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 تقديم

 

 ، القددداهرل 8102( لعدددا  54الددددورل العاديدددة   فدددي: أصددددر مدددلتمر العمدددل العربدددى أوال

( 51( بشدد   تحديددد جدددول أعمددال الدددورل  0151رقدد    ا  ( قددرار8102نيسددا  ابريل/

ضدم  جددول  فنديندد حيد  تد  إدراب ب (8102 ابريدل/ نيسدا   8102ل ملتمر العدا  

 " تعزيووز دور اتقتصوواد األزرق لوودعم فوورص التشووغيل"أعمددال هددلد الدددورل بعنددوا  

  مناقشة عامة(.

إطار اإلستفادل م  التجارب الدولية والعربيدة لتحقيدأ أع دى اسدتفادل ممكندة  فيوللك 

م  الموارد البحرية المتاحة بشكل يحقأ أهدداف التنميدة المسدتدامة ةاصدة مدا يتع دأ 

فرص عمل قائمدة ع دى قاعددل مد  المدوارد المتنوعدة  وإيجادحد م  الفقر والجوع بال

 فى إطار مسطحات مائية س يمة وصحية.

 لوي: قامت منظمة العمل العربية بإعداد وثيقة هلا البند باإلستعانة بةبيدر عربدى مد  ثانيا  

األزرق  فى مجال تعزيز دور اإلقتصادعداد الدراسة إلالةبرات والتجارب المتميزل 

وقدد تد  تحديدد محداور ومضدمو  وثيقدة البندد  ،لدع  فرص التشغيل فى العال  العربدى

لةطدة  باإلستناد إلدى الدددف الرابدش عشدر مد  األهدداف التدي اعتمددتدا األمد  المتحددل

يشدير إلدى الاتسددتةدا  المسدتدا  ل محيطدات والبحددار  والددلي 8101لتنميدة المسدتدامة ا

( مد  أهدداف الثوانيلتنميدة المسدتدامةال. وكدللك الدددف  والموارد البحريدة مد  أجدل ا

تنميوة القوو   جوا  فيو  والوي  ،اإلستراتيجية العربية لتنميدة القدوا العام دة والتشدغيل

دخول مجوز  في إطار التنمية البشرية المستدامة والتكامل العربوي مو   ةالعاملة العربي

 .ة وتمكي  مخططومعرفة متاحة ومشاركة مدعومة وبدائل معروض وصحة مصانة

 ،ل تنمية المستدامة ل ب ددا  الناميدة واألقدل نمدوا   : يشكل نمولب اإلقتصاد األزرق إطارا  ثالثا

ل الددديو   والتةفيددف مدد  وطدد ،التنميددة البشددرية فدديإلعددادل اإلسددتثمار  مجددات   ويددوفر

 ،والقضدا  ع دى الفقدر ،فدرص عمدل تئقدة وإيجاد ،الغلائي وتحقيأ األم   ،المعوقة

حيددة بمددا فيدددا غيددر الل اإلدارل المسددتدامة لكافددة المددوارد البحريددة الحيددة ومدد  ةددا

والنقدددل  ،السدددياحة البحريدددة والسددداح ية ومصدددائد األسدددماك وتربيدددة األحيدددا  المائيدددة

وغيرها  ،ومصادر الطاقة ،وأنشطة التعدي  ،والةدمات ال وجستية البحريوالشح  



4 

 

أهددداف األمدد  المتحدددل ل تنميددة  ةددر بدددا وهددو بددللك يتوافددأ مددشزت التدديمدد  المددوارد 

 المستدامة.

فقد عمدت العديد  اإلقتصاد القائ  ع ى الموارد البحريةهلا النوع م  ألهمية  : ونظرا  رابعا

م  الدول والمنظمات الدولية لتدشدي  ةطدط عمدل ومبدادرات لتعزيدز اإلسدتفادل مد  

مدد  تدوفير فددرص ويعدزز  ،المدوارد البحريدة بمددا يحقدأ التنميدة المسددتدامة المنشدودل

 العمل الائأ.

إلدى العديدد مد  الدرلا  : ومما سبأ وم  ةال ما أفضت إليه هدلد الدراسدة اسدتنادا  خامسا

كثيدر مدد  الددول المتقدمدة وأيضددا  فديهدلا المجددال  فديأجريددت  التديوالدراسدات 

 إيجاد فيالمنظمات الدولية المعنية بدلا الش   فإ  تعزيز دور اإلقتصاد األزرق 

 ،بمدا تم كده مد  مدوارد بحريدة ضدةمة األقطدار العربيدة في الائقةل فرص العم

مندا: إعتمداد إسدتراتيجة لللك يتط ب العديد م  اإلجرا ات لتديئة البيئة المناسبة 

شام ة ترتكز ع ى الشراكة بدي  القطداعي  العدا  والةداص تسدتغال اإلمكانيدات 

و تعزيدز  ،ميدة المسدتدامةالكبيرل لإلقتصاد األزرق لتسريش النمو مدش ضدما  التن

ووضدددش اطدددار  ،المدددوارد البحريدددة اإلسدددتثمارات العامدددة والةاصدددة تسدددتغال

واتةدال  ،لممارسة األعمال التجارية وتسةير الموارد البحرية ع دى نحدو مسدتدا 

الةطوات المناسبة بش   التشريعات الشام ة والتدابير اإلدارية لممارسدة السديادل 

ف المنددداطأ البحريددة بمددا يعددرف بترسددي  الحددددود مةت دد فدديوالحقددوق السدديادية 

وتطددددوير  ،البحريدددة لتمكينددددا مددد  اسدددتغال امكانياتدددددا البحريدددة بشدددكل كامدددل

وطاقدة  ،المحيطات والبحداروطاقة  ،البحري تكنولوجيات ومدارات جديدل ل نقل 

الريدداا البحريدددة وتطدددوير مفددداهي  جديددددل ل سدددياحة البحريدددة ت ةدددل فدددى حسدددباندا 

 حات المائية.استدامة المسط

( ضم  جدول أعمال الدورل التاسش: أ  منظمة العمل العربية بعرضدا وثيقة البند  سادسا

ل مناقشة مد  ةدال ال جندة الفنيدة الثاثيدة  ،(8102( لملتمر العمل العربى  51 

وتحقيدددأ األهدددداف المرجدددول منددددا  ،إثرائددددا فددديت مدددل  ،المنبثقدددة عددد  المدددلتمر

تعزيدز دور  فديم  ملشرات وتصدورات هامدة تسداه  واإلستفادل مما ورد فيدا 
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األقطدددار  فددديدعددد  فدددرص التشدددغيل  فدددياإلقتصددداد األزرق  المدددوارد البحريدددة( 

 العربية.

 هلا الش  . في إلتةال ما يراد مناسبا   الموقر : األمر معروض ع ى الملتمرسابعا  

 

  المطير يفايز عل

 المدير العام
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 المقدمة:

بحار والمناطأ السداح ية فدي العدال  أكبدر الدنظ  البيئيدة ع دى كوكدب تعتبر المحيطات وال

لكسدب الدرزق واألمد   هامدة جددا. كما أنددا مواردنا الطبيعيةاألرض وهي جز  ثمي  م  

اتقتصدادي  ت م  الناس فدي جميدش أنحدا  العدال ، إضدافة لتحقيدأ اإلزدهدارالغلائي لم يارا

هدلد البيئدات البحريدة ع دى تدوفير الوظدائف  أ  قددرل غيدر .المجتمعات حدول العدال لمعظ  

نشددطة اتقتصددادية واألمدد  الغددلائى ع ددى المدددا الطويددل تةضددش بالفعددل لضددغوط مدد  األ

التى غالب ا ما تتعدارض و أيضا مدددل بمناهج التنمية المجزأل وغير المنسقةالبشرية؛ وهي 

 .أ  تكو  س يمة بيئيا  مش ما يةبرنا به الع   أنه ممك  

وقددت أدرك الجددنس البشددري بشددكل متزايددد أننددا جددز  ت يتجددزأ مدد  النظددا  وبمددرور ال

، وأ  ندواز  وننفدل أنشدطتنا اتقتصدادية بعنايدةاإليكولوجي البحري، وأننا يجب أ  نةطدط 

بي  الرغبة فدي تحسدي  مسدتويات المعيشدة اإلنسدانية والرفاهيدة مدش ضدرورل الحفداظ ع دى 

 صحة النظا  البيئي.

الحكومات والمنظمات والمجتمعات في كل م  الب ددا  المتقدمدة  وقد أصبحت العديد م 

دا إلدارل  والنامية ع ى حد سوا  تدرك الحاجة إلى ندج أكثر تماسك ا وتكداما  ونزاهدة وع م 

واسدتغال المدوارد  ،يطات والمسطحات المائية بشدكل عدا التنمية اتقتصادية ل بحار والمح

مسدتدامة ةاصدة مدا يتع دأ بالحدد مد  الفقدر والجدوع البحرية بشكل يحقدأ أهدداف التنميدة ال

فددرص عمددل قائمددة ع ددى قاعدددل مدد  المددوارد المتنوعددة فددى إطددار مسددطحات مائيددة  وإيجدداد

 س يمة وصحية.

للا كا  هناك اهتما  متزايد ب   المحيطات والبحار في العال  تتط ب مزيدا م  اتهتمدا  

هائددل مدد  المددوارد اإلقتصددادية  ع ددى كدد  تحتددويالمتعمددأ والعمددل المنسددأ ةصوصددا أندددا 

مايي  م  فرص العمدل حدول  وإيجادوالتى م  ش ندا أ  تعمل ع ى تنويش مصادر الدةل 

 مفددو  أنبثدأ عنددا العال . وقد انعكس للك في مبدادرات شدتى ل جدا  تابعدة لامد  المتحددل،

ـ بوا يعدرف لدلد المسطحات المائية وهدو مد الس يمةجديد إلقتصاد قادر ع ى تحقيأ اإلدارل 

 . "اتقتصاد األزرق"

هددلا المفدددو  أهميددة اإلدارل السدد يمة والمسددتدامة ل مسددطحات المائيددة مدد  بحددار  ويعكددس

اسددتنادا إلددى أ  الددنظ  األيكولوجيددة السدد يمة ل محيطددات هددى أكثددر  ،وبحيددرات ومحيطددات
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بحرية. ات الب دا  القائمة ع ى الموارد اليضرورية م  أجل استدامة إقتصاد وهي ،إنتاجية

 .جزرةاصة الب دا  الساح ية وال

والتى تلةر بالعديد مد  المدوارد  ،آتف الكي ومترات م  السواحل الدول العربية وتمت ك

وتقضدى  ،  مد  فدرص العمدل المندتجيمايد سدتتي والتى إلا أحس  استغالدا  -اإلقتصادية 

ا تعانى فيه العديد فى الوقت الل -وتحس  م  مستوا رفاهية المواط  العربي ،ع ى الفقر

التددى أثدرت بشددكل أو بدىةر ع ددى وقتصدادية الدددول العربيدة تددوترات سياسدية وتق بددات إمد  

ومد  هندا  إتاحة فرص التشغيل ل شباب العربى.و ،إلقتصادية الدامةاستغال ت ك الموارد ا

كانت هلد الدراسة محاولة إللقا  الضدو  ع دى هدلا الندوع مد  اإلقتصداد ودورد فدى تدوفير 

 مستغ ة.الغير ربية اللاةرل بالموارد البحرية ص العمل الائقة ةاصة فى المنطقة العفر

 

 :محاور لخمسةوتنقسم هيه الدراسة 

 اإلقتصاد األزرق والتنمية المستدامة.  المحور األول:

 مكونات اإلقتصاد األزرق والقطاعات المعنية به. المحور الثانى:

حدديات التشدغيل فدى الددول العربيدة فدى ضدو  بعدض اإلقتصداد األزرق وت المحور الثالوث:

 التجارب الدولية.

اإلقتصدداد  نحددوالتجددارب المتع قددة بتحددول بعددض اإلقتصدداديات العربيددة  المحووور الرابووع:

 األزرق وأثرها ع ى إتاحة فرص التشغيل.

 الوظائف الزرقا  فى الدول العربية. إيجادمتط بات  المحور الخامس:
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 المحور األول

 األزرق والتنمية المستدامة اتقتصاد

منل زم  بعيد استةد  اإلنسا  موارد البحدار والمحيطدات مد  أجدل تدوفير الغدلا  وسدبل 

وظددل اسددتنزاف المددوارد الطبيعيددة هددو السددمة الرئيسددية ل تنميددة اإلقتصددادية حددول  ،العددي 

لبشدرية لرفاهيدة ا ةطيرا   . وقد أصب  تدهور النظ  األيكولوجية لارض يشكل تدديدا  العال 

وكدا  للدك  ،وحرما  األجيال القادمدة مد  حقدوقد  فدى هدلد المدوارد الطبيعيدة فى المستقبل

م  األسباب التى دعت إلى ضرورل التوقف ع  استنزاف هدلد المدوارد عد  طريدأ إدارل 

ل مدوارد الطبيعيدة لت بيدة إحتياجدات الحاضدر دو  المسداس بقددرل األجيدال فعالدة ومسدتدامة 

غير أ  األمر يةت ف بشكل كبير بالنسدبة ل ددول الجزريدة   بية احتياجاتدا.المستقب ية ع ى ت

وم  هنا بددأت تشدعر بدالق أ  ،الصغيرل حي  أصب  هلا األمر يمثل مس لة بقا  بالنسبة لدا

المتحدل ةدال  األم وقد دعت هلد الدول  زا  مستقب دا فى ظل تدهور البيئة المحيطة بدا.إ

 ،تةدا  المسدتدا  لمواردهدا البحريدةاعدتدا فدى إيجداد آليدة لإلسدلمس 81إنعقاد ملتمر ريو +

اتفأ الحاضدرو  ةدال للدك المدلتمر ع دى ضدرورل اسدتةدا  المدوارد البحريدة الطبيعيدة و

القضددا  ع ددى الفقددر وتحسددي  التنميددة المسدتدامة وأهمدددا ع دى نحددو مسددتدا  لتحقيددأ أهددداف 

وفدى نفدس الوقدت الحفداظ  ،ل جميدشفدرص العمدل الائدأ  إيجدادعد  طريدأ  رفاهية اإلنسا 

 ع ى اآلدا  الصحى لانظمة البيئية ل بحار والمحيطات وسواح دما فى ت ك الب دا .

لتوضددي  العاقددة مددا بددي  اإلقتصدداد األزرق الجديددد والتنميددة  ةويعددد هددلا المحددور محاولدد

 ،المستدامة م  ةال اسدتعراض مةتصدر لكدل مد  القيمدة اإلقتصدادية ل بحدار والمحيطدات

مبدددادا  و ،فدددى تحقيدددأ التنميدددة المسدددتدامة ددورو ،وتوضدددي  لمفددددو  اإلقتصددداد األزرق

 .اإلقتصاد األزرق المستدا 

 :والمحيطاتواألنهار القيمة اتقتصادية للبحار 

تنوع استةدا  المحيطات والبحار مد  وسدي ة نقدل تق يديدة إلدى أ  تكدو  منبدش ل عديدد مد  

الحيدة  ال العديد مد  المدواردل بحار والمحيطات م  ةويتمثل الثرا  اإلقتصادا  ،الموارد

 ،(ع ددف لاندواع اتةددراالتدى تددوفر البدروتي  ل بشدر وال األسدماك والنباتددات البحريدة  مثدل

ل ـددـوالةدددمات مث ،الديدددروكربونات والمعدداد  والحصددى والرمددل(  والمددواد السدد عية مثددل
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 ، الريداا مد والطاقدة المتجدددل  ،والسدياحة( ،والصديد ،السدف ا  ــوبن ،ح ـالموانى  والش 

 والكت ة الحية(. ،والمد والجزر ،والموب

فدى البحدر أو  كل هلد الموارد تجعل الحافز كبيدر لتطدوير العديدد مد  الصدناعات سدوا ا  

 .المنتج فرص العمل توفير المزيد م  فيما يسد  م ،فى البر

حوول العوالم ألمم المتحود  فو   قيموة األنشوطة اتقتصوادية للمحيطوات تحصا ات ا ووفقا  

ووفقا لتقوديرات خخور  فو   هويه القيموة تصول  ،تيرليو  دوالر سنويا   3-3تقدر بنحو م  

تيرليووو  دوالر علووى األقوول ويلوو  لمختلووو الموووارد والخوودمات التووى تشووملها مثوول:  19ل 

واتتصوواالت  ،موو  األنشووطة التجاريووة حووول العووالم %99النقوول البحوور  الووي  يمثوول نحووو 

مو  جميوع البيانوات  %99العالمية حيث تحمل الكوابالت البحريوة نحوو  السلكية والالسلكية

مليوار شوخص حوول العوالم  9.3للغويا  لنحوو  تعتبور مصودرا   االرقمية حول العالم. كموا أنهو

موو   %39كمووا أ   ،موو  البوروتي  الحيوووانى المسووتهل  سوونويا %29كثوور موو  أموع توووفير 

ويقودر نشواط السوياحة  ،حوار والمحيطواتينوت  مو  الب العالمالنفط والغاز المستخرج حول 

مو   %7 -3م  النات  المحلوى اتجموالى العوالمى ويعمول بو  نحوو مو   %9البحرية بنحو 

. وبالنسووبة لشنشوطة التجاريووة علوى شووواطى  البحوار والمحيطووات العوالمقوو  العمول حووول 

 ،طواتمدينة حول العوالم تقوع علوى شوواطى  البحوار والمحي 19مدينة م  أكبر  23فهنا  

سوواحل  مليار نسومة يعيشوو  فوى نطواق 3.2م  سكا  العالم أو نحو  %99كما أ  نحو 

مدينووة سوواحلية. إضووافة إلووى يلوو  توووفر المحيطووات  299البحووار والمحيطووات فووى حوووالى 

 الكثير م  المستحضرات الصيدالنية.

واجده بالعديدد مد  إت أنده ي ،رغ  الحج  الضة  لإلقتصداد القدائ  ع دى المدوارد البحريدةو

ع دى اسددتدامة هدلد المددوارد ويمثدل تدديدددا حقيقيدا ل بيئددة البحريددة  المةداطر التددى تدلثر سدد با  

مسدتدا  ل مدوارد البحريدة بشدكل عدا  بمدا يحدد  وهى ناتجة ع  اإلستةدا  الغيدر ،بشكل عا 

 وم  أهم هيه المخاطر: ،م  قدرتدا ع ى ت بية متط بات التنمية المستدامة

وع البيولددوجى الندداتج عدد  تدددهور رأس المددال الطبيعددى ل عديددد مدد  الددنظ  فقدددا  التندد -0

 . األيكولوجية البحرية والساح ية

ثدل تحدديا لتحقيدأ ممصائد األسماك الغير مستدامة الناتجدة عد  الصديد الجدائر بمدا ي  -8

 الغلائي.األم  
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 .تغير المناخ وعاقته بارتفاع منسوب سط  البحر  -0

 .تحمض المسطحات المائية  -5

تواجده  التديأنشطة السياحة البحرية والساح ية الغير مسدتدامة تعتبدر مد  التحدديات   -4

ع  أنشطة استةراب  الناشئ البحريباإلضافة إلى الت و  ،  اتقتصادهلا النوع م  

 .المعاد  والنفط والغاز

أنشطة النقل والشح  البحرا. وهدو مدا يتط دب نوعدا مد  اإلقتصداد يعندى بكدل هدلد   -1

 ،و  أهدداف ومتط بدات التنميدة المسدتدامة ل بيئدة البحريدة بشدكل عدا األنشطة فدى ضد

 ال.اإلقتصاد األزرقالوهو مايتوفر فى ندج 

 مفهوم اتقتصاد األزرق:

، تحول مصط   الاتقتصداد األزرقال أو الالنمدو األزرقال ةال السنوات الق ي ة الماضية

النسددبة ل ددبعض، يعنددي إلددى ندددج مسددتةد  فددى السياسددة العامددة فددي جميددش أنحددا  العددال . وب

اتقتصاد األزرق استةدا  البحر ومواردد م  أجل التنمية اتقتصادية المستدامة. وبالنسدبة 

، سددوا  كددا  إقتصددادا فددي القطدداع البحددريلآلةددري  فإندده يشددير ببسدداطة إلددى أي نشدداط 

 مستداما أ  ت.

الب ددا   وقد تطور هلا المفدو  م  كونه الجانب األزرق لاقتصداد األةضدر ةاصدة فدي

تدوفر فرصدة والمحيطات تشدكل الفضدا ات جديددلال  النامية الساح ية، إلى مفدو  أ  البحار

مفتوحددة ل تنميددة المسددتدامة، شددريطة أ  تددت  اإلدارل السدد يمة لمددوارد المحيطددات والبحددار، 

  .واستعادل نظامدا األيكولوجى الس ي 

موحددددد لانشددددطة  تعريددددف عددددالمي إليجددددادمحاولددددة واتقتصدددداد األزرق الجديددددد هددددو 

مد  أجدل إقتصداد متقدد  ومسدتدا  دو   ،والصناعات اتقتصادية المتص ة بالموارد البحرية

انتداك ألهداف التنميدة المسدتدامة األةدرا، فددو ت ي ةدل فعدي اتعتبدار العوائدد اتقتصدادية 

دا آثارهدا المحتم دة ع دى النظدا  األيكولدوجي  ل صناعات واألنشطة البحرية فحسب، بل أيض 

 . البحرا
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 دور اتقتصاد األزرق فى تحقيق التنمية المستدامة:

يشير الددف الرابش عشر م  األهداف التي اعتمدتدا األم  المتحدل ل تنمية المستدامة إلى 

الاتستةدا  المستدا  ل محيطات والبحار والموارد البحرية م  أجل التنمية المستدامةال. كما 

يدت  زيدادل العوائدد اتقتصدادية ل ددول  8101بح دول عدا   ( يشير إلدى أنده7-05أ  الددف  

ا، وللدك مد  ةدال اإلدارل المسدتدامة  الجزرية الصغيرل النامية، وكدللك الب ددا  األقدل نمدو 

 .والساح يةد األسماك وتربية األحيا  المائية والسياحة البحرية ئمثل مصا ل موارد البحرية

تنميدة المسدتدامة ل ب ددا  الناميدة يتنداول مسد لة األزرق إطارا ل  اإلقتصادويشكل نمولب  

اإلنصداف فدي الحصددول ع دى المددوارد البحريدة وتنميتدددا وتقاسدمدا؛ وتددوفير مجدال إلعددادل 

والحدد  ،فدرص عمدل جديددل وإيجداد ،وتنويدش مصدادر الددةل ،اتستثمار في التنمية البشرية

 .ةل تنمي والتةفيف م  أعبا  الديو  الوطنية المعوقة ،م  الفقر

كمدا يشدير إلدى تحسدي  رفاهيدة اإلنسدا  والعدالدة اتجتماعيدة، مدش الحدد بشدكل كبيدر مدد  

المةاطر البيئيدة والنددرل اإليكولوجيدةال، ويليدد نفدس المبدادع المتع قدة بانةفداض الكربدو ، 

اإلقتصددددادية أيضدددا تحسددددي  العوائدددد  وكفدددا ل اسدددتةدا  المددددوارد، واإلدمددداب اتجتمدددداعي.

