 (. 5002% عل  التواا )اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية،5017% و77العربية اؼبصدر  لألظباك يف الوطن العرخ بنسبة 
 

 ل السواحل ومساحات الرصي  القاري بدول اؼبار  العرخ.يبني طو   .1جدول 

 الدول
 طول الساحل

 )كم(
 مساحة الرصيف القاري

 مياه شروب مياه عذبة (0)كم

 - 200.00 80,000 1,300 تونا
 8.64 500.00 95,000 1,280 اعبزائر
 - - 5,500 1,900 ليبيا
 - 250.00 160,000 3,500 اؼبار 
 338.00 21.80 23,400 730 موريتانيا

 (2015) اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعيةاؼبصدر: كتا  االحصاءات السمكية الصادر عن           
 

 مشكلة الدراسة. 1.1
كةةةم ديتةةةد علةةة  طةةةول البحةةةر األبةةةي  اؼبتوسةةةط، وتبلةةةا مسةةةاحة الةةةرف القةةةاري  ةةةو   1,920ليبيةةةا لةةةديها لةةةط سةةةاحلي يبلةةةا حةةةواا 

وتكمةةةةن أ يةةةةة الرصةةةةي  القةةةةاري كونةةةةو ىةةةةو مركةةةةز تواجةةةةد األحيةةةةاء البحريةةةةة دون ابقةةةةي البحةةةةار واحيطةةةةات كيلةةةةومرت مربةةةةع   55000
(Milanese et al., 2008) مةن األحيةاء البحريةة سةواء كانة  نباتيةة أو حيوانيةة ولاصةة ذات اعبةدوى 90، وتعةي  فيةو %

 .(2020االقتصادية )بوعروشو وآلرون، 
اؼبساىم الرئيسي يف إنتاج األظباك يتكون اإلنتاج السمكي اللين من تربية األحياء اؼبائية والصيد البحري ويعد قطاع الصيد 

وعلة  الةر م مةن الصة ات الطبيعيةة والبيئيةة، فةةن صةناعة  .٪ من أصباا اإلنتاج السمكي يف ليبيةا98يف ليبيا، حيث ديمل أكمر من 
 عةةد  %. مةن دحيةةة ألةرى، علةة  الةر م مةةن تدشةني1صةيد األظبةاك ؽبةةا مسةا ة متواضةةعة يف النةاتإل احلةةي اإلصبةاا الليةةن اقةل مةةن 

ملاريع استممارية عديد  يف ؾبال الزراعة السمكية منهةا: ملةروع وجةوراء للزراعةة اؼبائيةة وملةروع مصةنع أعةاف األظبةاك ابػبمةا 
روع مزرعة اؼبسةييد وملروع وادي اػببطة ابلقر  من مدينة درنة وملروع استكمال وتلايل عني الزاينة للزراعة اؼبائية ببناازي ومل

مليةةون دوالر يف ؾبةةال االسةةتزراع اؼبةةائي يف ليبيةا. ولكةةن ال يةةزال ؽبةة ا القطةةاع  29,052,493بةةوللي بتكل ةةة إصباليةة ه البحريةة ابلقةةر 
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. يف حةني يتكةون قطةاع ذبهيةز األظبةاك يتكةون سةابقا (FAO, 2015)٪ 2مسا ة ىاملية يف اإلنتاج السمكي اللين أقل مةن 
مصانع معاعبة ا لبها متوق  حاليا عن العمل. يف ليبيا، يرتاوح استهاك ال رد يف ليبيا من األظباك واؼبنتجات السمكية من  7من 
 (. 2019 ،)منصوركجم   12إىل  10

ألة   47وعل  الر م من أن صناعة المرو  السمكية الليبية قد شهدت نواً وتوسًعا كباًا يف العقود اؼباضية بلا  أكمر من 
، إال أاةةا منةة  العقةد اؼباضةةي تواجةةو المةةرو  السةةمكية الليبيةةة العديةد مةةن التحةةدايت والصةةعوابت ال نيةةة واؼباليةةة 2011طةن اايةةة عةةام 

 (. 1اقة تطور اإلنتاج السمكي اللين وأدت إىل اخن اضو بلكل كبا جدا كما ىو موض  ابللكل )واليت إع

 

 (2015–1945كمية اإلنتاج من األظباك يف ليبيا ابألل  طن لال ال رت  من )  .1شكل 
 (2019لرون، آو  وبو عروشو ) بواسطة الباحثط احتساهبا  :اؼبصدر

 أىداف الدراسة. 0.1
هتدف الدراسة إىل استعراض حالة اؼبوارد السةمكية الليبيةة مقارنةة بةدول اؼباةر  العةرخ وإبةراز أىةم التحةدايت والعقبةات     

 اليت تواجو الصناعة السمكية يف ليبيا وتتضمن ى ه الدراسة االيت:
اؼباةةر  العةةرخ لةةال فةةرت  مةةن  دراسةةة تطةةور اإلنتةةاج السةةمكي الليةةن مةةن اؼبصةةايد الطبيعيةةة واؼبةةزارع السةةمكية مقارنةةة بةةدول -

 .2015إىل  2005
تقدير حالة ال جو  الا ائية واالكت اء ال ايت ونصيب ال رد من األظباك يف ليبيا مقارنة بدول اؼبار  العرخ لال فرت  ن ا  -

 ال رت .
 مناقلة أىم اؼبعوقات والعوائق اليت تواجو تطور اؼبوارد السمكية يف ليبيا. -

 ي للدراسةالبحث األسلوب .1.1
قةةةد تناولةةة  ىةةة ه الدراسةةةة ابلتحليةةةل اؼبلةةةاكل الةةةيت أدت إا إعاقةةةة تطةةةور اإلنتةةةاج السةةةمكي يف ليبيةةةا هبةةةدف وضةةةع إطةةةار لضةةةمان 
االستاال اؼبستدام للموارد السمكية بليبيا، حيث استعرض  األوضاع الراىنة إلنتاج األظباك بلقيها الزراعةي والصةيد وإحصةاءاهتا 
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اسةةة للةةنظم والتلةةريعات اؼبتعلقةةة صنتةةاج وتصةةنيع األظبةةاك يف ليبيةةا مقارنةةو ببةةاقي دول اؼباةةر  العةةرخ إضةةافة إا وقواعةةد معلوماهتةةا ودر 
التعرف األمن الا ائي يف اإلنتاج السمكي بدول اؼبار  العرخ. وربقيقاً ألىداف الدراسة ط االعتماد عل  قواعد البيادت اؼبدرجة 

 إىلبيةة للتنميةة الزراعيةة والتقةارير الرظبيةة الصةادر  مةن اؼبؤسسةات اغبكوميةة الليبيةة ابإلضةافة ( واؼبنظمةة العر FAOمن قبةل منظمةة )
 البحوث والدراسات اؼبنلور  هب ا اللأن.

