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طبقـاً للمــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ،قــرر المجلــس ،فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،بتاريــخ فاتــح دجنبــر  ،2017إعــداد تقريــر حــول
موضــوع االقتصــاد األزرق.
وفــي هــذا الصــددَ ،عهِ ــ َد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالبيئــة والتنميــة
المســتدامة بإعــداد تقريــر حــول هــذا الموضــوع.
وخــال دورتهــا العاديــة الثالثــة والتســعين ،المنعقــدة بتاريــخ  21دجنبــر  ،2018صادقــت الجمعيــة
العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان
«االقتصــاد األزرق :ركيــزة أساســية لبنــاء نمــوذج تنمــوي جديــد للمغــرب» ،والمنبثــق منــه هــذا
الــرأي.
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مقدمة
لقــد أدرك المجتمــع الدولــي خــال الســنوات األخيــرة األهميــة التــي أضحــى يكتســيها االقتصــاد األزرق باعتبــاره محــركاً
ـي اإلنتــاج واالســتهالك ،والتــي كانــت تفتقــر لالســتدامة الالزمــة ،إلــى
للنمــو .فقــد أدت األنمــاط المعتمــدة فــي مجالـ ْ
االســتغالل المفــرط للمــوارد المتاحــة علــى اليابســة ،بــل وحتــى إلــى نضوبهــا ،ممــا دفــع الــدول الســاحلية إلــى التوجــه
نحــو المــوارد البحريــة التــي تتيــح إمكانــات مهمــة مــن شــأنها أن تحفــز النمــو االقتصــادي وتَ ْك ُفــل الرفــاه االجتماعــي ،مــع
ضمــان حمايــة البيئــة.
وفــي هــذا الســياق ،يُ َم ِّثــل االقتصــاد األزرق فرصــة جديــدة تنســجم تَ َمــا َم االنســجام مــع روح االســتدامة والقــدرة علــى
الصمــود التــي تدعــو إليهــا خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام  .2030وهكــذا ،يســاهم االقتصــاد األزرق فــي
تحقيــق أهــداف هــذه الخطــة ،ســيما الهــدف رقــم  14الــذي يســعى إلــى «حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة
واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة المســتدامة».
وعلــى مســتوى القــارة اإلفريقيــة ،أدرج االتحــاد اإلفريقــي بشــكل واضــح هــذا الطمــوح فــي رؤيته الواردة فــي أجندة 2063
«إفريقيــا التــي نريــد» ،كمــا اعتبــر االقتصــا َد األزر َق «رافعــة جديــدة لتحقيــق النهضــة اإلفريقيــة ( .)...ويمكــن لالقتصــاد
األزرق أن يضطلــع بــدور رئيســي فــي تحقيــق التحــول الهيكلــي إلفريقيــا والدفــع بعجلــة النمــو االقتصــادي المســتدام
والتنميــة االجتماعيــة.»...
كمــا تــم تســليط الضــوء علــى هــذا الطمــوح خــال المؤتمــر العالمــي األخيــر حــول االقتصــاد األزرق ،الــذي ُعقِ ــد فــي
الفتــرة مــن  26إلــى  28نونبــر  2018فــي نيروبــي ،بكينيــاَ .
وضـ َّم هــذا المؤتمــر مــا يقــرب مــن  15.000مشــارك مــن جميــع
أنحــاء العالــم ،اســتحضروا الغايــة المثلــى المتمثلــة فــي خلــق المزيــد مــن الرخــاء للجميــع ،مــع الحــرص علــى الحفــاظ
علــى المــوارد المائيــة ،بمــا يضمــن حقــوق األجيــال الحاليــة والمســتقبلية ،وأجــروا مناقشــات اســتراتيجية هد ُفهــا بحــث
ســبل النهــوض بمــوارد االقتصــاد األزرق المســتدام والمحافظــة عليهــا ،وتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى القضــاء علــى
الفقــر وتحســين الصحــة الغذائيــة .وإذا توفــرت اإلرادة الجماعيــة وتــم بــذل الجهــود الالزمــة علــى المســتويات المحليــة
والوطنيــة والدوليــة ،فيمكــن للمجتمــع الدولــي أن يكثــف مــن حجــم االســتثمارات ويســتفيد مــن اإلمكانــات الكاملــة التــي
تتيحهــا البحــار والمحيطــات مــن أجــل تســريع وتيــرة النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص الشــغل ومحاربــة الفقــر.
وفــي إطــار انخراطــه فــي هــذه الديناميــة ،فــإن المغــرب يتموقــع كفاعــل فــي األجنــدات العالميــة واإلقليميــة ،وبوســعه أن
يســاهم فــي تطويــر هــذا االقتصــاد األزرق المســتدام والمدمِ ــج.
وتتمتــع المملكــة المغربيــة برصيــد بحــري مهــم ،بفضــل توفرهــا علــى واجهتيــن بحريتيــن إحداهمــا علــى المحيــط
تضمــان ســواحل تمتــد علــى مســاحة تبلــغ  3.500كلــم،
األطلســي واألخــرى مطلــة علــى البحــر األبيــض المتوســط،
َّ
ومنطقــة اقتصاديــة بحريــة خالصــة تبلــغ مســاحتها  1.2مليــون كيلومتــر مربــع ،وثــروة ســمكية تحظــى باهتمــام وإقبــال
كبيريــن ،ومــوارد طاقيــة ،أحفوريــة ومســتدامة ،ال تــزال غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي .وللمغــرب تاريــخ بحــري عريــق ،إذ
شـ َّكل ،بفضــل موقعــه الجيواســتراتيجي كملتقــى للحضــارات والطــرق البحريــة (إفريقيــا وأوروبــا ومنطقة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا) ،نقطــة عبــور رئيســية لحركــة البضائــع .وهكــذا ،قامــت مــدن المغــرب بشــكل طبيعــي حــول موانئــه وكــذا
األســواق التجاريــة المرتبطــة بهــا وتَم َّكــن مــن اكتســاب خبــرات ومهــارات مهمــة فــي مختلــف المهــن المتعلقــة بالبحــر.
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وتحتــل بعــض األنشــطة مثــل الصيــد والســياحة والنقــل البحــري ولوجيســتيك الموانــئ مكانــة تاريخيــة بــارزة فــي
االقتصــاد المغربــي وتحظــى كل منهــا باســتراتيجيات قطاعيــة واضحــة المعالــم .وال تــزال أنشــطة جديــدة أخــرى ،مثــل
التنقيــب فــي المجــال البحــري أو التكنولوجيــا الحيويــة البحريــة ،غيــر متطــورة بالقــدر الكافــي ،رغــم أنهــا تنطــوي علــى
إمكانــات كبيــرة .ويكمــن طمــوح اســتراتيجية االقتصــاد األزرق فــي إرســاء التجانــس والتكامــل والتناســق بيــن مجمــوع
هــذه األنشــطة التــي تتــم ممارســتها فــي مجــال يتســم بالهشاشــة وتتهــدده العديــد مــن المخاطــر.
واليــوم ،ينبغــي بنــاء االقتصــاد األزرق فــي المغــرب ارتــكازاً علــى رؤيــة ذات بعــد منظوماتــي .ويُ َعـ ُّد الحفــاظ علــى ســامة
البحــار والمحيطــات وعلــى التنــوع البيولوجــي البحــري محــوراً رئيســيا فــي هــذه الرؤيــة ،فضــا عــن الجانــب المتعلــق
بالتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة والتكيــف معهــا .وينبغــي أن تســاهم هــذه الرؤيــة فــي تقليــص الفــوارق المجاليــة
واالجتماعيــة ،وأن تك ُفــل التقاســم األمثــل للثــروات .وهــي رؤيــة تــروم بنــاء اقتصــاد أزرق يقــوم علــى اســتغالل مــوارد
البحــر ومؤهالتــه وكــذا الخدمــات المنظوماتيــة ذات الصلــة بهــا بطريقــة مســتدامة ومح ِّققــة لإلدمــاج االجتماعــي .كمــا
ينبغــي أن يكــون هــذا االقتصــاد األزرق ناجعــا اقتصاديــا و ُمدمِ ج ـاً اجتماعيا ومراعيــا لمتطلبــات الحفــاظ علــى البيئــة،
بمــا يجعلــه ركيــزة أساســية مــن ركائــز النمــوذج التنمــوي الجديــد لمغــرب الغــد المنخــرط فــي مســار االســتدامة.
وحتــى تكــون هــذه الرؤيــة رؤيـ ًة فعليـ ًة ،يجــب أن يتــم تنزيلهــا علــى جميــع المســتويات والفاعليــن المعنييــن ،مــع مراعــاة
كل األبعــاد والمجــاالت الترابيــة لالقتصــاد األزرق ،وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة ومندمجــة.