لسدداح ية الناميدة واألقدل نمددوا مد  ةدال تطددوير بيئاتددا البحريدة مثددل واإلجتماعيدة ل ب ددا  ا

واسدددتةراب الدددنفط  ،والنقدددل والشدددح  البحدددرامصدددائد األسدددماك، والتنقيدددب البيولدددوجي، 

والمعاد  والسياحة البحرية والساح ية وغيرها م  المدوارد البحريدة. كمدا يتدي  هدلا الدندج 

ي أما  الب دا  النامية لتحقيأ إيرادات أكبر تحقيأ اإلنصاف ع ى الصعيدي  الدولي والوطن

م  مواردها البحرية وإعادل استثمارها فدي السدكا ، واإلدارل البيئيدة، وتةفديض مسدتويات 

وهدى أهدداف أساسدية ل تنميدة  ،الدي  الدوطني، والمسداهمة فدي القضدا  ع دى الفقدر والجدوع

 المستدامة.

 مبادئ االقتصاد األزرق المستدام: 

 العالمي ل طبيعة مجموعة م  المبادع لاقتصاد األزرق مندا: قد  الصندوق 

تددوفير العوائددد اتجتماعيددة واتقتصددادية لاجيددال الحاليددة والمسددتقب ية مدد  ةدددال  -0

المساهمة فعي تحقيأ األم  الغلائي والقضا  ع دى الفقدر وتحسدي  مسدتوا المعيشدة 

ية وأمنيدددة وتحسددي  الددددةل وتددوفير فدددرص العمددل والسدددامة وتحقيددأ تنميدددة صددح

 وسياسية مستدامة. 
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استعادل وحماية والمحافظة ع ى تنوع وإنتاجية ووظائف وقيمة الدنظ  األيكولوجيدة  -8

 البحرية والعوائل الطبيعية التي يعتمد ع يدا ازدهارها. 

ل لعددك   -0 اإلعتمدداد ع ددى التكنولوجيددا النظيفددة والطاقددة المتجددددل وإعددادل تدددوير المددواد و 

 تصادية واتجتماعية طوال الوقت. لت مي  اتستدامة اتق

 إدارته( ع  طريأ المنظومات العامة والةاصدة مسدتةدمة أسداليب  يت  التحك  في -5

تقددو  ع ددى المشدداركة النشددطة والفعالددة  شددام ة ومسددتدامة : لددإلدرال تتصددف ب ندددا

حيدد  تسددتند القددرارات ع ددى    ووقائيددة ومتكيفددة ،مط عددةو ،(ألصددحاب المصدد حة

ا لتجنب اآلثار الضارل التي تقوض اتسدتدامة طوي دة األجدل. مع ومات س يمة ع مي

عندما تكو  المع ومات والمعرفة الكافية مفقودل يتةل القائمو  ع ى هلد العم يدات ف

ا احترازي ا ويسعو  لتطوير مثل هلد المعرفة واتمتنداع عد  القيدا  ب نشدطة قدد  ندج 

طر والفدرص المسدتدامة، تلدي إلى آثار ضارل. ومش اكتساب معرفدة جديددل ل مةدا

حيد  تتحمدل   مسدلولة وشدفافة  و ، ( يتمّك  هلت  م  تعديل قراراتد  وأنشطتد 

الجدددات الفاع ددة المسددلولية عدد  تدد ثيرات أنشددطتدا مدد  ةددال اتةددال اإلجددرا ات 

المناسبة، وكدللك مد  ةدال شدفافية ت ثيراتددا حتدى يكدو  أصدحاب المصد حة ع دى 

طة واإلجرا ات الكفي دة بتافدى التد ثيرات السد بية ت ثير هلد األنش بش  اطاع جيد 

جميددش الجدددات الفاع ددة فددي اإلقتصدداد األزرق المسددتدا    ومبتكددرل واسددتباقية ،(لدددا

تبح  باستمرار ع  الطرق األكثر فعالية وكفا ل لت بيدة احتياجدات األجيدال الحاليدة 

ة البشددرية والمسددتقب ية دو  تقددويض قدددرل الطبيعددة ع ددى دعدد  األنشددطة اتقتصددادي

 .(والرفاهية

دع  الحوار مش أصحاب المص حة مش تعريف مشترك وإطدار مرجعدي لإلقتصداد   -4

 األزرق.

تعزيز اتلتزا  م  جانب الحكومة وجميش أصحاب المصد حة لوي الصد ة برليدة   -1

 اتقتصاد األزرق المستدا  ... والعمل ع ى تحويل هلد الرلية إلى واقش م موس.

د األزرق مش أصحاب المص حة في عم يات صنش القرار، التواصل حول اإلقتصا  -7

 وكللك في اإلطار التع يمي أو رفش الوعي.
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توجيددده صدددناعة القدددرار بشددد   اتقتصددداد األزرق فدددي كدددل مددد  القطددداعي  العدددا    -2

 والةاص.

؛ وغيرهدا مد  األسدس تفاقيدات األمد  المتحددل لات الصد ةالمبادع مدش اهلد وتت  موا مة 

ل حوكمددة الملسسدية والتنظيميددة المسددتدامة؛ وبفدد  راسدد  فيمددا المعتمددل ع ددى نطداق واسددش 

 يتع أ بالمفاهي  لات الص ة مثل اتقتصاد األةضر واتقتصاد الدائري.

 االقتصاد األزرق المستدام، يجب على الجهات الفاعلة العامة والخاصة مايلى: لتحقيق

  اقتصوواد وضوع أهووداو واايووات واضوحة وقابلووة للقيوواس ومتسووقة داخليوا موو  أجوول

: يجدب ع دى الحكومدات والقطاعدات اتقتصدادية والشدركات الفرديدة أزرق مسوتدام

عنددد ف وغايددات لات صدد ة وقاب ددة ل قيدداس والجدددات الفاع ددة األةددرا وضددش أهدددا

تةطيط وإدارل أنشطتدا م  أجل إقتصاد أزرق مسدتدا . ويجدب أ  تكدو  األهدداف 

وكدددللك  -ة واإليكولوجيدددة والغايدددات لمةت دددف المجددداتت اتقتصدددادية واتجتماعيددد

، لتجندددب الصدددراعات متكام دددة قددددر اإلمكدددا  -لات الصددد ة السياسدددات واألنشدددطة 

 والتناقضات.

 يجددب أ  تددت  مراقبددة تقيوويم وتوصوويل نتووائ  أدائهووا علووى هوويه األهووداو والغايووات :

 قددد وأ  يددت  إبددات الت أهددداف وغايددات اتقتصدداد األزرق المسددتدا  بشددكل منددتظ 

  .، بطريقة شفافة وسد ةحاب المص حة، بما في للك عامة الناسالحاد  لجميش أص

 مناسبةد عواقز وفوابحزرق ألد االقتصازود ايعي يرتشد  وقتصادا  امي  نشاإ :

يجدددب أ  تدددددف األدوات اتقتصدددادية مثدددل الضدددرائب واإلعاندددات والرسدددو  إلدددى 

. وينبغددي اسدتيعاب المنددافش والتكدداليف والمةدداطر البيئيددة واتجتماعيددة فددي المجتمددش

ي  واتتفاقيددات الدوليددة والوطنيددة، بمددا فددي للددك اتتفاقيددات صددياغة وتنفيددل القددوان

 ، وتطبيقدا وإنفالها وتحسيندا بطرق تدع  اتقتصاد األزرق المستدا .الةاصة

  تخطيط وإدار  وتنظيم الحيز البحور  والمووارد البحريوة، وتطبيوق أسواليب شواملة

لبحرية ا المدددوارد اسدددتةداماتجميش  تكدددو أ   يجدددب: ونهووو  النظوووام اتيكولووووجي

طوي دة األجدل ال عم يدات متكام دة تضدم  الصدحة مد  ةد وتدار ومةططةمائمة 

واتستةدا  المستدا  ل بحر ومواردد، مدش مراعدال األنشدطة البشدرية ع دى األرض. 

ويجب أ  تكو  هلد العم يات قائمة ع ى المشاركة وقاب ة ل مسا لة وشفافة وعادلة 
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حتدددددى تكددددو  راعيدددددة لاسددددتةدامات واإلحتياجدددددات البشددددرية الحاليدددددة وشددددام ة، 

 والمستقب ية، بما في للك احتياجات األق يات وأضعف الفئات في المجتمش.

  تطوووير وتطبيووق المعووايير واترشووادات وأفضوول الممارسووات التووي توودعم االقتصوواد

 بمددا فددي للددك الحكومددات -. يجددب ع ددى جميددش الجدددات الفاع ددة األزرق المسووتدام

تطدددوير أو  -والشدددركات والملسسدددات غيدددر الربحيدددة والمسدددتثمري  والمسدددتد كي  

تطبيددأ معددايير اتسددتدامة العالميددة أو المبددادع التوجيديددة أو أفضددل الممارسددات أو 

 غيرها م  الس وكيات لات الص ة التى تدع  اإلقتصاد األزرق المستدا .

   ببعضووها الوووبع  وأ  االعتووراو بووال  االقتصووادات البحريوووة واألرضووية مترابطووة

. ولتحقيددأ العديوود موو  التهديوودات التووي تواجوو  البيئووات البحريووة تنشووال موو  األر 

، يجددب معالجددة التدد ثيرات دا  فددي البحددار والمندداطأ السدداح يةأزرق مسددت إقتصدداد

األرضية ع دى الدنظ  اإليكولوجيدة البحريدة ويجدب ع دى الجددات الفاع دة أيضدا أ  

 ضر مستدا  ع ى األرض.تعمل ع ى تعزيز تنمية اقتصاد أة

 ، وتبدددادل المع ومدددات والمعرفدددة وأفضدددل الممارسدددات والددددروس  تعزيوووز التعووواو

المستفادل واألفكار لتحقيأ مستقبل مستدا  ومزدهر ل جميش. وتقش ع ى عاتأ جميدش 

لولية المشدداركة فددي عم يددة الجدددات الفاع ددة فددي اتقتصدداد األزرق المسددتدا  مسدد

عيدة والتنظيميدة وغيرهددا الوطنيدة واإلق يميددة والقطا ، والوصدول إلددى الحددودالتنفيدل

 ، لضما  اإلدارل الجماعية لتراثنا البحري المشترك.م  الحدود

 االنتقال إلى االقتصاد األزرق:

زيادل المنافش طوي ة األجل لإلستةدا  المستدا  ل موارد البحريدة ل ددول السداح ية الناميدة أ  

 يتط ب ماي ى: واألقل نموا  

 :قابةالردعم  -2

ا ويمكد  أ  يشدمل مجموعدة واسدعة   ا مدم  ي عب رصد ومراقبة البحار والمحيطات دور 

م  األنشطة لات األطر القانونيدة المةت فدة. فمد  ناحيدة، يشدمل للدك مراقبدة األنشدطة غيدر 

نظ . وإعدادل شدح  القانونية بما في للك الصيد غيدر القدانوني وغيدر المب ده عنده وغيدر المد

دا األنشدطة المالبضائش الممنوعدة تع قدة بالسدامة ؛ واتتجدار بالبشدر. ويمكد  أ  يشدمل أيض 

، بمددا فدددي للدددك البحدد  واإلنقدددال والتنبدددل بددالطقس واتسدددتجابة ل كدددوار  البشددرية والبيئيدددة
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والكشف المبكر ع  التدديدات الضارل واتستجابة لدا مثل انسكاب الدنفط و أندواع الت دو  

 م  األنشطة جوانب م  البح  الع مي البحري.تشمل هلد المجموعة  وكللكاآلةرا. 

 اتدار  القائمة على النظام اتيكولوجي: -1

عقود مد  اإلفدراط فدي الصديد والت دو  ر األساسية لاستجابة التحوي ية بعد وم  العناص

هدى الحاجدة إلدى اتنتقدال مد  اإلدارل البحريدة الساح ية غير المةطط لددا  البحري والتنمية

ية البحتة إلى ندج متكامل إلدارل األنشدطة القائمدة ع دى المدوارد البحريدة والساح ية القطاع

، وهو أمر أساسي لضدما  التدواز  العدادل وم  ةال منظور التةطيط المكاني والساح ية

 بي  مةت ف المصال  والمستةدمي . 

، بعضددا مفدومددة ريدة والسدداح ية مجموعدة مد  الةددماتوتدوفر الدنظ  اإليكولوجيدة البح

. لك  معظمدا اآلةر أكثر غموضا، وغير مفدومة، وم  الصدعب ويمك  قياسدا كميا   جيدا  

، يمكد  قيدداس الةددمات المقدمددة لددع  قطدداع ه وتحديدددد كميدا. ع ددى سدبيل المثددالجددا تقييمد

نظ  اإليكولوجيدددة مثدددل ، الددددور الدددلي ت عبددده الدددمدددثا  ع ميدددة   د األسدددماك بطريقدددةئمصدددا

ضدددي حاضدددنة لمةت دددف األرصددددل وأرا ،  وتربيدددةالمدددانغروف واألعشددداب البحريدددة كغدددلا

مثل الحمايدة  بعض الةدمات ، أو كمصادر مباشرل ل غلا ( وحتى تقييمدا. غير أ السمكية

مدد  إرتفدداع حموضددة البحددار أو التىكددل السدداح ي وارتفدداع مسددتوا سددط  البحددر واآلثددار 

مد  الصدعب األةرا لتغير المناخ غير ملكددل بدرجدة كبيدرل ويصدعب قياسددا وتقييمددا. و

 فد  قيمة قياس الكربو  وتحديدد كميا .

وت ينبغي أ  يكدو  عدد  اليقدي  هدلا بالنسدبة لقيمدة الدنظ  اإليكولوجيدة عدلرا لعدد  اتةدال 

العديددد مدد  األدوات والددندج  إسددتةدا يمكدد   إدارتدددا، ولكدد و التدددابير المناسددبة لحمايتدددا

ية فدددي المحيطدددات والمنددداطأ لتطبيدددأ نددددج النظدددا  اإليكولدددوجي إلدارل األنشدددطة البشدددر

 الساح ية. 

، بما في للدك الدندج التدي وضدعتدا اتفاقيدة التندوع د ن دج مةت فة ل نظا  اإليكولوجيتوجو

تاحدة ، قدد تشدمل األدوات المسدياق هدلد الدندج البيولوجي ومنظمة األغلية والزراعة. وفدي

والتةطديط  ،ة والسداح يةواإلدارل المتكام دة ل منداطأ البحريد ،تدابير إدارل مصائد األسدماك

تدددع  احتجدداز الكربددو .  والمندداطأ المحميددة البحريددة واألنشددطة التددي ،المكدداني البحددري

 ، يظل التحدي الرئيسي هو تكامل الندج اإلدارية المةت فة التدي تتةدلها مةت دفوبوجه عا 
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، مدددش اعتبدددار الددنظ  اإليكولوجيدددة بمثابدددة اإلطدددار القطاعددات فدددي ةطدددة شددام ة ومتماسدددكة

 ركزي.الم

  IMCAM اتدار  المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية -

)Integrated Coastal and Marine Area Management( 

دا فدي العدال  تعتبر المناطأ الساح ية م  بي  ، حيد  تقدد  مجموعدة أكثدر المنداطأ إنتاج 

ددا البشددر  واألنشددطة واسددعة مدد  العوائددل الثمينددة وةدددمات النظددا  البيئددي التددي اجتددلبت دائم 

البشددرية. والمندداطأ السدداح ية هددي أيضددا مدد  بددي  المندداطأ األكثددر عرضددة لتغيددر المندداخ 

واألةطار الطبيعية. وتشمل المةداطر الفيضدانات والتعريدة وارتفداع مسدتوا سدط  البحدر 

وكللك أحدا  الطقس المتطرفة. هلد اآلثدار بعيددل المددا تغيدر بالفعدل حيدال وسدبل معيشدة 

 ة.المجتمعات الساح ي

أ  تدلدي إلددى قدرارات غيدر مترابطدة، وعددد   ع دى عكدس الدندج القطاعيددة التدي يمكد 

، تسددعى اإلدارل المتكام ددة ل مندداطأ السدداح ية كفددا ل اسددتةدا  المددوارد، والفددرص الضددائعة

( إلددى تنسدديأ تطبيددأ السياسددات المةت فددة التددي تددلثر ع ددى المنطقددة IMCAMوالبحريددة  

هي عم ية تكرارية تتضدم  مجموعدة متنوعدة مد   IMCAMالساح ية واألنشطة البحرية. 

، وتحديد ةطوط الةطر وةايا الرواسب السداح ية م  رس  الةرائط ، وترسي  -ساليب األ

لبنا  قدرل الوكاتت والملسسات والمجتمعات المح ية تتةال قرارات مستنيرل حول تنميدة 

اآل  فددي  IMCAMبيددأ إدارل يددت  تطق ددا تتفاقيددة التنددوع البيولددوجي اتقتصدداد األزرق. وف

يمكد  اسدتةدا  و(. كدندج شدامل، 8101معظ  الب ددا  السداح ية  اتفاقيدة التندوع البيولدوجي 

، وهدو مكددو  وط المتعدددل فددي المنطقدة السدداح يةإلدارل التدديددات والضددغ IMCAMإدارل 

 رئيسي لتطوير ندج اتقتصاد األزرق.

 MSP ( Marine Spatial Planning) التخطيط المكاني البحر  -

التةطدديط المكدداني البحددري هددو ندددج آةددر ل مسدداعدل فددي اتنتقددال إلددى عم يددة تةطدديط 

وهي عم ية تكتسب أهميدة كبيدرل فدي جميدش أنحدا  العدال .  -ألصحاب المص حة المتعددي  

وقد بددأت ب ددا  مةت فدة فدي اسدتةدا  اإلدارل المكانيدة البحريدة لتحقيدأ اتسدتةدا  المسدتدا  

 ع البيولوجي في المحيطات والمناطأ الساح ية.وحفظ التنو
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ز بشكل ترك IMCAM، فإ  متماثا  هما ندجا  IMCAMو  MSPوع ى الرغ  م  أ   

، وغالبا  ما يت  تطبيقدا ع ى نطداق مح دي، فدي حدي  يدت  تطبيدأ عا  ع ى المناطأ الساح ية

MSP ا  المندداطأ فدي كثيدر مد  األحيدا  ع دى نطداق أوسددش ويمكد  أ  تمتدد فدي جميدش أنحد

 اتقتصادية الوطنية.

طريقة لدمج األنشطة البشرية دو  المساس بقي  الحفدظ. وبالمثدل بالنسدبة  MSPيوفر و

، فدي تنص ع ى تفعيل ندج النظا  اإليكولوجي م  ةال عم ية تةطيط  IMCAMإلدارل 

يمك  ألصحاب المص حة تقددي  رليدتد   MSPتشمل جميش أصحاب المص حة. وم  ةال 

طقة ؛ وتحديد أي  توجد األنشطة البشرية  بما في للك الطاقة البحرية والشح  البحدري لمن

وصيد األسماك وتربية األحيا  المائية والسياحة والتعددي ( والتدي قدد يكدو  مد  المرغدوب 

حدوثدا في المستقبل ؛ وتحديد الصراعات الفع يدة أو المحتم دة بدي  اتسدتةدامات المةت فدة 

 طة البشرية ونتائج حفظدا المرغوبة. ل محيطات واألنش

، مدش الحفداظ ع دى منداطأ   المسدتدا ويمك  أ  توفر الةطدة المكانيدة الناتجدة اتسدتةدا

محددل م  ةال المناطأ البحريدة المحميدة وغيرهدا مد  التددابير المناسدبة بطريقدة تتجندب 

المحديط  جميش مسدتةدمي MSPالنزاعات المحتم ة. ويشمل أصحاب المص حة في برنامج 

، فدإ  IMCAMوأولئك اللي  يعتمدو  ع دى بيئدة المحيطدات الصدحية. كمدا هدو الحدال مدش 

 .MSPمشاركة أصحاب المص حة ع ى نطاق واسش مدمة ل نجاا ع ى المدا الطويل م  

 المناطق البحرية المحمية والمناطق البحرية المدار  -

ع دى التندوع البيولدوجي فدي أصبحت المناطأ البحرية المحميدة أدال رئيسدية ل محافظدة 

جميدش الب ددا  السداح ية والددول الجزريدة الصدغيرل الناميدة تقريبدا ، ويوصدى بددا فدي إطددار 

بمدا فدي للدك اتفاقيدة التندوع البيولدوجي ت والمبادرات الدولية واإلق يمية العديد م  المعاهدا

 وبرامج وةطط عمل البحار اإلق يمية. 