 قطاع الصيد السمكي يف ليبيا. 0

عل  الر م من ان قطاع الصيد يف ليبيا يعترب من أصار اؼبصايد حبوض البحر اؼبتوسط إال انو يعترب من القطاعات االقتصادية اؼبهمة 
. ينقسةم السةاحل الليةن إىل  ةاث منةاطق صةيد رئيسةية، منطقةة طةرابلا، وىةي سبتةد مةن (Milanese et al., 2008)بليبيةا 

عببل األلضر، و ىي سبتد من حدود تونا إىل وادي كعام، منطقة لليإل سرت، و ىي وسبتد من وادي كعام إىل الزويتينة، منطقة ا
. يتكون قطاع صيد األظباك يف ليبيا من األنلطة التالية؛ الصةيد اغبةريف، (Lamboeuf, 2000) الزويتينة إىل اغبدود مع مصر

٪ يف للةيإل 22٪، و23٪ تليهةا 55صيد المبةارا، الصةيد الصةناعي بلةباك اعبةر، وصةيد التونةة، يرتكةز معظمهةا يف اؼبنطقةة الاربيةة 
. تعترب األظباك القاعية ىي ا لب األنواع اؼبصاد  بواسطة شباك القوار  (Filogh, 2019)سرت واعببل األلضر عل  التواا 

٪ مةن إصبةاا اؼبصةيد 4اغبرفية بينما يستهدف الصيد ابالمبارا أظباك احيط الصاا ، يف حني توفر مصايد التونة الصناعية أقل مةن 
. ارت ةةع عةةدد اؼبراكةةب اغبرفيةةة مةةن (Filogh, 2019)٪ مةةن إصبةةاا الصةةيد الليةةن 24ك السةةردين بينمةةا يصةةل حجةةم صةةيد اظبةةا

لصةناعية س ينة المبارا، بينمةا تتكةون السة ن ا 165دبا يف ذلك  2008مركب يف عام  2465إىل  1950مركب يف عام  220
. يُبةاع 2008سة ينة يف عةام  140إىل  1950سة ن يف عةام  10من س ن صيد ا لبها فبلوكةة للقطةاع اػبةاص، ولقةد زادت مةن 

معظم اؼبصيد اللين يف األسواق اغبضرية الرئيسية، ابستمناء جزء من أظباك السط  الصاا  اليت يةتم نقلهةا إىل مصةانع التعليةب. يف 
بدأت اغبكومة الليبية يف تطوير قطاع المرو  السمكية من لال إنلاء ىيئة المةرو  البحريةة لتطةوير الصةناعة شبانينات القرن اؼباضي، 

 ،مينةةةاء ومرفةةةأ صةةةيد تتةةةوزع علةةة  طةةةول السةةةاحل الليةةةن ترتكةةةز معظمهةةةا يف اؼبنطقةةةة الاربيةةةة )لعةةةاج 135البحريةةةة، فةةةتم إنلةةةاء عةةةدد 
وجرافةات وسة ن كبةا   وحد  صيد عاملة ما بني قوار  3,371عدد إىل (. ك لك تطوير األسطول الصيد اللين ليصل ال2007

صبعية تعاونية لاصةة ابلصةيادين ط سبويلهةا مةن قبةل اغبكومةة لتكةون دبمابةة مراكةز  24(. أيضا إنلاء 2020لرون، آ)بوعروشو و 
أيضا ط تطةوير ودعةم عمليةات التجةار  ، (Khalfallah et al., 2015)للصيد هتدف إىل توفا اؼبتطلبات الازمة للصيادين  

(. لةال ال ةرت  الةةيت 2005مرافةق قطةاع الصةةيد علة  طةول السةةاحل )منظمةة األ  يةة والزراعةةة،  واالسةتام واؼبناولةة والتوزيةع وتعزيةةز
إىل  1988طةةن يف عةةام  6,000تلةة  إنلةةاء ىيئةةة المةةرو  البحريةةة، فقةةد تطةةورت أنلةةطة الصةةيد، حيةةث نةةا اؼبؤشةةر فبةةا يقةةر  مةةن 

يةةات صةةيد يف إطةةار التنميةةة اؼبلةةرتكة مةةع . عةةاو  علةة  ذلةةك، وقعةة  السةةلطات الليبيةةة عةةد  ات اق2000طةةن يف عةةام  50,000
،ط توقيةع ات اقيةة صةيد بةني ليبيةا  1995و أيضةا يف عةام  (Khalfallah et al., 2015)الدول اواور ، ممل تةونا وإسةبانيا 

٪ مةةةن إصبةةةاا صةةةيدىم إىل ليبيةةةا و يف مةةةايو 20ومصةةةر ظبحةةة  ىةةة ه االت اقيةةةة للصةةةيادين اؼبصةةةريني ابلعمةةةل يف اؼبيةةةاه الليبيةةةة دبقابةةةل 
كيلةومرت مربةع وقةد سةا   ىة ه اؼبنطقةة   335.120( علة  مسةاحة EEZ، أعلن  ليبيا عةن منطقةة اقتصةادية حصةرية )2009

 يف تطوير قطاع الصيد لاصة صيد األظباك اغبرفية.
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 (0213-0223بدول ادلغرب العريب ) كمية اإلنتاج من ادلصايد الطبيعية يف ليبيا مقارنة  .1.0
كةةم( ضةةمن بلةةدان اؼباةةر   3,500كةةم بعةةد اؼباةةر  )  1,900كمةةا ىةةو معةةروف أن ليبيةةا سبتلةةك حين أطةةول سةةاحل حبةةري حةةواا 

 100العرخ وان الدراسات اغبديمة قد أكدت إن اؼبخزون اللين من األظبةاك عةاا جةدا، حيةث ديكةن أن يصةل الصةيد إىل حةواا 
(، ولكةن 2019 ،أل  طن من ـبتل ة األنواع السمكية سنوايً دون استن اد ى ه المرو  أو التعرض ألي نةوع مةن اؼبخةاطر )منصةور

اإلنتاج اللين من األظباك ضةئيل جةدا مقارنةة مةع طةول مسةاحة السةواحل األلةرى بةدول اؼباةر  العةرخ كةم ىةو مبةني ال يزال حجم 
 (. 2ابللكل )

 
 مقارنة كمية االنتاج السمكي من اؼبصائد الطبيعية مع اطوال السواحل بدول اؼبار  العرخ .0شكل 

 بواسطة الباحث :اؼبصدر
 

ألةة  طةةن  بنهايةةة عةةام  27صةةايف اإلنتةةاج السةةمكي مةةن  اؼبصةةائد الطبيعيةةة يف ليبيةةا مةةن ( تطةةور 2وناحةةظ مةةن اعبةةدول )
% ويرجةةةع السةةةبب يف ذلةةةك إىل زايد  عةةةدد مةةةوان  2.8دبسةةةا ة إصباليةةةة بلاةةة   2010ألةةة  طةةةن بنهايةةةة عةةةام  47حةةة   2005

ياحةظ أن وحةدات الصةيد قةد زادت ومراف  الصيد واعبرافات وقوار  الصيد دبختل  أنواعها ومستلزمات الصيد اؼبختل ة، حيث 
( مث ألةةة  اإلنتةةةاج السةةمكي مةةةن اؼبصةةةائد 2008 ،)اػبمسةةي 2004وحةةةد  عةةةام  4,128إىل  1979وحةةةد  يف عةةام  338مةةن 

% مةن إصبةةاا اإلنتةةاج السةةمكي 0.17بنسةبة مسةةا ة . تتجةةاوز  2015ألةة  طةةن بنهايةةة  3.5اذباىةاً تنازليةةاً حةةادا ليةنخ   إىل 
تليهةا  %28.66% مث تليهةا موريتانيةا بنسةبة 60.86ابؼبار  العرخ، بينما كان  نسبة مسا ة فبلكة اؼبار  ىي األعلة  دبعةدل 

% علةة  التةواا. أن االخن ةةاض اغبةةاد يف كميةةة اإلنتةاج السةةمكي يف ليبيةةا يةةرتبط بلةةكل 4.45% و 5.85تةونا واعبزائةةر بنسةةبة   
بسةوء إدار  ىة ه المةةرو  السةمكية وقطةاع الصةةيد السةمكي علة  وجةو اػبصةةوص؛ وبضةع  الوضةع األمةةين فبعةد أحةداث  ةةور   رئيسةي
وحدوث العديةد مةن التعةدايت علة  مرافةق ومةوان  الصةيد؛ شةبكات التوزيةع  ةا ال عالةة؛  قد توق  الدعم اغبكومي 2010فرباير 

بنةةاء علةة  دراسةةة مقدمةةة مةةن )بوعروشةةو  % مةةن العةةاملني يف قطةةاع الصةةيد.60فضةًا عةةن ىجةةر  العمالةةة الوافةةد  و الةةيت كانةة  سبمةةل 
قطةةاع الصةةيد البحةةري يف العلةةر السةةنوات األلةةا   ( والةةيت بينةةوا فيهةةا حةةدوث اخن ةةاض كبةةا يف أعةةداد العةةاملني يف2020 ،وآلةةرون

