
  

  

  :مقدمة

 كما اإلمجايل، الداخلي الناتج من%  14بنسبة  مهتسا اهألن املغريب االقتصاد يف متميزة مكانة البحري الصيد و الفالحة حتتل

 مشاكل من البحري الصيد يعاين حني يف البالد، حاجيات لسد تكفي ال الفالحةفإن  ذلك مع و النشيطني، السكان من%  45 تشغل

  .التسويق

  فـما هـي الصعوبات اليت تواجه كال من الفالحة والصيد البحري؟ 

  وما هي إرغامات التسويق؟ 

 وما العوامل املفسرة لذلك؟ 

 :باملغرب الفالحية املنتوجات تنوع على الفالحي اال يؤثر

 :الفالحي اال

 :إىل باملغرب الفالحي اال ينقسم

 أيضا الفالحة هذه تسمىو التساقطات، انتظام لعدم نظرا بالتذبذب إنتاجها ويتميز التساقطات، على تعتمد ،)بورية( مطرية فالحة �

 .املقاللة والزراعة الرعي سيادة حيث ،الشرقية باملناطق خاصة اجلافة بالفالحة

 الواحات وبعض ،)سوس سهل( وباجلنوب ،...) تادلة دكالة، الغرب، سهل( الغربية بالسهول تنتشر ،)مسقية( مروية فالحة �

 .املردود وارتفاع العصرية األساليب باعتماد الفالحة هذه وتتميز والصحراوية، الشرقية

 :الزراعية املنتوجات

 بالشمال وتنتشر والذرة، والشعري القمح وتشمل العام، الزراعي اإلنتاج نصف من أزيد تغطي إذ باملغرب منتوج أهم احلبوب تعترب

 االكتفاء وحتقق طبيعية، مراعي يف فتتم املواشي تربية أما والتسويقية، الصناعية واملزروعات والقطاين اخلضر أنواع خمتلف إىل إضافة الغريب،

  .ومشتقاته احلليب من حاجياته بعض يستورد املغرب مازال حني يف اللحوم، من الوطين

 :املغربية الفالحة ومشاكل الطبيعية اإلرغامات تتعدد

 :إرغامات عدة املغربية الفالحة تواجه

 من مقاديرها وتفاوت التساقطات وضعف املناخ تأثريات من تعاين حيث الفالحة، منها تعاين اليت اإلرغامات أهم من اجلفاف عتربي

 وقلة ،)األراضي جمموع من% 9.2( للزراعة الصاحلة األراضي مساحة ضيق إىل اجلبلي اال واتساع التصحر زحف يؤدي، ألخرى سنة

  .الرعوية األراضي يف والعشب الكإل

 :مشاكل عدة من الفالحة تعاين

 الذي اخلاصة امللكية نظام جانب إىل حيث الفالحي، النشاط على العقارية امللكيات تنوع ينعكس: والتقنية التنظيمية املشاكل �

 .والكَيش واألحباس واجلماعة الدولة أراضي هناك الفالحية، األراضي من% 75 من أكثر يشمل

 الصغرية امللكيات ففي األراضي، جتهيز نوعية على يؤثر متفاوت بشكل الفالحني بني املستغالت تتوزع حيث :االزدواجية مشكل �

 ،املردود من الرفع على تساعد ال اليت العتيقة األساليب وج بسيطة أدوات باستخدام املباشر االستغالل الصغار الفالحون يزاول

 . اخلارجي للتسويق إنتاجها توجه اليت الكبرية امللكيات عكس ،املعيشية املنتجات على غالبا ويقتصرون

 إال للخارج، بتسويقه تسمح مرتفعة مردودية حيقق العصري القطاع فإن املغربية الفالحة مشاكل رغم: اخلارجي التسويق مشاكل �

 نفس تصدر دول انضمام بعد املغرب اجتاه محائية سياسة اتبع اليت األوريب لإلحتاد خاصة مشاكل عدة تواجهها التصدير عملية أن

 .تنافسية أكثر لتصبح تنويعها على املغرب يعمل مل واليت املغربية املنتوجات

 :صعوبات عدة باملغرب البحري الصيد قطاع تواجه

 بالمغرب البحري والصيد الفلاحي المجال تنظيم

https://motamadris.ma/


 :باملغرب البحري الصيد

 للصيد أسطول إىل البحري الصيد أسطول وينقسم البحري، جماله اتساع بفضل ومتنوعة كبرية مسكية احتياطات على املغرب يتوفر

 سطحي مسك بني ما باملغرب البحري الصيد منتوجات تتنوع، و%)15( البحار بأعايل للصيد وأسطول ،)اإلنتاج من% 84( الساحلي

 .للتصدير أغلبها يوجه اليت وقشريات ورخويات أبيض ومسك

 :البحري الصيد قطاع مشاكل

 والتنظيم التأطري وغياب ،الضرورية التحتية البنيات غياب يف أساسا تتجلى مشاكل، عدة من باملغرب البحري الصيد قطاع يعاين

  :ومنها البحري، الصيد مشاكل واجهةمل كربى جمهودات بذل على الدولة تعمل، ووالتسويق اإلنتاج مستوى على

 .هلا املرخص غري الصيد وسائل منع �

 .السمكية الثروات على احملافظة سياسة ج �

 ... التحسيسية الربامج تكثيف �

  :خامتة

 حاجباته من% 67 سوى املغرب ال ينتج إذ كافية، غري تبقى فإا البحري، والصيد الفالحة قطاع إلصالح الدولة جمهودات رغم  

  .ومشتقاته احلليب من% 84و احلبوب من
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