، و دد وحج  المناطأ البحريدة المحميدةهائ ة في عوقد شددت السنوات الماضية زيادل 

 حمايددة دددامن –يمكدد  ل مندداطأ البحريددة المحميددة أ  تحقددأ مجموعددة واسددعة مدد  األهددداف 

مصائد األسماك، وقد تزيد المنداطأ واإلستةدامات المستدامة ل، ئل والتنوع البيولوجىالعوا

ددا مدد  قدددرل الددنظ  البيئيددة البحريددة ع دد غيددر ى التكيددف مددش تدد ثيرات تالبحريددة المحميددة أيض 

 .المناخ



19 

 

ددا إمكاناتدددا الكام ددةلدد  تحقددأ المندداطأ البحريددة ا ، وت تددزال فاع يددة اإلدارل لمحميددة دائم 

تتط دب فعاليدة اإلدارل و. المنداطأ المحميدة البحريدةواحدل م  أكبر المشكات التدي تواجده 

ت يددزال مدد   حيدد  ،وجددود ملسسددات فعالددة باإلضددافة إلددى مراعددال سددبل العددي  المح يددة

الصعب التنبل بالفوائد اتجتماعية اتقتصادية التي أنش تدا المناطأ البحرية المحميدة وهدي 

قيد المناقشة. وكثيرا ما تفشل المناطأ البحرية المحمية في الوصول إلى إمكاناتددا الكام دة 

 ر.، أو ال وائ  التي تسم  قانونا بحصاد ضالعوامل مثل الحصاد غير القانوني نتيجة

 للتحول إلى اتقتصاد األزرق: اآلليات المالية الداعمة

األقدل نمدوا  السداح ية جزريدة الصدغيرل الناميدة والب ددا  يتي  اتقتصاد األزرق ل دول ال

فرصة تنويش قاعدل اإلنتاب الضيقة، والنمو وتوفير فرص العمدل واتسدتثمار فدي مجموعدة 

 دل . واسعة م  القطاعات والصناعات القائمة والجدي

يل األجل متاا ع ى نطداق ويتط ب اتباع ندج اتقتصاد األزرق الوصول إلى تمويل طو

جاحدا  األقدل نمدوا  السداح ية لد  تحقدأ ن لجزرية الصغيرل النامية والب دا ، لك  الدول اواسش

، عامددة والةاصددة فددي اتقتصدداد األزرقاتسددتثمارات الفددي كثيددر مدد  األحيددا  فددي حفددز 

يسددم  بانتقددال القطاعددات القائمددة مدد  اتقتصدداد أو مدد  شدد نه أ  يفددت  سديما ع ددى نطدداق وت

األقدل نمدوا  زرية الصغيرل النامية والب ددا  قطاعات جديدل. وقد عانت العديد م  الدول الج

الساح ية م  ركود أو انةفاض تدفقات المساعدل اإلنمائية واتستثمار األجنبي المباشر. قدد 

ا مستويات غي ر قاب ة ل ديمومدة مد  الدديو  الةارجيدة التدي بددورها تشدكل يكو  لديد  أيض 

ا   .أما  التحول نحو اتقتصاد األزرقحاجز 

، بمددا فددي للددك لظددروف التمكينيددة لاقتصدداد األزرقومدد  التحددديات اإلضددافية تطددوير ا

، فضدا  عد  المدوارد البشدرية الازمدة والتنظيميدة واإلداريدة والتشدريعيةاألطر الملسسدية 

 تنسيأ بي  القطاعات وعبر الحدود. لتحقيأ ال

ألول تقددي  الددع  إلصداا التمويل إلى مكدوني  رئيسديي . يشدمل ا ويمك  تقسي  مصادر

، والظروف كولوجي ل مناطأ والموارد البحرية، واإلدارل المستندل إلى النظا  اإليالحوكمة

شدطة فدي هدلد الفئدة التمكينية األةرا المط وبة تقتصاد أزرق. وقد ت  تطوير وتمويدل األن

(، UNDP، وبرندددامج األمددد  المتحددددل اإلنمدددائي  (GEFمددد  قبدددل مرفدددأ البيئدددة العدددالمي  

، ومنظمددة األغليددة والزراعددة. ومجموعددة البنددك الدددولي، وبرنددامج األمدد  المتحدددل ل بيئددة
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وتشددمل الفئددة الثانيددة مصددادر تمويددل جديدددل ومبتكددرل مثددل الدددي  مقابددل مقايضددة الطبيعددة 

 رقا .والسندات الز

مرفدأ البيئدة العالميدة  -، نج  برنامج األم  المتحدل اإلنمدائي وكمثال ع ى الفئة األولى

ةال السنوات العشري  الماضية في تطوير وتطبيأ س س ة م  المندجيدات أثبتدت فعاليتددا 

فددي إزالددة الحددواجز ووضددش بيئددة تمكينيددة ل سياسددات يمكدد  أ  تحفددز كميددات كبيددرل مدد  

لتحويل برنامج اإلصاا وتشمل أدوات ا م  أجل والةاص  لعاا ل قطاعي  المالية التدفقات

ة فدي الددنظ  ، الددلي يتدي  ل ب ددا  العمددل معدا  لمعالجدة القضددايا المشدتركالعمدل اتسدتراتيجي

نميددة المسددتدامة ل مندداطأ التدارل المتكام ددة ل مندداطأ السدداح ية/ ؛ اإلاإليكولوجيددة المشددتركة

العالمية أو اإلق يمية ل محديط. وينطدوي هدلا الدندج األةيدر ع دى  ؛ واألطر القانونيةالساح ية

اتستفادل م  عم ية حكومية دولية قائمة أو متوقعدة مد  أجدل التفداوض ع دى إطدار قدانوني 

 إق يمي أو عالمي جديد لمعالجة قضية رئيسية تتع أ بالمحيطات والمساعدل في للك.

شدرط مدواتل لانتقدال نحدو اقتصداد كل مد  هدلد األطدر يسدم  بتقدد  إدارل المحيطدات ك

المندجيدددات أ  تصدددحي  فشدددل  أزرق. وقددد أظددددرت الددددروس المسددتفادل مددد  تطبيدددأ هددلد

والسياسات م  ةال تطبيأ أدوات متكام ة لتةطديط المحيطدات وإزالدة الحدواجز األسواق 

ل وحمايدة السدواحل والمحيطدات القائمة ع ى الع د  ت يمكد  أ  يعمدل فقدط مد  أجدل اسدتعاد

، بل يمك  أ  يولد أيضا  أنشطة تجارية كبيرل وفرص عمل عندما يت  وضش أنشطة سبفح

 إصاا إدارل المحيطات.بشكل متعمد في ةطط واستراتيجيات فرص العمل  توفر
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 المحور الثانى

 مكونات اتقتصاد األزرق والقطاعات المعنية ب  

صدادية ل ب ددا  وللدك مد  ةدال جديددل ل تنميدة اإلقت أتاا مفدو  اإلقتصاد األزرق آفاقا   

ع دى المسدتوا الدوطنى أو الددولى.  والموارد البحرية بشكل عا  سدوا    استةدا  المحيطات

ويعتمدد تطددور اإلقتصدداد األزرق ع ددى تطددور الصددناعات واألنشددطة القائمددة ع ددى المددوارد 

والمددوانى  والةدددمات ال وجسددتية  ،البحريددة والمحيطددات مثددل: مصددائد األسددماك والشددح 

يديدة ع دى واستكشداف وإنتداب المعداد  التق  ،لبحرية والسياحة البحرية الساح ية والترفيديةا

والمحيطددات. أيضددا هندداك العديددد مدد  القطاعددات الناشددئة فددى سددواحل وفددى أعمدداق البحددار 

اإلقتصدداد األزرق مثددل طاقددة المحيطددات المتجددددل مثددل الريدداا والمددد والجددزر واألمددواب 

 ،والتعددي  فدى األعمداق ،والمحيطدات والنفط م  أعماق البحدارواستةراب الغاز  ،وغيرها

ورصددد ومراقبددة البحددار  ،والتكنولوجيددا الحيويددة الزرقددا  ،ةوتربيدة األحيددا  المائيددة البحريدد

وتتميددددز هدددلد القطاعدددات باسدددتةدامدا أحددددد   ،وإجدددرا  البحدددو  البحريدددة ،والمحيطدددات

 التكنولوجيات.

وتندوع  ،وفدرص العمدل ،م  حي  توليدد الددةل ويمت ك اإلقتصاد األزرق قدرات هائ ة

يتط دب مزيددا مد  اإلقتصداد إت أ  تحقيأ أكبر قدر م  العوائد م  هلا الندوع  ،الصادرات

م  التةطيط الجيد واإلسدتثمارات والتركيدز ع دى القطاعدات لات األولويدة منده بندا ا ع دى 

 اإلمكانيات المتاحة.

 األزرق: لقطاعات اتقتصاد موجزا   عرضا   ىوفيما يل

 الصيد البحر  -2

د  بشدكل ويسد ،األزرق اإلقتصدادمد  أهد  قطاعدات  يعتبر قطاع الصيد البحرا واحددا  

وتحقيدأ األمدد   ،واسدتيعاب قددر كبيدر مدد  القدوا العام دة ،كبيدر فدى تعزيدز الددةل القددومى

م  سكا  العال  كما يوفر عدد  %00الغلائى ل سكا . ويوفر هلا القطاع سبل العي  لنحو 

 ،مدد  الفددرص اإلقتصدادية ل عديددد مدد  الصدناعات والحددرف القائمددة ع دى هددلا القطدداع كبيدر

وتحس  مستوا األمد  الغدلائى لجدز  كبيدر مد   ،والتى بدورها توفر مايي  فرص العمل 

 السكا  حول العال .
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 التكنولوجيا الحيوية البحرية: -1

رق اإلقتصداد األزتعتبر التكنولوجيا الحيوية البحريدة واحددل مد  أسدرع القطاعدات فدى 

وتستةد  فى قطاعات صدناعية عديددل مثدل المستحضدرات  ،والتى تستةد  تكنولوجيا عالية

والعديددد مدد  المددواد الصدديدتنية ومستحضددرات التجميددل والمكمددات الغلائيددة واألنزيمددات 

م يدار  8.5الحيوية فى اإلقتصاد العالمى بنحدو  اويقدر حج  التكنولوجي ،ةراالكيميائية األ

 .%01ر مش توقعات بمعدل نمو سنوا يصل إلى دوت

 ،والرةويددات ،ومد  المددوارد الحيويدة البحريددة التدى تسددتةد  فدى هددلا المجدال: اإلسددفنج

 ،ودودل البحدددر ،والمرجدددا  ،والبكتريدددا والطحالدددب والفطريدددات ،وبعدددض أندددواع األسدددماك

صددناعة و وتسددتةد  هددلد المددوارد ع ددى نطدداق واسددش فددى التطبيقددات الصددناعية والزراعيددة

 وطب األسنا  وغيرها. ،والوقود الحيوا ،األدوية

ويعتبوور قطوواع المستحضوورات الدوائيووة الحيويووة أكبوور القطاعووات الفرعيووة السووتخدامات 

حيوث بلوو   ،فوى هويا المجوال عتبور اتتحواد األوروبوى رائودا  يو ،التكنولوجيوة الحيويوة عالميوا

 ،مليووار دوالر 6.3نحووو  1923حجوم قطوواع المستحضورات الدوائيووة الحيويووة فيو  فووى عوام 

 .%21.9بل  نحو  1923 -1922بمعدل نمو تراكمى فى الفتر  م  

وتعتبدددر التكنولوجيدددا الحيويدددة الزرقدددا  مددد  القطاعدددات شدددديدل الحساسدددية مددد  الناحيدددة 

التجاريددة والتددى تعتمددد بشددكل كبيددر ع ددى سددرية المع ومددات والبيانددات وبددرا ات اإلةتددراع 

وتدوفر فدرص وأنشدطة تجاريدة  ،مراكدز البحدو  المنتجدة لددابدا لدا الشدركات و المتع قة

ويزدهدر هدلا  ،واسعة إضافة إلى قدر كبير مد  فدرص العمدل التدى تتط دب مددارات عاليدة

 القطاع بشكل كبير فى كل م  أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

 التعدي  فى سواحل وأعماق البحار والمحيطات: -3

 اتويعتمدد ع يده اقتصداد ،اعات الدامة فى اإلقتصاد األزرقيعتبر هلا القطاع م  القط

م  الدول حول العال . ويشمل هلا القطداع العديدد مد  المدوارد البحريدة مثدل الرمدال  لكثير

إضددافة إلددى المدداس والددلهب  ،والددنفط والغدداز ،والم دد  والكبريددت والماغنسدديو  ،والحصددى

 وغيرها م  المعاد  الثقي ة.
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 ،الط ب ع ى تصنيش وتسويأ هلد المعداد  زادطور الصناعة ومش التحضر السريش وت

حيدة ع دى سدواحل وفدى قداع الغيدر مد  المدوارد  اب والمعالجدة سدوا   ويشمل للك اإلسدتةر

 اللائبة فيدا...ال . األمااالبحار والمحيطات أو م  مياد البحر نفسدا واستةراب 

 السياحة البحرية والترفيهية: -9

 ،ديددد مدد  الفددرص لنشدداط السددياحة والترفيدده مثددل السددياحةتددوفر المسدداحة البحريددة الع

ومشدداهدل الشددعاب  ،وركددوب الددزوارق ،وركددوب األمددواب ،والغددوص ،وحمامددات الشددمس

وبدللك يكتسدب هدلا القطداع أهميدة كبيدرل مد  بدي   ،إلى جانب السدياحة التق يديدة ،المرجانية

 م  فرص العمل. ا  كبير ا  ويوفر عدد ،قطاعات اإلقتصاد األزرق

 لطاقة المتجدد  البحرية:ا -9

ويمكد  لددلا القطداع أ   ،مد  مدزيج الطاقدة العالميدة %88تمثل الطاقدة المتجدددل نحدو 

يشددمل أمدد  وعدالددة توزيددش الطاقددة باإلضددافة إلددى  والددلييددوفر فرصددا لمشددكات الطاقددة 

 ،اإلستدامة البيئية. وتتعددد اشدكال الطاقدة البحريدة المتجدددل مثدل: الطاقدة الشمسدية البحريدة

وطاقددة الكت ددة الحيويددة  ،وحددرارل المحدديط ،والمددد والجددزر ،واألمددواب ،والريدداا البحريددة

 بي  هلد األشكال. إنتشارا  البحرية. وتعتبر طاقة الرياا البحرية هى األكثر 

 البحرية(:والموانى  والخدمات اللوجستية ) الشح  -3

تصدداد المعاصددر أهدد  أعمدددل البنيددة التحتيددة لاق تمثوول الموووانى  والمراسووى البحريووة

وإطالتدددا ع ددى التجددارل والنقددل البحددري العددالمي وأحددد عناصددر المنافسددة والجددلب بددي  

( م  حجد  التجدارل المنقولدة عالميدا %21أ  نسبة ت تقل ع    اقتصادات الدول ةصوصا  

لبنددا   لدلا فددإ  الددول لات اإلطداتت البحريدة تسدعى دائمدا   ،تدت  عد  طريدأ النقدل البحدري

ت الموانئ حتى تتمك  م  جلب ةطوط الماحة العالمية بمدا يجعدل موانئددا وتطوير ةدما

إنجاز عم يات نقدل البضدائش إلدى  ةالداموانئ محورية ومراكز إق يمية ل نقل البحري ليت  

اقتصددادية أةددرا فدددي محطددات    ل مددوانئ أدوارا  إالدددول اآلةددرا. لدديس هددلا فحسددب بددل 

إضدافة إلدى  ،ألنشدطة لات قيمدة مضدافة عاليدة  لوجستية ومناطأ استثمارية ةاصدة مولددل

أندا توفر نشاطات أةدرا مثدل التدوكيات البحريدة، شدركات التد مي ، تمدوي  السدف . ومدش 

تتط ب م  الدول العربية أ  تطدور مد  بنيتددا التحتيدة  ،التطور العالمي واإلق يمي السريش 

حسدي  لتقنيدة ةددماتدا ونيدل وتنشى  موانى أكثدر حداثدة، مد  اجدل المزيدد مد  الت ،لموانئدا
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رضا الوكا  الددوليي  والسدف  التدي تدرد إليددا والمتعدام ي  معددا مد  ةدال ضدما  تقددي  

 أفضل الةدمات وأسرعدا وأق دا ك فة

يددش  ويمثول الشووح  البحور  مع الوسددي ة األكثدر كفددا ل لنقددل معظد  السدد ش والبضدائش فعددي ج 

ا رئيسددي   ا ل ت ددو  البيئددي فعددي البحددار والمحيطددات أنحددا  العددال ، لكندده مددازال يمثددل مصدددر 

والمسطحات المائية عامة. وتشير التقديرات إلى أ  انبعاثدات الكربدو  مد  أنشدطة الشدح  

دع النسدبة  %0البحدري حددوالي   فددي ظددلمد  حجدد  اتنبعاثدات العالميددة. ويتوقددش أ  تزيدد ه ددلع

 اترتفاع المستمر فعي التجارل العالمية. 

الوسددي ة الرئيسددية لنقددل وتوريددد المددواد الةددا  والمددواد الغلائيددة  ويعتبوور النقوول البحوور 

والطاقددة، ومدد  ث دد ي فدددو يسددد  بشددكل أساسددي فعددي النمددو اتقتصددادي وتددوفير فددرص العمددل. 

إلدى أربعدة  8141ووفق ا لمنتدا النقل الدولي فإنه م  المتوقدش أ  يزيدد حجد  المدوانئ عدا  

نقدل البحدري وكدللك نتيجدة زيدادل تد ثير تغيدر أضعاف لمواجددة الزيدادل فعدي الط دب ع دى ال

ل. واتسدتفادل مد  األنشدطة الناشدئة فعدي اتقتصداد األزرق يقدود  المناخ ع ى المدوانئ المنشد

إلى التركيدز ع دى اتهتمدا  بعم يدات النقدل والشدح  وإنشدا  المدوانئ لتعظدي  اتسدتفادل مد  

 رص العمل. المزيد م  ف توفيراألنشطة البحرية المةت فة، وبالتالي 

 الصناعات البحرية: -7

يمثددل هددلا القطدداع شددريحة مدمددة فددى اإلقتصدداد األزرق وتعتمددد ع يدده قطاعددات آةددرا 

وتشمل الصناعات البحرية بنا  وإصاا وصديانة القدوارب  داةل هلا النوع م  اإلقتصاد.

والغواصدات واليةدوت وغيرهدا مد  الدياكدل  ،.....إل ( ،شح  ،صيد ع السف  وجميش انوا

وكللك  ،كما يشمل أيضا صناعة التكنولوجيات المستةدمة فى الصناعات البحرية ،ائمةالع

 صناعة تفكيك أو إعادل تدوير السف .

 التجار  وتكنولوجيات اتتصال والمعلومات البحرية -6

 ،تاحددة القددواني  البحريددةإوةدددمات  ،تشددمل التجددارل البحريددة ةدددمات التمويددل البحددرا

 لات الص ة بتمويل السف . والةدمات ،والت مي  البحرا

 ،وتشدمل تكنولوجيددا المع ومددات واإلتصدداتت البحريدة: اإلستشددارات الدندسددية البحريددة

وح دول  ،وإدارل المشدروعات ،والمائيدة ،واإلستشدارات البيئيدة ،وةدمات األرصداد الجويدة
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 ،وتصدددمي  اليةدددوت ،وةدمدددة المع ومدددات الجغرافيدددة ،تكنولوجيدددا المع ومدددات واإلتصدددال

 ت الغواصات وغيرها.واتصات

حيد  يغطدى فدى  ،فدى صدناعة التد مي  بصدفة عامدة مدمدا   ويعتبر الت مي  البحرا عنصدرا  

 األنشطة البحرية بسبب المةاطر البحرية. المقا  األول الةسائر التى تتكبدها

 تربية األحيا  المائية. -9

مد  المد كوتت  ي بي إنتاب تربية األحيا  المائية أكثر م  نصف اتحتياجات العالميدة  

فدى  البحرية ويتط ب األمر التوسش فعي تربيتدا بغدرض تدوفير احتياجدات السدكا  اإلضدافية

م يدار نسدمة  8والتي م  المتوقش أ  يشدد العدال  زيدادل فدى أعدداد السدكا  بنحدو  ،المستقبل

. وهندداك العديددد مدد  المسددببات التددي تددلدي إلددى مةدداطر فعددي اسددتغال الثددرول 8141عددا  

والمسطحات المائية أو اتستزراع المائي، والتي تلدي إلى انتشار األمراض مثل  السمكية

، ومسببات األمراض والمبيددات، وهدي الصناعية استةدا  الكيماويات وتصريف المغليات

لعل لعك  يجدب أ  يكدو  هنداك حدلر فعدي هدلا  أمور تلدي إلى زيادل نسبة ت و  البيئة البحرية.

ا ددا أ  فددرد  مدد  بددي  ك ددّل سددبعة أفددراد ع ددى مسددتوا العددال  يحصددل ع ددى  المجددال ةصوص 

البددروتي  مدد  األسددماك، أي أ  األسددماك تمثددل ضددرورل غلائيددة لنحددو م يددار نسددمة حددول 

م يدو  نسدمة فعدي الب ددا   511مد  البدروتي  الحيدواني لنحدو  %41العال ، وتمثل أكثر م  

  دا  النامية. م يو  فرصة عمل فعي الب 00الفقيرل، كما أندا توفر حوالي 

 التعليم والبحوث البحرية: -29

أصدبحت قضددايا البحددار والمحيطددات وسددواح دما لات أهميددة كبيددرل ةاصددة مددش بددروز 

وتطور اإلقتصاد األزرق واعتمادد ك ولوية لتحقيأ التنمية المستدامة المبنية ع دى المدوارد 

حدو  بدف التع دي  وال. ويددحتميدا   البحرية. وقد أصبحت الح دول التقنيدة لددلد القضدايا أمدرا  

وهدددو  ،ل محيطدددات والبحدددار البحريدددة إلدددى تطدددوير اسدددتراتيجيات شدددام ة ل حمايدددة الناجحدددة

ويتط ددب تنسددديأ وشددراكة مددا بدددي  القطدداعي  العدددا   ،موضددوع يتضددم  تةصصدددات عدددل

 والةاص. وينطوا التع ي  البحرا ع ى نشر المعرفة والمع ومات البحرية.

وتددرمي   ،د األسددماكئوإدارل مصددا ،مكددانى البحددراويتضددم  البحدد  البحددرا: التةطدديط ال

وطرق زيادل التعاو  الدولى فى الع و  والتكنولوجيا  ،واستعادل السواحل والعوائل البحرية

 البحرية.
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 أهداو التعليم والبحوث البحرية:

تعزيز الوعى بالبيئات واإلقتصاديات البحرية م  ةال زيدادل فدد  الدنظ  السداح ية  -0

 والبحرية.

وتد ثيرات  ،ز قضايا اإلستدامة ل مدوارد البحريدة مثدل: إدارل المدوارد الطبيعيدةتعزي -8

 وانتاب الطاقة المتجددل. ،الغلائى واألم والسامة  ،ظاهرل تغير المناخ

بنا  القددرات مد  ةدال التددريب ل مدوظفي  فدى القطاعدات البحريدة مثدل: الماحدة  -0

 ، دو  البحداروع ،القدانو  البحدراو ،ارل البحريدةوالتجد ،وإدارل المدوانى  ،البحرية

 والنقل البحرا الداة ى   المح ى(. ،والسف  العابرل ل بحار والمحيطات
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 ألهم مكونات اتقتصاد األزرق واألنشطة اتقتصادية الفرعية لكل مكو " ملخصا   يليفيما 

 مكونات االقتصاد األزرق

 نوع النشاط
 األنشطة الفرعية للنشاط

 فرعية()المكونات ال

الصناعات أو القطاعات 

 المرتبطة
 مؤشرات النمو

( إنتاج وتجار  المووارد 2

 البحرية 

حصددداد البحدددر  إنتددداب  -0

 الم كوتت البحرية( 

الط دددددددب ع دددددددى الغدددددددلا   صيد األسماك.  -0

والتغليددددددة ةاصددددددة مدددددد  

 البروتي . 

األنشدددددددطة الثانويدددددددة  -8

المرتبطددددددددة بصدددددددديد 

األسدددماك وهدددي مثدددل 

عم يددددددددات تصددددددددنيش 

صددددددددنش األسددددددددماك و

أجددددددددددزل الصددددددددديد، 

وإنتددددددددددددداب الدددددددددددددث ج 

وصددددددناعة قددددددوارب 

الصديد، وعم يددات مددا 

بعدددددد الحصددددداد مثدددددل 

التعبئدددددددة والتغ يدددددددف 

وتسددددددويأ المنددددددتج.. 

 ال . 

الط دددددددب ع دددددددى الغدددددددلا  

والتغليددددددة ةاصددددددة مدددددد  

 البروتي . 

تجدددددددددارل منتجدددددددددات  -0

 الم كوتت البحرية. 

الط دددددددب ع دددددددى الغدددددددلا  

والتغليددددددة ةاصددددددة مدددددد  

 البروتي .