. كةةة لك أوضةةةةح  2008عامةةةةل لةةةال  4,120مقارنةةةة بةةةة  2014عامةةةل يف قطةةةةاع الصةةةيد لةةةال عةةةةام  1,500حيةةةث بلةةةا 
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وحةد  صةيد  ةا عاملةة يف  4,538وحةد  صةيد ليتطةور ىة ا العةدد ليصةب   866بوعروشو أن وحدات الصةيد الاةا عاملةة كانة  
% لايةا  عمليةات الصةيانة والتجديةةد بسةبب توقة  الةةدعم 25دد مةةواين الصةيد واؼبرافة  العاملةة بنسةةبة وكة لك تنةاقص عة 2014

اغبكومي. وعلة  العكةا مةن ذلةك فقةد حافظة  ابقةي دول اؼباةر  العةرخ علة  زايد  إنتاجهةا السةمكي مةن اؼبصةايد لةال ن ةا 
موريتانيةةةا واؼباةةةر  وتةةةونا واعبزائةةةر علةةة  ألةةة  طةةةن يف  100.12و 117.46و 137.00و 644.33فةةةرت  الدراسةةةة لتصةةةل إىل 

% من ؾبموع الصادرات 10% من الناتإل احلي اؼبارخ وىو ما ديمل حواا 3التواا. فمما يف اؼبار  يلكل قطاع الصيد حواا 
ار  عل  ( أن الصيد السمكي من أىم الصناعات يف اؼب2013 ،ولو إسهام واسع يف االقتصاد الوطين اؼبارخ. فلقد ذكر )قواطي

جديد  للصيد البحةري  اسرتاتيجية 2009الر م من انو  ا قادر عل  تلبية الطلب احلي، ل لك أطلق  اغبكومة اؼباربية يف عام 
 . ويهةةدف ىةة ا الةةربدمإل إىل ربقيةةق تنميةةة مسةةتدامة يف قطةةاع الصةةيد البحةةري وزايد  2020-2009ـبطةةط أليةةوتيا ربمةةل اسةةم  

موقةع جديةد إلرسةاء سة ن الصةيد و تطةوير  11. ابإلضافة إىل ذلك ط بنةاء 2020 ة أضعاف ح  إنتاج األظباك من الصيد بما
مينةاء رئيسةي وربسةني وصةول الصةةيادين لألسةواق و تةوفا التةدريب التقةين واؼبسةةاعد  يف سبويةل نقةل األظبةاك الطازجةة لألسةةواق  11

% مةةن النةةاتإل احلةةي اؼبوريتةةاين 6–4ؼبصةةايد السةةمكية يف موريتانيةةا (. بينمةةا ديمةةل قطةةاع ا2017 ،)اؼبنظمةةة العربيةةة للتنميةةة الزراعيةةة
فرصة عمل وتقدر حصيلة الصيد اؼبوريتاين حواا مليون طن ومع ذلك الزال  تعاين موريتانيا من نقص   40,000ويوفر أكمر من 

، بينمةا تلةكل (FAO, 2018)لطبةوط كبةا يف البةين التحتيةة. وتعتةرب موريتانيةا ابإلضةافة إىل الصةني  ةا اؼبصةدرين األوائةل لإ
 (. 2013 ،يد اؼبوريتاين احقق )عبداغبميد% من اؼبص90اظباك اللعا  اؼبرجانية حواا 

شةارك  تةونا واعبزائةر واؼباةر  مةع دول أعضةاء يف االربةاد األوروخ دببةادر  مةن منظمةة األ  يةة والزراعةة يف بةردمإل التنميةةة 
تستند عل  استخدام اؼبستدامة لاقتصاد األزرق يف  ر  اؼبتوّسط من اجل ربقيق االستخدام اؼبستدام للمحزودت السمكية واليت 

الصيد الرشيد ؼبصائد األظباك وإلااء فبارسات الصيد الضار  واليت تسةاىم يف الصةيد اعبةائر ودعةم العةاملني يف ؾبةال الصةيد البحةري 
 ,FAO) والتنمية الري ية للمنةاطق السةاحلية فبةا أسةهم كةل ذلةك يف زايد  اإلنتةاج السةمكي مةن اؼبصةايد الطبيعيةة يف تلةك الةدول

منهةا للصةيد  10نةاء صةيد جديةد، مي 41. ك لك عززت تةونا بنيتهةا التحتيةة لقطةاع الصةيد البحةري سبملة  يف إحةداث (2018
أل  قةار  للصةيد السةاحلي والبقيّةة  12أل  مركب صيد منها حواا  13العميق. ويضّم أسطول الصيد البحري التونسي حواا 

% 17مركباً لصيد النت. ويوفر الصةيد البحةري  40مركب لصيد السردين و 400للصيد ابعبّر وابللباك الدائرية. كما يوجد قرابة 
ألة  حبّةار  54ألة  شةخص مةنهم حةواا  100اا عائدات الصادرات الا ائية. ويلّال نلاط صيد األظباك ما يزيد عن من إصب

 .(Halouani et al., 2015) بص ة مباشر  إضافة إىل صانعي اؼبراكب والّلباك والعاملني يف مصانع الّتحويل و اه
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 2015-2005ر  العرخ لال ال رت  من يبني معدالت نو اإلنتاج السمكي من اؼبصايد الطبيعية بدول اؼبا .0جدول 

 
       ة العربية للتنمية الزراعية، اعداد مت رقة من الكتا  السنوي لإحصاءات السمكية.ماؼبصدر: اؼبنظ      
  * ط حساهبا بواسطة الباحث       

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدولة
 3.88 3.53 15.74 5.3 47 54.1 47.8 47.4 33 39.22 ليبيا

 131.6 127 122.1 112.5 110.5 98.1 97.85 96.9 101.6 107.9 تونس
 100.12 101.58 104.05 105.56 101.76 93.41 127.94 139.26 148.44 156.73 اجلزائر
 1,368 1,368 1,261 1,184 1,137.22 1,137.2 1,158.58 1,007.3 877.9 866 ادلغرب

 644.33 644.33 644.33 644.33 644.33 644.33 644.33 828.11 666.45 661.4 موريتانيا
 0.17 0.15 0.73 0.25 2.3 2.66 2.3 2.23 1.8 2.14 مسامهة ليبيا )%(

 5.85 5.65 5.68 5.48 5.41 4.83 4.71 4.57 5.55 5.89 مسامهة تونس )%(
 4.45 4.52 4.84 5.14 4.98 4.6 6.16 6.57 8.12 8.55 مسامهة اجلزائر )%(

 60.85 60.95 58.72 57.7 55.72 56.09 55.79 47.53 48.04 47.29 ادلغرب )%(مسامهة 
 28.66 28.7 30 31.4 31.57 31.78 31.02 39.08 36.47 36.11 مسامهة موريتانيا )%(
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 الزراعة السمكية يف ليبيا. 1

 (3مليون طن كما ىو مبني ابللكل ) 80.00بلا اإلنتاج العاؼبي من الزراعة السمكية حواا  2016يف عام 
(FAO, 2018) 759 ةةمقارنة بة 2014مليون طن وذلك عام 1.06. بينما بلا إنتاج الوطن العرخ من االستزراع السمكي 

. وعل  الر م من األ ية االقتصادية لاستزراع السمكي عاؼبيا وعربيا فا يزال ى ا النلاط صاا 2008أل  طن وذلك عام 
( إن اإلنتاج السمكي اللين 2020 ،فلقد ذكرت )بوعروشو وآلرونجدا يف ليبيا وليا لو أ ر ي كر يف الناتإل احلي اإلصباا. 