أهداف اإلحالة الذاتية ومنهجية العمل
إن الهــدف الــذي يســعى هــذا الــرأي إلــى بلوغــه يتمثــل فــي بلــورة تفكيــر اســتراتيجي بشــأن الرصيــد البحــري والمجــاالت
البحريــة المغربيــة ،وتحليــل مواطــن القــوة واإلكراهــات والفــرص التــي تتيحهــا وكــذا المخاطــر التــي تتهددهــا فــي الوقــت
الراهــن ،ثــم اقتــراح مداخــل وتدابيــر عمليــة مــن أجــل تفعيــل الرؤيــة المشــار إليهــا.
ٍ
مســتدام ومدمِ ٍــج ،حــرص المجلــس االقتصــادي
جديــد
وبغيــة تجســيد هــذه الرؤيــة المتعلقــة باقتصــاد أزرق مغربــي
ٍ
واالجتماعــي والبيئــي علــى إجــراء تحليــل معمــق ومقــارِ ٍن للمجــال البحــري المغربــي ولمجمــوع األنشــطة القطاعيــة ذات
الصلــة بــه .وقــد اعتمــد المجلــس فــي هــذا الصــدد مقاربــة تشــاركية ،عبــر اإلنصــات آلراء وتطلعــات الفاعليــن المعنييــن
بالقطــاع البحــري.
ويســتند هــذا الــرأي علــى تحليــل مختلــف المعطيــات التــي تــم تجميعهــا مــن قِ بَــل لجنــة البيئــة والتنميــة المســتدامة .وفــي
هــذا الصــدد ،يقــدم هــذا الــرأي تشــخيصاً تحليليـاً للمجــال البحــري المغربــي واألنشــطة ذات الصلــة بــه ،وكــذا للضغــوط
واإلكراهــات التــي يواجههــا هــذا المجــال ،بمــا م َّكــن مــن بلــورة توصيــات تالئــم الخصوصيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة والثقافيــة للمغــرب.
كمــا عمــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فــي إطــار تقريــره ،علــى إجــراء تحليــل لســياق االقتصــاد األزرق
علــى المســتويين الدولــي واإلفريقــي وعلــى صعيــد حــوض البحــر األبيــض المتوســط ،وذلــك مــن أجــل تحديــد مختلــف
أبعــاد مفهــوم االقتصــاد األزرق ودراســة الفــرص التــي يوفرهــا أمــام البلــدان الناشــئة فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،مــن
جهــة ،وتســليط الضــوء علــى اإلمكانــات التــي يتيحهــا انخــراط بالدنــا فــي هــذه الديناميــة علــى الصعيديــن القــاري
والدولــي ،مــن جهــة ثانيــة.
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ـب رهــان بنــاء نمــوذج جديــد القتصــاد أزرق مغربــي قــادر علــى الصمــود ،يســتلزم اليــوم العمــل ،بدرجــات متباينــة
َّ
كسـ َ
إن ْ
بالطبــع ،علــى إعــادة هيكلــة القطاعــات البحريــة ،وذلــك بغيــة تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة .كمــا
ينبغــي أن تنتقــل هــذه األنشــطة إلــى مزيــد مــن االســتدامة واإلدمــاج واحتــرام البيئــة واألنظمــة اإليكولوجيــة .ومــن هــذا
المنطلــق ،عمــل المجلــس فــي إطــار هــذا الــرأي علــى تحليــل سلســلة القيــم الخاصــة بمجمــوع القطاعــات المرتبطــة
ـب المجلــس علــى
بالبحــر وبالســاحل ،مــن أجــل استكشــاف النمــاذج الكفيلــة باالســتثمار األمثــل للمــوارد المحليــة .كمــا انكـ َّ
إجــراء تقييــم لألنشــطة غيــر التجاريــة لهــذه القطاعــات ،والتــي تع ـ ُّد دعامــة أساســية لألنشــطة االقتصاديــة المتعلقــة
بالبحــر .والواقــع أن تطويــر الخبــرات والنهــوض باالبتــكار والمعــارف واألبحــاث العلميــة وبرامــج التعليــم المرتبطــة
بالمجــال البحــري وكــذا تطويــر آليــات الرصــد والمراقبــة يع ـ ُّد شــرطاً ال محيــد عنــه لبنــاء قطاعــات بحريــة تنافســية
وقــادرة علــى الصمــود وضمــان اســتدامتها ،وذلــك وفــق مقاربــة منظوماتيــة.
ـب المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى مــا يعتبــره عنصــراً
وفــي الجــزء األخيــر مــن عمليــة التشــخيص ،انكـ َّ
محوريـاً لالقتصــاد األزرق ،أال وهــو الحكامــة .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن التنســيق بيــن جميــع األطــراف المعنيــة والفاعليــن
فــي مجــال البحــر وتضافــر جهودهــم يمثــل األســاس الــذي يقــوم عليــه االقتصــاد األزرق .وتعــد الحكامــة أمــراً ضروريـاً

لبلــوغ هــدف الحفــاظ علــى المجــال البحــري وتثمينــه واســتغالله علــى نحــو مســتدام ومدمِ ــج .وقــدم هــذا الــرأي،
فــي الختــام ،نِتــاج مــا تــم القيــام بــه مــن تفكيــر حــول مضاميــن وكيفيــات تنفيــذ تخطيــط مجالــي بحــري ،يرتكــز علــى
ـي تخطيــط وتنســيق األنشــطة المتعلقــة
المجــاالت الترابيــة الوطنيــة والجهــات ،وذلــك بمــا يكفــل التدبيــر األمثــل لعمليتـ ْ
بالمجــال البحــري داخــل الجهــات الواقعــة علــى الشــريط الســاحلي.

ويتطلــب االنتقــال نحــو اقتصــاد أزرق تو ُّفــر قيــادة علــى أعلــى مســتوى تضطلــع بمهــام التحكيــم والتنســيق بيــن مختلــف
القطاعــات اإلنتاجيــة وبيــن جميــع الفاعليــن المعنييــن .وســتضمن هــذه القيــادة أيضـاً انخــراط المغــرب فــي الديناميــة
الدوليــة المتعلقــة بالســواحل وبتدبيــر المناطــق البحريــة والوفــاء بتعهداتــه فــي إطــار االتفاقيــات الدوليــة المصــادق
عليهــا.
ـرار فــي عمليــة
ويقــدم الجــزء األخيــر مــن هــذا الــرأي جملــة مــن التوصيــات العمليــة الهادفــة إلــى مواكبــة كل صانـ ِـع قـ ٍ
تنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة لالقتصــاد األزرق.