غير ت تجارل المنتجا -5

قاب دددددة لاكدددددل مددددد  ال

 األغلية البحرية. 

الط ب ع ى مستحضدرات 

التجميدددددددددددل ومنتجددددددددددددات 

 األدوية. 

تربيدددددددددددة األحيدددددددددددا   -4

 المائية. 

الط دددددددب ع دددددددى الغدددددددلا  

والتغليددددددة ةاصددددددة مدددددد  

 البروتي .

اسدددددددددتةدا  المدددددددددوارد  -8

البحريددددة الحيددددة فعددددي 

المنتجدات الصدديدتنية 

وفدددددددددي التطبيقدددددددددات 

 الكيميائية. 

لبحريدددددددددة التكنولوجيدددددددددا ا

الحيويدددددددددددددة والتنقيدددددددددددددب 

 البيولوجي. 

البحددددددددددددد  والتطدددددددددددددوير 

واسدددددددتةدامات الرعايدددددددة 

الصددددحية ومستحضددددرات 

التجميددددددددل واإلنزيمددددددددات 

 وغيرها م  الصناعات. 

تخراج واسووووتخدام ( اسوووو1

ايوور المووواد البحريووة 

 متجدد  )اير حية(.ال

 

  

 الط ب ع ى المعاد   التعدي  فعي قاع البحار استةراب المعاد   -0

سدددددددتةراب مصدددددددادر ا -8

 الطاقة

الط ددددددب ع ددددددى مصددددددادر  البترول والغاز 

 الطاقة المتنوعة. 

 الط ب ع ى المياد العلبة  تح ية المياد  إنتاب المياد العلبة  -0
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 نوع النشاط
 األنشطة الفرعية للنشاط

 فرعية()المكونات ال

الصناعات أو القطاعات 

 المرتبطة
 مؤشرات النمو

( اسوووووتخدامات الطاقووووووة 3

المتجووووودد  )الريوووووا ، 

الموج، المد والجزر، 

 وحرار  البحر( 

 ع ددددددى مصددددددادر الط ددددددب الطاقة المتجددل.  توليد الطاقة المتجددل. 

 الطاقة المتنوعة. 

( التجوووووووووووووار  عبوووووووووووووور 9

المحيطووووات والبحووووار 

 وحولها. 

نمدو التجدارل البحريدة  - الشح  وبنا  السف .  -0 النقل والتجارل.  -0

وزيددادل الط ددب ع ددى 

 النقل البحري. 

صددددددددددناعات بنددددددددددا   -

السددددددددف ، وأجدددددددددزل 

الدددددتحك  والتسدددددجيل، 

وإنشددددددا  المددددددوانئ.. 

 ال . 

 النقل البحري.  -8

نئ والةدددددمات المددددوا -0

 لات الص ة. 

التةطددددددددديط مددددددددد  قبدددددددددل  التنمية السياحية -8

اإلدارات والددددددددددددددوزارات 

 الوطنية والقطاع الةاص. 

 السواحل الحضارية.  -

 وال وائ  الوطنية.  -

السياحة المح ية، والقطاع  السياحة والترفيه.  -0

العدددا  والةددداص وغيرهدددا 

مدددددددددد  القطاعددددددددددات لات 

 الص ة. 

النمدددددددددددو العدددددددددددالمي  -

 ة. ل سياح

( اتسووووووووهامات الغيوووووووور 9

مباشووووووور  لشنظموووووووة 

 االقتصادية والبيئية. 

التةفيدددف مددد  حددددل تغيدددر  الكربو  األزرق  عزل الكربو .  -0

 المناخ. 

 النمو المر .  استعادل وحماية العوائل  حماية السواحل.  -8

الددتة ص مدد  النفايددات  -0

 الصناعية. 

استيعاب العناصر المغليدة 

 ة والمة فات الص ب

إدارل ميدددددددددداد الصددددددددددرف 

 الصحي. 

 الصيانة   التنوع البيولوجي  -5
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 المحور الثالث

 اتقتصاد األزرق وتحديات التشغيل فى الدول العربية فى ضو  بع  التجارب الدولية

مد  الددول التدى توجددت  العديددلإلمكانيات الدائ ة ل بحار والمحيطات فإ  هنداك  نظرا  

مالية والبشرية والتكنولوجية لتحقيأ أقصى إسدتفادل مد  مواردهدا نحو استثمار إمكانياتدا ال

البحريددة. وقددد دشددنت العديددد مدد  الدددول وةاصددة الجزريددة العديددد مدد  الةطددط والمبددادرات 

بينمدا قدا  اإلتحداد األوروبدى بتطدوير  ،وموريشديوس ،لتعزيز اإلقتصاد األزرق مثل سيشدل

لعديددد مدد  المنظمددات والملسسددات أيضددا ا ،ةطددة عمددل لإلسددتثمار فددى اإلقتصدداد األزرق

الدولية مثل منظمة التعاو  اإلقتصدادا فدى منطقدة آسديا والمحديط الددادا وغيرهدا سد طت 

وضدددرورل تحقيدددأ اإلسدددتةدا  الكفدددو   الضدددو  مدددلةرا ع دددى إمكانيدددات اإلقتصددداد األزرق

 والمستدا  ل موارد البحرية.

فوى ت الدوليوة اردلمبواوبعو  اوفيما يلى نعر  بشوكل مختصور لوبع  التجوارب الدوليوة 

 هيا المجال:

 أوال: بع  التجارب الدولية:

 جمهورية الصي  الشعبية: -2

 – 8111البحددرا فعددي الصددي  ةددال الفتددرل مدد   لإلقتصددادب دده معدددل النمددو السددنوي 

وتتمثددل أنشددطة اتقتصدداد البحددري فعددي الصددي  فعددي: الصددناعات  %00.4حددوالي  8101

سددية باإلضددافة إلددى الةدددمات الداعمددة مثددل بحددو  صددناعة البحريددة األساالالبحريددة  مثددل 

الع و  البحرية، والتع ي  واإلدارل، ..ال (، وباإلضدافة إلدى الصدناعات المرتبطدة باألنشدطة 

 البحرية. 

وقددد قامددت الحكومددة الصددينية بوضددش ةطددة عمددل ع ددى مدددار ةمددس سددنوات لتنميددة 

. 8104 – 8100رل مد  اإلقتصاد البحرا فى مةت ف القطاعات البحرية وللك ةدال الفتد

 1929وقودر قيمتو  عوام  ،سونويا %6.2ونت  ع  يل  نموو اتقتصواد البحور  بهوا بمعودل 

مو  النوات  المحلوى اتجموالى  %9،3وهوو يعوادل نحوو  ،مليار دوالر أمريكوى 969.3بنحو 

مليوو   39.9الصناعات البحريوة بهوا تووفر فورص عمول لنحوو  أ كما  ،لها فى نفس العام

 شخص.
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دراك الحكومددة الصددينية ألهميددة اإلقتصدداد البحددرا كجددز  مدد  بنددا  قوتدددا ونظددرا إل

 8181 – 8101فقددد أع نددت الحكومددة عدد  الةطددة الةمسددية الثالثددة عشددر مدد   ،البحريددة

وبندا   ،منددا تطدوير منافدل بحريدة لكيدة تحقيأ ما يقرب م  مائة هددف ةدال هدلد الةطدةل

واإلنةدراط  ،ونقدل البضدائش بحريدا ف وتطوير صدناعة معددات السد ،المزيد م  سف  الج يد

بمددا يمكدد  الصددي  مدد  تعزيددز نمددو  ،فددى أنشددطة إقتصددادية فددى أعمدداق البحددار والمحيطددات

 فوووى تحقيوووق التنميوووة المسوووتدامة المنشوووود اإلقتصددداد األزرق وتسدددةير إمكانياتددده الدائ دددة 

 .فرص العملم  ماليي  ال وتوفير

 بنجالدش -1

حيد   ،زرقشرق آسديا إهتمامدا باإلقتصداد األ تعتبر بنجاد  م  أكبر الدول فى جنوب

فيددا ع دى المدوارد البحريدة لكسدب أرزاقدد  مد  ةدال  مليوو  شوخص 39يعتمد أكثر م  

 والنقل التجارا البحرا. ،عم د  فى صيد األسماك

مد   بموارد اإلقتصاد األزرق إت أندا تواجه عددا   اإلهتما وقد بدأت فى مرح ة مبكرل 

وفدى سدبيل للدك  ،التقنيات التكنولوجية والمدوارد الماليدة الازمدة لدللك التحديات مندا توفر

عدل تدابير لتنمية اإلقتصاد األزرق مندا: إنشدا  معددد أبحدا  لدراسدة الحكومة اتةلت  دفق

وتدددريب وصددقل مدددارات المددوظفي  لتحقيددأ التنميددة  ،الع ددو  البحريددة وع ددو  المحيطددات

امدت تعداو  ع مدى مدش الددول اتةدرا لإلسدتفادل مد  أيضدا أق ،المستدامة ل مدوارد البحريدة

 .موارد اإلقتصاد األزرق فى تنميةةبراتدا 

 سيشيل ومورشيوس: -3

دول ناميدة جزريدة صدغيرل وتعتمدد بشدكل كبيدر ع دى المدوارد البحريدة مد  أجدل  وهي

باإلقتصدداديات األفريقيددة المعنيددة  وثيقددا   وتددرتبط اقتصددادياتدا ارتباطددا   ،الرفدداد اإلقتصددادا

إضددافة إلددى عمددل شددراكات مددش كددل مدد  اسددتراليا والدنددد لتنميددة  ،نميددة اإلقتصدداد األزرقبت

وبندددا   ،والتقندددىوتسددعى ل حصدددول ع دددى الدددع  الفندددى والمددالى  ،اإلقتصدداد األزرق لدددديدا

 القدرات فى هلا المجال.
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 إندونيسيا:  -9

ليووار م 73مووا قيمتو   8112ب غدت قيمدة مسدداهمة اإلقتصداد البحددرا فعدي إندونيسدديا عدا  

 مليووار 193.9موو  النووات  المحلووي اتجمووالي، وارتفعووت إلووى  %23دوالر أمريكووي بنسووبة 

فعددي إندونيسدديا مدد  سددبعة قطاعددات، هددي:  اإلقتصدداد األزرق، ويتكددو  8100دوتر عددا  

مصددائد األسددماك، والسدددياحة البحريددة، والنقدددل البحددري، والصدددناعات البحريددة، والطاقدددة 

ال ( ، والةدددددمات المسددددتودعات.. –لبحريددددة  المددددوانئ والمددددوارد المعدنيددددة، والمرافددددأ ا

 البحرية، باإلضافة إلى الةدمات الحكومية. 

مليوو  عامول  3.9ويبل  عدد العاملي  فِي األنشطة المتعلقة باالقتصاد البحر  حوالي 

مليوو   2.7، يعمل مونهم نحوو لي القو  العاملة اتندونيسيةم  إجما %9.22يمثلو  نحو 

 2.6سووما  واالسووتزراع المووائي بينمووا يعموول فِووي المرافووق البحريووة حوووالي فِووي مصووائد األ

 مليو  عامل.

 الفلبي :  -9

مليار دوالر  21.9نحو  8108ب غت القيمة المضافة م  أنشطة اإلقتصاد البحرا عا  

وتسوووتحوي أنشوووطة صووويد  %9.3أمريكوووي، وسووواهم فِوووي النوووات  المحلوووي اتجموووالي بنحوووو 

م  قيمة اإلنتاب اإلجمدالي ألنشدطة اقتصداد  %37على نحو األسما  واالستزراع السمكي 

 . فيدا المحيطات

يبلو  عودد العواملي  فِوي أنشوطة االقتصواد البحور  حوووالي ووفق د  لإلحصدائيات المتاحدة 

 .%2.9حوالي  سنو مليو  عامل بمعدل نمو  2.3

 الواليات المتحد  األمريكية: -3

ت المتحدددل األمريكيددة تميددز مددا بددي  فددإ  الوتيددا ،ع ددى عكددس العديددد مدد  ب دددا  العددال 

 وإقتصاد المحيط: ،اإلقتصاد الساح ى

يشومل  الوي فهى تعتبر اتقتصاد الساحلى هو فى المقام األول اتقتصواد الحضور   -

مليووو  نسوومة  199.6سوواحلية يبلوو  عوودد سووكانها نحووو  واليووة أمريكيووة 39 ونحوو

موو  اتقتصوواد  ويوظووو هوويا النوووع ،موو  سووكا  الواليووات المتحوود  %61.9بنسووبة 
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مو   %63.9تيرليو  دوالر بنسوبة  23ويسهم بنحو  ،مليو  شخص 297.3نحو 

ويل  وفقا لقاعد  بيانوات اقتصواد المحيطوات بمنظموة  ،النات  المحلى اتجمالى لها

 التعاو  اتقتصاد  والتنمية.

تيرليوووو   2.9بنحوووو  1929أموووا بالنسوووبة تقتصووواد المحيطوووات فتقووودر قيمتووو  عوووام  -

وأ  يتوي  فورص عمول  ،تيرليوو  دوالر 3ا أنو  يمكو  أ  يتضواعو إلوى كم ،دوالر

 مليو  شخص 99بدوام كامل لنحو 

 .وقد وضعت الوتيات المتحدل برنامجا وطنيا ل ندوض بإقتصاد المحيطات

 كوريا الجنوبية:  -7

قطداع  51قطاع رئيسي باإلضافة إلدى  05ينقس  اإلقتصاد البحرا فعي كوريا الجنوبية إلى 

تمثول  1929مليار دوالر عوام  1.9 وتب ه إجمالي قيمة أنشطة هلا اتقتصاد حواليفرعي. 

وتتصدددر أنشددطة الشددح  والمرافددأ البحريددة قائمددة موو  النووات  المحلووي اتجمووالي،  3.7%

مد  القيمدة الك يدة إلنتداب  %91 أنشطة اتقتصداد البحدري مد  حيد  القيمدة إل تسداه  بنحدو

 أنشطة اإلقتصاد البحرا. 

 ـد: تايالنـ -6

عدا   مليوار دوالر 121.7قيمتو  ب غت مساهمة أنشدطة اإلقتصداد البحدرا فعدي تاياندد مدا 

دع األنشددددطة  8112 كافددددة المددددوارد البحريددددة الحيددددة والغيددددر حيددددة مدددد  ةددددال وتمثددددل ه ددددلع

اتسدددتةدامات المباشدددرل والغيددددر مباشدددرل، ويشددددمل للدددك الشددددعاب المرجانيدددة، وأشددددجار 

مصددايد األسددماك، واألنددواع المدددددل بدداتنقراض مثددل المددانجروف، واألعشدداب البحريددة، و

البحدري، والم د ، واألراضدي  الموارد الغير حية: النفط والغازالساحف البحرية. وتشمل 

 الساح ية. 

وتعتبر تاياند م  أكبر عشرل دول حول العال  م  حي  إنتداب وتصددير األسدماك مندل 

مليوو   19حووالي  اب مصدائد األسدماكإنتدب ده قيمدة إجمدالي  8111وفي عا   ،0228عا  

م  النات  المحلي اتجمالي، ويعمول فِوي قطواع مصوائد األسوما  أكثور  %2.17دوالر يمثل 

 ألو عامل.  119م  
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 اتتحاد األوروبى: -9

لتحقيدأ التنميدة  األزرقعد  اسدتراتيجية النمدو  اإلتحداد األوروبدى أع   8108فى عا  

 لكديلتحقيأ نمدو  8181ية ضم  استراتيجية أوروبا المستدامة ل قطاعات البحرية والساح 

 وشامل ومستدا .

 وتركز هيه االستراتيجية على ثالثة ركائز :

 ،والتكنولوجيدا البحريددة ،والسدياحة السداح ية ،تنميدة قطاعدات تربيدة األحيدا  المائيددة -0

والتددى لدددا قدددرات عاليددة ع ددى تددوفير قدددر كبيددر مدد   ،والتعدددي  فددى قدداع البحددار

 مستدامة.الوظائف ال

وتيسير الوصدول إلدى المع ومدات حدول البحدار وسدواح دا  ،توفير المعرفة البحرية -8

وإعطدا  السد طات صدورل أفضدل  ،لتحقيأ إدارل فعالة ومستدامة لانشدطة البحريدة

 لما يحد  فى البحر.

 تشجيش التعاو  فيما بي  الب دا  إلدارل الموارد البحرية بصورل أكثر إستدامة. -0

ر األوروبيدددة فدددإ  اإلقتصددداد األزرق يتكدددو  مددد  جميدددش األنشدددطة ومددد  وجددددة النظددد

والتدى تدددع   ،اإلقتصدادية التدى تعتمددد بشدكل مباشدر أو غيددر مباشدر ع دى المددوارد البحريدة

اإلقتصاد المح ى سدوا  مد  حيد  القيمدة المضدافة فدى النداتج المح دى أو مد  حيد  إضدافة 

ادية البحريددة ت تسددتند إلددى إلقتصددالوقددت الحددالى فددإ  هددلد األنشددطة ا فددرص عمددل. وفددى

 ممارسات مستدامة وم  ث  تولد مةاطر بيئية.

باعتبارد إقتصاد  Blue Grothللا فقد أثارت المفوضية األوروبية مفدو  النمو األزرق 

وتددعو  ،أزرق مستدا  يقو  ع دى أسداس اإلنتداب المتجددد ل بحدار والمحيطدات النظيفدة بيئيدا

مدد   ،فدرص عمددل جديدددل وتددوفيرالنمدو اإلقتصددادا  المفوضدية مدد  ةددال للدك إلددى تحقيددأ

ةدال اإلسدتغال الكفددل والمسدتدا  ل مددوارد المتجدددل فددى البحدار والمحيطددات. األمدر الددلا 

يتط دب ضدرورل حمايدة التنددوع البيولدوجى والدنظ  األيكولوجيددة البحريدة لضدما  إسددتمرار 

 الةدمات التى توفرها النظ  األيكولوجية البحرية والساح ية.

روبدددى لتحقيدددأ نمدددو أزرق نددداج  مددد  ةدددال مجموعدددة مددد  وقدددد سدددعى اإلتحددداد األو

وزيدادل  ،المعرفدة وإنتدابوالبحدو   ،المبادرات المتوازية فدى مجداتت مةت فدة مثدل التع دي 
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أا المراقبة المتكام دة ل منداطأ السداح ية والتةطديط المكدانى    البحريةوالمراقبة  ،التمويل

راتيجى األوروبدى فدى هدلا اإلطدار إلدى تطبيدأ نددج النظدا  البحرا(. ويددف التوجه اإلست

وتحقيددأ اإلسددتدامة  ،األيكولددوجى إلدارل األنشددطة البشددرية فددى البيئددات البحريددة والسدداح ية

. ومد  ثد  ينظدر إلدى المسداحات البحريدة والسداح ية ع دى أنددا 8181األرضية بح ول عا  

ة مدد  ةدال مجموعددة مد  األنشددطة تنطدوا ع ددى إمكانيدات هائ ددة لتحقيدأ التنميددة المسدتدام

اإلقتصادية الجديدل والمتجددل والتى يمك  أ  تةفدض مد  انبعاثدات الغدازات الدفيئدة وآثدار 

تغير المناخ. ولتحقيأ النمو األزرق ينبغى استةدا  التكنولوجيات الحديثة لتطوير قطاعات 

 اإلقتصاد األزرق.

فدرص عمدل جديددل  وإيجدادو المستدا  وقد ت  إقتراا قائمة أولية قادرل ع ى تحقيأ النم

 خمسة قطاعات وهى:فى ساسل القيمة المضافة فى 

 الطاقة الزرقا   المتجددل(. -

 تربية األحيا  المائية. -

 السياحة. -

 الموارد المعدنية البحرية. -

   المستدامة(. التكنولوجيا الحيوية الزرقا  -

م يددار  411تقدددر بنحددو  وروبددىلددد اإلقتصدداد األزرق قيمددة مضددافة فددى اإلتحدداد اتويوّ 

 م يو  فرصة عمل سنويا. 4،5كما يوفر  ،دوتر سنويا

وقدد تدد  وضدش مةطددط يوضد  القيمددة المضدافة وفددرص العمدل التددى يتيحددا اإلسددتغال 

المسدتدا  لانشدطة اإلقتصدادية لددلد القطاعدات الةمدس وأيضدا قطاعدات اإلقتصداد األزرق 

مبددادرل أوروبيددة  وهددى ،8181و األزرق يددة األوروبيدة ل نمدداآلةدرا وللددك فددى إطددار الرل

لإلسددتفادل مدد  اإلمكانيددات الدائ ددة ل بحددار والمحيطددات وسددواح دما مدد  أجددل تحقيددأ قيمددة 

وتحقيدددأ اإلسددددتدامة البيئيددددة ل بحددددار والمحيطددددات  ،وتددددوفير وظددددائف ،إقتصدددادية مضددددافة

قيدأ م  ةال التركيز ع ى ةمسة قطاعات جديدل لات إمكانيات عالية فدى تح ،وسواح دما

وتربيدة  ،قي  إقتصادية وتوليدد فدرص العمدل ولددا قددرل عاليدة النمدو وهدى: الطاقدة الزرقدا 
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والتكنولوجيدا الحيويدة الزرقدا . باإلضدافة الدى  ،والموارد المعدنية البحرية ،األحيا  المائية

وبندددا   ،د األسدددماكئومصدددا ،قطاعدددات اإلقتصددداد األزرق التق يديدددة وهدددى: النقدددل البحدددرا

والنفط والغاز البحرا. والتى يتض  م  ةالدا الك  الدائل م  الوظدائف  ، السفوإصاا 

 المعتمدلاألزرق  اإلقتصادوالقي  اإلقتصادية التى تنتج ع  أنشطة 
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 :المبادرات الدولية لتنمية اتقتصاد األزرقثانيا: 

عمدددت العديددد مدد  الدددول والمنظمددات الدوليددة لتدشددي  ةطددط عمددل ومبددادرات لتعزيددز 

ويعدزز مدد  تددوفير  ،سدتفادل مدد  المددوارد البحريدة بمددا يحقددأ التنميدة المسددتدامة المنشددودلاإل

فرص العمل الائأ. وم  هلد المبادارات التى سنتناولدا فى هدلد الدراسدة: مبدادرل التنميدة 

 األغليدةومبدادرل منظمدة  ،المستدامة لإلقتصداد األزرق فدى غدرب حدوض البحدر المتوسدط

 يعرف بالنمو األزرق. الفاو( فيما  والزراعة

 حو  البحر األبي  المتوسط مبادر  التنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في ارب -2

تددددف هددلد المبددادرل إلددى تعزيددز النمددو والوظددائف الزرقددا  المسددتدامة وتحسددي  األمدد  

وللددك مدد   ،والسدامة والحفدداظ ع دى البيئددة والتندوع البيولددوجى فددى غدرب البحددر المتوسدط

أهدداف رئيسدية وعددد مد  مجداتت  ةسيأ والتعاو  بي  الددول المعنيدة حدول ثاثدةال التن

 العمل لات األولوية والتى سوف ي تى لكرها فيما بعد فى سياق عرض هلد المبادرل.