 لصيد أكمر منو من قطاع الزراعة السمكية. يعتمد بلكل عام عل  قطاع ا

 
 يبني اإلنتاج العاؼبي لألظباك من اؼبصائد الطبيعية وتربية  االحياء اؼبائية .1شكل 

 (FAO, 2018اؼبصدر: )
 

يتكةةون االسةةتزراع اؼبةةائي يف ليبيةةا مةةن عنصةةرين: االسةةتزراع اؼبةةائي العةة  ، واالسةةتزراع اؼبةةائي البحةةري، يهةةيمن علةة  اؼبكةةون 
 Dicentrarchus labraxاألول إنتاج اظباك اؼبربوك وأنواع البلطي، بينما العنصر األلا يهيمن عليو إنتةاج اظبةاك القةاروص 

. ومن لال السرد التارخيي لاستزراع السمكي يف ليبيا يتبني انو ال Sparus aurutus (FAO, 2015)والدنيا األوروخ 
ألة  اصةبعية مةن اظبةاك  220عةن طريةق اسةتااد واسةتزراع  1977طةويا فاحاولةة األوىل ؽبة ا النلةاط بةدأت يف عةام  ديتلك ورخيا
والبلطةةةةةةةي النيلةةةةةةةي  Ctenopharyngodon idellusالعلةةةةةةةن ألةةةةةةة  اصةةةةةةةبعية مةةةةةةةن اظبةةةةةةةاك اؼبةةةةةةةربوك  590اؼبةةةةةةةربوك و

Oreochromis niloticus ا  سةد وادي كعةام دبسةاحة إصباليةة تقةدر بنحةو يف اؼبياه الع بةة ببحةايت سةد وادي اوينةني وحبة
طن سنواي يف كل  اؼبوقعني. ك لك أقيم  العديد مةن مةزارع اؼبيةاه الع بةة األىليةة لنةو  ليبيةا  230ىكتار وبطاقة إنتاجية  146

النلةةاط ( ونظةةرا لقلةةة الطلةةب علةة  ىةة ا النةةوع مةةن األظبةةاك فقةةد توقةة  ىةة ا 2008 ،مزرعةةة )اػبمسةةي 790قةةدر عةةددىا حبةةواا 
ولاصةةة يف حبةةاات السةةدود. كةة لك ط اسةةتخدام ميةةاه اللةةرو  )متوسةةطة اؼبلوحةةة( يف الزراعةةة السةةمكية مةةن لةةال اسةةتزراع اظبةةاك 
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اغبة البلطي النيلي والبلطي األضبر اؽبجني خبليإل عني كعام ابستخدام األق اص العائمة. ونظرا لندر  اؼبياه الع بة بليبيا وتوفر اؼبياه اؼب
ؼباغبةةة فقةةد ركةةزت اغبكومةةة الليبيةةة علةة  االسةةتزراع البحةةري بواسةةطة نظةةامي االسةةتزراع اؼبكمةة  واللةةبة اؼبكمةة . ف ةةي اايةةة واللةةبة ا

يف للةيإل عةني الازالةة دبسةاحة و البةوري الممانينات بدأت أوىل ؿباوالت االستزراع البحةري لةبع  األظبةاك ممةل القةاروص والةدنيا 
ىكتار ابستخدام النظام  12ص العائمة واغبضائر اؼبسيجة، عني الزاينة دبساحة تقدر حبواا ىكتار ابستخدام األق ا 600إصبالية 

(. لقد ط استخدام االق اص العائمة عن طريةق 1993 ،اؼبكم  ترىب فيها اظباك القاروص واألوراو )اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية
لزراعة اظبةاك القةاروص والةدنيا. ومةن لةال البيةادت  2004 عام ومزرعة فروه يف 1999استحداث مزرعة رأس اؽبال يف عام 

اؼبتاحةةة مةةن مركةةز حبةةوث األحيةةاء البحريةةة فةةان االسةةتزراع البحةةري القةة  اىتمةةام الكمةةا مةةن اؼبسةةتممرين منةة  اايةةة التسةةعينيات وذلةةك 
الزاويةةةةة وشةةةةاط  التليةةةةل )بوعروشةةةةو صنلةةةاء العديةةةةد مةةةةن اؼبةةةةزارع ذات اإلنتةةةةاج التجةةةةاري اؼبلحةةةةوظ ممةةةةل رأس اؽبةةةةال والسةةةةبخة وشةةةةط 

(. ولقد أنلةأت اغبكومةة الليبيةة العديةد مةن األجسةام اغبكوميةة ؼبتابعةة وتطةوير الزراعةة اؼبائيةة يف ليبيةا ممةل مركةز 2008 ،والصاي
عةةةة دراسةةةة (، ابإلضةةةافة لةةة لك ن ةةة ت وزار  الزرا2006 ،حبةةةوث األحيةةةاء البحريةةةة واؼبلةةةروع الةةةوطين للتنميةةةة الزراعةةةة اؼبائيةةةة )القعةةةود

لاماكن الرطبة والسبخات بلرق ليبيا واليت امتدت من منطقة أبو ال رائا شرقا وح  مدينة درنة  رابً ومدى مائمتهةا للزراعةات 
اؼبائيةة بلةةكل عةةام )دراسةةة  ةا منلةةور  ؼبركةةز حبةةوث االحيةاء البحريةةة(. كةة لك وضةةع  وزار  الزراعةة لطةةة لتطةةوير الزراعةةة السةةمكية 

ؿبطةةات اسرتشةةاديو بتكل ةةة إصباليةةة  5مزرعةة أىليةةة، و 330مةةزارع ظبكيةةة حكوميةةة،  7تسةةتهدف إلنلةةاء  2010-2006لل ةرت  
 (.2010 ،مليون دينار )تقرير وزار  الزراعة 93قدرت بنحو 

 (0213-0223بدول ادلغرب العريب ) كمية اإلنتاج من ادلزارع السمكية يف ليبيا مقارنة  .1.1

البيئيةةة اعبيةةد  والظةةروف اؼبناليةةة اؼبائمةةة للزراعةةة السةةمكية وقلةةة نسةةبة اؼبلةةوحت يف اؼبيةةاه البحريةةة اللبيبةةة علةة  الةةر م مةةن اإلمكانيةةات 
ىكتةةار مةةن األراضةةي الرطبةةة والبحةةاات  5000مقارنةةة بةةدول اؼبتوسةةط األلةةرى ومسةةاحة اؼبسةةطحات اؼبائيةةة الكبةةا  الةةيت تصةةل إىل 

فان معدالت إنتاج األظباك بواسطة الزراعة السمكية منخ   جدا مقارنة مع والسبخات واػبلجان واللواط  الصخرية ومع ذلك 
(. فمن لال استعراض البيادت اؼبتحصل عليها يف اللكل 2015 -2005دول اؼبار  العرخ لال العلر السنوات األلا  )

بلةدان اؼباةر  العةرخ )عةدا موريتانيةا( ناحظ حدوث نو يف معدالت  إنتةاج اؼبةزارع السةمكية مةن األظبةاك االقتصةادية يف كةل  (4)
فخةةال ىةة ه ال ةةرت   2015إىل عةةام  2010، يف حةةني تباينةة  مسةةتوايت نةةو ىةة ا القطةةاع مةةن عةةام 2010 إىل 2005مةةن عةةام 

 .أل  طن إىل معدالت قد ال تكاد ت كر 0.35اخن   اإلنتاج اللين و بلكل واض  من 
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 .2015-2005اؼبزارع السمكية بدول اؼبار  العرخ لال ال رت  من يبني نو معدالت االنتاج السمكي من  .2شكل 

        اؼبصدر: بواسطة الباحث

إىل عدم وجود   وبلكل رئيسياؼبزارع السمكية يف ليبيا يرجع  السمكي منان ى ا االخن اض اغباد يف كمية اإلنتاج 
 وانعدام أوك اءات متخصصة تدير ى ا القطاع ابللكل اؼبطلو  أو وجود ألطاء فنية يف تصاميم األحواض أو مصادر اؼباء 