1.1اعتبار ًا للمكانة التي يحتلها االقتصاد األزرق على الصعيد العالمي:
يُعـ َّرف االقتصــاد األزرق علــى الصعيــد العالمــي ،باعتبــاره محــركاً حقيقيـاً للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة .وفــي هــذا
الصــدد ،تعـ ُّد البحــار والمحيطــات ،بوصفهــا محــركاً للنمــو االقتصــادي ،أحــد العوامــل الرئيســية التــي تحــدد قــوة الــدول
ومســتوى تنميتهــا ،حيــث إن البحــار والمحيطــات توفــر  5,4مليــون منصــب شــغل ،وتخلــق قيمــة مضافــة إجماليــة تناهــز
 500مليــار أورو ســنويا .وقــد ســاهمت المؤسســات الدوليــة فــي تطــور مفهــوم االقتصــاد األزرق وتعريفــه ،بــدءاً ببرنامــج
األمــم المتحــدة للبيئــة ،الــذي أطلــق هــذا المفهــوم علــى صعيــد البلــدان الجزريــة ،وفــي مقدمتهــا جــزر الكاريبــي؛ ث ـ َّم
البنــك الدولــي ،الــذي عمــل علــى توســيع نطــاق المفهــوم ليشــمل بلدانـاً ناميــة أخــرى؛ ثـ َّم بعــد ذلــك المفوضيــة األوروبيــة؛
ثـ َّم فــي مرحلــة الحقــة االتحــاد مــن أجــل المتوســط واالتحــاد اإلفريقــي.
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وعلــى صعيــد القــارة اإلفريقيــة ،يرتكــز االقتصــاد األزرق علــى المحــاور األربعــة التاليــة( :أ) الحــرص علــى التدبيــر
واالســتخدام المســتدامين لألنظمــة اإليكولوجيــة المائيــة والمــوارد ذات الصلــة بهــا؛ (ب) االســتثمار األمثــل للمنافــع
االجتماعيــة واالقتصاديــة المتأتيــة مــن التنميــة المســتدامة لألوســاط المائيــة؛ (ج) المحافظة علــى األنظمة اإليكولوجية
المائيــة والمــوارد المرتبطــة بهــا ،عــن طريــق الحــد مــن التهديــدات واآلثــار الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة وعــن
الكــوارث الطبيعيــة؛ (د) تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بحفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة
واســتخدامها علــى نحــو مســتدام وضمــان ولــوج الجميــع إلــى المــاء وإلــى خدمــات التطهيــر.
وقــد تبلــورت اليــوم تعبئــة حقيقيــة علــى الصعيــد الدولــي ،مــن أجــل إدمــاج مفهــوم االقتصــاد األزرق فــي األجنــدات
العالميــة ،وذلــك بشــكل تدريجــي منــذ انعقــاد مؤتمــر ريــو فــي ســنة  ،1992لتتعــزز بعــد ذلــك فــي ســنة  2015باعتمــاد
خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام  2030وأهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر الخاصــة بهــا ،مــن
خــال الهــدف رقــم  ،14الــذي يســعى إلــى «حفــظ المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو
مســتدام لتحقيــق التنميــة المســتدامة».
وباإلضافــة إلــى القطاعــات البحريــة التقليديــة ،كالصيــد والســياحة واألنشــطة المينائيــة ،بــات االقتصــاد األزرق يشــمل
قطاعــات جديــدة ذات إمكانــات نمــو عاليــة ،مــن قبيــل :تربيــة األحيــاء المائيــة ،والســياحة اإليكولوجيــة ،والمنتجــات
الحيويــة البحريــة أو التكنولوجيــا الحيويــة البحريــة ،وبنــاء الســفن وغيرهــا.

وفــي المغــرب ،تســاهم االلتقائيــة بيــن الرصيــد المؤسســي واالســتراتيجيات القطاعيــة فــي تطويــر االقتصــاد األزرق.
فباإلضافــة إلــى دســتور  2011وكــذا االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة ،تــم تفعيــل مجموعــة مــن
االلتزامــات فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة ،وذلــك مــن خــال القانون-اإلطــار رقــم 99.12
بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة ،فضـ ً
ا عــن االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة .وعــاوة علــى
ذلــك ،يوفــر المخطــط الوطنــي للســاحل إطــاراً قانونيـاً وتنظيميـاً جديــداً لتدبيــر الســاحل ،يتيــح وضــع خارطــة طريــق مــن
شــأنها المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المندمجــة لقطاعــات االقتصــاد األزرق .وأخيــراً ،سيســاهم المخطــط المديــري
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لتثميــن الملــك العمومــي البحــري ،الــذي يجــري إعــداد صيغتــه النهائيــة مــن قِ بَــل مديريــة الموانــئ والملــك العمومــي
البحــري التابعــة لــوزارة التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك والمــاء ،فــي التدبيــر األمثــل للوعــاء العقــاري للملــك العمومــي
البحــري واالرتقــاء بآليــات التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة المؤسســية والفاعليــن فــي المجــال البحــري.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تجســدت التزامــات المغــرب فــي هــذا الميــدان فــي انخراطــه فــي اســتراتيجية االقتصــاد األزرق
بالقــارة اإلفريقيــة وفــي اســتراتيجية االقتصــاد األزرق بمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط.

2.2ارتكاز ًا على تقييم الرصيد البحري المغربي:
يُظهــر تحليــل الرصيــد البحــري المغربــي ضــرورة اعتمــاد اســتراتيجية مندمجــة لالقتصــاد األزرق تــروم حمايــة الثــروات
البحريــة وتنميــة الرصيــد البحــري للبــاد.
وقــد راكــم المغــرب إرثـاً تاريخيـاً كبيــراً فــي مجــال األنشــطة البحريــة ،التــي تســاهم بحصــة مهمــة فــي الناتــج الداخلــي
الخــام ،ســيما بفضــل مناصــب الشــغل المرتبطــة بهــا.
كمــا يتمتــع المغــرب برصيــد بحــري هــام يتيــح لــه ميــزة تنافســية مهمــة ،بفضــل موقعــه الجغرافــي ووفــرة مــوارده
الطبيعيــة ،وبدرجــة أقــل ،توفــره علــى بنيــات تحتيــة مخصصــة لألنشــطة البحريــة.
الرصيد البحري المغربي

 رصيد اإلنتاج :اآلليات ،التجهيزات ،البنيات التحتية ،والوعاء العقاري في المجال الحضري؛
 الرصيد الطبيعي :الموارد الطبيعية ،التراث الطبيعي ،الموارد السمكية؛
 الموجودات الصافية الخارجية :األصول المالية؛
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 الرأسمال البشري :المعارف والعلوم ،الكفاءات والمهارات؛
 الرصيد المؤسسي :الحكامة ،القوانين ،المؤسسات.

بناء على تحليل محركات نمو االقتصاد األزرق:
ً 3.3
تنــاول التقريــر مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة لالقتصــاد األزرق ،وذلــك بغيــة تحديــد محــاوره الرئيســية والوقــوف علــى
فــرص النمــو والتنميــة التــي يتيحهــا .وال يتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي إجــراء تحليــل أو تشــخيص معمــق لــكل قطــاع علــى
ـياق مــن التكامــل
حــدة ،بــل إن الغايــة هــي تســليط الضــوء علــى فــرص النمــو المتاحــة فــي إطــار سلســلة قيــم مثلــى وفــي سـ ٍ
وااللتقائيــة بيــن القطاعــات ،بمــا يتماشــى مــع مفهــوم االقتصــاد األزرق فــي حــد ذاتــه.
وإذا كان هــذا التحليــل يبــرز أهميــة القطاعــات البحريــة التاريخيــة أو التقليديــة ،فإنــه يلفــت االنتبــاه بشــكل خــاص إلــى
القطاعــات الناشــئة وقطاعــات المســتقبل .وفــي هــذا الصــدد ،تنقســم محــركات النمــو التــي ت ـ َّم الوقــوف عليهــا إلــى
فئتيــن اثنتيــن ،وفــق طبيعتهــا إمــا كأنشــطة إنتاجيــة ،أو أنشــطة تجاريــة أو غيــر تجاريــة.