وبينمددا تركددز هددلد المبدددادرل بشددكل رئيسددى ع ددى غدددرب البحددر المتوسددط والسدددواحل 

 ،والمغددرب ،وموريتانيددا ،ومالطددا ،يبيدداول ،وإيطاليددا ،وفرنسددا ،مدد : الجزائددرالمحيطددة بكددل 

إت أنددا تتنداول المنداطأ البحريدة والسداح ية كدنظ  مترابطدة  ،وتدونس ،وأسبانيا ،والبرتغال

كما أ  إطار العمل لدلد المبادرل يظل مفتوحا إلنضما  دول  ،تلثر وتت ثر ببعضدا البعض

 آةرا فى حوض البحر األبيض المتوسط.

اإلعا  الوزارا لدول اإلتحاد م  أجل المتوسط فدى ندوفمبر وتقو  هلد المبادرل ع ى 

دول اإلتحداد إلدى استكشداف القيمدة المضدافة واإلمكانيدات اإلسدتراتيجية  ادعد واللي 8107

واإلقتصادية ل موارد البحرية مدش األةدل فدى اإلعتبدار ةبدرات بعدض دول اإلتحداد فدى هدلا 

 المجال.

مجموعدة واسدعة مد  أصدحاب المصد حة فدى وقد شم ت عم ية التشاور لددلد المبدادرل 

والقطداع  ،المنطقة مثل ممث ي  ع  بعض المنظمدات الدوليدة والوطنيدة واإلق يميدة والمح يدة

 والمجتمش المدنى. ،واألوساط األكاديمية ،الةاص
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وقد نتج ع  هلد المشاورات تحديدد عددد مد  الفجدوات بدي  دول المبدادرل والتدى تعتبدر 

طار العمل المشترك بي  هلد الدول ل تغ ب ع يدا لتعظي  اإلستفادل م  العوائأ التى يسعى إ

 هى: ةوهيه الفجوات الثالثم  موارد اإلقتصاد األزرق فى ت ك المنطقة. 

 أوال: الفجوات اتستراتيجية: 

حي  اتض  أ  هناك العديد م  األطر اإلستراتيجية والتشريعية والبرمجيدة والقطاعيدة 

أهددافدا أو فدى نطاقددا فدى  غرب البحر المتوسط غيدر متماث دة سدوا    لإلقتصاد األزرق فى

ع ددى سددبيل المثددال الفجددول مددا بددي  دول شددمال وجنددوب البحددر المتوسددط(. وقددد الجغرافددى  

إزدواجية فى الجددود  يتجنب أمش  يلدا التنسيأ إلى تنفيل هلد األطر بطريقة أكثر فاع ية

 ولة.المبل

 ات: ثانيا: فجو  المعرفة والمعلوم

 ،مجدزأل وغيدر متشدابدة ،فقد وجد أ  توافر البيانات وإمكانية الوصول إليدا ومعالجتدا

 ،واألهد  مد  للدك صدنش السياسدات ،ونشدر المع ومدات ،ويمثل للك عائقا أما  زيادل الوعى

ويترتب ع ى للك محدودية القدرل ع ى توفير المع ومات الازمة لصانعى القدرار. أضدف 

تجدزأ فدى القطاعدات المةت فدة والب ددا  المعنيدة بددلد المبدادرل يجعدل مد  إلى للك أ  هدلا ال

المعرفددة واإلسددتثمارات الازمددة  لجددلبالصددعب الوصددول إلددى الكت ددة الحرجددة الازمددة 

 لتحسي  اإلبتكار والقدرل التناقسية ع ى المستويي  الوطنى واإلق يمى.

 ثالثا: فجوات اتنفاي أو التنفيي:

 ددع  ع دى لوتحتداب بعدض الب ددا   ،درات الوطنيدة مد  ب دد آلةدرتةت ف الموارد والقد 

ر المتفددأ ع يدددا فددى وللددك لتنفيددل ورصددد ومتابعددة التدددابي ،المسددتويي  الددوطنى واإلق يمددى

أو معددايير موضددوعة لددللك(.  ،أو مبددادا  توجيديددة ،سددوا  بروتوكددوتتمةت ددف األطددر  

  أحدد  األسداليب والتطبيقدات أضف إلى للك أ  وجود فجوات التنفيدل قدد يحدد مد  اسدتةدا

وتطدددوير  ،وتربيددة األحيددا  المائيددة والسددياحة البحريددة ،فددى التةطدديط البحددرا والسدداح ى

 مدارات المعنيي  بللك.

السابقة ت  تحديد ثا  طرق يمك  م  ةالدا أ  تضيف هلد  ةإلى الفجوات الثاث واستنادا  

 :وهيالمبادرل قيمة مضافة ل تغ ب ع ى هلد الفجوات 



38 

 

تصدددمي  اإلسدددتجابات: لمواجددددة ومعالجدددة التحدددديات والتناقضدددات الجغرافيددددة أو  -0

الموضوعية بي  هلد الدول. ع ى سبيل المثال التركيز ع ى التدديدات القادمة عبر 

 وللك لتق يل المةاطر والعواقب الناتجة عندا. ،الحدود

تةدا  الددلا يددلدا إلددى اسدد األمددردعدد  وتعزيددز التنسدديأ والتطبيددأ األفقددى: وهددو  -8

وتنفيددل  ،مدش تقددي  أفضدل الةددمات ل مدواطني  ،المدوارد المتاحدة بشدكل أكثدر كفدا ل

 اإلتفاقيات واإللتزامات الدولية.

مددددة والتنسدددديأ الرأسددددى ل مبددددادرات اإلسددددتراتيجية و/أو والموا  الددددوعيتعزيددددز  -0

 يددةاإلجدرا ات المتفدأ ع يددا بددي  أصدحاب المصد حة ع دى كددل مد  المسدتوا المح 

مة ما بدي  األطدر السياسدية متدى كدا  ية. ع ى سبيل المثال الموا الوطنو يةواإلق يم

 الممارسات ونشر النتائج. لوتشجيش إستةدا  أفض ،للك مناسبا ومرغوبا

 أهداو المبادر : 

 ر أمندا  : تدوفير مسداحة بحريدة أكثدأهوداو رئيسوية وهوى ةمو  ثالثوتتشكل هلد المبادرل 

 أفضل ل بحر. وحك  ،لكى ومر  أزرقوإقتصاد  ،وآمانا  

 ما  لشنشطة البحرية: الهدو األول: تحسي  األم  واأل

 ،مد  التحدديات والتدديددات البحريدة المعقددل تواجه المنطقة المعنية بدلد المبادرل عدددا  

والى تلثر بشدل سوا  ع ى حيال البشر وكللك ع ى األصول اإلقتصادية فدى منطقدة غدرب 

الحدواد  البحريدة ةاصدة فيمدا يتع دأ بنداقات الدنفط المتوسط. وم  هلد التدديددات: تزايدد 

والتدى مد  المتوقدش أ   ،والمواد الكيميائية اآلةرا والتى تلدا إلدى مةداطر بيئيدة ل منطقدة

تصدب  فددى تزايددد مسددتمر مددش التطددور اإلقتصددادا وزيددادل الط ددب ع ددى النقددل البحددرا مدد  

امدات البيئيدة فدى المنطقدة األمر اللا يتط ب مددا واسدش مد  اإلهتم ،ةال البحر المتوسط

لمنددش ومكافحددة الت ددو  البحددرا الندداتج عدد  السددف . ومدد  التدديدددات اآلةددرا التددى تواجدده 

المنطقة هى الدجرل الغير شرعية آلتف البشدر مد  الجندوب إلدى الشدمال نتيجدة األوضداع 

وهددو األمددر الددلا يتط ددب التعدداو  مددا بددي  دول  ،اإلقتصددادية فددى جنددوب البحددر المتوسددط

كما أ  اإلتجاهات السكانية وظداهرل  ،درل م  أجل إنفال القانو  لمواجدة هلد الظاهرلالمبا
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تغيدر المنداخ وت ثيراتددا قدد تزيدد مد  المنافسدة الحاليدة ل سديطرل ع دى المدوارد البحريدة فدى 

 فى المنطقة. ىالبحر المتوسط األمر اللا قد يغلا حالة م  عد  اإلستقرار الجيوسياس

األمدد  واألمددا  فددى حددوض البحددر المتوسددط ضددروريا لتحقيددأ  مدد  هنددا أصددب  تحقيددأ

اتستغال األمثل ل موارد البحرية وتقاس  العوائد اإلقتصادية بما يحقأ العدالة فى التوزيدش 

 :اسباب التاليةلكافة دول المبادرل. للا فإ  هلا الددف ضرورا ل

 ديدل وتئقة.فرص عمل ج وإيجاد ،التنمية المستدامة ألنشطة اإلقتصاد األزرق -أ

 تحقيأ اإلدارل الجيدل ل مناطأ البحرية والساح ية. -ب

 تحقيأ الرةا  واإلستقرار فى المنطقة المعنية بالمبادرل. -ب

ويتوقف نجاا الددفي  الثانى والثال  م  هلد المبادرل ع ى درجة السامة واألمد  فدى 

 المنطقة.

 ويدعم هيه الهدو بشد  أولويات اتتحاد فى:

والنمدددو واإلسدددتثمار: وللدددك مددد  ةددال ضدددما  سدددامة وأمددد  األنشدددطة  الوظددائف -0

فإ  هلا الدددف هدو المفتداا ل تنميدة المسدتدامة ألنشدطة اإلقتصداد األزرق  ،البحرية

 فرص عمل تئقة فى المنطقة.وإيجاد 

السدديطرل ع ددى  فدديمدد  قدددرل ةفددر السددواحل أيضددا الدجددرل: هددلا الددددف سيحسدد   -8

 يات البح  واإلنقال ع ى الشدواطى  الجنوبيدة لغدرب الةطوط الساح ية والقيا  بعم

 ووسط المتوسط.

 الهدو الثانى: إقتصاد أزرق يكى ومر .

، سديزيد عددد السدكا  8101و  8117  المتحددل، بدي  عدامي استنادا  إلدى سديناريو األمد

عامدا ( فدي منطقدة البحدر األبديض المتوسدط  04في س  العمل  الدلي  تزيدد أعمداره  عد  

مدد  هددلت  العمددال اإلضددافيي  فددي  ٪25سدديقش حددوالي  ،م يددو  شددةص 011  بدد كثر مدد

في جميش أنحا  غدرب البحدر األبديض أيضا معدتت بطالة الشباب مرتفعة ل غاية  الجنوب.

(، فددي حددي  أ  اتتجاهددات 8104-8100 متوسددط  ٪42و  ٪05، وتتددراوا بددي  المتوسددط
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ونسدبة الشمالي ل بحر األبيض المتوسط  رافية تظدر شيةوةة العمالة ع ى الشاطئغالديمو

 متزايدل م  الشباب فى الجنوب.

ت وم  المتوقش أ  يتضاعف الط ب ع ى العمالة في الصناعات القائمدة ع دى المحيطدا

، مددش نمددو سددريش بشددكل ةدداص يحددد  ع ددى سددبيل 8101بدد كثر مدد  الضددعف بح ددول عددا  

اك والرياا البحرية وأنشطة الموانئ. المثال في تربية األحيا  المائية البحرية وصيد األسم

لك  قول العمل البحرية ع ى الشاطئ الشدمالي تتقدد  فدي العمدر، ولد  يعدد الشدباب ينجدلبو  

، كما أ  الشدركات تعدانى لناشئةالتق يدية أو البحرية القطاعات افي ا  سوإلى مد  بحرية. 

هنداك تحددل  ،ة العمالة هدلدإلى جانب مفارقرات المط وبة ألنشطتدا البحرية. م  ندرل المدا

مزدوب ل بح  والتطوير. م  ناحية، تتط ب األنشطة مثل السياحة والنقدل وصديد األسدماك 

والعمالة المله دة حتدى  التي هي في ط يعة اتقتصاد األزرق، المزيد م  اتبتكار والتنويش

طددول واسددتغال كامدل إمكاناتددا ع دى قدت الومسدتدامة وتنافسدية ومربحددة مدش مدرور تظدل 

ساسدل القيمدة. ومد  ناحيدة أةدرا، تتط دب العديدد مد  األنشدطة الناشدئة  مثدل التكنولوجيدا 

والموارد البيولوجيدة والمدوارد األةدرا(  ،والطاقات البحرية المتجددل ،البيولوجية الزرقا 

ا لكسب الكت ة الحرجة الكافية واجتلاب البح  والتطوير واتستثمار فى هلا  ا مةصص  دعم 

  المجال.

، فإ  نقص البيانات اتجتماعية واتقتصادية بي  شمال وجنوب البحدر عاول ع ى للك

المتوسط يحول دو  تقاس  المعرفة والتعاو  بي  الشركات والبداحثي  وصدانعي السياسدات 

إلى حدد  في جميش أنحا  المنطقة. حي  ت يزال التعاو  في البحو  واتستثمارات محدودا  

لتكنولوجيددات اتبتكاريدة البحريددة، مثدل اتسددتزراع المدائي البحددري، مدا بالنسدبة لعدددد مد  ا

والتكنولوجيدا الحيويدة الزرقددا  والطاقدة البحريدة المسددتدامة. ممدا يشدكل عقبددة رئيسدية أمددا  

 تبادل المعرفة واتبتكار.

البح  واتبتكار وتطوير المدارات وريادل  ويركز هلا الددف ع ى تعزيز التعاو  فى

تدامة. ويعد فرص عمل وفرص استثمارية مسإيجاد عاو  الصناعي، وبالتالي األعمال والت

ا ضدروري ا لضدما  وجدود بي  الددول المعنيدة بالممشاركة اتبتكارات والمعرفة  بدادرل أمدر 

قتصاد أزرق مر  في غرب البحر األبيض المتوسط، لمواجدة التغيرات في سوق العمدل إ
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وأكثدر  ،ى البنا  ع ى الفرص التكنولوجية والسدوقيةويجعل المنطقة أكثر تنافسية وقدرل ع 

 مرونة فى مواجدة األزمات والصدمات.

 وتتمثل أولويات اتتحاد فى إطار هيا الهدو فى:

 البحوث االستراتيجية واالبتكار: -2

وتشددمل هددلد األولويددة مجموعددة مدد  المجدداتت اتسددتراتيجية ل بحددو  واتبتكددار فددي  

ستغال المسدتدا  ل تندوع البيولدوجي فدي البحدر المتوسدط، إلدى المنطقة، بما في للك دع  ات

 ،إنتاب الغلا  ع دى سدبيل المثدالالصناعات والةدمات المبتكرل القائمة ع ى أساس حيوي  

والتكنولوجيددات  ،المددواد الكيماويددة والطاقددة(نددات األدويددة ومستحضددرات التجميددل ومكوو

يولوجيدة والمائيدة فدي أعمداق البحدار(. الجديدل لرصد المحيطدات  بمدا فدي للدك المدوارد الب

وسيت  تطوير مفاهي  وبروتوكوتت جديدل م  قبل الشركات الةاصة والمشدغ ي  البحدريي  

لتعظددي  اسددتةدا  البنيددة التحتيددة والسددف  والمنصددات لاغددراض الع ميددة والبيئيددة والسددامة 

جديدددل لتسددةير والتكنولوجيددات ال ،واألمد . وسددتت  متابعددة الح ددول المصددممة حسدب الط ددب

وتدلدا اإلجدرا ات  ،الطاقات البحريدة المتجدددل والتةفيدف مد  تغيدر المنداخ والتكيدف معده

 المتبعة هنا إلى:

 .معالجة عد  التماثل م  حي  نطاقدا الجغرافي -

مدد  ةددال زيددادل كفددا ل اسددتةدا  البنيددة التحتيددة والمددوارد  ،وفددورات الحجدد إيجدداد   -

 المتاحة ل بح  . 

 اب المص حة ع ى إقامة الشراكات عبر ضفتي اإلق ي .زيادل قدرل أصح -

 تطوير المجموعات البحرية: -1

سددطة والصددغيرل فددي اتقتصدداد وتددددف اإلجددرا ات هنددا إلددى دعدد  المشددروعات المتو

، وتشددجيش إنشددا  شددبكة فعالددة مدد  التجمعددات البحريددة فددي جميددش أنحددا  المنطقددة. األزرق

مدددوارد والتكنولوجيدددات البحريدددة و الطاقدددة ويمكددد  ل مجموعدددات اإلق يميدددة القائمدددة ع دددى ال

فى تحقيدأ التنميدة اتقتصدادية واتجتماعيدة المسدتدامة فدي المتجددل البحرية، أ  تفيد أيضا 

 المزيد م  فرص العمل.وتوفير  ،المنطقة
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 تنمية المهارات: -3

سدددتعزز اإلجدددرا ات تطدددوير المددددارات البحريدددة المبتكدددرل مددد  ةدددال مجموعدددة مددد  

راتيجية لمطابقة الط ب والعدرض. كمدا سيشدجعو  التددريب المتقدد  ع دى اإلجرا ات اتست

النمددو األزرق المسددتدا  ، وحددوافز ل تواصددل والتبددادل بددي  المعاهددد واألكاديميددات البحريددة 

ع ى المستويي  اإلق يمي والدوطني. ومد  الضدروري أيضدا زيدادل الدوعي بدالمد  البحريدة 

تعدداو  بددي  معاهددد التع ددي  البحددري و المنشددىت وجع دددا أكثددر جالبيددة ل شددباب ، وزيددادل ال

العدرض  مدة مدا بدي  الصناعية القائمة ع ى الموارد البحرية. وسيولى اهتمدا  ةداص ل موا

 الوظيفي والط ب ع ى ةدمات النقل المتعدد الوسائط ، وساسل التوريد والبنية التحتية. 

سوياحة البحريوة والسواحلية استدامة اتنتاج واتستهال  )النقل البحور  ، المووان، ، ال -9

 ، تربية األحيا  المائية البحرية(

 ا الصدد سوف تلدا اإلجرا ات إلى:وفى هل

تنفيددل نمددالب وممارسدددات مسددتدامة لاسددتداك واإلنتددداب ، والمسدداعدل فددي تحديدددد  -

ودع  اسدتةدا   ،مصادر الت و  ، وتقيي  المةاطر واألةطار، ونشر أدوات اإلدارل

وبنددا   ،ة  الطاقددة الشمسددية والريحيددة( لتح يددة ميدداد البحددرمصددادر الطاقددة النظيفدد

وتعزيز كفدا ل الطاقدة والتكيدف مدش تغيدر المنداخ  ،القدرات في جميش أنحا  المنطقة

 في المد  الساح ية.

وتحسددي   ،تشدجيش الشدح  األةضدر مد  ةددال الوقدود النظيدف والتقنيدات المبتكدرل  -

و تطدوير  ،ة فدي جميدش أنحدا  المنطقدةالبنيدة التحتيدة ل مدوانى  والةددمات ال وجسدتي

 الشبكة األوروبية العابرل ل نقل والطرق السريعة ل بحر.

 ،تطوير منتجات وةدمات سياحية جديدل بما فدي للدك: السدياحة البحريدة والسداح ية -

واسددتعادل  ،وبنددا  الشددعاب المرجانيددة الصددديقة ل بيئددة ،وصدديد األسددماك الترفيدددى

   الشواطى  والكثبا  الرم ية ( فى الجزر. ساح يةوحماية النظ  األيكولوجية ال

وبندا   ،وضش معايير تقنية مشتركة لتربية األحيا  المائية فدي جميدش ب ددا  المنطقدة -

 القدرات فى هلا المجال.
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 وم  خالل هيا الهدو يالمل أصحاب المبادر  إلى تحقيق اآلتى:

 .8188بح ول عا  البحرية المعتمدل في الموانئ والمراسي  ٪84زيادل بنسبة  -

 .8188في قيمة اإلنتاب المستدا  لتربية األحيا  المائية بح ول عا   ٪ 81زيادل  -

 .8188في عدد السياا في غير أوقات الموس  بح ول عا   ٪81زيادل بنسبة  -

 الهدو الثالث: حكم أفضل للبحر

تعدد واحددل وتتمتش المنطقة ب كبر قدر م  التندوع البيولدوجي فدي منطقدة البحدر المتوسدط 

ا. ومش للك ، فإ  العديد م  األرصدل السمكية في المنطقة ةضعت  م  أكثر المناطأ إنتاج 

لاسدتغال المفدرط ع دى المددا الطويدل. كمدا تدد  رصدد العديدد مد  الم وثدات والقمامدة فددى 

تسددتدامة المددوارد البحريددة فددى  ل بيئددة البحريددة وتقويضددا   ثددل تدديدددا  مالمنطقددة المعنيددة بمددا ي

نطقة. كما أ  التنافس ع ى اإلستغال اإلقتصادا فى المنطقة يمك  أ  يلدا الدى مزيدد الم

 ،نددوع مدد  التددوترات السياسددية فددى المنطقددة ويوجدددمدد  اإلسددتنزاف المتعمددد لت ددك المددوارد 

إلددى توليددد المزيددد مدد  النفايددات التددى تددلدا إلددى الت ددو  الةطيددر وتدددهور الددنظ   إضددافة

 ح ية.األيكولوجية البحرية والسا

ويتط ب اقترا  التنمية اتجتماعيدة واتقتصدادية بدالنظ  اإليكولوجيدة البحريدة والسداح ية 

التنددافس ع ددى  السدد يمة وجددود إطددار ملسسددي وقددانوني وتقنددي متددي  يمكدد  أ  يددواز  بددي 

 الط ب ع ى الموارد الطبيعية المحدودل. 

دامة لانشطة اتقتصدادية ةال هلا الددف تتط ش المبادرل إلى تعزيز اإلدارل المستوم  

 البحرية والحفاظ ع ى النظ  اإليكولوجية والتنوع البيولوجي.