، كل ذلك أدى إىل لسائر فادحة و اىااالستزراع ممل جاىز  قياس اؼباء  الازمة لعمليةنقص يف األعاف واؼبعدات واألجهز  
(. بينما ناحظ لال ن ا ال رت  زاد 2004 ،كبا  من األظباك اؼبستزرعة )تقرير مركز البحوث األحياء اؼبائية  ون وق أعداد

أل   2.41إىل  1.76أل  طن( واعبزائر )من  14.23إىل  4.30اإلنتاج السمكي من اؼبزارع السمكية يف كل من تونا )من 
إىل وجود اسرتاتيجية واضحة اؼبعا. لتطوير قطاع الزراعة اؼبائية بدول  أل طن(، ويرجع ذلك 1.05إىل  0.33طن( واؼبار  )من 

اؼبار  العرخ. فمما تونا قد أقرت عدد من اغبوافز اؼبالية واستحداث ؿبطات فنية متخصصة لرتبية األحياء اؼبائية تعمل عل  
اسبة لتلجيع االستممارات اػباصة برتبية األحياء دعم الربامإل البحمية اؼبتخصصة، وقد أدت كل ى ه اإلجراءات إىل توفا بيئة من

اؼبائية. ومن الناحية ال نية أيضا قام  تونا بوضع لارطة ساحلية حددت فيها اؼبواقع الصاغبة ؼبلاريع تربية األحياء اؼبائية.  
نظمة العربية للتنمية % من احتياجات األعاف السمكية )اؼب70% من زريعة األظباك البحرية ؿبليا وتاطية 50ك لك ط توفا 

(. لدى اؼبار  اسرتاتيجية وطنية واضحة لتنمية تربية األحياء اؼبائية واليت هتدف إىل ربقيق إنتاج سنوي يف حدود 2017 ،الزراعية
. بينما من دحية اعبانب اؼبؤسسي فتوىل اغبكومة اؼباربية اىتمام لاص يف تطوير الزراعات 2020أل  طن حبلول عام  200
ة من لال إنلاء إدار  متخصصة يف ى ا اعبانب تعرف صدار  شؤون تربية األحياء اؼبائية واؼبركز الوطين لرتبية األحياء اؼبائية اؼبائي

يف اؼبياه الع بة. ولكن ال تزال الزراعة السمكية اؼباربية تواجو العديد من التحدايت ممل نقص يف عدد اؼب رلات البحرية وؿبدودية 
(. 2017 ،مليون اصبعية و يا  مصانع األعاف )اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية 10ؼبياه الع بة اليت ال تتجاوز إنتاج م رلات ا

أما يف اعبزائر يوجد مركز حبمي لتنمية تربية اؼبائيات يعمل عل  بلور  وتن ي  برامإل حبمية متخصصة يف تربية األحياء اؼبائية ممل 
زراع وبردمإل تقنيات وتكنولوجيا اؼب رلات السمكية وك لك تطوير صناعة األعاف السمكية. ومن تلخيص اؼبواقع اؼبائمة لاست

لتطوير االستزراع السمكي اللين ىي زبصيص مساحات لارض تربية  1993أىم توصيات اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية لسنة 
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صنع األعاف واألظبد  ؿبليا. إعاد  تدريب وأتىيل اؼبهندسني الزراعيني األظباك وتقييم اؼبواقع اؼبائمة لاستزراع البحري عل  أن ت
 وال نيني يف ى ا اوال وإنلاء مزارع ذبريبية وإرشادية لنظم االستزراع البحري اؼبختل ة.

 0213-0223قع الثروة السمكية الليبية يف األمن الغذائي مقارنة بدول ادلغرب العريب خالل الفرتة . وا2

لبحرية تلكل أحد اؼبصادر االقتصادية األساسية يف ا لب دول العا. من لال مسا تها ال عالة يف االقتصاد الوطين من المرو  ا
(  2013 ،)دمحم وآلرونالعمل لال توفا االحتياجات من اؼبنتجات السمكية واؼبسا ة يف ربقيق األمن الا ائي وللق فرص 

ك لك يرتبط ى ا القطاع بعد  نلاطات ألرى كالنقل والتربيد والتصنيع والتصدير وك لك العاملني بقطاع ذبار  تصنيع معدات 
(. إن تقييم االكت اء ال ايت من األظباك يعطي مؤشرا عل  2015 ،ال وادياضبد و الصيد واألجهز  اؼبستخدمة يف الزراعة اؼبائية )

لسمكية يف إصباا اإلمدادات الا ائية وحصتها يف الربوتينات اغبيوانية، ومعرفة ما إذا كان  االحتياجات من دور ى ه اؼبنتجات ا
األظباك تلن الطلب عل  األ  ية أو ال، وك لك ي يد تقييم االكت اء ال ايت لألظباك واؼبنتجات السمكية، يف رصد مدى توافر 

البحرية يف ليبيا كأحد البدائل للمرو  الن طية من اؼبمكن ربقيقو فهو مورد مهم جدا لكواا  األظباك احلية عموما.  إن اعتماد المرو 
تؤىلها يف دعم الدلل الوطين، وذلك من لال توفا احتياجات السوق  والطبيعية اليتتتميز ابلعديد من ى ه اػبصائص البيئية 

والقومي وزايد  معدالت التصدير وتدفق العملة الصعبة، وك لك تقلل  احلية من اؼبنتجات السمكية وربقيق األمن الا ائي الوطين
% من 1من معدالت استااد األظباك واؼبنتجات البحرية األلرى. عل  أي حال، يف ليبيا يسهم ى ا القطاع فقط بنحو اقل من 

البيئية واؼبادية الكبا  اليت سبتلكها الناتإل احلي اإلصباا وىو من اؼب رتض إن يكون من القطاعات الواعد  ب ضل اإلمكانيات 
 اؼبوارد السمكية الليبية مقارنة بباقي دول اؼبار  العرخ.

( ناحظ ان ىناك تباين يف دور اإلنتاج السمكي بدول اؼبار  العرخ يف تقليل 3ابستعراض البيادت الوارد  يف اعبدول )
إلنتاج السمكي ي وق االستهاك يف بع  دول اؼبار  العرخ اال إنو من حجم ال جو  الا ائية. فعل  الر م من وجود فائ  يف ا

يوجد تباين واض  بينها يف مدى ك اية اإلنتاج احلي السمكي عل  مواجهو احتياجات األظباك. وتصن  كل من اؼبار  
أل  طن سنواي. ويتض  ان اعلي  100وموريتانيا واعبزائر من الدول عالية اإلنتاج ابؼبنطقة العربية حيث يزيد اإلنتاج فيها عن 

مسا و يف الدلل القومي توجد يف موريتانيا فبا يعكا أ ية قطاع األظباك يف االقتصاد القومي ويرجع إا وفره المرو  السمكية 
 (.1993 ،البحرية يف اؼبياه اؼبوريتانية )اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية

فعل  سبيل اؼبمال ناحظ إن ليبيا وتونا واعبزائر تواجو صبيعها عجزا يف اإلنتاج احلي عن احتياجات االستهاك يقدر 
 ى ه الدول عن طريق زايد  حجم الواردات ( وط تاطية ى ا العجز يف اإلنتاج احلي يف(29.92-( و(570-و  (571-)بنحو 

. بينما اؼبار  وموريتانيا قد حققتا فائضا من اإلنتاج السمكي 2015أل  طن يف عام  31.75و 26.48و 6.84واليت بلا  
، أدى ذلك إىل فائ  إنتاجها 2015أل  طن يف عام  527.37و 565.03احلي عن احتياجات االستهاك قدرت حبواا 