وتتيــح األنشــطة التجاريــة البحريــة إمكانــات هامــة لخلــق الثــروة وإحــداث فــرص الشــغل .وتحتــل بعــض األنشــطة،
كالصيــد والســياحة والنقــل بالع َّبــارات والنقــل البحــري مكانــة تاريخيــة بــارزة فــي االقتصــاد المغربــي .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،ال تــزال بعــض األنشــطة ،مثــل اســتخراج الغــاز والبتــرول فــي عــرض البحــر أو الرياضــات المائيــة وأنشــطة الترفيــه
البحــري ،غيــر متطــورة بالقــدر الكافــي ،رغــم أنهــا تتيــح إمكانــات واعــدة.
وتضــم األنشــطة البحريــة الفئــات التاليــة :قطــاع الصيــد ،الســياحة ،األنشــطة المينائيــة ،الطاقــات ،تحليــة ميــاه البحــر،
والتكنولوجيــات الحيويــة البحريــة .ومــن بيــن العناصــر الرئيســية التــي يتعيــن التركيــز عليهــا بخصــوص هــذه األنشــطة،
نذكــر مــا يلــي:
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1.1بالنســبة إلــى قطــاع الصيــد البحــري ،فإنــه يمثــل مــا بيــن  1فــي المائــة (النشــاط األولــي) و 2فــي المائــة (بإضافــة
نشــاط التثميــن) مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،ويوفــر مــا يقــرب مــن  700ألــف منصــب شــغل مباشــر وغيــر مباشــر.
وبعــد األزمــة التــي شــهدها هــذا القطــاع فــي  ،2004-2003أطلقــت وزارة الفالحــة والصيــد البحــري فــي ســنة 2009
مخططـاً لتطويــر هــذا القطــاع ،يحمــل اســم «أليوتيــس» .ويرتكــز مخطــط أليوتيــس علــى ثالثــة محــاور رئيســية ،هــي:
اســتدامة مصايــد األســماك؛ وأداء البنيــات التحتيــة الخاصــة بالصيــد وبالتســويق؛ وتنافســية منتجــات الصيــد .وقــد
بلــغ حجــم األســماك المصطــادة خــال  1,4 ،2017مليــون طــن؛ كمــا حققــت الصــادرات ،التــي تشــكل  80فــي المائــة
مــن الكميــات المصطــادة ،إيــرادات بلغــت  22مليــار درهــم .وعــاوة علــى ذلــك ،تــم العمــل علــى النهــوض بقطــاع
الصيــد التقليــدي ،مــن خــال وضــع برنامجــي «إبحــار ( »)1و «إبحــار ( ،»)2اللذيــن مكنــا مــن تجهيــز قــوارب الصيــد
التقليــدي بالصناديــق الموحــدة العازلــة للحــرارة ،بمــا يتيــح المحافظــة بشــكل أمثــل علــى المنتجــات البحريــة.
2.2فــي مــا يتعلــق بتربيــة األحيــاء المائيــة ،لــم يعــرف هــذا القطــاع بعــد انطالقتــه الحقيقيــة ،علــى الرغــم مــن اإلمكانــات
المهمــة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب فــي هــذا الميــدان (يصــل اإلنتــاج الســنوي لهــذا القطــاع إلــى حوالــي  510أطنــان).
وقــد تــم إحــداث الوكالــة الوطنيــة لتنميــة تربيــة األحيــاء البحريــة مــن أجــل تتبــع تنفيــذ المحــور المتعلــق بتربيــة األحياء
المائيــة ضمــن مخطــط أليوتيــس ،الــذي يهــدف إلــى إنتــاج  200ألــف طــن مــن منتجــات تربيــة األحيــاء البحريــة ،برقــم
معامــات يبلــغ  5مالييــر درهــم ،وتحقيــق  3مالييــر درهــم مــن صــادرات المــوارد الســمكية ،فــي أفــق ســنة .2030
3.3بخصــوص قطــاع الســياحة ،فإنــه يعــد محــوراً رئيســياً فــي االقتصــاد المغربــي ،حيــث يعتبــر المســاهم الثانــي فــي
الناتــج الداخلــي الخــام الوطنــي ،كمــا أنــه يُع ـ ُّد قطاع ـاً يســاهم بشــكل كبيــر فــي خلــق مناصــب الشــغل .وقــد أطلــق
المغــرب فــي إطــار المخطــط األزرق رؤيــة  2020مــن أجــل اســتقطاب  10مالييــن ســائح بحلــول ســنة  ،2020مــن
خــال إنشــاء ســتة منتجعــات ســاحلية :الســعيدية ،ومازاغــان ،وموغــادور ،وليكســوس ،وتغــازوت بــاي ،والشــاطئ
األبيــض بكلميــم؛ إال أن هــذه الرؤيــة لــم تحقــق أهدافهــا ،وهــو مــا أثــر ســلبا علــى تطويــر عــدد مــن األنشــطة مــن قبيــل
الرحــات البحريــة الســياحية والترفيــه البحــري ،باإلضافــة إلــى األنشــطة الترفيهيــة البحريــة والرياضــات المائيــة.
4.4بالنســبة لألنشــطة المينائيــة ،فإنهــا تتطلــب تعبئــة اســتثمارات ضخمــة إلقامــة البنيــات التحتيــة اللوجســتية
والمينائيــة .وتشــمل هــذه األنشــطة نقــل المســافرين والبضائــع ،وبنــاء الســفن وإصالحهــا .وســعياً إلــى تطويــر قطــاع
نقــل المســافرين ،اعتمــد المغــرب االســتراتيجية الوطنيــة للموانــئ فــي أفــق  ،2030مــن أجــل مضاعفــة العــدد
الســنوي للمســافرين بحلــول ســنة  ،2030لينتقــل مــن  3إلــى  7,6مالييــن مســافر .وتعكــس هــذه االســتراتيجية إرادة
سياســية قويــة لتعزيــز قطــاع النقــل البحــري الوطنــي ،كمــا تنــص علــى تحديــث البنيــات التحتيــة .ويؤ ِّمــن النقــل
البحــري للبضائــع أزيــد مــن  95فــي المائــة مــن حجــم المبــادالت التجاريــة بيــن المغــرب وباقــي بلــدان العالــم .كمــا
أن إرســاء تنافســية لوجســتية حقيقيــة فــي المغــرب يمثــل رهان ـاً كبيــراً اعتبــاراً لتأثيــر القطــاع علــى ترســيخ موقــع
المغــرب كقطــب متميــز فــي هــذا المجــال.
5.5فــي مــا يتعلــق بتطويــر قطــاع بنــاء الســفن وإصالحهــا ،فإنــه يتيــح االســتجابة للطلــب الــذي ال يغطيــه اإلنتــاج المحلــي.
ولهــذه الغايــةُ ،وضعــت اســتراتيجية خاصــة بالصناعــة البحريــة ،تهــدف إلــى جعــل المغــرب قطبـاً لبنــاء الســفن التــي
قــد يصــل طولهــا إلــى  120متــراً .وعــاوة علــى ذلــك ،مــن شــأن مجــال تفكيــك الســفن أن يتيــح فرصـاً جديــدة للنهــوض
بهــذا القطــاع.
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6.6بخصــوص قطــاع الطاقــة ،فإنــه يزخــر بإمكانــات غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي .وفــي هــذا الصــدد ،وعلــى مســتوى
اســتخراج النفــط والغــاز فــي المجــال البحــري ،يتوفــر المغــرب علــى  400.000كيلومتــر مربــع مــن األحــواض
الرســوبية .وبخصــوص الطاقــات المتجــددة فــي المجــال البحــري ،فإنهــا تقــدم حلــوالً طاقيــة تتيــح إمكانــات كبيــرة
لكنهــا غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي ،كمــا أنهــا تتطلــب اســتثمارات ضخمــة.
7.7بالنســبة للتكنولوجيــات الحيويــة البحريــة ،فإنهــا توفــر تطبيقــات صناعيــة تتيــح إمكانــات مهمــة ،علمـاً أن المغــرب
يزخــر بتنــوع بيولوجــي غنــي جــداً ،بيــد أنــه ال يســتثمر بالقــدر الكافــي .وتشــمل تطبيقــات التكنولوجيــات الحيويــة
البحريــة عــدة قطاعــات منهــا :المســتحضرات الصيدالنيــة ،ومســتحضرات التجميــل ،والمــواد الغذائية والمشــروبات،
وحمايــة المحاصيــل ،والتكنولوجيــا الحيويــة الصناعيــة ،والمنتجــات النباتيــة.
8.8فــي مــا يتعلــق بتحليــة ميــاه البحــر ،فإنهــا تشــكل واحــدة مــن أولويــات االقتصــاد األزرق ،بالنظــر إلــى عــدم انتظــام
التســاقطات المطريــة التــي يســجلها المغــرب والتــي تعرضــه لخطــر إجهــاد مائــي حــاد خــال الســنوات القادمــة.
ويتيــح إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة ومصــادر الطاقــة الجديــدة ،االســتفادة المثلــى مــن االســتثمارات الموجهــة إلــى
هــذا القطــاع.
وبالمــوازاة مــع هــذه األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة ،تكتســي األنشــطة غيــر التجاريــة أهميــة بالغــة فــي حمايــة الرصيــد
البحــري المغربــي والمحافظــة عليــه وتدبيــره وتنميتــه .وفــي هــذا الصــدد ،تعــ ُّد أنشــطة البحــث واالبتــكار وجمــع
المعطيــات ومعالجتهــا ،والتربيــة والتكويــن دعامــة لألنشــطة التجاريــة .ولذلــك ،فــإن تحقيــق االندمــاج بيــن األنشــطة
التجاريــة وغيــر التجاريــة مهــم للغايــة ،مــن أجــل ضمــان تنفيــذ اســتراتيجية االقتصــاد األزرق.
ويضطلــع رصــد وضعيــة المجــاالت البحريــة وتتبعهــا بــدور أساســي فــي دعــم السياســات العموميــة .كمــا يعــد أمــن
الحــدود ومراقبتهــا مــن األهميــة بمــكان مــن أجــل النهــوض باالقتصــاد األزرق .وفضــ ً
ا علــى ذلــك ،يعتبــر التعليــم
والتكويــن مــن أجــل تأهيــل اليــد العاملــة المشــتغلة فــي القطــاع البحــري المنطلــق األساســي إلنجــاح أي اســتراتيجية
لالقتصــاد األزرق.