ويمكد  أ  يددلدي التواصددل داةددل اإلدارات والتكامدل بددي  الحكومددات والمجتمددش المدددني 

إلددى فددت  أشددكال جديدددل مدد  التعدداو  والشددراكات، وتقدددي  طددرق جديدددل إلدارل األنشددطة 

الجدات الفاع دة  راك القطاع الةاص بشكل أكثر فاع ية مشالبحرية بشكل مستدا . يجب إش

، مثددل األكاديميددات والبدداحثي  والمنظمددات غيددر الحكوميددة والمددواطني . الرئيسددية األةددرا

ع ددى وجددود إطددار  وأةيددرا  ، يعتمددد تطبيددأ قواعددد البيئددة والثددرول السددمكية والنقددل الحاليددة

  يمي ووطني ومح ي( ملسسي وإداري منظ  ع ى جميش المستويات  دولي وإق
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 وتتمثل أولويات اتتحاد فى هيه المبادر  م  خالل هيا الهدو فى:

 التةطيط المكاني وإدارل المناطأ الساح ية. -0

 نشر المعرفة البحرية. -8

 المحافظة ع ى التنوع البيولوجي وحفظ العوائل البحرية. -0

 د األسماك والمجتمعات المح ية.ئالتنمية المستدامة لكل م  مصا -5

ى الدرغ  مدد  أ  هنداك نسدبة كبيددرل مد  الددول العربيددة التدى تقدش فددى نطداق حددوض وع د

البحر المتوسط سوف تشم دا هلد المبادرل بما تحتويه مد  إجدرا ات وةطدة عمدل متكام دة 

يقو  بتنفيدلها فدرق عمدل مةت فدة داةدل كدل ب ددا  المبدادرل وفقدا ألولوياتددا بمدا يمكنددا مد  

 ويدوفرجتماعيدة وإقتصدادية مسدتدامة إدائ دة بمدا يحقدأ تنميدة إستغال إمكانياتددا البحريدة ال

فدى شدتى مجداتت  العربيدةفرص العمل إلستيعاب التدفأ المتزايد فى قول العمدل م  آتف 

أيضددا سددوف تددتمك  ت ددك الدددول مدد  اسددتةدا  المعددارف والمع ومددات  ،اإلقتصدداد األزرق

ل عاليدة وتعظدي  العائدد منددا مد  التكنولوجية الحديثدة فدى إسدتغال مواردهدا البحريدة بكفدا 

؛ إت أنه أيضا يمك  ال المتوسط فى إطار هلد المبادرلةال التنسيأ والتعاو  مش دول شم

اإلستفادل م  هلد المبادرل واإلجرا ات المتبعة فيدا بتطبيقدا فى بقية الدول العربية لتعزيز 

مزيدد مدد   وإيجدادلمعيشدة ا مسدتوياتاإلسدتفادل مد  مدوارد اإلقتصداد األزرق فيددا لتحسدي  

 ،الددددول العربيدددة فدددرص العمدددل الائقدددة فدددى إطدددار مددد  التنسددديأ والتعددداو  المشدددترك بدددي 

لمجدال بمدا يحقدأ ز المكدانى والمدادا فيمدا بينددا لتعزيدز التعداو  فدى هدلا اواستغال التمداي

 .الرفاهية ل جميش

 مبادر  النمو األزرقثانيا: 

 ،اح ية والميدداد الداة يددة واألراضددى الرطبددةتكتسددب البحددار والمحيطددات والمندداطأ السدد

 ،د األسدماك وتربيدة األحيدا  المائيدةئوقطاعات اإلقتصاد األزرق بشكل عا  بمدا فيددا مصدا

كمدا أنددا  ،أهمية كبرا بالنسبة لتحقيأ األم  الغدلائى ومكافحدة الجدوع والفقدر حدول العدال 

 فرص عمل جديدل. اد وإيجتعتبر محفز قوا ل نمو اإلقتصادا ومصدر لتوليد الدةل 
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د األسماك وتربية األحيا  المائية مساهمة كبيرل فعي تحقيأ األم  الغلائي، ئوتساه  مصا

م يدو   811وتوفير سبل العي  ل مايي  م  األشةاص، باإلضافة إلى للك تسدتحد  نحدو 

فرصة عمل مباشرل وغير مباشرل ع ى طول س س ة القيمة، م  الحصاد إلى التوزيش، مما 

 م يو  شةص حول العال  يعتمدو  ع ى هلا القطاع لكسب معيشتد .  221عل حوالي يج

 ،إت أ  الصيد المفرط والت و  والتنمية غير المستدامة فدى المنداطأ السداح ية والداة يدة

ك دددا عوامددل تسدددد  فددى إحدددا  أضدددرار كبيددرل بالنسددبة ل وظدددائف األيكولوجيددة والتندددوع 

 البيولوجى.

أ  تحقيدددأ كامدددل إمكانيدددات المحيطددددات  ،والزراعدددة  الفدددداو( وتدددرا منظمدددة األغليدددة

واألراضى الرطبة يتط ب أكثر م  أا وقت مضى إعتماد ندج متكامل إلسدتعادل القددرات 

 اإلنتاجية وةدمات النظا  األيكولوجى الةاصة بدا 

مبادرل النمو األزرق دعما لام  الغدلائى والحدد  8100للا فقد أط قت الفاو فى ديسمبر 

 الفقر واإلدارل المستدامة ل موارد الطبيعية المائية. م 

النمو األزرقال ب نه: نمو وتنميدة مسدتداما  ينبثقدا  عد  أنشدطة إقتصدادية وتعرف الفاوال 

وتق دل  ،باستةدا  موارد حية متجددل م  المحيطات واألراضى الرطبة والمناطأ السداح ية

سددتةدا  غيددر المسددتدا  ل مددوارد المائيددة مدد  التدددهور البيئددى وفقدددا  التنددوع البيولددوجى واإل

 وتعظي  المنافش اإلقتصادية واإلجتماعية.

 أهداو هيه المبادر  كما وردت بوثيقة الفاو:

دع المبادرل إلى إحيا  طاقة المحيطات واألراضي الرطبة م  ةال وضش نظ    تددف ه لع

ش المحافظددة ع ددى مسددئولة ومسددتدامة ل توفيددأ بددي  النمددو اتقتصددادي واألمدد  الغددلائي، مدد

ية مد  ئد األسماك وتربية األحيا  المائبيئة تمك  العام ي  فعي مصاتوفير والموارد المائية، 

ددا محدددافظي  ع يددددا.  ويلوو  فوووى ضوووو  أتّ يكونددوا مسدددتةدمي  ل مددوارد فحسدددب، إنمدددا أيض 

 األهداو التالية:

األراضدددى اسددتعادل القددددرات اإلنتاجيدددة ل محيطدددات والميددداد السددداح ية والداة يدددة و  -0

الرطبة ع  طريأ تعزيز نظ  وممارسات اإلدارل المسلولة مد  أجدل التوفيدأ بدي  

 النمو اإلقتصادا واألم  الغلائى وصو  النظ  األيكولوجية .
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د األسدماك وتربيدة األحيدا  ئ  فى مجدالى مصدائة بيئة تمكينية لاشةاص العام يتدي -8

  أيضدا كجددات راعيدة لددا المائية لكى يعم وا ليس فقط كمسدتةدمي  ل مدوارد ولكد

وتركز ع ى تحسي  سبل كسب العدي  واإلنصداف اإلجتمداعى باإلضدافة إلدى نظد  

غلائيددة شددفافة وأكثددر أمنددا وتشدددد ع ددى المسددلولية اإلجتماعيددة ع ددى امتددداد كامددل 

 س س ة القيمة السمكية.

تحقيددأ إدارل أفضددل وأكثددر كفددا ل ل مددوارد بمددا يددلدا إلددى تحسددي  اآلدا  البيئددى   -0

جتماعى ةدال إنتداب األسدماك مدش التركيدز ع دى اإلسدتراتيجيات الكفي دة بالحدد واإل

المدانجروف مدا فدى للدك إسدتعادل أشدجار م  اآلثار الس بية لتربية األحيدا  المائيدة ب

كربددو  وتعزيددز اسددتةدا  الطاقددة المتجددددل فددى تربيددة األحيددا  لوتحسددي  إحتجدداز ا

 المائية.

فددرص عمددل تئددأ فددى إيجدداد المسدداعدل ع ددى تحسددي  اآلدا  اإلجتمدداعى مدد  ةددال  -5

 مجال تربية األحيا  المائية ومصايد األسماك.

تحفيدددز السياسدددات واإلسدددتثمارات واإلبتكدددارات التدددى مددد  شددد ندا أ  تددددع  النمدددو   -4

المستدا  وأ  تلدا إلى إتاحة فرص إقتصادية جديددل فدى سد ش النظدا  األيكولدوجى 

ئيسددة لدددآلدا  اإلقتصددادا مثددل النمدددو وم  شدد ندا أ  تددددمج الجوانددب الر،وةدماتدده

وقبددل للددك الحددد مدد  الفقددر وضددما  األمدد   ،اإلقتصددادا وتوليددد الثددرول والتجددارل

واإلمددداد اإلجتمدداعى  ،فددرص العمددل الائددأوإيجدداد  ،الغددلائى واإلمدددادات الغلائيددة

مددش جوانددب اآلدا  البيئددى مثددل إدارل  ،وقدددرل المجتمعددات المح يددة ع ددى الصددمود

والتةفيف م  آثار تغير المناخ والنظ  األيكولوجيدة وزيدادل التندوع  ،يةالموارد البيئ

 البيولوجى.

إلى حشد الدع  الفنى المدالى وبندا  القددرات المح يدة لتصدمي   تددف المبادرل أيضا   -1

اسددددتراتيجيات النمددددو األزرق وتنفيددددلها بمددددا يتناسددددب مددددش الظددددروف والمعوقددددات 

 ل دول األعضا . اإلجتماعية واإلقتصادية
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وتشير منظمة األم  المتحدل لاغلية والزراعة ب نده سديت  تحقيدأ التغيدرات التحوليدة فعدي 

د الطبيعيددة والمحافظددة ع دى المددوارد والعوائددل الطبيعيدة، والتكثيددف المسددتدا  ئإدارل المصدا

 لتربية األحيا  المائية بفضل العمل ع ى المستويات العالمية واإلق يمية والوطنية. 

التدى  : فتشير المنظمة إلدى أ  الب ددا المرجو  م  تطبيق َهِيِه المبادر  أما ع  النتائ 

د األسدماك وتربيدة ئستطبأ فيدا ستكو  قد حسنت سياساتدا وبرامجدا الوطنية إلدارل مصدا

األحيددا  المائيددة، واعتمدددت ممارسددات أفضددل، وحددّدت مدد  مةدداطر أمددراض الحيوانددات 

وتحسددي  وضددش الددنظ   ، ة األغليددة البحريددةالمائيددة. ويددلدي للددك إلددى ضددما  فعاليددة س سدد

األيكولوجية البحرية، والحد م  الصيد المفرط، إضافة إلى تحسدي  سدبل المعيشدة وتعزيدز 

 فرص العمل. 

 أهمية االستثمار فِي َهِيِه المبادر : 

مد  الرصديد السدمكي يتعدرض تسدتغال  %82تشير منظمة األغلية والزراعة إلى أ  

م يددار دوتر سددنوي ا، وتشددير التقددديرات  41سددائر اتقتصددادية بنحددو مفددرط، فيمددا تقدددر الة

مدد  المصددايد  %81كددللك إلددى أ  الصدديد غيددر القددانونى دو  إبددات أو تنظددي  يمثددل نحددو 

د الطبيعيددة ئالطبيعيددة ك ددّل سددنة. وتقدددر الةسددائر الناتجددة عدد  انتشددار األمددراض فددى المصددا

ة تربيددة األحيددا  المائيددة فعددي السددنوات بعشددرات الم يددارات مدد  الدددوترات تكبدددتدا صددناع

 العشري  الماضية نتيجة ت و  البيئة البحرية. 

دع المبادرل سوف يغير حوكمة المدوارد المائيدة وإدارتددا   وبالتالي فإ  اتستثمار فعي ه لع

وسيسدداعد ع ددى المحافظددة ع ددى العوائددل الطبيعيددة والتنددوع البيولددوجي، وسددوف تعددزز مدد  

دع الموارد ع ى الصدمود فعدي مواجددة الكدوار  الطبيعيدة قدرل المجتمعات الم عتمدل ع ى ه لع

ا بزيدادل األغليدة المائيدة، فيمدا سيتحسد  األدا   واألزمات التى تواجددا، وسيسم  للك أيض 

 تووفيرباإلضدافة إلدى  ،د األسدماك وتربيدة األحيدا  المائيدةئالبيئي واتجتمداعي لقطداع مصدا

 ل سلسلة القيمة.فرص العمل على طوم  ماليي  ال
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 المحور الرابع

 التجارب المتعلقة بتحول بع  اتقتصاديات العربية صوب اتقتصاد األزرق

تمت ددك الددباد العربيددة مسدداحات شاسددعة مدد  المسددطحات المائيددة مدد  بحددار ومحيطددات 

وتمت ددك أيضددا آتف الكي ددومترات مدد   ،وجميعدددا يم ددك منافددل بحريددة ،وة جددا  وبحيددرات

نسددتعرض بشددكل مةتصددر  ي دديوفيمددا  مدد  المددوارد اإلقتصددادية. بالعديددد يددةالغن ،السددواحل

بعدض مقومدات اإلقتصداد األزرق ةاصدة فيمدا  تجارب بعدض الددول العربيدة فدى اسدتغال

 ،وتربيدة األحيدا  المائيدة السدمكيواإلسدتزراع  ،يتع أ بكل م  النقل البحرا وال وجسدتيات

 والسياحة البحرية.

 واللوجستيات أوال: قطاع النقل البحر 

 الدليم  أه  قطاعدات اإلقتصداد األزرق  وال وجستيات واحدا   البحرييعتبر قطاع النقل 

ويدوفر آتف فدرص  ،اإلجمدالي  القدوميالنداتج  فديويسدد  بفاع يدة  القدومييدع  اإلقتصداد 

ةفض معدتت البطالة والحدد مد  الجدوع والفقدر وهدو مدا يتوافدأ مدش  فيتسد   التيالعمل 

لمقومددات هددلا  عرضددا مةتصدرا  نقدد   ي ددي  المتحددل ل تنميددة المسدتدامة. وفيمددا أهدداف األمدد

وال وجسدتيات وكيدف اسدتفادت بعدض الددول العربيدة مد   البحدريكل م  النقل  فيالقطاع 

 هلا اإلتجاد.  فيمواردها البحرية 

 :البحر النقل  -2

قدوا اإلنتاجيدة وأضدة  وأغدزر ال ،اتقتصدادية مد  أهد  القطاعدات  البحدرييعتبر النقل 

 ل دةل والقي  المضافة. وتت ثر أنشطة كل م  النقل والتجارل ببعضددما الدبعض تد ثرا   توليدا  

 .التجاريحي  تنعكس كفا ل أنشطة النقل إيجابيا ع ى كفا ل النشاط  ،طرديا  

العالميدة وللدك بسدبب  البحدريتعتبر معظ  الدول العربية ضعيفة اإلرتبداط بشدبكة النقدل 

 مقددميوعدد  قددرل  ،هدلد الددول فدي المدوانئتةدد   التيط البحرية المنتظمة ضعف الةطو

 بدا بسبب وجود معوقات تحول دو  للك. البحريالةدمات ع ى دةول سوق النقل 

نتددائج جيدددل بحسددب ملشددر قيدداس اإلرتبدداط التددي حققددت عربيددة الدول الدد بعددضوهندداك 

ويتكددو  هددلا  ،لسددعودية( اإلمددارات ولبنددا  ومصددر والمغددرب وا وهددي العددالمي البحددري
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الملشر م  المتوسط المرج  لمجموعة م  ملشرات فرعية تقو  ع ى قياس ةمسدة أبعداد 

وسددعة الحاويددات المتددرددل ع ددى  ،السددنة فدديتدددةل المينددا   التددي: عدددد السددف  هدديرئيسددية 

وعدددد الشددركات المقدمددة  ،وعدددد الددرحات المنتظمددة ،وأكبددر سددفينة دة ددت إليدده ،المينددا 

 نقل المنتظ  م  الدولة وإليدا.لةدمات ال

إت أ  حجد  التجدارل العربيدة  ،وع ى الرغ  م  وجود منافل بحرية لجميش الدول العربيدة

وللدك بسدبب  ،مقارنة بحج  التجارل اإلجمالية ل ددول العربيدة تيزال محدودا   المنقولة بحرا  

 منتظمة بيندا. بحريعد  توافر ةطوط نقل 

 :وهيأنواع  ةحسب الغر  منها إلى ثالثوتنقسم المالحة البحرية ب

تددف إلى نقل البضائش واألشةاص أو الصديد أو النزهدة  التي وهيماحة رئيسية  -

 .الع ميأو البح  

 تقو  بدا سف  الةدمات وسف  اإلنقال واإلرشاد. التي وهيماحة مساعدل  -

السدف  تقو  بدا سف  الدولة ألغراض غير تجارية مثل  التيت ك  وهيماحة عامة  -

 الحربية وغيرها.

 وماحة ساح ية. ،البحار أعاليوتنقس  الماحة البحرية حسب المسافة إلى ماحة 

وتنبش أهمية التفرقة هنا كو  أ  اإلشتراطات الةاصة بسامة السف  وملهات العام ي  

 تمندشكمدا أ  تشدريعات الددول عامدة  ،الماحدة ع ى ظدر السفينة تةت ف ع دى حسدب ندوع

 ،ترفدش ع مددا التديمياهددا اإلق يميدة ع دى السدف   فيالساح ية بي  موانيدا والصيد  الماحة

 وللك بقصد حظر مزاحمة سف  أجنبية ل سف  الوطنية.

للا فدو المسلول ع  نقل أكثر م   ،م  أرةص وسائل نقل البضائش البحريويعد النقل 

إلدى أ   ،8104حدد لعدا  المو العربديم  التجارل العالمية. ويشدير تقريدر اإلقتصداد  21%

نحو  إلى 8112عا   يم يار ط  متر 04.7م  حج  التجارل العالمية المنقولة بحرا ارتفش 

الدددول المتقدمدة مدد   فدي. وارتفدش %80.2بمعددل نمددو  ،8100عدا   متددريم يدار طد   02

نفددس الفتددرل بمعدددل نمددو ب دده  فددي متددريم يددار طدد   1.2إلددى نحددو  متددريم يددار طدد   4.2
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طدد   00.4إلدى نحددو  متددريم يدار طدد   2.8لدددول الناميددة فقدد ارتفعددت مدد  وفدى ا ،5.1%

 لات الفترل. في %84.1بمعدل نمو  متري

 ،الددول العربيدة فدي وع ى الرغ  م  عد  توافر بيانات ع  حج  التجارل المنقولدة بحدرا  

 ورغ  للك فدإ  عدد  وجدود ،ةال نفس الفترل قد شددت أيضا نموا  أندا إت أنه م  الملكد 

العربيددة أدا إلددى تق دديص حجدد  التجددارل البينيددة  المددوانئةطددوط نقددل بحددرا منتظمددة بددي  

 ،البحدري مد  اإلهتمدا  بالنقدل  األمر اللا يتط ب م  الدول العربيدة مزيددا   ،المنقولة بحرا

بددي  الدددول العربيددة ومدد  أهمدددا: المعوقددات  البحددري النقددلتواجدده  التدديوتددلليل المعوقددات 

 ،ومحدوديددة اسدددامات قطدداع البنددوك ،عف مسدداهمة القطدداع الةدداصاإلقتصددادية مثددل   ضدد

والقيددود  ،والمعوقددات اإلداريددة مثددل  البيروقراطيددة ،وضددعف التسددديات اإلئتمانيددة...ال (

وطدول  ،ت الحصدول ع دى العديدد مد  التدراةيصواشتراطا ،المتع قة باإلجرا ات اإلدارية

وقددات التشدريعية مثددل  التشددريعات والمع ،عدد  البضددائش وغيرهدا( الجمركديفتدرل اإلفددراب 

ةددرا تددنظ  العمددل بدددلا القطدداع(. وغيددر للددك مدد  المعوقددات األ التدديواألنظمددة والقددواني  

هددلا القطدداع وتحددول دو  تحقيددأ أع ددى اسددتفادل مندده  فدديع ددى اإلسددتثمار  تددلثر سدد با   والتدي

 لصال  الدول العربية.

 الخدمات اللوجستية: -1

  وع دد  وإدارل تدددفأ البضددائش والطاقددة والمع ومددات فدد هدديتعتبددر الةدددمات ال وجسددتية 

كالمنتجدات والةددمات وحتدى المدوارد البشدرية مد  منطقدة اإلنتداب إلددى  األةدراوالمدوارد 

 منطقة اإلستداك.

تعتبر ةددمات لوجسدتية تعمدل  والتي البحريمجال النقل  فيوهناك العديد م  األنشطة  

حالددة توفرهددا  فدديازد وتةفدديض تكاليفدده وسددرعة إنجدد البحددريدا  ل نقددل ع ددى تحسددي  األ

 والموانئ البحريمجال النقل  فيبمواصفات تقنية عالية وم  أه  هلد الةدمات ال وجستية 

صددديانة  –بندددا  وإصددداا السدددف   -تمدددوي  السدددف  بدددالوقود –البحريدددة: الشدددح  والتفريددده 

 – وتنميددة العنصددر البشدددرا البحدددريالتدددريب  –وإصدداا وتصددنيش الحاويدددات وتم كدددا 

التةدزي  والصددوامش  -المددوانئ التةدزي  داةدل  -المددوانئ النقددل داةدل  –التغ يدف والتعبئدة 

البندوك وشدركات  - إجرا ات الرقابدة ع دى البضدائش – الجمركيالتة يص  -والمستودعات
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شددركات النقددل البددرا مدد   - شددركات النقددل متعدددد الوسددائط -البحددري التدد مي  والتمويددل 

 .الموانئ

منطقددة ع ددى تددوافر البنيددة التحتيددة المتكام ددة  أي فدديعة ال وجسددتيات يتوقددف نجدداا صددنا

والموارد البشرية المدربة وايضا المناخ التشدريعى واإلسدتثمارا الدلا يسداعد ع دى جدلب 

كمدددا أ  الموقدددش الجغرافدددى ل منددداطأ ال وجسدددتية ع دددى ةطدددوط الماحدددة  ،رلوس األمدددوال

هددلا  فددير مدد  أهدد  عامددات النجدداا العالميددة ومدددا قربدددا مدد  المددوانى  المحوريددة تعتبدد

 المجال.

حي   ،تقو  بدفش عج ة اإلقتصاد التيقطاعات الم  أه   واحدا   ال وجستيويعتبر القطاع 

مد  اإلقتصداد  كبيدرا   ويمثدل جدز ا   ،النداتج المح دى ألا دولدة إجمالي فيد  بنسبة كبيرل يس

وصل  معدل زيادل سنويا  وب ،8100تيرليو  دوتر عا   0.2بإيرادات وص ت إلى  العالمي

 .%5.4الى 

ل سف  أو البضائش تعزز م  قدرل  البحرية سوا    بالموانئتقد   التيوالةدمات ال وجستية 

 حيدويمجال شح  البضائش وهو أمر  فيع ى إقامة روابط باألسواق العالمية  الموانئهلد 

يمكد  أ   التديلمزايدا لتمكي  الدول م  تحسي  قدرتدا التنافسية. كما أ  هنداك العديدد مد  ا

البحريددة وللددك مدد  ةددال إقامددة مراكددز لوجسددتية ع ددى أسدداس  المددوانئتحققدددا الدددول مدد  

ومددد  أهددد  هدددلد المزايدددا جدددلب اإلسدددتثمارات المح يدددة  ،البحريدددة بدددالموانئحركددة التدددداول 

يض تكاليف الشح  والنقدل وزيادل حج  التجارل الدولية وتةف واألجنبية وتشجيش الصادرات

 فرص العمل.م  آتف  وإيجاد

وفيمددا ي ددى عرضددا مةتصددرا ألهدد  التجددارب العربيددة لإلسددتفادل مدد  المميددزات البحريددة 

فدددرص العمددل وتحسددي  مسدددتويات مدد  آتف وإيجدداد واإلق يميددة الدامددة لتنويددش اإلقتصددداد 

 الدةول.