أل  طن يف اؼبار  وموريتانيا عل  التواا. وللحد من حجم واردات األظباك  527.45و 641.93ر وال ي قدر خ يف التصدي
يف ليبيا ومواجهو الطلب اؼبتزايد عليها يلزم ذلك ربقيق استاال أممل للموارد السمكية وى ا يتطلب توفا مستلزمات االستزراع 

عاو  عل  ذلك فقد قل اؼبتاح  (.1993 ،در ال نية )اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعيةالسمكي وصيد األظباك وإعداد وتدريب الكوا
وابلتاا اخن   االكت اء ال ايت 2015يف عام  9.59إىل  2005يف عام  39.11من األظباك لاستهاك اآلدمي يف ليبيا من 
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 دول ادلغرب العريب يف حتقيق االكتفاء الذايت من ادلنتجات السمكية.. قياس لبعض ادلؤشرات االقتصادية ادلتعلقة ابإلنتاج السمكي يف 1جدول 

 عدد السكان* 3االستهالك اليومي 2نصيب الفرد من اإلنتاج 1الفجوة الغذائية 0نسبة االكتفاء 1ادلتاح لالستهالك *الواردات *الصادرات *اإلنتاج السنوات الدول
 5.853 0.042 4.63 12.00 179.418 15.11 3.63 15.63 27.11 2005 ليبيا

2010 54.1 0.78 15.63 68.95 78.463 -14.85 8.33 0.194 6.498 
2015 3.88 1.13 6.84 9.59 40.459 -5.71 0.58 0.027 6.679 

 10.102 0.414 13.03 15.65- 89.372 147.25 36.9 21.25 131.6 2005 تونس
2010 102.4 22.41 45.58 125.57 81.548 -23.17 9.62 0.353 10.64 
2015 131.69 20.78 26.48 137.39 95.851 -5.70 11.65 0.386 11.304 

 32.854 0.443 4.24 18.25- 88.428 157.71 20.5 2.25 139.46 2005 اجلزائر
2010 132.27 2.14 28.22 158.35 83.530 -26.08 3.74 0.445 35.378 
2015 100.15 1.83 31.75 130.07 76.997 -29.92 2.51 0.365 39.963 

 32.478 2.060 31.56 291.63 139.762 733.43 31.95 323.58 1,025.06 2005 ادلغرب
2010 1,137.89 604.01 77.42 611.3 186.143 526.59 32.64 1.717 34.859 
2015 1,371.05 641.93 76.9 806.02 170.101 565.03 38.64 2.264 35.484 

 3.069 1.358 209.31 158.85 132.852 483.53 0.54 159.39 642.38 2005 موريتانيا
2010 644.33 143.04 0.43 501.72 128.424 142.61 184.41 1.409 3.494 
2015 644.33 527.45 0.08 116.96 550.898 527.37 149.81 0.329 4.301 

 *اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية، اعداد مت رقة من الكتا  السنوي لإحصاءات السمكية. ادلصدر:
نصيب الفرد 2 ؛اؼبتاح لاستهاك –= اإلنتاج احليالغذائيةالفجوة 100.1×اؼبتاح لاستهاك= اإلنتاج احلي/نسبة االكتفاء2 ؛الصادرات –= )اإلنتاج احلي + الواردات(  ادلتاح لالستهالك1ط حساهبا بواسطة الباحث كااليت:  5، 4، 3، 2، 1

 يوم. 365= اؼبتاح لاستهاك/االستهالك اليومي3 ؛عدد السكاناإلنتاج احلي/ =من اإلنتاج
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( أن نصيب ال رد يف ليبيا ىو األقل ضمن دول اؼبار  2019 ،%. لقد أكدت )منصور40من اؼبنتجات السمكية إىل اقل من 
فبا أدى إىل نقص نصيب ال رد من الربوتني، وى ا يؤ ر سلبا عل  صحة ونلاط اؼبواطن اللين ويرجع ذلك إىل ارت اع  العرخ،

 من التكل ة.  وصعوبة النقل إىل اؼبدن الكبا ، حيث يعي  معظم السكان وابلتاا تزيد أسعار األظباك يف ليبيا

 ادلعوقات والعوائق اليت تواجو ادلوارد السمكية يف ليبيا. 3

، إال أن ذلك . 2015أل  طن من اؼبنتجات السمكية وذلك عام  3.9عل  الر م من أن إنتاج ليبيا من األظباك، . يتعدى 
، ويرجع ذلك إىل وجود 2015أل  طن عام  2,255.14% من إنتاج دول اؼبار  العرخ، ال ي بلا 0.17ديمل سوى 

العديد من العوائق واؼبعوقات أدت إىل اخن اض إنتاج ليبيا من األظباك ابلر م من امتاكو لساحل طويل يعترب ىو الماين ماربياً. 
وابلتاا فمن اؼبهم جدا ربديد ى ه القيود والعوائق اليت سا   بلكل رئيسي يف عدم ضمان تنمية مستدامة للموارد السمكية 

 ليبية ومنع  تطورىا ووضع لطة للتخ ي  منها أو إزالتها حيمما أمكن:ال

  انعدام البنية التحتية .1.3
تعاين ليبيا من نقص كبا جداًُ  يف البين التحتية سواء يف إرساء اؼبصايد أو ذبهيزه أو ح ظو أو تسويقو األمر ال ي يسبب كمااً من 

واؽبدر من المرو  يف مرحلة ما بعد اغبصةاد. قبةل  ا ةة عقةود أنلةئ  اغبكومةة الليبيةة سةبعة مصةانع لتعليةب األظبةاك و اىةا  ال واقد
من ملحقات اؼبصايد ممل مصانع الملإل وورش تصنيع وإصاح مراكب الصيد واؼبستلزمات األلرى. ولكن ال يبدو أن أاًي من ى ه 

ملاكل يف توريد اؼبواد اػبام وضع  اؼبعدات يف بعضها. عاو  عل  ذلك، يعاين الصيادون اؼبصانع يعمل يف حالة مرضية بسبب 
مةةن تكل ةةة اؼبعةةدات )أدوات الصةةيد(، وعةةدم اسةةتقرار سةةعر السةةوق بسةةبب االرت ةةاع اؼبسةةتمر للةةدوالر مقابةةل الةةدينار الليةةن و يةةا  

اليوم. حاليا تكاد تكون البنية التحتية لقطاع الصيد يف ليبيا  اللركات اؼبساند  اليت كان  توفر اؼبعدات بسعر رليص مقارنة أبرقام
( والة ي يبةني حجةم البنيةة التحتيةة لقطةاع الصةيد بةدول 4شبو معدومة مقارنة بباقي دول اؼبار  العرخ كمةا ىةو موضة  ابعبةدول )

 اؼبار  العرخ مقارنة بليبيا. 
 ال اؼبصايد البحرية لدول اؼبار  العرخيبني حجم البنية التحتية واؼبنلآت العاملة يف ؾب .2جدول 

 موريتانيا ادلغرب اجلزائر تونس ليبيا البنية األساسية
 5 22 38 32 43 موان  الصيد

 7 35 43 9 57 مواقع اإلنزال )مرفاً(
 80 77 49 99 - مصانع الملإل

 90 304 90 281 - ورش صناعة وإصاح القوار  واحركات
 60 35 20 15 - للمنتجات السمكيةـبازن مربد  أو ؾبمد  

 8 66 110 43 - أسواق بيع اؼبنتجات
 - - 685 58 - ألرى )ؿبطات تزود ابلوقود وشاحنات التربيد(

 250 539 1035 537 100 اجملموع
 .2014اؼبنظمة العربية للتنمية الزراعية، اعداد مت رقة من الكتا  السنوي لإحصاءات السمكية،  ادلصدر:                

 .2014( بيادت  ا متاحة ضمن الكتا  السنوي لإحصاءات السمكية، -)                
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  تدىور الوضع األمين. 0.3
% منهم عمالو وافد  من لارج ليبيا  يعملون يف 60عامل،  4120بلا عدد العاملني يف قطاع اؼبوارد السمكية يف ليبيا حواا