4 .4وعي ًا بحجم الضغوط التي تواجهها السواحل المغربية:
يشــكل التمركــز المتنامــي فــي المناطــق الســاحلية بالمغــرب ضغط ـاً بيئي ـاً متزايــداً علــى هــذه المناطــق .وتــؤدي كثافــة
األنشــطة التــي تعرفهــا الســواحل إلــى تفاقــم هشاشــة ثرواتهــا الطبيعيــة ،ســيما فــي المناطــق األكثــر اســتقطاباً.
وممــا يزيــد مــن تفاقــم الوضــع ،انعكاســات التغيــرات المناخيــة وتنامي األنشــطة البشــرية التي تهدد البحــار والمحيطات،
مــن قبيــل ارتفــاع درجــة حــرارة الميــاه ،وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر ،وتغيــر درجــة الملوحــة والحموضــة فــي البحــار
والمحيطــات ،وانعكاســات التلــوث ،الســيما التلــوث الناشــئ عــن المــواد البالســتيكية .ويشــكل هــذا التلــوث تهديــداً
حقيقي ـاً للمجــال البحــري بالنظــر إلــى المخاطــر االقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة الناجمــة عنــه.
وبخصــوص هــذه النقطــة األخيــرة ،تُش ـ ِّكل المــواد البالســتيكية  90فــي المائــة مــن النفايــات المتراكمــة علــى ســطح
البحــار والمحيطــات 60 ،فــي المائــة منهــا عبــارة عــن أكيــاس بالســتيكية .وقــد أكــدت التقديــرات أن ســوء تدبيــر
النفايــات المنزليــة أو النفايــات البلديــة كان مســؤوالً فــي عــام  2010عــن وصــول مــا بيــن  5و 13مليــون طــن مــن النفايــات
البالســتيكية إلــى البحــار والمحيطــات .ويمكــن أن يتضاعــف هــذا الرقــم  10مــرات فــي ســنة  ،2025حيــث ســيبلغ حجــم
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النفايــات البالســتيكية التــي قــد يتــم التخلــص منهــا فــي البحــار والمحيطــات  130مليــون طــن .ويعــزى هــذا االرتفــاع
باألســاس إلــى اســتهالك البالســتيك فــي البلــدان الصاعــدة التــي لــم تطــور بعــد أنظمــة فعالــة لتجميــع النفايــات أو إعــادة
تدويرهــا .وقــد اعتمــد المغــرب القانــون رقــم  ،77.15القاضــي بمنــع صنــع األكيــاس مــن مــادة البالســتيك واســتيرادها
وتصديرهــا وتســويقها واســتعمالها ،وذلــك بهــدف التقليــص مــن آثــار هــذه المــادة .وفض ـ ً
ا عــن ذلــك ،هنــاك مظاهــر
أخــرى للتلــوث تهــدد تــوازن البحــار والمحيطــات وتنوعهــا البيولوجــي ،كالتلــوث الســمعي والتلــوث الناجــم عــن تســرب
النفــط والتلــوث الناجــم عــن تصريــف الميــاه العادمــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ينبغــي اإلشــارة إلــى أن المغــرب انخــرط فــي ديناميــة تــروم حمايــة التنــوع البيولوجــي البحــري الــذي
يشــهد تراجعـاً منــذ أكثــر مــن  50ســنة ،بســبب الصيــد الجائــر والتلــوث.
وســتتم بلــورة هــذه الجهــود فــي إطــار مراجعــة اســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيتيــن لحفــظ التنــوع البيولوجــي.
وتســتهدف هــذه االســتراتيجية ،فــي أفــق ســنة  ،2030الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وتأهيلــه وتثمينــه واســتخدامه
علــى نحــو معقلــن ،مــع الحــرص علــى ضمــان اســتمرار الخدمــات التــي توفرهــا األنظمــة اإليكولوجيــة لفائــدة الجميــع،
والعمــل علــى المســاهمة فــي ديناميــة التنميــة المســتدامة وفــي تحقيــق رفاهيــة المجتمــع المغربــي .وعــاوة علــى ذلــك،
ينــص مخطــط أليوتيــس علــى إحــداث محميــات بحريــة ِ
وش ـ َعاب اصطناعيــة ،مــن أجــل تدبيـ ٍـر أمثــل للوســط البيئــي
ولمســتعمليه .وتكتســي المحميــات البحريــة أهميــة بيولوجيــة وإيكولوجيــة خاصــة ،لكونهــا تعمــل علــى حمايــة الموائــل
البحريــة وإعــادة تأهيــل المناطــق المتضــررة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وحمايــة المــوارد الســمكية المســتغلَّة.
وفــي هــذا اإلطــار ،يتوفــر المغــرب علــى ثــاث محميــات بحريــة ،هــي :منطقــة واد أمتــار -تامرابــط ،ومنطقــة الصويريــة
القديمــة -مــوالي بوزرقطــون ،ومنطقــة أكلــو -لكزيــرة.

5.5وإذ يولــي أهميــة بالغــة لحكامــة السياســات العموميــة وللتخطيــط
المجالــي البحــري:
شــهدت األنشــطة البحريــة فــي المغــرب خــال العقــود األخيــرة ديناميــة غالبــا مــا كانــت تتــم وفــق الفــرص المتاحــة
وبطريقــة معزولــة ،دون أن تكــون َّ
مؤطــرة باســتراتيجية شــمولية .بيــد أن االقتصــاد األزرق يتطلــب اتخــاذ إجــراءات علــى
عــدة مســتويات .وفــي جميــع أنحــاء العالــم ،يعتبــر االقتصــاد األزرق عمليــة تتضافــر فــي إطارهــا جهــود العديــد مــن
الفاعليــن مــن قطاعــات ومناطــق جغرافيــة مختلفــة.
وتُ َعـ ُّد حكامــة السياســات مســألة شــديدة الحساســية فــي إطــار االقتصــاد األزرق ،لكونهــا تَ ُهـ ُّم عــدداً كبيــراً مــن الهيئــات
المختصــة .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن االندمــاج األفقــي بيــن القطاعــات ال يقــل أهميــة عــن االندمــاج العمــودي .ويشــمل
المجــال البحــري للمغــرب مجــاالت ترابيــة متعــددة ،ويقتضــي مشــاركة فاعليــن علــى عــدة مســتويات (دوليــة وإقليميــة
ووطنيــة ومحليــة) .كمــا أنــه يتســم بكونــه مجــاالً متعــدد االختصاصــات ،إذ تتداخــل فــي إطــاره العديــد مــن القطاعــات
واالســتراتيجيات القطاعيــة (النقــل واســتغالل المــوارد البتروليــة والصيــد البحــري والســياحة وغيرهــا) التــي تتطلــب
مشــاركة فاعليــن عمومييــن مختلفيــن (الــوكاالت ،والقطاعــات الوزاريــة) وكــذا فاعليــن مــن القطــاع الخــاص (المنظمــات
غيــر الحكوميــة ،وتجمعــات المهنييــن ،ومــا إلــى ذلــك).
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وعــاوة علــى ذلــك ،هنــاك اليــوم عــدد كبيــر جــدا مــن الهيئــات المختصــة العاملــة فــي المجــال البحــري ،بيــد أن هــذا
األخيــر يعانــي مــن غيــاب تنســيق علــى المســتويين العمــودي واألفقــي ،ســواء أكان هــذا التنســيق رســميا أو غيــر رســمي.
ولــم يخضــع المجــال الســاحلي فــي المغــرب حتــى اآلن لسياسـ ٍـة لتهيئــة مــوارده والمحافظــة عليهــا بطريقــة منســجمة
وشــمولية .والجديــر بالمالحظــة أن السياســات العموميــة فــي هــذا المجــال ال تــزال مجــزَّأة بســبب التنــوع الكبيــر
للتخصصــات المعنيــة بالمجــال البحــري ،وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المحــاوالت التــي تســعى إلــى تجــاوز
هــذا الوضــع .وقــد ظلــت معظــم السياســات العموميــة ذات الصلــة بالمجــال البحــري فــي المغــرب ذات صبغــة قطاعيــة
باألســاس ،ممــا بــرزت معــه الحاجــة إلــى بلــورة اســتراتيجية عرضانيــة إزاء تعــدد االســتراتيجيات ذات الصلــة وتداخلهــا.
وفــي هــذا الســياق ،جــاءت أول محاولــة لوضــع اســتراتيجية شــمولية تضبــط المجــال البحــري ،تمثلــت فــي المخطــط
الوطنــي للتدبيــر المندمــج للســاحل.