 التجربة المصرية: -2

العدال  وهدو  يفد مائيولديدا أه  معبر  ،ق ب العال  فيفريد  جغرافيتتميز مصر بموقش 

ع دى مسدتوا العدال  وهدو ميندا   بحدريميندا   01مد  أهد   كما تمت ك واحددا   ،قنال السويس

 اإلستيراد والتصدير. مجالي فيإضافة إلى حركة نشطة  ،بور سعيد
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مصر ع ى تعظي  اإلستفادل مد  موقدش  في البحريوترتكز سياسة تعزيز النقل و الشح  

قيمدة مضدافة مد  اسدتغال هدلا المدورد الددا  وإيجاد  مصر المتميز ع ى السواحل البحرية

فدرص العمدل مد  آتف إيجداد إضدافة إلدى  ، اإلجمدالى القوميالناتج  فيبما يسد  بإيجابية 

وللدك مد  ةدال  ، ل شباب م  ةال اإلستةدا  الكف  والمستدا  لدلا المورد اإلستراتيجى

وت هيددل  ، ألسددطول التجدداراتطدوير دور ا ،المصددرية المددوانئعددل محدداور وهددى: تطدوير 

وإصدددار ومراجعددة  ،الكددوادر البشددرية البحريددة وفقددا ل قواعددد الدوليددة ل ت هيددل والتدددريب

وتفعيددل اإلتفاقيددات الدوليددة وتعزيددز الددروابط ع ددى  ،البحددري التشددريعات المنظمددة ل نقددل 

 .والثنائي اإلق يميالمستويي  

 مدوانئاألحمدر والمتوسدط منددا  البحرية ع ى البحري  الموانئوتمت ك مصر عدد م  * 

 مينا . 82تةصصية يب ه عددها  وأةرا ،مينا  04تجارية يب ه عددها 

بينمدا تب ده المسداحة األرضدية  ،8كد  402.2التجارية نحو  ل موانئوتب ه المساحة الك ية 

رصدديف بحددرا  022 المددوانئهددلد  فدديعدددد األرصددفة  إجمدداليوتب دده  ، 8كدد  000،8لدددا 

متددر.  1225.5رصدديف ل حاويددات بدد طوال  85مندددا عددد  ،متددر 05710.2بد طوال ب غددت 

م يددو   1.4 حددوالي 8104المصددرية لعددا   المددوانئ فديحركددة الحاويددات  إجمدداليوقدد ب دده 

 ،ألدف رح دة 04.17نفدس العدا   فديالمصدرية  ل موانئحاوية. وقد ب ه عدد رحات السف  

 0.12نحددو  8104حركددة عددا  ال إجمدداليفقددد ب دده  ،وفيمددا يتع ددأ بحركددة الركدداب والسددياحة

 (.8107 ،البحري   قطاع النقل  ألغراض السياحة. 817204مند   ،م يو  راكب

 البحريثورل ع ى صعيد البنية التحتية ل نقل  8105وقد شددت مصر منل منتصف عا  

هددلا المجددال  فدديلإلسددتفادل القصددوا مدد  مواردهددا البحريددة  والةدددمات ال وجسددتية سددعيا  

 :التاليوتوفير اآلتف م  فرص العمل الائأ. وللك ع ى النحو  اعيا  وإجتم إقتصاديا  

 إنشا  قنا  السويس الجديد : -2

تمثل قنال السويس ممر رئيسى عالمى لعبور كافدة أندواع السدف  فدى اإلتجداهي  الشدمالى 

ومدش تزايدد حركددة  ،مد  حجدد  التجدارل العالميدة البحريدة %01تعبدر منددا نحدو  ،والجندوبى

تط ب األمر العمل ع دى تق يدل زمد  عبدور السدف  فدى  ،رية فى اآلونة اآلةيرلالتجارل البح

وهدو مدات  تنفيدلد عد   ،السدف د وزيادل قدرتدا ع ى استيعاب األحجا  الكبيرل م  هدل ،القنال
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أ قنددال السددويس الجديدددل العديددد مدد  األهددداف قددطريددأ حفددر قنددال السددويس الجديدددل. وتح

 اإلقتصادية واإلجتماعية مندا:

سددفينة يوميددا عددا   52ادل القدددرل اإلسددتيعابية ع ددى مددرور السددف  فددى القنددال مدد  زيدد -

 .8180سفينة يوميا عا   27لتصل إلى  8105

م يدار  4،0بدت مد   8180م يار دوتر عا   00،8زيادل عائدات القنال لتصل إلى  -

 .8105دوتر عا  

وإيجدداد  ،المددا يقددرب مدد  م يددو  فرصددة عمددل ألبنددا  سددينا  ومحافظددات القنددإيجدداد  -

 مجتمعات عمرانية جديدل

بمدا يق دل مد  تك فدة النقدل  ،كمدا تعمدل القندال الجديددل ع دى تق يدل زمد  عبدور السدف  -

األمر اللا يلدا الى زيادل الدةل  ،ويسد  فى زيادل الط ب ع ى المرور فى القنال

 القومى المصرا م  العم ة األجنبية.

 ال وجستية والةدمية فى هلا المحور. هلا باإلضافة الى إنشا  العديد م  المناطأ -

 للغالل بدمياط العالمي اللوجيستيإقامة المركز  -1

م يدو   0.8وتوسعة ل مينا  ليسدتوعب  ،م يو  ط 7يتضم  إنشا  مةاز  بطاقة  واللي

وي حددأ بالمشددروع أنشددطة لوجسددتية مثددل التغ يددف والتعبئددة ل حبددوب  ،حاويددة مكافئددة سددنويا

 والمواد الغلائية والمطاح  وغيرها. ،ةا والبلور ومصانش زيوت وسكر 

 سعيدإنشا  مينا  شرق بور -3

لقنددال السددويس بمسدداحة  الشددماليم تقددى القددارات الددثا  وقددرب المدددةل  فددييقددش  الددلي

 ،م يدو  حاويدة مكافئدة سدنويا 4وسعة تداول حاويات ستزيد ع   8ك  87إجمالية تزيد ع  

نطقددة صددناعية جنددوب المينددا  مسدداحتدا وم ،ويسددتقبل السددف  العماقددة مدد  الجيددل الرابددش

 .8ك 22

 استكمال مينا  السخنة -9

الددلا يعتبددر مدد  المشدداريش العماقددة وهددو أول مينددا  محددورا شددامل ومتكامددل ومتعدددد  

وهو جز  مد   ،التكنولوجيا ويندرب تحت مايسمى بالجيل الثال   األغراض ومزود ب حد
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ائش إلدى المدوانى  المصدرية اآلةدرا وهدو ميندا  لعبدور البضد ،شبكة موانى  دبى العالميدة

 ألف حاوية مكافئة سنويا. 141ويستوعب  ، 8ك 22مساحته  ،وإلى وسط القارل األفريقية

وتتضددم  ةطددة تطددوير المددوانى  المصددرية: اإلرتقددا  بكفددا ل الةدمددة المقدمددة ل سددف  

جافددة وزيددادل السددعات التةزينيددة والتوسددش فددى اسددتةدا  المددوانى  ال ،والبضددائش المتداولددة

استةدا  تكنولوجيا المع ومات واإلتصال وتبادل المع ومدات مدش و ،وإنشا  مراكز لوجستية

ودراسدة إنشدا  منداطأ لوجسددتية  ،وتطبيدأ الكدود الددولى الةداص بد م  المدوانى  ،العمدا 

 جديدل داةل وةارب الموانى .

ص والعدا  وفيما يتع أ بتعظي  دور األسطول التجارا فيشمل للك: تشدجيش القطداع الةدا

وتشدجيعد  ع دى رفدش الع د  المصدرا مدش تقددي   ،باإلستثمار فى مجال تم ك وإيجار السدف 

 ،التسديات الجالبة مما يلدا إلى زيادل مساهمة األسطول فى حج  التجارل المنقولة بحرا

والتوجدده نحددو  ،وتنشدديط دعدد  وصددناعة وإصدداا وبنددا  السددف  والصددناعات التكمي يددة لدددا

كيانددات قددادرل ع ددى  يجددادالفددات بددي  الشددركات فددى مجددال النقددل البحددرا إلاإلندددماب والتح

فددرص العمددل مدد  تف اآل وتددوفيرالمنافسددة عالميددا. كددل هددلد األمددور سددوف يترتددب ع يدددا 

 وتنويش مصادر الدةل القومى. ،ل شباب

 تجربة المملكة العربية السعودية -1

 ،ى العال  فدى الوقدت الدراه اإلقتصاديات ف م  كبريات واحدا  يعتبر اإلقتصاد السعودا 

وتمثدل المدوانى  البحريدة أحدد المرتكدزات الرئيسدية لددلا اإلقتصداد والتدى أولتددا الحكومددة 

تمت بتطوير القائ  مندا وانشا  موانى  جديدل عصدرية هللا فقد ا ،ةاصا   السعودية اهتماما  

ح  وتفريده وتحولت م  موانى  متواضعة لمجدرد شد ،تواكب التطور التكنولوجى العالمى

 تشددغي دا إلدى مددد  صدناعية متكام دة تقددد  جميدش الةدددمات  البضدائش يقدش ع ددى الددول عدب

 واإلنسيابية والتنظي  العالى. ويتس  العمل فيدا بالدقة ،ال وجستية وتوفر آتف فرص العمل

العمدل ع دى تنويدش إقتصدادها غيدر  ،وقد بدأت المم كة العربية السعودية وبشكل متسارع

فددى منطقددة الة دديج  رائدددا   لوجسددتيا   لتصددب  مركددزا   طموحددا   يدد  أط قددت مسددارا  ح ،النفطددى

 ومحيطدا.
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والتى م  أه  ركائزها تحويدل المم كدة  8101أط قت المم كة رلية  8101وفى ابريل  

إلى المحور ال وجيستى المفضل فى المنطقة والقادر ع ى الربط الفعال ل مسارات التجارية 

أوروبدا. وفدى سدبيل للدك أعدادت المم كدة تشدكيل سديا وأفريقيدا وآ وهديثا  قدارات  مابي 

تحريددر السددوق ومشدداركة  لددوائ  وهياكددل حوكمددة القطدداع ال وجيسددتى وفددت  الطريددأ أمددا 

والشراكات ما بي  القطاع العا  والةاص يت  تكويندا بدددف تمويدل البنيدة  ،القطاع الةاص

 التحتية واستقطاب القدرات م  اصحاب الةبرات.

سدتة منددا مدوانى  ى البحدر األحمدر والة ديج العربدى   ك المم كة تسعة موانى  ع دوتمت

ب عماق تتراوا ما بدي   بحريا   رصيفا   800وثاثة موانى  صناعية( وتحتوا عل  ،تجارية

م يدددو  طددد  سدددنويا. وقدددد جددددزت هدددلد  401وبطاقدددة اسدددتيعابية تصدددل ل  ،متدددر 08 -00

 البحرية مش تديئة كافة الةدمات المساندل لدا.الموانى  ب حد  معدات المناولة والقطش 

وقددد قامددت المم كددة مددد  ةددال الملسسددة العامددة ل مدددوانى  بانتددداب مسدداري  لمواكبدددة 

المستجدات ع ى الساحة البحرية م  تحول الموانى  م  مجرد مرفأ لمناولة البضائش الى 

 كيانات إقتصادية تمس عصب اإلقتصاد والتجارل فى آ  واحد:

مدداةل  فديعد  طريدأ زيدادل األعمداق  المدوانئالتطوير المستمر لقددرات  األول:المسار 

وتدوفير  ،السدف  بمةت دف األحجدا  الرئيسية تستقبال والموانئواحواض األرصفة 

 رافعات حديثة لمناولة الحاويات م  ع ى ظدر السف  العماقة.

رص ع ددى رفددش ومسددتجدات العصددر والحدد تددتا  تقدددي  ةدددمات جديدددل : المسووار الثوواني

 بشكل عا . اإلنتاجيةمستوا اآلدا  وتحسي  

وقددد شددددت المددوانى  البحريددة السددعودية انجددازات عديدددل ةددال الفتددرل الماضددية ع ددى 

مكانددة متميددزل ع ددى ةريطددة النقددل البحددرا  فدديمسددتوا اآلدا  واإلنتاجيددة ممددا وضددعدا 

مباله بالم يارات  السعودية المم كة العربيةوي تى فى مقدمة هلد اإلنجازات إنفاق  ،العالمى

ودعد  مشدروعات التوسدعة والتطدوير لمواكبدة التطدورات  ،إلنشا  وتحدي  البنية األساسية

والمستجدات العالمية فى صناعة الموانى  والنقل البحرا. إضافة إلى للدك وضدش الةطدط 

أحدد  نق دة تشددد المم كة مما  اللياإلستراتيجية ل تطوير لتواكب النمو اإلقتصادا الكبير 

السددعودية ةددال السددنوات الماضددية ةاصددة فيمددا يتع ددأ بالبنيددة  المددوانئنوعيددة فددى تركيبددة 



57 

 

 ،وةدددمات مسدداندل ،جديددل ومددوانئ ،ومحطدات لمناولددة البضدائش أرصددفةالتحتيدة مثددل بندا  

وتنفيددل العديدددد مددد  مشدددروعات التطدددوير والتوسددعة لتحسدددي  البنيدددة األساسدددية مددد  قندددوات 

 ة وطرق ومنشىت وتوفير معدات حديثة وتطوير آليات التشغيل.وأحواض بحرية وأرصف

 فديالطاقة اإلستيعابية ورفش مستوا اآلدا  واإلنتاجية  فيزيادل كبيرل  فيسد  للك أوقد 

التشددغي ية ومكندددا مدد  ت بيددة متط بددات التنميددة  وكفا تددداوتعزيددز قدددراتدا  المددوانئجميددش 

 لمم كة ةال السنوات الماضية.شددتدا ا التيوالندضة اإلقتصادية الشام ة 

الجسدر الممتددد نحددو  فدددي ،السدعودية أهميددة قصدوا ل صددناعات الوطنيدة المددوانئوتمثدل 

السعودية  الموانئ فينظرا لما يتوافر  ،اريةوالس ش التجنتجات الصناعية مالعال  لتصدير ال

لتسدديل  وقدوا عام دة مله دة ومدربدة معدات مناولة ونظ  تبادل مع وماتم  بنى تحتية و

عم يدات اإلسدتيراد والتصددير ومقاب دة احتياجدات الصدناعات الوطنيدة ل تصددير الدى جانددب 

 الصناعات التحوي ية. فيتدةل  التي ت قى المواد الةا 

السددعودية دعمددا ل صددادرات الصددناعية والسدد ش البتروليددة عدد  طريددأ  المددوانئكمددا تقددد  

 .أو ةفضدا الموانئفا ات م  رسو  اإلع

امج الةدددمات ال وجسددتية بدددا ةدددمات مندداطأ إعددادل التصدددير ومسدداحات ومدد  اهدد  بددر

والمددواد  ،وةدددمات التددزود بددالوقود وتمددوي  الزيددوت والشددحو  ،تةدزي  مكشددوفة ومسددقوفة

وتوفير اإلتصاتت الحديثة ووسائل النقدل المناسدبة  ،الغلائية والمياد وةدمات بنكية متنوعة

 السياحية.وطرق ممددل وكللك الةدمات الترفيدية و

السعودية مجمعات متةصصة لبنا  وإصاا السف  وصيانة السدف   الموانئ فيويتوافر 

وميندا  الم ددك عبدد العزيدز بالددما . وقدد أنشد ت احددا الشددركات  ،كدل مد  ميندا  جددل  فدي

 51نجد  فدى بندا   بالددما  والدليميندا  الم دك عبدد العزيدز  فديالوطنية مجمعا لبنا  السف  

السددعودية وشددركة  المددوانئصصددة ومتعددددل األغددراض لصددال  كددل مدد  متة قطعددة بحريددة

 وبنا  السف . البحريمما يعنى اقتحا  المم كة لمجال التصنيش  ،أرامكو

تنويدش مصدادر  فديتسدتغال مقومدات اإلقتصداد األزرق  استراتيجيا   كل للك يعد مسارا  

 هلا القطاع. فيوفت  آفاق جديدل لفرص العمل  ،اإلنتاب والدةل
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 تجربة اتمارات العربية المتحد : -3

مجدال  فديدبى العالمية ع ى ترسي  دور دولة اإلمارات إق يميدا وعالميدا  موانئتحرص 

مةت ددف  فديوإثبدات موقددش الدولدة كمصددر ل ةبدرات  ،والمحطدات البحريدة المدوانئتشدغيل 

 التجارية والشح  وال وجستيات. الموانئمجال  فيالمجاتت وةاصة 

ومنددا مشدروعات  ،سدتة قدارات فديمحطدة بحريدة  14ر مد  أكثد فيبى د موانئوتعمل 

وتعتبدر سدفيرا تجاريدا لإلمدارات العربيدة  ،الدندد وافريقيدا وأوروبدا فديتطدوير قيدد اإلنجداز 

 المتحدل.

 ،العدال  فديحاويدات  مدوانئ 01دبى هو واحد م  أه  واكبر  فيويعتبر مينا  جبل ع ى 

والبددرا بمددا يددوفرد مدد  مرافددأ  والجددوي لبحددرياويعتبددر مركددز متعدددد الوسددائط ل ددربط 

لوجستية تتضم  مةاز  تبريدد ومحطدة لتعبئدة الحاويدات ومسدتودعات تةدزي  وغيدر للدك 

المناولددة عددا   فدديم يددو  حاويددة  02 لحددواليويتسددش  ،األةددرا مدد  الةدددمات ال وجسددتية 

 ى.مرس 81م يو  متر مربش وتض   0.5. وتب ه مساحة منطقة البضائش أكثر م  8105

تعتبددر األكبددر واألكثددر تطددورا  والتدديال 0اا محطددة الحاويددات الجديدددل رقدد  الوقدد تدد  افتتدد

مايدي   5ومد  أهد  الفوائدد الناتجدة عد  إنشدا  هدلد المحطدة هدو إضدافة نحدو  ،حول العدال 

م يددو  حاويددة  02قددد  الددى طاقددة المينددا  اإلسددتيعابية لتصددل إلددى  81حاويددة نمطيددة قيدداس 

متدرا بمدا  02حطدة ببنيدة تحتيدة عصدرية حيد  تضد  غاطسدا بعمدأ أيضا تتمتش الم ،نمطية

وقدت  فديسدف   01يوفر القدرل ع ى مناولة المزيد م  سف  الحاويات العماقدة تصدل إلدى 

واحد. وتددف تكنولوجيا المع ومدات المسدتةدمة بالميندا  الدى تقددي  ةددمات آمندة وموثوقدة 

إنجاز الصدفقات مدش العمدا  والمدزودي  مجاتت  فيتتمتش بالكفا ل العالية وللك  ،وسريعة

 وشركات المنطقة الحرل.

ويدوفر  ،هدلا الميندا  فدي البحدرييتط بدا النقل  التيويت  تقدي  جميش الةدمات ال وجستية 

 فرص العمل.م  آتف 
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 (.السمكياتستزراع ثانيا: تربية األحيا  المائية )

مد  األسدماك  % 57حيد  يدوفر  يعد اتستزراع المائي أسرع قطاع غدلائي ينمدو حاليدا

 لاستداك البشري ع ى الصعيد العالمي. 

وي بي إنتاب تربية األحيا  المائيدة أكثدر مد  نصدف اتحتياجدات العالميدة مد  المد كوتت 

البحريددة ويتط ددب األمددر التوسددش فعددي تربيتدددا بغددرض تددوفير احتياجددات السددكا  اإلضددافية 

 .8141م يار نسمة عا   8أعداد السكا  بنحو  في والتي م  المتوقش أ  يشدد العال  زيادل

وقد شددت العقود الثاثة الماضية توسعا كبيرا فدي عم يدات تربيدة األحيدا  المائيدة ممدا  

أثار المةاوف م  األضرار البيئية ونمالب التنمية غير المستدامة. وكثيرا ما كاندت مواقدش 

توسددش سدريش فيدددا بشددكل يتجدداوز السدداح ية مددش  األراضدي فددياتسدتزراع المددائي محفددورل 

ضوابط التةطيط والرقابة. ويمك  أ  يلثر اتستزراع المائي مش األندواع المسدتزرعة فدي 

اسدددتةدا   فددديمددد  ةدددال اإلفدددراط فدددي  ،التندددوع البيولدددوجي ووظدددائف الدددنظ  اإليكولوجيدددة

 ية.األمراض في البيئة البحرية الطبيع وانتشار ،المغليات الصناعية والت و  الكيميائي

 %41وتمثل األسماك ضرورل غلائية لنحو م يدار نسدمة حدول العدال ، وتمثدل أكثدر مد  

م يدو  نسدمة فعدي الب ددا  الفقيدرل، كمدا أنددا تدوفر حدوالي  511م  البروتي  الحيواني لنحو 

 م يو  فرصة عمل فعي الب دا  النامية. 00

ي إنتدداب األسددماك مدد  بالنسدبة لمددزارع التربيددة تدد تي مصدر فعددي ط يعددة الدددول العربيدة فعدد

 %0.45م يدو  طد ، بنسدبة  0.0حدوالي  8105اتستزراع السمكي حي  ب ه إنتاجدا عا  

ل لعدك  مقارندة بــدـ  م يدو  طد  تمثدل  0.88م  إجمالي اإلنتداب العدالمي مد  مدزارع الزيندة و 

 .8108م  اإلنتاب العالمي عا   0.4%

تعتبر مصر  نمولجا   ألوسط وأفريقيا بفضدل الددع  الكبيدر ي حتلا به في منطقة الشرق ا و 

يددددف إلددى تحقيددأ األمدد  الغددلائى وتغييددر  الددليالمقددد  لتنميددة قطدداع اتسددتزراع السددمكي 

آفاق واعدل لاستثمار انطاقا  م  أنظمدة اسدتزراع  ةريطة إنتاب الغلا  باإلضافة إلى ة أ

ة انطداق سمكي مستدامة في مصر، وفى هلا اإلطدار شدددت مصدر ةدال الفتدرل الماضدي

والتددى تعتبددر مشددروعات متكام ددة  ،العديددد مدد  المشددروعات الداعمددة لاسددتزراع السددمكى

 تشمل جميش مراحل اإلنتاب مندا:
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  :التوسع فى إقامة المزارع السمكية حول محور تنمية قنا  السويس الجديد  -أ

وسدينا  يعتبر مشروع اتستزراع السمكى م  أنسـب مشــروعات التنـمية لمنطقة القندال 

ويددددف  ،الشددرقى لقنددال السددويس نظددـرا لتوفـددـر كددل عناصددر المشددـروع بطددول الشدداطئ

تددوفير منتجددات غلائيددة آمنددة تسددد حاجددة المجتمددش وتمثددل قوامددا لصددناعات  المشددروع إلددى