وبسبب تدىور الوضع (، 2009 ،)اػبمسي 2008قطاع الصيد واإلمدادات والتصنيع والقطاعات اؼبساعد  لال إحصاء 
األظباك يف  أدى إىل ماادر  ا لب ى ه العمالة من ليبيا  وابلتاا اخن   إنتاج 2011األمين يف ليبيا ال ي أعقب أحداث  ور  

، وترافق ذلك مع  يا  دور 2010أل  طن يف عام  47.35مقارنة حبواا  2015أل  طن يف عام  2.6ليبيا إىل حواا 
 ل ر السواحل والسلطات األمنية اؼبختصة، وزايد  استخدام اؼبت جرات يف صيد األظباك و ال ي اضر بلكل كبا ابلبيئة البحرية

(Filogh, 2019) ك لك  يا  التدابا األمنية اليت سبنع الصيد الاا قانوين بواسطة الس ن األجنبية واليت سبتلك معدات .
 ،ورمنص؛ CEIC, 2018) حديمة أضرت ابؼبخزون السمكي اللين. كل ذلك مع  يا  الدعم اغبكومي وضع  الرقابة

وفق بع  اإلحصائيات االقتصادية اإلعامية تبني أن ليبيا تتكبد لسائر سنوية تقدر حبواا طبسة مليارات دوالر  .(2019
بسبب الصيد  ا القانوين يف مياىا اإلقليمية ألظباك التونة والروبيان األضبر من قبل مراكب صيد أجنبية. علما أبن اؼبياه اإلقليمية 

ىم اؼبناطق االقتصادية، بسبب وجود هبا كميات كبا  ومتنوعة من األظباك، لاصة منطقة لليإل سرت، اليت الليبية تصن  من أ
 طن من التونة والروبيان سنواي 2,000تنتإل ما يقر  من 

  خصصةنقص اخلربات العلمية ادلت .1.3
عاد  حيصل مزارعو األظباك يف الدول اؼبتقدمة واليت تبدي اىتمام ابلزراعةة السةمكية علة  تةدريب تقةين متخصةص لتحةديث أفضةل 

. أن تنظيم ممل ى ه التدريبات من (Dickson et al., 2016)طرق تربية األظباك لزايد  اإلنتاج واألرابح من مزارعهم. ذكر 
وكي يةة إدار  كمافةات زبةزين األظبةاك يف األحةواض قةد  لال الرتكيز علة  االسةتخدام األممةل لألعةاف واألظبةد  لألظبةاك اؼبسةتزرعة

اىم حقق أرابحا إضافية ؽب ه اؼبزارع. عل  الر م من توفر اؼبوارد اؼبالية الليبية اؼبخصصة ؽب ا اؼبورد اؼبهم واليت كان من اؼبمكن أن تس
بسبب  يا  العناصر اؼبتخصصة يف ى ا  بلكل كبا يف نو و تطور اإلنتاج السمكي و زايد  معدالت نوه إال أن ذلك . يتحقق

ة إىل ذلةك يعةاين قطةاع الصةيد البحةري يف ليبيةا، مةن نقةص كبةا يف اػبةربات العلميةة . ابإلضةاف(Abuarosha, 2013) اوةال 
اؼبتخصصة، سواء أكان  اػبربات يف ؾبال الصيد البحري، أم يف ؾبال مكافحة التلوث واحافظة علة  البيئةة، وكة لك ىنةاك نقةص 

 (. 2019 ،واض  يف اػبربات اػباصة حب ظ األظباك وتسويقها )منصور
تتممل مسؤولية إدار  اؼبزارع السمكية بوزار  الزراعة، كجهة ـبتصة حيال إدار  صةناعة االسةتزراع اؼبةائي يف الدولةة الليبيةة،     

يف تطبيق ضةوابط ملةاريع االسةتزراع اؼبةائي. وكمةا ىةو معةروف ان إنتةاج األحيةاء اؼبائيةة ممةل األظبةاك والقلةرايت واحةار والطحالةب 
ا رب  لروف األسر والتحكم يف عوامل الرتبية يتم وفق الضوابط واؼبعايا القياسية اؼبنظمة لعملية االستزراع واألعلا  اؼبائية و اى

 السمكي. عل  ان يتم ادارهتا واالشراف عليها عن طريق فنيني متخصصني يف
ؼبتخصصةة يف ؾبةال اؼبةزارع السةمكية (  يا  الدور ال ين اؼبتممل يف العناصةر ا5ؾبال الزراعة اؼبائية. فكما ىو ماحظ من اعبدول )

اليت ط انلائها عل  طول الساحل وابلتاا ادى إىل توق  أو تل  ا لب اؼبزارع السةمكية علة  طةول السةاحل الليةن بسةبب للةل 
 أ ناء التلايل أو ألطاء أ ناء اإلنلاء والتجهيز والةيت يرجةع ا لةب األسةبا  فيهةا إىل عةدم وجةود لةربات علميةة متخصصةة. فعلة 
سبيل اؼبمال، امداد االحواض السمكية ابؼباء و تصري ها بلكل تقين و مائم ىةو مةن اىةم الضةوابط الواجةب مراعاهتةا عنةد تصةميم 
االحةواض ابؼبةةزارع السةمكية حيةةث تةةؤ ر كميةة اؼبيةةاه الواجةةب اسةتخدامها عنةةد ملة  االحةةواض او تصةةري ها علة  إمكانيةةات اإلنتةةاج، 
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صةةلة ممةةل اؽبيةةدرولوجيا، والقيةاس، واؼبيةةز  الطوبو رافيةةة، واعبةةود  التكوينيةة، ومةةا إىل ذلةةك، وبعةةد لة لك بةةب صبةةع اؼبعلومةات ذات ال
ذلةةك، ديكةةن إجةةراء اغبسةةا  ابلتةةزامن مةةع عمةةق اؼبيةةاه الةة ي ربتاجةةو لكةةل وحةةد  مسةةاحة مةةن حةةوض األظبةةاك علةة  أسةةاس الكميةةة 

حةةواض األظبةةاك. وفةةق تقريةةر مركةةز حبةةوث االحيةةاء البحريةةة حةةول اؼبتدفقةةة لةةال اؼبواسةةم اؼبختل ةةة لضةةمان إمةةدادات اؼبيةةاه الكافيةةة أل
( ناحةةةظ انةةةو ط ا  ةةةال ىةةة ه الظةةةروف والعوامةةةل بسةةةبب  يةةةا  الةةةدور ال ةةةين والتقةةةين عنةةةد 5اؼبةةةزارع السةةةمكية اؼبتممةةةل يف اعبةةةدول )

 االشراف عل  ممل ى ه اؼبلاريع الزراعية.   