6.6وإذ يأخــذ بعيــن االعتبــار المداخــل التــي تــم تحديدهــا مــن أجــل
االنتقــال نحــو اقتصــاد أزرق بالمغــرب:
منســق بيــن
يحمــل االقتصــاد األزرق المغربــي رؤيــة جديــدة للمجــال البحــري .وتقتضــي هــذه الرؤيــة إرســاء تكامــل َّ
مجمــوع االســتراتيجيات القطاعيــة ،بمــا يكفــل المســاهمة فــي بنــاء تنميــة مســتدامة ومدمِ جــة ،فــي ظــل انفتــاح حقيقــي
علــى الســياق الدولــي.
ومــن أجــل االســتفادة مــن اإلمكانــات التــي يزخــر بهــا مجالــه البحــري ،يتعيــن علــى المغــرب اعتمــاد اســتراتيجية
لالقتصــاد األزرق تســتند إلــى مقاربــة منظوماتيــة ،وتكفــل توطيــد القطاعــات اإلنتاجيــة التقليديــة (الصيــد ،البنيــات
التحتيــة المينائيــة ،الســياحة ،وغيرهــا) علــى نحــو مســتدام ،وتســريع وتيــرة النمــو ارتــكازاً علــى القطاعــات الناشــئة
(كتربيــة األحيــاء المائيــة) ،واستكشــاف القطاعــات الواعــدة ،كالتكنولوجيــات الحيويــة وتدبيــر المــوارد الجينيــة المتعلقــة
بالتنــوع البيولوجــي البحــري .وينبغــي أن تُدمِ ــج هــذه االســتراتيجية مبــادئ االســتدامة ،مــن أجــل تمكيــن المغــرب مــن
ـتدام ومدمِ ـ ٍـج ومنصـ ٍـف ومزدهـ ٍـر ومندمـ ٍـج فــي ديناميــة المبــادالت الدوليــة.
االنخــراط فــي اقتصـ ٍـاد مسـ ٍ
وينبغــي أن تغطــي هــذه االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرق المجــال البحــري والمناطــق الســاحلية ،وأن تســاهم فــي
تحقيــق أربعــة أهــداف كبــرى علــى المــدى الطويــل ،تتســم بتكاملهــا وبتالزمهــا ،وهــي:
1 .1تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة والمتجانسة والمدمِ جة:
 .1.1تطوير إمكانات القطاعات القائمة؛
 .2.1تشجيع القطاعات الناشئة؛
 .3.1االستثمار في القطاعات المستقبلية الواعدة (التكنولوجيات الحيوية والموارد الجينية).
2 .2تســريع االنتقــال اإليكولوجــي للمجــال البحــري والمناطــق الســاحلية ،وفقـاً لمفهــوم االســتدامة ،أخــذاً بعيــن االعتبــار
التغيــرات المناخية؛
3 .3ضمان الترابط بين الماء والطاقة؛
4 .4تكريس تموقع المغرب الجيواستراتيجي على المستوى اإلفريقي واألوروبي والدولي.
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المحاور االستراتيجية لالقتصاد األزرق

هكــذا ،يتعيــن أن تم ِّكــن االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرق مــن بلــوغ األهــداف الطويلــة المــدى التــي تتمحــور حــول
أربعــة محــاور رئيســية ،هــي:
1 .1إيالء األولوية للمعرفة والتكوين واالبتكار (الرأسمال البشري)؛
2.2إرساء نمو أزرق قوي يرتكز على األنشطة البحرية؛
3 .3إعطــاء مكانــة رئيســية للحفــاظ علــى األنظمــة اإليكولوجيــة لتحقيــق اســتفادة أمثــل مــن المزايــا االقتصاديــة للنمــو
األزرق؛
4.4تعزيز الحكامة الترابية للمجال البحري ،من أجل إرساء اقتصاد مستدام وقادر على الصمود.

7.7وإذ يستحضر أهمية استثمار التعاون والشراكة على الصعيد الدولي:
ال يمكــن أن يكــون هــذا النمــوذج الجديــد لالقتصــاد األزرق مكتم ـ ً
ا بــدون إرســاء تعــاون دولــي وإقامــة شــراكات دوليــة
تســاهم فــي النهــوض بــه .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن المغــرب منخــرط فــي عــدة مبــادرات إقليميــة حــول االقتصــاد األزرق
مــع بلــدان البحــر األبيــض المتوســط ،واالتحــاد األوروبــي ،والقــارة اإلفريقيــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن انخــراط المغــرب فــي جهــود المجتمــع الدولــي مــن أجــل التصــدي للتغيــرات المناخيــة
يتماشــى مــع المحــاور االســتراتيجية لالقتصــاد األزرق .ولذلــك ،يمكــن التشــديد علــى إدمــاج الجوانــب المتعلقــة
بالمناطــق الســاحلية والمجــال البحــري فــي إطــار رفــع ســقف األهــداف التــي ســطرها المغــرب مــن خــال المســاهمة
المحــددة وطنيــا.
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8.8يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي:
توصية ذات طابع استراتيجي
اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لالقتصــاد األزرق تتســم باالســتدامة والقــدرة علــى اإلدمــاج وتســتجيب للخصوصيــات
الجهويــة وترتكــز علــى القطاعــات االقتصاديــة التقليديــة ،كالصيــد ،والســياحة واألنشــطة المينائيــة ،مــع العمــل علــى
النهــوض بقطاعــات جديــدة ذات إمكانــات نمــو عاليــة ،مــن قبيــل :تربيــة األحيــاء المائيــة ،والســياحة اإليكولوجيــة،
والمنتجــات الحيويــة البحريــة أو التكنولوجيــا الحيويــة البحريــة ،وبنــاء الســفن وغيرهــا .وينبغــي الحــرص علــى أن يتــم
اعتمــاد المشــاريع المتعلقــة بتفعيــل هــذه االســتراتيجية بالتشــاور مــع المواطنيــن والفاعليــن المعنييــن ،مــع العمــل
علــى بلــوغ الهــدف الرئيســي المتمثــل فــي تيســير الولــوج إلــى الخدمــات والمــوارد البحريــة لفائــدة جميــع فئــات المجتمع.