وإكثدار الثدرول السدمكية فدى  وتنميدة ،متطدورل ومنتجدات لات جدودل عاليدة تصد   ل تصددير

ف تددوفير الغددلا  وتدددريب وت هيددل كددوادر متةصصددة أحددواض الترسدديب شددرق القنددال بدددد

أيضدا ة دأ فدرص عمدل حقيقيدة  .وإيجاد فرص عمل منتج تسد  فى تعمير وتنميدة المنطقدة

 آتف فرصة عمل فى مجال الثرول السمكية. 01وجادل ل شباب، والتى تقدر بنحو 

السدمكى ( فدانا  لاسدتزراع 552ويوفر المشروع فى مرح ته األولى مساحة تتقل ع   

( حوضدددا  بددددأ إنتاجددددا فع يدددا مدددش افتتددداا قندددال السدددويس فدددى 511عدددالى الجدددودل تشدددمل  

، وم  المقرر أ  تقا  األحواض السمكية ع ى ضفة المشروع العظي  ع دى 8104أغسطس

( حوضدا ، وتب ده تك فدة البنيدة 0282تشدمل   ،( فددانا  4705مساحة إجماليدة تب ده أكثدر مد   

 .8107 م يو  جنيه، وقد ت  افتتاحدا مش نداية عا ( 141األساسية الةاصة به 

 بغليو  فى كفر الشيخ: مشروع االستزراع السمكى -ب

الشدددركة الوطنيدددة لاسدددتزراع السدددمكي واألحيدددا  »تنفدددل القدددوات المسددد حة متمث دددة فدددي 

فدى منطقدة  كفدر الشدي  ، مشروعا عماقدا لاسدتزراع السدمكي فدي شدمال محافظدة«المائية

كي دو  002ع ى مساحة « بركة غ يو »تقش بي  البحر المتوسط وندر النيل فرع رشيد فى 

آتف 4م يار جنيه، مما يوفر فرص عمل تصل إلى  0.7بتك فة تصل إلى نحو مربعا مترا 

 ل.آتف فرصة عمل غير مباشر 01باإلضافة إلى أكثر م   ،فرصة عمل مباشرل

 ثالثا: السياحة البحرية:

تعتبر السياحة البحرية ب نماطدا الرئيسية الثاثة: السياحة الشاطئية، وسياحة الرياضدات 

البحرية، وسياحة البواةر، م  أه  أنواع السدياحة فدي الب ددا  البحريدة، ال انددا تمثدل نسدبة 

عددددد أشدددكال ( مدد  الط دددب السدددياحي الدددولي، ومصددددرا  مدمدددا  ل دددةل القدددومي. وتت21% 

السددياحة السدداح ية ع ددى البحددار والمحيطددات وتشددمل السددياحة، والغددوص، وع ددو  اآلثددار 

 البحرية، وركوب األمواب، والرحات البحرية، والصيد الترفيدي، والسياحة البيئية. 

http://www.gafrd.org/tags/7642/posts
http://www.gafrd.org/tags/7642/posts
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ا ل منداطأ السداح ية  الشدواطئ( إلا  ا ةطير  ويمك  ل بنية التحتية السياحية أ  تمثل ضرر 

تيدى  ،إضدافة إلدى ممارسدات بيئيدة واجتماعيدة جيددل ومعتمددل ،دا بشكل جيددل  يت  تةطيط ح 

ا  يمك  الحفاظ ع ى شواطئ نظيفة بيئي ا. ويمك  أ  تكو  السياحة الساح ية المسدتدامة جدز  

مدد  اتقتصدداد األزرق ع ددى أ  يددت  اتسددتةدا  المسددتدا  ل بيئددات البحريددة السدداح ية وتوليددد 

نتج فعي هلا القطاع الحيوي. وفى هلا المجدال نسدتعرض بشدكل المزيد م  فرص العمل الم

 مةتصر تجارب بعض الدول العربية:

 التجربة المغربية: -9

تعتبر المغرب م  الدول الرائدل فدى المنطقدة العربيدة فيمدا يتع دأ بتبندى أسدس اإلقتصداد 

والتددى تقددو   ،8181األزرق ةاصدة فددى مجددال السددياحة مدد  ةدال إطدداق رليددة المغددرب 

اتستمرار في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية ل تنمية اتقتصادية واتجتماعيدة  ع ى

 والثقافية بالمغرب. 

ألدف وظيفدة جديددل مباشدرل تصدل الدى نحدو م يدو   571 إيجدادوتددف هدلد الرليدة إلدى 

م يدار درهد   051. ورفش م  العائدات السياحية مد  أجدل ب دوت 8181فرصة عمل بنداية 

 م يار دره  م  التراكمات المالية بنداية العشرية. 0111أي ما يقارب ، 8181سنة 

فقدد دشددنت المغدرب أيضدا مددا يعدرف بددالمةطط األزرق.  ،8181وباإلضدافة إلدى رليددة 

ال ع ددى مفدددو  المنتجعددات السدداح ية  8181ويرتكددز البرنددامج السددياحي الالمةطددط اتزرق 

وتدددع  برنددامج تطددوير  ،ظ  الحديثددةوالتددى تعتمددد ع ددى اسددتةدا  الددن ،المندمجددة الاللكيددةال

ويطمدد  أساسددا فددي إعددادل  ،السددياحة البيئيددة السدداح ية فددى ضددو  أهددداف التنميددة المسددتدامة

التددواز  ل سددياحة الشدداطئية بددددف إنشددا  عددرض شدداطئي مغربددي تنافسددي ع ددى الصددعيد 

واسددتكمال المنتجعددات التددي تدد  إطاقدددا  رح تدده اتولددى إلددى إعددادلويددددف فددي م ،الدددولي

السعيدية ولكسوس وتاغازوت، وإكمدال العدرض السدياحي بمنتجعدات جديددل. كمدا يدددف ك

مدش اإلعتمداد ع دى منطدأ  ،إلى إعطا  موقدش تفضدي ي مميدز ومسدتدا  ل منتجعدات السدياحية

السوق، ويت  مواكبة كل للدك بتددابير آةدرا فدي مجداتت متعدددل كالنقدل الجدوي والتكدوي  

 وتنافسيه.والتسويأ حتى تصب  أكتر جالبية 
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إضددافة إلددى مددا سددبأ هندداك توجدددات عربيددة لإلسددتفادل مدد  المددوارد البحريددة لددديدا وتدد  

مصدر أو السدعودية  في سوا    8101جية ل تنمية المستدامة م  ةال رلا استراتي ب ورتدا

فيمدا   ى استغال الموارد البحريدة سدوا   أغ بدا ع فيتركز  والتي ،أو اإلمارات أو األرد 

أو السددياحة البحريددة ب نواعدددا المةت فددة وكددللك فيمددا يتع ددأ  البحددريقددل والشددح  يتع ددأ بالن

 إضافة إلى استةراب النفط والغاز م  المياد اإلق يمية. ،بالثرول السمكية

فى اتموارات  والعسكر  التجار بشقي   البحر بل  حجم اتستثمار  1927وفى عام 

فدددى مقدمدددة  دبدددي فدددينمدددولب النة دددة  ويددد تي ،مليوووار دوالر 37.9العربيوووة المتحووود  نحوووو 

وحققدت نجاحدا كبيدرا فدى جدلب  العربديبنيت داةل مياد الة يج  التيالمشروعات العقارية 

 اإلستثمارات الفندقية ومبيعات الوحدات العقارية.

الةريطة العالمية مدش انتددا  مد  كافدة  فيوقد تشدد السنوات الق ي ة القادمة تحوت كبيرا 

وقرا سدياحية وجدزر إلدى جاندب  موانئتدا دول المنطقة العربية م  بدأ التيالمشروعات 

 السدعوديإضافة الدى مشدروع النيدو ال  ،المشروعات اإلستثمارية فى مجاتت النفط والغاز

تعتبر السدياحة الترفيديدة والمنتجعدات السدياحية الصدديقة ل بيئدة ع دى البحدر األحمدر  واللي

كل  لمشروع وتشارك فيه كل م  مصر واألرد .هلا ا فيوة يج العقبة أحد أبرز الركائز 

للددك سدديفت  آفاقددا رحبددة نحددو تنويددش مصددادر الدددةل وة ددأ مايددي  فددرص العمددل ل شددباب 

 والمستدا  ل موارد البحرية العربية. الكفو  اتستغالم   انطاقا العربي
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 المحور الخامس

 لوظائو الزرقا  فى الدول العربيةا إيجادمتطلبات 

الوظائف الزرقا  العديد م  اإلجرا ات لتديئدة البيئدة المناسدبة تسدتغال د إيجايتط ب * 

 إمكانيات اإلقتصاد األزرق ع ى نحو يعزز م  فرص التشغيل مندا:

شددام ة ترتكددز ع ددى الشددراكة بددي  القطدداعي  العددا  والةدداص  اسددتراتيجية اعتمدداد -0

ضددما  التنميددة  لتسددريش النمددو مدش الكبيددرل لإلقتصداد األزرق تسدتغال اإلمكانيددات

 المستدامة.

 تعزيز اإلستثمارات العامة والةاصة تستغال الموارد البحرية. -8

لممارسة األعمال التجارية وتسةير الموارد البحرية ع ى نحو مستدا   إطاروضش  -0

 وفى ضو :

ضما  وجود بيئة عادلة ومنصفة تغتنا  الفرص التجارية فى المسدطحات  -

 العربية. المائية التى تطل ع يدا الدول

بددي  القطاعدددات التق يديددة لإلقتصددداد  ضددرورل التنسدديأ ونقدددل الةبددرات مدددا -

و الةدددددددمات ال وجسددددددتية البحريددددددة....ال ( والمددددددوانئ األزرق  الشددددددح  

 (....ال  ،والطاقة المتجددل ،والقطاعات الناشئة   التعدي  فى قاع البحار

 ،ةوالسدددامة البحريددد ،والبشدددرا القدددوميإدراب عناصدددر كدددل مددد  األمددد   -

تستغال المدوارد  ،كل عم يات التةطيط والتنفيل فيوالسامة األيكولوجية 

 البحرية ع ى نحو مستدا .

التشددريعات الشددام ة والتدددابير اإلداريددة لممارسددة  بشدد   اتةددال الةطددوات المناسددبة -5

مةت ف المنداطأ البحريدة بمدا يعدرف بترسدي  الحددود  فيالسيادل والحقوق السيادية 

 دا م  استغال امكانياتدا البحرية بشكل كامل.البحرية لتمكين

يمكوو  اتباعهووا لتعزيووز  التوويإضووافة إلووى يلوو  فوو   هنووا  مجموعووة موو  اتجوورا ات 

 هيا المجال منها: فياتستفاد  م  الموارد البحرية بما يعزز فرص التشغيل 



64 

 

قووة المنط فوويالمجوواالت البحريوة  فووي واالبتكوار العلموويأوال: وضوع شووراكات جديود  للبحووث 

 العربية ويل  م  خالل:

وتسددديل نشددر  ،اإلقدرار بالحاجددة إلدى مزيددد مد  المراقبددة المنظمددة فدى هددلا المجدال -0

مةرجات أنشطة البح  واإلبتكار فى جميش المجاتت البحريدة بدي  الددول العربيدة 

 والتعاو  مش الدول المتقدمة فى هلا المجال.

بتطدوير التقنيدات البيولوجيدة أ ةاصة ما يتع  ،إدراك أهمية الصناعات لات الص ة -8

األمر اللا  ،رقا  وللك عند وضش ةطة عمل ل بح  واإلبتكار فى هلا المجال الز

 فرص عمل زرقا . وإيجادقد يساعد ع ى تسريش النمو 

وضش برامج تدريبية لكل م  الفنيي  والمدنيي  ورجال األعمال اللي  لديد  القددرل  -0

والمجتمعيدة المتعدددل األبعداد فددى  قتصدداديةع دى معالجدة المشداكل األيكولوجيدة واإل

 .يهدو إلى توفير فرص عمل جديد إطار منظور شامل 

 ثانيا: النفايات البحرية:

( واحددل مد  أهد  العقبدات التدى تواجده تفعيدل  تشكل النفايدات البحريدة   القمامدة البحريدة

مد  أضدرار بيئيدة لمدا تمث ده  ،ندج اإلقتصاد األزرق فى إدارل الموارد البحريدة بشدكل عدا 

وبالتددالى تددوفير  ،واسدعة ع ددى الحيددال البحريدة وع ددى اسددتدامة المدوارد البحريددة بشددكل عدا 

 للا م  الضرورا: المزيد م  فرص العمل القائمة ع ى هلد الموارد

 ،تحديدد إطدار قدانونى م دز  ل ددول العربيددة نحدو الحدد مد  وإزالدة النفايدات البحريددة -0

 هلا الصدد.وتفعيل القوانيي  الدولية فى 

تعزيز التعاو  والشدراكة مدا بدي  مةت دف الملسسدات وأصدحاب المصد حة وكدللك  -8

 التعاو  اإلق يمى فى سبيل الحد م  انتشار القمامة البحرية.

 يمى فيمدا يتع دأ بنشدر البياندات وتحديدد الثغدرات حدول مصدادر قتعزيز التعاو  اإل -0

يدات الباسدتيكية وأثرهدا ع دى النفا وكمية وآثار النفايات البحرية مدش التركيدز ع دى

 الس س ة الغلائية والصحة البشرية وتطوير آليات رصد فى هلا المجال.
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تعزيددز الددوعى بددي  أصددحاب المصدد حة بةطددورل النفايددات البحريددة ع ددى اسددتدامة  -5

 الموارد البحرية وبالتالى تق يص فرص العمل القائمة ع ى هلد الموارد.

 ،المحيطووات والبحوواروطاقووة  ،ديوود  للنقوول البحوور يووات ومهووارات جثالثووا: تطوووير تكنولوج

 وطاقة الريا  البحرية ويل  م  خالل:

 .نولوجيا الحديثة فى هلد المجاتتوضش استراتيجيات إلستةدا  التك -0

تشجيش التعاو  بي  الدول العربية فيما يتع أ بتطوير هلد التكنولوجيات واإلسدتفادل  -8

تكنولوجيا.....إل ( وللك  -موارد مادية -يةم  الميزل النسبية لكل دولة   موارد مال

 إطار عمل عربى مشترك وفعال فى هلا المجال . يجادإل

لتطوير مدارات العام ي  ع دى اسدتةدا  التقنيدات الحديثدة فدى  تدريبيةوضش برامج  -0

 هلد المجاتت.

مةت دف قطاعدات  تطدور المسدتمر فدىتطوير ملسسات التع ي  البحرا فى ضدو  ال -5

تشددغيل وصدديانة المددوانى   -غدداز ونفددط بحددرا –رق   نقددل بحددرا اإلقتصدداد األز

 اللكية.....ال (.

إلددى الوظددائف المتع قددة ب نشددطة اإلقتصددداد  تطددوير رليددة لجددلب وت هيددل الشدددباب -4

 األزرق.

حسووبانها اسووتدامة المسووطحات  فوويرابعووا: تطوووير مفوواهيم جديوود  للسووياحة البحريووة تالخووي 

 المائية للدول العربية.

البحريددة والسدداح ية مدد  أهدد  قطاعددات اإلقتصدداد األزرق والتددى تشدددد نمددوا  تعتبدر السددياحة

 وفى نفس الوقت تواجه تحديات ضةمة للا: ،ومولد  لقدر كبير م  فرص العملمزدهرا 

 ،يجب أ  تكو  األهداف الرئيسية لدلد الصناعة هى اإلستدامة ع ى المدا الطويل -0

 وضما  الجودل أكثر م  األعداد أو الكمية.

  ل عمدل فدى هدلا ي  محتدرفيموظفإليجاد أ  يكو  هناك تدريب عالى الجودل  يجب -8

 المجال فى فى ضو  متط بات التنمية المستدامة.
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 ،وهو شرط مد  ل سياحة البحريدة والسداح ية المسدتدامة ،ضرورل التعاو  اإلق يمى -0

 ،واسدتراتيجيات إق يميدة شدام ة ،ويمك  تفعيدل للدك مد  ةدال مشدروعات مشدتركة

 .....ال . ،يأ واتصال بحراوتنس

اإلسددتثمار فددى بنددا  القدددرات فددى هددلا المجددال لة ددأ وعددى ومعرفددة كام ددة حددول  -5

 السياحة والترفيه البحرا فى ضو  متط بات التنمية المستدامة.

 ...ال .،الترويج لعروض سياحية شام ة تشمل رحات صيد وغوص وإبحار -4

نى ل مندداطأ السدداح ية والبحريددة اسددتةدا  ندددج اإلدارل المتكام ددة والتةطدديط المكددا -1

وتحقيدأ التدواز  الصدحي  ل وصدول إلدى  ،ل سيطرل ع ى التنمية السياحية المفرطدة

 .وت بى متط بات التنمية المستدامة سياحة بحرية وساح ية صديقة ل بيئة
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 المراجع:

 

 أوال: مراجع باللغة العربية:

 .8101رلية مصر  –ة المستدامة استراتيجية التنمي ،8104 ،جمدورية مصر العربية -0

 المشروعات القومية ، لاستعاماتالديئة العامة  ،8107،جمدورية مصر العربية -0

فدرص  – البحدريلقطاع النقل  اتستراتيجيةاألهداف  ،8107،جمدورية مصر العربية -5

  وزارل النقل. ، البحريقطاع النقل  ، الموانئ في اتستثمار

النددوض بالةددمات  ،8104 ،العربيدة اتقتصاديةمج س الوحدل  ،يةجامعة الدول العرب -4

 الدول العربية. فيوالبرا  البحريمجال النقل  فيال وجستية 

والماليدددة.  اتقتصدددادوزارل  ،8181رليدددة  –اسدددتراتيجية السددياحة  ،المم كددة المغربيدددة -1

s.gov.ma/)https://www.finance.) 

العربية لتربية األحيدا  المائيدة  اتستراتيجية ،8107 ،المنظمة العربية ل تنمية الزراعية -7

 الةرطو  ،8107 -8107

إطددار  فدديتقريددر عد  انجددازات وزارل النقدل  ،وزارل النقددل ،المم كدة العربيددة السدعودية -2

 8101 ، العالمي البحريباليو   اتحتفال

 أبو ظبى. ،8104الموحد لعا   العربي اتقتصادتقرير  ، ربيالعصندوق النقد  -2

حالددة المددوارد السددمكية وتربيددة  ،8102 ،منظمددة األغليددة والزراعددة لامدد  المتحدددل -01

 روما. ،العال  فياألحيا  المائية 

 الغدلائي األمد  دعد  -مبدادرل النمدو األزرق ،منظمة األغلية والزراعة لام  المتحددل -00

 .المائية ل موارد المستدامة واإلدارل الفقر حدل وتةفيف

 partners/ar/-www.fao.org/partnerships/resource   

 

https://www.finances.gov.ma/)
https://www.finances.gov.ma/)
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/ar/
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 ثانيا مراجع باللغة اتنجليزية:

1- Blue Economy Project،2016، Blue economy for a healthy Mediterranean- 

Measuring، Monitoring and Promoting an environmentally sustainable 

economy in the Mediterranean region، Scoping Study. 

(https://planbleu.org/sites/.../Scoping_Study_Blue_Economy) 

2- Ebarvia، Maria Corazon M. (2016) "Economic Assessment of Oceans for 

Sustainable Blue Economy Development،" Journal of Ocean and Coastal 

Economics: Vol. 2: Iss. 2، Article 7.(http://cbe.miis.edu/joce/vol2/iss2/7) 

3- European Union، 2015،The Blue Economy of the European Union - shown 

in jobs and value.( https://ec.europa.eu/.../sites/.../poster-blue-growth-2015_en) 

4- European Union، 2017، Our ocean 2017، INVESTING IN THE BLUE 

ECONOMY- Unlocking the potential of the ocean to create jobs and boost the 

economy.( https://ourocean2017.org) 

5- Jason Potts، Ann Wilkings، Matthew Lynch and Scott McFatridge،2016، 

State of Sustainability Initiatives Review: STANDARDS AND THE BLUE 

ECONOMY، International Institute for Sustainable Development، Canada. 

(https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/ssi-blue-economy) 

6-Pawan G. Patil and other، Toward ablue economy:Apromise for sustainable 

groth in the Caribbean، world bank group، Sep.، 2016 

7- Spalding، Mark J. (2016) "The New Blue Economy: the Future of 

Sustainability،" Journal of Ocean and Coastal Economics: Vol. 2، Article8 .( 

https://www.oceanfdn.org/). 

8- The Economist Intelligence Unit Limited، 2015، The blue economy Growth، 

opportunity and a sustainable ocean economy. 

( https://www.oceanprosperityroadmap.org/) 

https://planbleu.org/sites/.../Scoping_Study_Blue_Economy
http://cbe.miis.edu/joce/vol2/iss2/7
https://ec.europa.eu/.../sites/.../poster-blue-growth-2015_en
https://ourocean2017.org/
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/ssi-blue-economy
https://www.oceanfdn.org/
https://www.oceanprosperityroadmap.org/


69 

 

9-UN، Blue Economy Concept Paper. (https://sustainabledevelopment.un.org/)  

10- United Nations- Economic commission for Africa،2015، Africa's Blue 

Economy: A policy handbook.( https://www.uneca.org/sites/.../blueeco-policy-

handbook_en) 

11- WWF Baltic Ecoregion Programme ، Principles for a Sustainable Blue 

Economy. (www.wwf.se/source.php?id=1605623) 

12-WWF،2015: Principles for a sustainable blue economy> 

13- European commission، WWF، 2018: Declaration of the sustainable Blue 

Economy finance principles. 

14- World Bank Group،2016، Oceans 2030- Financing the blue economy four 

sustainable development، BLUE ECONOMY DEVELOPMENT 

FRAMEWORK- Growing the Blue Economy to Combat Poverty and 

Accelerate Prosperity. (http://www.Worldbank.org/oceans) 

1- World Bank Group،2017، THE POTENTIAL OF THE BLUE 

ECONOMY- Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of 

Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least 

Developed Countries، Washington. (www.worldbank.or) 

 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.uneca.org/sites/.../blueeco-policy-handbook_en
https://www.uneca.org/sites/.../blueeco-policy-handbook_en
http://www.wwf.se/source.php?id=1605623
http://www.worldbank.org/oceans
http://www.worldbank.or/
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 :بع  المصطلحات الوارد  بالدراسة تعريو 

النظ  اتيكولوجية : هي عبارل ع  العناصر التي تتفاعل مش بعضدا البعض ومش  -0

قات ، وتوفر المنافش أو البيئة المحيطة بدا وتشكل فيما بيندا مجموعة معقدل م  العا

 الةدمات إلى العال .

8- GEF ( Global Environment Facility ) .مرفأ البيئة العالمي 

 IMCAMاإلدارل المتكام ة ل مناطأ الساح ية والبحرية  -0

Integrated Marine and Coastal Area Management 

 MSP ( Marine Spatial planning )التةطيط المكاني البحري  -5

 

 