 نقص أعالف وزريعة األمساك .2.3
مةن أىةةم العقبةات الةةيت تعةوق التنميةةة اؼبسةتدامة لرتبيةةة األحيةاء اؼبائيةةة يف ليبيةا ىةةي نقةص زريعةةة وأعةاف األظبةةاك. بلةكل عةةام ىنةةاك 
 مصةةةةةةةةةةةةةدران رئيسةةةةةةةةةةةةةيان لزريعةةةةةةةةةةةةةة األظبةةةةةةةةةةةةةاك: حيةةةةةةةةةةةةةث ديكةةةةةةةةةةةةةن اغبصةةةةةةةةةةةةةول عليهةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةن اؼب رلةةةةةةةةةةةةةات أو صةةةةةةةةةةةةةيدىا مةةةةةةةةةةةةةن البحةةةةةةةةةةةةةر

 (Sadek, 2000) مليون زريعة حصةة تةونا واعبزائةر واؼباةر  منهةا 1,842م رخ تنتإل  208. يوجد يف الوطن العرخ حواا 
يف ليبيةةةا قةةةد  (. يف السةةةنوات الةةةماث األلةةةا ، ا لةةةب اؼب رلةةةات2017 ،مليةةةون زريعةةةة علةةة  التةةةواا )االسةةةرتاتيجية 10و 8و 23

 توق   عن العمل بلكل شبو كامل بسبب اؼبلاكل ال نية وقلة الدعم اؼباا.  
% مةةن تكةةالي  تلةةايل اؼبةةزارع 85إىل  75كمةةا ىةةو معةةروف أن تكل ةةة  ةة اء األظبةةاك و العائةةق اؼبصةةنعة تسةةاىم حبةةواا           
 1655مصةنع إلنتةاج األعةاف السةمكية بقةو  تلةايلية  57. يتةوفر ابؼبنطقةة العربيةة عةدد (Kleih et al., 2013) السةمكية

( مصنع واحد يف تونا وا نان يف اؼبار  ولكن لألس  اللةديد ال يوجةد يف ليبيةا مصةنع 2017 ،مليون طن سنواي )اإلسرتاتيجية
واحد إلنتاج األعاف السمكية فبا أدى إىل توق  العديد مةن اؼبةزارع عةن الرتبيةة يف السةنوات القليلةة اؼباضةية بسةبب ارت ةاع أسةعار 

 الدوالر و يا  الدعم اغبكومي.أعاف األظباك عاؼبيا واخن اض قيمة الدينار اللين مقابل 
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 يبني وضع اؼبزارع السمكية عل  طول الساحل اللين )وفق تقرير مركز حبوث االحياء البحرية(. 3جدول 

  .0211فرباير  15* متوقفة عن العمل حاليا بسبب االحداث اليت حدثت بعد 

 الوضع احلايل للمزرعة نظام الرتبية موقع ادلزرعة اسم ادلزرعة
 اإلنتاج بسبب ألطاء فنية وللل يف تصري  اؼبياه.. تدلل مرحلة  احواض سرت مزرعة سلطان

 متوق ة عن العمل بسبب وجود للل يف اؼبأل  اؼبائي وتل  االحواض بسبب العوامل اعبوية.  احواض  بناازي مزرعة عني الزاينة
 متوق ة عن العمل لعدم وجود كوادر متخصصة يف نظم االستزراع. اق اص  طربق مزرعة عني  زالة

 طن من اظباك القاروص واالوراو. 70تعمل وىي تنتإل حواا  اق اص راس اؽبال  راس اذلالل *مزرعة 
 متوق ة عن العمل لوجود ط يليات ضار . احواض وور اء مزرعة عني وور اء

 متوق ة عن العمل لوجود ألطاء فنية يف تصميم االحواض. احواض  مصراتو مزرعة اؼبراف 
 متوق ة عن العمل بسبب للل يف موقع االق اص دالل اؼبيناء. اق اص اػبما مزرعة اؼبرقب

 متوق ة عن العمل بسبب للل يف تصميم اؼبال  اؼبائي. احواض اػبما مزرعة عني كعام
 متوق  عن العمل بسبب تكل ة اإلنتاج. احواض اػبما م رخ شركة اؼبتوسط
 بسبب وجود ألطاء فنية يف تصميم االحواض ولزادت التجميع وموقع اؼبأل  اؼبائي. متوق ة عن العمل احواض القره بوللي مزرعة القره بوللي
 اؼب رخ متوق  عن العمل لعدم وجود بيوض ـبصبة. احواض سوق اعبمعة شركة السبخة
 متوق ة عن العمل بسبب وجود ألطاء فنية يف تصميم اؼبأل  اؼبائي. احواض الزاوية مزرعة اللط
 يف تصميم االحواض وت تقر ألجهز  قياس اؼباء وعدم وجود عمالة مدربة أدى إىل ن وق كامل لألظباك ابؼبزرعة.و متوق ة عن العمل بسبب وجود ألطاء فنية يف تلايل اؼبأل  اؼبائي  احواض صرمان مزرعة البجع 

 يف تصميم قنوات التصري .متوق ة عن العمل بسبب للل يف تصميم االحواض وملاكل فنية  احواض صرباتة مزرعة التليل ال ىن
 متوق ة عن العمل بسبب وجود ألطاء فنية وافتقارىا ألجهز  القياس جود  اؼباء فبا أدى إىل ن وق األظباك احواض صرباتة مزرعة راس الديوان

 االحواضوجود ألطاء فنية فبا أدى إىل ن وق اعداد كبا  يف األظباك بسبب لطا يف تصميم  احواض صرباتة مزرعة الوفاء 
 .2011كان  تعمل ولكن توق   بسبب عمليات السرقة بعد  احواض  زوار  مزرعة فرو  

 اؼبزرعة لالية وال تعمل لعدم وجود عمالو لتلايلها. اق اص بناازي حبا  اودو 
 البحرمتوق ة عن العمل بسبب للل يف تصميم االحواض وعدم وجود مصدر قريب ؼباء  احواض اؼبرقب  مزرعة اؼبرقب
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 اخلامتة والتوصيات. 4

 يف رلال الزراعة السمكية. 1.4
اؼبلروعات تلجيع وج   االستممارات الوطنية والعربية واألجنبية يف ملروعات االستزراع السمكي وتسهيل إجراءات إقامة  -

 وتطوير التلريعات اليت تنظم االستممار اػباص.
بب عمل اؼبسوحات البحرية اللتيار مواقع االستزراع السمكي البحري اؼبناسبة وإقامة اؼبلروعات يف ى ه اؼبناطق اليت تتمتع  -

 لود  مياه مناسبة لاستزراع السمكي.
لظةروف البيئيةة السةائد  يف ليبيةا لتقليةل مةن حجةم اػبسةائر االقتصةادية التيار أفضل النظم االستزراع اليت تكون أكمر مائمة ل -

 اؼبرتبطة ابلتااات البيئية.
 االعتماد عل  األ  ية السمكية اؼبصنعة ؿبليا وتلجيع الباحمني والدراسات العلمية يف ذلك. -
 السمكية وتعزيز إنتاجها مع ما يتاءم مع مزارع تربية وإنتاج األظباك سواء البحرية منها او الع بة. تطوير اؼب رلات -
وتةةدريبهم  إنلةةاء اؼبعاىةةد ومراكةةز التةةدريب اؼبتخصصةةة يف ؾبةةاالت االسةةتزراع السةةمكي وأعةةداد ال نيةةني واأليةةدي العاملةةة اؼبؤىلةةة -

 اؼبلاريع. بلكل جيد ح  يكونوا قادرين عل  العمل وإدار  ى ه

 :يف رلال الصيد. 0.4
إنلاء اؼبراكز البحمية اؼبتخصصة، يف ؾبال المرو  السمكية، للقيام بدراسةات تتعلةق ابؼبخةزون السةمكي، وأنةواع األظبةاك، وفةرت   -

 ذبمعها، ومواسم تكا رىا، لتحديد الوق  اؼبناسب لصيد كل نوع.
يف مواسةةم معينةةة، وصةةيد األظبةةاك الصةةاا ، وت عيةةل حةةرس السةةواحل  العمةةل علةة  تطبيةةق القةةوانني واللةةوائ  اػباصةةة دبنةةع الصةةيد -

 وضباية اللواط  من التلوث.
تطةةةوير البنيةةةة التحتيةةةة اؼبتعلقةةةة ابلصةةةيد البحةةةري ودعةةةم القطاعةةةات اؼبسةةةاعد  لقطةةةاع الصةةةيد البحةةةري وربسةةةني وتطةةةوير وسةةةائل  -

 اؼبواصات والتسويق.
ادين وتقةةةدل الةةدورات وورش العمةةةل حةةول م هةةةوم التنميةةة اؼبسةةةتدامة يف العمةةل علةةة  ت عيةةل دور اإلرشةةةاد والتوجيةةو لةةةدعم الصةةي -

 اإلنتاج السمكي.
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