توصيات ذات صبغة قطاعية
إرساء نمو أزرق قوي يرتكز على القطاعات االقتصادية التقليدية وإطالق قطاعات جديدة:
 إعادة هيكلة القطاعات القائمة من أجل مواكبة انتقالها نحو اقتصاد أزرق:
	-تتطلــب القطاعــات القائمــة مالءمــة نماذجهــا االقتصاديــة مــن الناحيــة القانونيــة والمؤسســية والماليــة وعلــى
مســتوى التكويــن ،مــن أجــل مواكبــة متطلبــات االقتصــاد األزرق .كمــا يمكــن لهــذه القطاعــات أن تشــكل محــركات
حقيقيــة للنمــو األزرق ،عبــر إعــادة هيكلتهــا ،بمــا يكفــل تعزيــز تنافســيتها االقتصاديــة وضمــان اســتدامتها.
 تشجيع األنشطة الجديدة ودعم األنشطة الناشئة لجعلها دعامات نم ٍّو حقيقية:
	-تنظيم نقاش وطني من أجل بلورة رؤية وآليات تتيح تطوير أنشطة جديدة؛
	-اإلســراع بتنفيــذ التدابيــر المؤسســية والتنظيميــة والمتعلقــة بالميزانيــة والتكويــن وكــذا تدابيــر المواكبــة الالزمة
لتشــجيع تطويــر قطاعــات جديــدة وخلــق فــرص شــغل جديــدة لفائــدة الشــباب ،مــع إيــاء أهميــة خاصــة لألفــكار
المبت َكــرة وتشــجيع إحــداث المقاوالت؛
	-العمل على تضافر هذه القطاعات واألنشطة الجديدة مع القطاعات القائمة والتقليدية.
لمجالي الصيد والمنتجات البحرية:
تجويد النموذج االقتصادي
ْ
 مواصلــة تنفيــذ مخطــط أليوتيــس وترصيــد نتائجــه ،مــن خــال تحســين واســتثمار جميــع اإلمكانــات التنمويــة ،ســيما
فــي قطــاع التثميــن والعمــل علــى تعزيــز مكوناتــه البيئيــة واالجتماعيــة؛
 إرســاء مواكبـ ٍـة تك ُفــل االنتقــال مــن نمــط صيــد تقليــدي إلــى نمــط صيــد عصــري مســتدام يســتجيب للرهانــات
الحاليــة؛
 تحســين المهــارات مــن خــال مالءمــة التكويــن الــذي يوفــره المعهــد العالــي للصيــد البحــري مــع المتطلبــات الجديدة
لالقتصاد األزرق؛
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ـي التثميــن والتوزيــع فــي إطــار
 إدمــاج الســاكنة المحليــة وقــرى الصياديــن فــي الجهــود الراميــة إلــى تطويــر مجالـ ْ
سلســلة القيــم المتعلقــة بقطــاع الصيــد ،واســتثمار نتائــج الدراســات وعمليــات التقييــم الخاصة بالمشــاريع والتجارب
المنجــزة؛
 الحــرص علــى التطبيــق الصــارم التفاقيــات الصيــد البحــري وتتبــع تنفيذهــا ،ســيما فــي مــا يتعلــق بمــدى دقــة
المعلومــات اآلنيــة ،ومــدى االمتثــال للمتطلبــات البيئيــة ،وعلــى مســتوى تفريــغ الكميــات المصطــادة فــي الموانــئ
المغربيــة.
تعزيــز طمــوح المغ ــرب ف ــي تنميــة تربيــة األحيــاء المائيــة المس ــؤولة بيئيــا ووضــع آليــات لتســريع تنفيذ
المشــاريع ف ــي هــذا المجال:
 تعزيــز إشــعاع القطــاع لجــذب االســتثمارات وتكريــس الصبغــة القانونيــة لمخططــات تهيئــة تربيــة األحيــاء المائيــة
وطابعهــا اإللزامــي؛
 العمــل علــى ضمــان التقائيــة قطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة مــع القطاعــات األخــرى ،ســيما اللوجيســتيك والبنيــات
التحتيــة؛
 تطوير برامج التكوين واالستثمار في البحث العلمي واالبتكار؛
 تخطيط المشاريع بشكل يأخذ بعين االعتبار مفهوم تربية األحياء المائية إلعادة إحياء المنظومات اإليكولوجية.
مواصلــة الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة مــن أج ــل تطويــر البنيــات التحتيــة (موانــئ التفريــغ ،األس ــطول)
لجعلهــا أكث ــر نجاعـ ًـة وأكث ــر مراعـ ً
ـاة للبيئــة:
 إعادة التفكير في بنية تحتية للربط بين المغرب وإسبانيا؛
 إحداث خطوط نقل جديدة؛
 مالءمة عرض التكوين مع حاجيات قطاعات اللوجيستيك؛
 تشجيع إنشاء مجموعات متخصصة في مجال بناء السفن وإصالحها وتفكيكها.
تطويــر أنظم ــة الس ــياحة المس ــؤولة والمحليــة بشــكل ق ــوي (األنشــطة الرياضيــة ،وأنشــطة االستكشــاف،
واألنشــطة الشــاطئية )... ،مــع الح ــرص عل ــى إش ــراك الس ــاكنة المحليــة منــذ المراح ــل األول ــى:
ـي
 تعزيــز إشــعاع المغــرب ،مــن خــال إرســاء آليــات تواصــل قويــة حــول العــرض الــذي تقدمــه البــاد فــي مجالـ ْ
الترفيــه البحــري والرياضــات المائيــة وتقويــة حضــور الســفن المغربيــة؛
 توســيع نطــاق العــرض الســياحي المتعلــق بالبحــر بمــا يتيــح تحقيــق التنميــة المحليــة وإدمــاج قطاعــات جديــدة مثــل
الرحــات البحريــة الســياحية بصفــة عامــة والرحــات البحريــة الســياحية للمراكــب الصغيــرة علــى وجــه الخصــوص.
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تحديــد وتقييــم اإلمكانــات الت ــي تتيحهــا التكنولوجيــات الحيويــة البحريــة وتحس ــين عالقــة الترابــط
القائم ــة بيــن المــاء والطاقــة:
 إعطــاء مكانــة مركزيــة للبحــث واالبتــكار ،مــن أجــل تحديــد وتقييــم اإلمكانــات التــي تتيحهــا التكنولوجيــا الحيويــة
البحريــة ،باإلضافــة إلــى الشــروط الــازم توفيرهــا لتطويــر هــذا القطــاع؛
 تطوير تخصصات جديدة واعدة ،من قبيل:
	-معالجــة الطحالــب الســتخراج مــادة األغــار ( ،)agar-agarالتــي تُســتَخدم فــي مجــال التغذيــة وصناعــة
مســتحضرات التجميــل ،وكــذا الســتثمار اإلمكانــات التــي تتيحهــا بعــض أصنــاف الطحالــب فــي مجــال إنتــاج
الطاقــة؛
	-تحويل المخلَّفات السمكية ،كقشور األسماك الستعمالها في المك ِّمالت الغذائية ومستحضرات التجميل؛
	-استخدام السالالت البكتيرية في الصناعة الغذائية والمجال الطبي ومعالجة المياه العادمة.
 الحــرص علــى التثميــن االقتصــادي للمــوارد الجينيــة ،مــن خــال اإلســراع باعتمــاد اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي
لوضــع خارطــة طريــق تــروم حمايــة هــذه المــوارد وتثمينهــا؛
 إنشاء حاضنات المشاريع البحرية ،من أجل تشجيع واحتضان األفكار المبتكرة في هذا الميدان؛
 تطويــر الشــراكات علــى المســتوى الدولــي والوطنــي واإلقليمــي بيــن قطاعــات الصحــة والطاقة والبيئــة واإليكولوجيا،
مــع الحــرص علــى إدمــاج مراكــز البحــث والجامعــات والفاعليــن الصناعييــن فــي هــذه الجهود؛
 تعزيز اندماج قطاع الطاقات المتجددة مع القطاعات البحرية األخرى؛
 مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى النهــوض بقطــاع تحليــة الميــاه فــي المغــرب ،وذلــك مــن أجــل إرســاء تحليــة للميــاه
تكــون مراعيــة للمتطلبــات البيئيــة ،مــع العمــل علــى إدمــاج الطاقــات المتجــددة فــي هــذا القطــاع؛
 إجــراء دراســات جــدوى تقنيــة وتنفيــذ مشــاريع نموذجيــة مــن أجــل تطويــر محطــات بحريــة لتحويــل الطاقــة عــن
طريــق الضــخ ( ،)STEPومحطــات إلنتــاج الطاقــة الريحيــة البحريــة؛
 مواصلة تشجيع االستثمار في مجال استكشاف الهيدروكاربورات.

توصيات تتعلق بالمواكبة والدعم
إيالء األولوية للبحث واالبتكار والتكوين :
الموجــه نحــو القطاعــات الجديــدة ذات الصلــة بتثميــن الخدمــات
 العمــل علــى أن يكــون البحــث العلمــي واالبتــكار
َّ
البحريــة ضمــن االنشــغاالت الرئيســية للقطاعــات الحكوميــة المعنيــة ،ودعــم معاهــد البحــوث القائمــة ،مــن خــال
تمكينهــا مــن المــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة وتشــجيع تطويــر الشــراكات الدوليــة؛
 إحداث أقطاب جامعية خاصة بالتكوين في المهن المتعلقة باالقتصاد األزرق؛
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 إدمــاج مهــن االقتصــاد األزرق فــي برامــج التكويــن المهنــي والمســتمر ووضــع برامــج للتعليــم التطبيقــي وبرامــج
للقــرب؛
موســعة ومبــادرات ثقافيــة حــول البحــر وأنشــطته (المنشــورات والتظاهــرات البحريــة
 إطــاق برامــج تحسيســية َّ
والمباريــات والمســابقات ،وغيــر ذلــك) ،مــن أجــل تمكيــن كل المواطنــات والمواطنيــن مــن إدراك أهميــة التــراث
البحــري لبلدهــم.
تحسين آليات الرصد والمراقبة:
 مواصلــة جهــود تحســين نظــام الرصــد والمراقبــة ونظام نشــر المعلومــات المتعلقة بالخدمات واألنظمــة اإليكولوجية
البحرية؛
 وضع نظام للتتبع والتقييم االجتماعي والبيئي يكون خاصا باالقتصاد األزرق؛
 ضمان فعالية آليات وقاية النظام اإليكولوجي البحري وإقامة األنظمة الضرورية لإلنذار البيئي؛
 تحديــد مؤشــرات نوعيــة وكميــة لقيــاس التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرق ،وذلــك
فــي ارتبـ ٍ
ـاط مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030ســيما الهــدف رقــم  14مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
تشجيع االستثمار واستقطابه:
 وضع خارطة طريق ضريبية لتحفيز االنتقال نحو اقتصاد أزرق؛
 النظــر فــي إمكانيــة إصــدار ســندات زرقــاء انطالقـاً مــن حزمــة المشــاريع المتعلقــة باالقتصــاد األزرق ودعــوة البنــوك
المغربيــة إلــى االنخــراط فــي تمويــل قطاعات االقتصــاد األزرق.
تأمين المصالح الوطنية والمحافظة عليها:
 إجــراء تحليــل لجميــع المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا مهــن البحــر والمناطــق الســاحلية ،وإدمــاج جهــود التخفيــف مــن
اآلثــار البيئيــة ومكافحــة التغيــرات المناخيــة ،وتشــجيع إحــداث آليــة للوقايــة والتدخــل؛
 إدراج البنيــات التحتيــة القائمــة ومختلــف االســتراتيجيات األمنيــة فــي مكــون خــاص يتنــاول جميــع الرهانــات
المتصلــة بالســامة البحريــة فــي إطــار اســتراتيجية االقتصــاد األزرق.
ضمــان االنتقــال اإليكولوجــي الــازم مــن أجــل التقليــص مــن انعكاســات التلــوث واالســتغالل المفــرط
للمــوارد:
 إدماج الرهانات البيئية بشكل عرضاني في جميع األنشطة المتعلقة باالقتصاد األزرق؛
 المحافظــة علــى الســاحل وحمايتــه ،مــن خــال تعزيــز جهــود محاربــة التلــوث الناجــم عــن البالســتيك ومكافحــة
تصريــف الملوثــات الســائلة؛
 تفعيل النصوص القانونية الرامية إلى حماية األنظمة اإليكولوجية (القانون  81.12والقانون )77.15؛
 تطوير قطاع لجمع نفايات السفن وطواقمها ،حيث يضطر هؤالء إلى إلقاء النفايات مباشرة في البحر.
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إدماج جهود التصدي للتغيرات المناخية:
 إدماج الرهان المتعلق بالمناخ كمحور قوي من محاور االقتصاد األزرق.
تعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي وعلى مستوى الشراكات اإلقليمية:
 جعل المغرب قطباً إقليمياً في المهن المتعلقة باالقتصاد األزرق (المبادالت التجارية ،البنيات التحتية)...؛
 تبــادل الخبــرات بيــن البلــدان الشــريكة للمغــرب ،وضمــان التنســيق بيــن االســتراتيجيات اإلقليميــة واالســتراتيجية
الوطنيــة المســتقبلية لالقتصــاد األزرق؛
 تعزيز القدرات البشرية في المفاوضات الدولية المتعلقة باالقتصاد األزرق.

توصيات تتعلق بالحكامة
عهــد بهــا إلــى لجنــة
إرســاء حكامــة مؤسســاتية ناجعــة لالســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرقُ ،ي َ

حــدث لــدى رئيــس الحكومــة ،وتختــص بموضــوع االقتصــاد األزرق ،علــى أن
مشــتركة بيــن الــوزاراتُ ،ت َ
تتولــى المهــام التاليــة:
 إعــداد مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرق بالتشــاور مــع جميــع األطــراف الفاعلــة ،ســيما الجماعــات
الترابيــة والقطــاع الخــاص وفعاليــات المجتمــع المدنــي ،علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي ،وتحديــد التدابيــر
الكفيلــة بإدمــاج توجهــات هــذه االســتراتيجية فــي السياســات العموميــة ،واالســتراتيجيات والمخططــات القطاعيــة
علــى المســتويات الوطنيــة والجهويــة والمحليــة؛
 ضمــان القيــادة اإلجرائيــة لالســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرق وتتبــع تنفيذهــا مــن قِ بــل مختلــف األطــراف
الفاعلــة ،وفقــا لصالحيــات كل منهــا؛
 تطويــر آليــات تنســيق السياســات القطاعيــة المتعلقــة باالقتصــاد األزرق ومعاييــر التقنيــن والتحكيــم بيــن الفاعليــن،
مــع الحــرص علــى تحييــن الترســانة القانونيــة والمؤسســية ،مــن خــال مالءمتهــا مــع أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة
لالقتصــاد األزرق؛
 اقتــراح تدابيــر عمليــة لضمــان تجانــس السياســات العموميــة للقطاعــات المعنيــة مــع األولويــات والتوجهــات العامــة
الــواردة فــي االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرق؛
 إنجــاز تقريــر ســنوي عــن ســير تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لالقتصــاد األزرق ووقعهــا علــى تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة الســبعة عشر.
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العمــل ،لــدى الهيئــات التابعــة لألمــم المتحــدة ،علــى تســريع وتيــرة تعييــن حــدود المجــال البحــري
للمغــرب ،لضمــان ســيادته عليــه
ٍ
شامل ومندمج:
اقتصاد
 تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء
ٍ
	-إدمــاج التوجهــات والطموحــات الوطنيــة فــي مجــال االقتصــاد األزرق فــي وثيقــة مرجعيــة للتهيئــة المجاليــة
البحريــة؛
	-ضمــان التجانــس بيــن التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية ( )GIZCوالمخطــط الوطنــي الجديــد للتدبيــر
المندمــج للســاحل (.)PNL
تعزيــز الــدور المح ــوري للجماعــات الترابيــة ف ــي النهــوض بقطاعــات االقتص ــاد األزرق ،ف ــي إطــار الجهويــة
المتقدمة:
 يتعيــن علــى الجهــات والجماعــات القيــام بعمليــة جـ ٍ
ـرد للمؤهــات والرصيــد الــذي تزخــر بــه مجاالتهــا البحريــة،
وذلــك فــي انتظــار اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لالقتصــاد األزرق؛
 إشــراك الســاكنة المحليــة وممثليهــا فــي جميــع مراحــل تحليــل المؤهــات ورصــد الفــرص التــي يتعيــن اغتنامهــا مــن
أجــل النهــوض بقطاعــات االقتصــاد األزرق ،ســواء بيــن الجهــات ،أو داخلهــا ،أو علــى مســتوى الجماعــات المحليــة؛
 اغتنــام فرصــة مراجعــة برامــج التنميــة الجهويــة وبرامــج عمــل الجماعــات ،مــن أجــل تطويــر مشــاريع جديــدة
مندمجــة ومســتدامة تَ ُه ـ ُّم مختلــف قطاعــات االقتصــاد األزرق ،وذلــك وفــق مقاربــة منظوماتيــة ،ارتــكازاً علــى آليــة
التخطيــط المجالــي البحــري؛
 تطويــر آليــة شــراكة ناجعــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بغيــة االســتجابة لحاجيــات تمويــل مشــاريع االقتصــاد
األزرق علــى صعيــد الجماعــات الترابيــة؛
 إدمــاج متطلبــات التخطيــط المجالــي البحــري ،والحاجيــات المتعلقــة بالبنيــات التحتيــة واالســتثمارات الالزمــة
فــي قطاعــات االقتصــاد األزرق ضمــن وثائــق إعــداد التــراب علــى المســتوى الجهــوي (التصاميــم الجهويــة إلعــداد
التــراب ،والتصاميــم الجهويــة للســاحل ،وغيرهــا).
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